
         Rev.nr.8/2020 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-Kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Beshir Islami, kryetar, Gyltene 

Sylejmani dhe  Erdogan Haxhibeqiri   anëtarë, në çështjen juridike të paditësit N.T.P “B.” nga ..., Komuna e ..., të 

cilën e përfaqëson i autorizuari B. D. nga ..., kundër të paditurit Komuna e Dragashit, të cilën e përfaqëson me 

autorizim  R. R. K., për shkak të mos përmbushjes së kontratës dhe pasurimit të pa bazë, duke vendosur lidhur me 

revizionin e të paditurës të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.85/2014 datë 14 Prill 

2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me 12 shkurt 2020 morri ketë : 

 

               A K T GJ Y K I M  

 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurës Komuna e Dragashit, paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.85/2014 datë 14 Prill 2019. 

 

       A r s y e t i m  

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.85/2014 datë 14 prill 2019, është refuzuar si e 

pabazuar ankesa e të paditurës Komuna e Dragashit, dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prizren- Dega në Dragash, C.nr.17/2011 datë 24 korrik 2013 me të cilin nën pikën I të dispozitivit është aprovuar 

pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit N.T.P “B.” nga ... dhe është detyruar e paditura Komuna e Dragashit , 

ti paguaj shumën prej 4,158,17 € për shkak të mos përmbushjes së kontratës Nr. 03.400 -2056 të datës 3 Nëntor 

2004, në bazë të tenderit të shpallur , për ndërtimin e urës në fshatin ..., dhe për kryerjen punëve plotësuese, në afat 

prej 15 ditësh nga dita formës së prerë e këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. Në pikën II të 

aktgjykimit ishte obliguar e paditura që në emër të shpenzimeve të procedurës t’i paguaj 622.45 € në afat prej 15 

ditësh nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë e paditura në afat ligjor ka ushtruar revizion për shkak të 

shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe  aplikimit të gabuar të së drejtës materiale me 

propozim që Gjykata Supreme e  Kosovës  të aprovoj revizioni si të bazuar dhe të abrogoi Aktgjykimin e shkallës së 

dytë dhe  lenden t ‘ia kthej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

Paditësit është bërë përpjeke ti dorëzohet revizioni por në shkreste e lëndës nuk ka dëshmi se ai ka pranuar 

një kopje me arsyetimin në flet kthesë, se ka udhëtuar jashtë shtetit.  



Gjykata Supreme e  Kosovës i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e goditur dhe pretendimet e 

revizionit dhe pas vlerësimit të tyre, në kuptim të nenit 215 të LPK-së, gjeti se: 

 

Revizioni i të paditurës është i pabazuar. 

Paraprakisht Gjykata Komunale e Dragashit me Aktgjykimin e vet C.Nr.28/06 të datës 8 gusht 2007 e 

kishte aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit dhe kishte gjykuar se e paditura duhet të paguaj shumën prej 

4,150.75 €. Gjykata e Qarkut në Prizren e kishte refuzuar ankesën dhe e kishte vërtetuar Aktgjykimin e Gjykatës së 

shkallës së parë. Gjykata Supreme e Kosovës me Aktgjykimin e vet Rev. nr.372/2008 datë 4 Shkurt 2011 pranoi  

revizionin e të paditurit dhe prishi aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren, Ac.nr.509/2007, datë 1.7.2008, dhe 

atë të Gjykatës Komunale në Dragash, C.nr.28/06 datë 8.8.2007, dhe ndërsa lënda i kthehet gjykatës së shkallës së 

parë për rigjykim. 

Në procedurën e zhvilluar në rigjykim, procedurë kjo  e cila i ka parapri marrjes së aktgjykimit të goditur, 

është vërtetuar se në mes të palëve ndër gjyqëse, në procedurë ka ekzistuar një marrëdhënie kontraktuale në bazë të 

kontratës Nr. 03/400-2056 të datë 3 nëntor 2004 për ndërtimin e urës në Fshatin ..., të tenderuar nga e paditura për 

vlerë të kryerjes së punëve prej 33,795,50 €. Paditësi i ka kryer punët e kontraktuara por në marrëveshje  me të 

paditurën pa ndonjë aneks kontrate të shkruar ka ndërtuar kanalizimin, murin mbrojtës në vlerë prej 3,300.00 €. 

Sipas shkresave të lëndës e paditura i ka paguar paditëses shumën prej 26,500.00 € ndërsa nuk i ka paguar shumën 

prej 7,295.50 € nga çmimi i kontraktuar dhe 3,300.00 € për kryerjen plotësuese të punëve.  

Duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes gjykata e shkallës së parë e ka detyruar të paditurën që paditësit 

t’ia paguaj kundër vlerën prej 4,150.17 € në emër të punëve të kryera dhe të punëve plotësuese. Prandaj ka vendosur 

me afërsisht si në dispozitiv të aktgjykimit të saj. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore ka pranuar si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik 

të gjykatës së shkallës së parë, kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar nga se aktgjykimi i 

ankimuar përmban arsye të mjaftueshme për të gjitha faktet relevante për gjykim të drejt të cilat i pranon edh kjo 

gjykatë, prandaj ka refuzuar ankesën e të paditurës dhe ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. 

Gjykata Supreme e Kosovës duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes pranon në tersi si të drejtë dhe të 

ligjshëm qëndrimin juridik të gjykatave të instancës më të ulët nga se në gjendjen faktike të vërtetuar dre jtë, drejtë 

janë aplikuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe e drejta materiale kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditëses 

është e bazuar. Kjo nga se aktgjykimet e lartpërmendura përmbajnë arsye të mjaftueshme për të gjitha faktet 

relevante të vlefshëm për gjykim të drejtë të kësaj çështje juridike të cilat arsye si të drejta dhe të plota i pranon edhe 

kjo gjykatë. Aktgjykimi i  goditur nuk është i përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore për të cilat kjo gjykatë kujdes sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 215 të LPK-së. 



Në bazë të nenit 17 të LMD pjesëmarrësit e marrëdhënies e detyrimit kanë për detyrë të zbatojnë detyrimin 

e vet dhe janë përgjegjëse për përmbushjen e detyrimit. Në rastin konkret në pyetje është kontrata për ndërtim e cila 

në kuptim të nënti 630 të LMD duhet të lidhet në formë të shkruar. Mirëpo qysh prej fillimit të ndërtimit të objektit 

ka pasur ndryshime në mes të projektit dhe lokacionit ku duhet ndërtuar objektet e si pasojë kanë rrjedhë punët  e 

tepërta, punë të pa parapara dhe punë shtesë që për kryerësin ka pasur shpenzime shtesë dhe të pa parashikuara. Nga 

shkresat e lëndës dhe mendimit të ekspertit rezulton se kryerësi i punimeve e ka njoftuar porositësin për këto 

ndryshime dhe nevojën e kryerjes së punimeve shtesë për shkak të ndryshimeve në projekt dhe pozicione dhe këto 

punë janë kryer nën mbikëqyrjen e mbikëqyrësit të projektit të angazhuar nga vet porositësi, punët janë regjistruar 

në librin ndërtimor dhe nuk janë kundërshtuar nga mbikëqyrësi, andaj gjykata vlerëson se porositësi ka dhënë 

pëlqimin për ketë. Duke u bazuar në neni 634 Paragrafi 4 dhe 5 të LMD kjo gjykatë gjen se paditësit i takon e drejta 

e shpërblimit për punët e kryera për ndryshimet e punëve respektivisht punë shtesë të  cilat nuk kanë qenë të 

parashikuara në momentin e lidhjes së kontratës, por kanë rrjedhë si pasoj e ndryshimit të pozicioneve dhe të njëjtat 

janë evidentuar në ditarin e punës dhe nuk janë kundërshtuar nga organi mbikëqyrës. Prandaj edhe sipas qëndrimit të 

kësaj gjykate gjykatat e instancës më të ulët kanë vepruar drejt kur në kuptim të nenit 132 të LMD-së, kanë detyruar 

të paditurën në kompensimin e punëve të kryera punë kryerësit. 

Sipas procesverbalit të shqyrtimit kryesor të datës 24 korrik 2013 paditës i kishte riprecizuar kërkesën 

minimale prej 4,150.17 € duke hequr dorë nga çdo lloj kamate dhe duke u pajtuar me pagesën e shumës së borxhit 

kryesor dhe shpenzimeve te procedurës. 

Në revizion  përsëriten thëniet e njëjta me ato në shqyrtim dhe në ankesë duke pretenduar se Gjykata është 

dashur ta merr në konsideratë edhe konstatimin e mbikëqyrësit të punëve. Në përgjithësi gjykata e shkallës së dytë 

ka dhënë arsye të duhura, bindëse dhe të mjaftueshme, e të pranueshme edhe për gjykatën e revizioni. Edhe sipas 

vlerësimit të gjykatës së revizionit, Gjykata e e shkallës së dytë ka vlerësuar drejtë qëndrimin se Aktgjykim i atakuar 

nuk është përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të LPK-së dhe se e drejta materiale është zbatuar drejtë. 

Nga sa u tha më lartë Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur se nuk ekzistojnë arsyet për të cilat është 

paraqitur revizioni dhe me zbatimin e nenit 222 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- PRISHTINË 

Rev.nr.8/2020 datë 12 shkurt 2020 

 

Kryetar i kolegjit 

Beshir Islami 

 

 

 

 



 

 

 


