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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – i kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Shukri 

Sylejmani, kryetar, Gyltene Sylejmani dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit Instituti për Hidroekonomi, me seli në Prishtinë, të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson R. Z., avokat në ..., si dhe Ndërhyrësit në anën e paditësit- Agjencioni 

Kosovar i Privatizimit (AKP), kundër të paditurës Qeveria e Republikës së Kosovës – Ministria e 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, të cilën e përfaqëson Avokatura Shtetërore në Ministrinë e 

Drejtësisë në Prishtinë, lidhur me kompensimin e qirasë, duke vendosur lidhur me revizionin e të 

paditurës të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

Ac.nr.879/2014 datë 08.05.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 23.04.2020, merr këtë: 

       

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

           Aprovohet si i bazuar revizioni i të paditurës, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës së Apelit 

të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.879/2014 datë 08.05.2019 dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Prishtinë, C.nr.1970/2008 datë 24.06.2013, ashtu që refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e 

paditësit që të detyrohet e paditura që në emër të shfrytëzimit të  lokalit – objektit i cili gjendet 

në Prishtinë, në Rr. “Bill Clinton” nr. 13, kati përdhes, në sipërfaqe prej 180 m2, paditësit t’i 

paguajë borxhin për qira për dy muaj të vitit 2007, për vitin e plotë 2008, dhe 2009 si dhe për dy 

muaj të vitit 2010, në shumë të përgjithshme prej 30.240,00 €, me kamatë prej 3,5% të cilën e 

paguajnë bankat si për mjetet e deponuara në kursim për  një vit, pa destinim të caktuar, duke 

filluar nga data 18.09.2007 kur është ushtruar propozimi për përmbarim e deri në pagesën 

definitive.  

Secila palë bart shpenzimet e veta procedurale. 

 

    A  r  s  y  e  t  i  m  

          Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.1970/2008 datë 24.06.2013, është 

aprovuar si e bazuar kërkesëpadia e paditësit dhe është detyruar e paditura që në emër të 

shfrytëzimit të  lokalit – objektit i cili gjendet në Prishtinë, në ..., në sipërfaqe prej 180 m2, 



paditësit t’i paguajë borxhin për qira për dy muaj të vitit 2007, për vitin e plotë 2008, dhe 2009 si 

dhe për dy muaj të vitit 2010, në shumë të përgjithshme prej 30.240,00 €, me kamatë prej 3,5% 

të cilën e paguajnë bankat si për mjetet e deponuara në kursim për  një vit, pa destinim të 

caktuar, duke filluar nga data 18.09.2007 kur është ushtruar propozimi për përmbarim e deri në 

pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës  në shumë prej 826 €, të gj itha në afat prej 15 

ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm.  

Me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë, është refuzuar si e pabazuar ankesa e të 

paditurës kundër aktgjykimit të lartpërmendur të gjykatës së shkallës së parë, dhe i njëjti 

aktgjykim është vërtetuar, përveç në pjesën ku i referohet kamatës, në të cilën pjesë është 

ndryshuar, ashtu që në shumën e gjykuar është detyruar e paditura që paditësit t’i paguajë 

kamatën të cilën e paguajnë bankat si për mjetet e deponuara për një vit pa destinim të caktuar, 

duke filluar nga data e marrjes së aktgjykimit të shkallës së parë, 24.06.2013 e deri në pagesën 

definitive. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, me kohë, e paditura përmes 

përfaqësuesit të saj ka paraqitur revizion për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që revizioni 

i të paditurës të aprovohet si i bazuar, të prishen të dy aktgjykimet e lartpërmendura dhe lënda të 

kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë, ose të ndryshohen ashtu që kërkesëpadia e 

paditësit të refuzohet si e pabazuar.  

Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit i 215 të Ligjit për Procedurë 

Kontestimore (LPK),  shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion, si dhe pretendimet e revizionit 

dhe gjeti se:  

Revizioni i të paditurës është i bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se palët ndërgjyqëse në vitin 2005 kanë hyrë në raport 

kontraktues mes veti sipas kontratës për qiranë e lokalit afarist nr. ..., datë 21.09.2005, ku 

paditësi në cilësinë e qiradhënësit ka pasur për obligim t’ia jap në shfrytëzim dhe posedim të 

paditurës, lokalin afarist i cili gjendet në ..., në Rr. ...,, në sipërfaqe prej 180 m2, ndërsa e 

paditura në cilësinë e qiramarrësit ka qenë e detyruar që paditësit t’i paguajë shumën e qirasë prej 

6€ për metër katror, në shumë të përgjithshme të qirasë mujore prej 1.080,00 €. Kontrata në fjalë 

ka qenë e lidhur fillimisht për tre muaj, por ajo është vazhduar në mënyrë të heshtur deri në 

muajin e dytë të vitit 2010. Nga provat që gjenden në shkresat e lëndës është vërtetuar se 



qiramarrësi nuk iu është përmbajtur detyrimeve kontraktore, duke mos paguar qiranë për 

periudhën e cekur në dispozitiv të aktgjykimit të shkallës së parë, edhe përkundër vërejtjeve dhe 

faturave të dërguara nga ana e paditëses si qiradhënës, e paditura nuk e ka përmbushur borxhin 

kontraktues në emër të qirasë, kështu që gjykata e shkallës së parë ka obliguar të paditurin që 

ndaj paditësit të përmbush borxhin kontestues, duke aprovuar në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë 

e paditësit, në bazë të nënti 583, 596 dhe 262 paragrafi 1 të LMD.  

Gjykata e shkallës së dytë, në procedurë ankimore ka refuzuar si të pabazuar ankesën e të 

paditurës dhe ka vërtetuar aktgjykimin e lartpërmendur të gjykatës së shkallës së parë, duke 

pranuar si të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të saj. Pretendimin e ankesës se 

tani më, nuk ekziston ky detyrim në anën e të paditurës, në kuptim të nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-

147 për Ujërat e Kosovës, gjykata e shkallës së dytë e ka refuzuar me arsyetim se borxhi 

kontestues ka të bëjë me periudhën gjer në vitin 2010 ndërsa Ligji për Ujërat i Kosovës ka hy në 

fuqi më datën 13.05.2013, do të thotë pas periudhës kohore kontestuese. 

Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës nuk pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik  të gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me aprovimin si të bazuar të 

kërkesëpadisë së paditësit, jo pse aktgjykimet e këtyre gjykatave në këtë çështje kontestimore 

përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, por ngase këto 

aktgjykime janë marrë me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, për të cilën arsye të njëjtat 

aktgjykime u desh doemos të ndryshohen ashtu që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e 

pabazuar.   

Në revizionin e të paditurës vetëm në mënyrë të përgjithshme thuhet se aktgjykimet e 

këtyre gjykatave në këtë çështje kontestimore përmbajnë shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore, pa u sqaruar konkretisht se cilat janë ato, andaj kjo Gjykatë konstaton 

se janë të pabazuara thëniet në revizion përkitazi me shkeljet thelbësore të dispozitave 

procedurale. 

Mirëpo, aktgjykimet e lartpërmendura përfshihen me zbatim të gabuar të së drejtës 

materiale kur me të njëjtat është aprovuar si e bazuar kërkesëpadia e paditësit, duke mos u 

zbatuar dispozita ligjore nga neni 109 të Ligjit nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës, i shpallur në 

Gazetën Zyrtare nr. 10, datë 29.04.2013. 

Në bazë të nenit 109 të Ligjit të lartë përmendur, rezulton se në gjendjen e çështjes të 

vërtetuar si më lart, kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar, sepse në paragrafin 1 të kësaj 



dispozite ligjore parashihet që çdo objekt dhe pajisje ujore që ka qenë i administruar nga 

ndërmarrjet e regjistruara si ndërmarrje hidroekonomike në organin kompetent, do të kalojnë në 

administrimin e Ministrisë të Mjedisit  dhe Planifikimit Hapësinor. Në paragrafin 2 parashihet 

që i gjithë dokumentacioni dhe pasuria që ka qenë e administruar nga ish Enti për 

Hidroekonomi dhe Instituti për Hidroekonomi, Bashkësia Vetëqeverisëse e interesit të 

Ekonomisë Ujore të Kosovës, do të kalojnë në administrim të Ministrisë. Ndërsa në paragrafin 3 

të kësaj dispozite ligjore parashihet që pasuria, të drejtat dhe detyrimet e personave juridik, 

kalojnë në këtë Ministri. 

Pas analizimit të hollësishëm të kësaj dispozite ligjore dhe të gjendjes faktike të 

përshkruar më lart, pa dyshim rezulton se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar, kjo ngase 

me fuqinë e ligjit të lartpërmendur, përkatësisht të dispozitës ligjore të lartpërmendur është shuar 

detyrimi kontestues i të paditurës, për faktin se me këtë dispozitë ligjore në një mënyrë është 

shkaktuar konfondimi, si mënyrë e shuarjes së detyrimit i paraparë në nenin 334.1 të LMD, në të 

cilën dispozitë në paragrafin 1 parashihet që detyrimi shuhet me konfondim kur i njëjti person 

bëhet si debitor ashtu edhe si kreditor. Të njëjtat pasoja në rastin konkret janë paraqitur në lidhje 

me borxhin kontestues. Konfondimi nënkupton kur në marrëdhëniet e detyrimit njëra palë bëhet 

njëkohësisht edhe debitor, edhe kreditor, pra, kur te personi i njëjtë ekziston edhe e drejta, edhe 

detyrimi. Kjo dispozitë nënkupton se me vetë konfondimin shuhet edhe detyrimi edhe e drejta, 

sepse askush nuk ka të drejtë të kërkojë diçka prej vetvetes e as t’i jap diçka vetvetes në kuptimin 

e marrëdhënies detyrimore. Mund të merret sa për ilustrim edhe ndonjë shembull tjetër, si p.sh., 

nëse pasuria e kreditorit i kalon debitorit si trashëgimtar, atëherë ky, lidhur me marrëdhënien 

ekzistuese mes tyre, bëhet edhe kreditor, edhe debitor, dhe në këtë rast kemi  konfondimin, i cili 

në fakt, është një mënyrë e veçantë e shuarjes së detyrimit.  

Dispozita e lartë përmendur ligjore ka ndërruar esencialisht pozicionin e të paditurës e 

cila tani na paraqitet edhe si debitor edhe si kreditor. Për më tepër përmbarimi i kërkesës së 

gjykuar me aktgjykimet e lartë përmendura si do të mund të bëhej, kur siç u tha më lartë të 

drejtat dhe detyrimet e paditësit tani kanë kaluar tek e paditura, andaj nuk mund të thuhet me 

bazë se ky ligj, përkatësisht kjo dispozitë ligjore e këtij ligji nuk mund të zbatohet nga se ka hyrë 

në fuqi më vonë, në vitin 2013.    

Nga kjo që u tha më lart rezulton si i bazuar pretendimi i revizionit se gjykata e shkallë së 

parë dhe e dytë me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë së paditësit gabimisht kanë zbatuar të 

drejtën materiale kur nuk kanë aplikuar dispozitën e lartpërmendur të Ligjit për Ujërat e 



Kosovës, për çka u deshtë që të dy aktgjykimet e lartpërmendura të ndryshohen dhe lidhur me 

kërkesëpadinë e paditësit të vendoset si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Nga sa u tha më lartë dhe në pajtim me nenin 224. 1 të LPK, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.     
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                       Kryetari i kolegjit, 

                       Shukri Sylejmani  

 

 


