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

kryetar, Erdogan Haxibeqiri dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike të paditëses P.T.C. 

“F.”, me seli në ..., të cilën e përfaqëson N. M., avokat nga ..., kundër të paditurës Republika e 

Kosovës – Policia e Kosovës në Prishtinë, duke vendosur lidhur me revizionin e paditëses, të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ae.nr. 62/2017 datë 

18.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 27.04.2020, merr këtë: 

 

   A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditëses, i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ae.nr. 62/2017 datë 18.10.2019. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 Me aktgjykimin e  Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ae.nr. 62/2017 datë 

18.10.2019, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditëses dhe është vërtetuar aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike, IV. EK.C.nr.536/2014 

datë 10.01.2017, me të cilin është refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e paditëses që të detyrohet 

e paditura që paditëses t’i paguajë shumën prej 32.000,00 €, në emër të kompensimit të dëmit 

kontraktues, me kamatë prej 8% në vit, duke llogaritur nga data 20.10.2014 si ditë e paraqitjes së 

padisë, e deri në pagesën definitive. Për shpenzime të procedurës është vendosur që secila palë 

t’i bart shpenzimet e veta procedurale. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, paditësja me kohë ka paraqitur 

revizion, duke mos cekur bazat e paraqitjes së revizionit të parapara me nenin 214 të LPK, me 

propozim që revizioni të aprovohet si i bazuar dhe të dy aktgjykimet e lartpërmendura të prishen 



dhe lënda të kthehet në rigjykim ose të ndryshohen ashtu që kërkesëpadia e paditëses të 

aprovohet si e bazuar.  

 Përgjigje në revizion nuk pati. 

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

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

dhe gjeti se: 

 Revizioni i paditëses është i pabazuar. 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave 

ka vërtetuar se paditësja dhe e paditura kanë qenë në raport kontraktues, sipas kontratës me nr. 

identifikues ..., për blerjen e shërbimeve për dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim për Policinë 

e Kosovës për periudhën 2013-2014, në të cilën kontratë, në nenin 1.2 të saj parashihet që kjo 

kontratë do të implementohet me “Vendosjen e porosive” apo me thirrje, p.sh., kur do që 

autoriteti kontraktues i përfshirë me këtë kontratë tenton të blej artikuj në bazë të kontratës 

publike kornizë, duhet që të dërgoj “porosinë” tek ofruesi i shërbimeve, duke specifikuar listën e 

shërbimeve që duhet të kryhen me sasitë e tyre përkatëse. E njëjtat gjykatë ka gjetur se në nenin 

1.3 i kësaj Kontrate parashihet që, sasitë e vlerësuara të përcaktuara në pjesën “C” lista e 

çmimeve, janë vetëm sasi indikative dhe nuk detyrojnë autoritetin kontraktues të blejë ndonjërën 

prej tyre. Megjithatë autoriteti kontraktues sipas nenit 1.1 të Kontratës kornizë të lartpërmendur 

është i detyruar të përdor këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokuroj shërbimet e 

përmendura në këtë dispozitë kontraktuese. Në nenin 6.1 të kësaj Kontrate parashihet që ofruesi i 

shërbimeve do të ofroj shërbimet sa më shpejt që është e arsyeshme dhe e mundur pas “marrjes 

së urdhrit”, me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë. Edhe pse kontrata e lartpërmendur është lidhur 

për 2 (dy) vite, për vitin 2013 dhe 2014,   i padituri  nuk e kishte furnizuar paditësen me 

dokumentet e nevojshme për të kryer shërbimet  për gjysmën e dytë të vitit 2014, ashtu siç 

parashihet me marrëveshjen e palëve, dhe si rezultat i padituri nuk e ka përmbushur kontratën, 

për të cilën arsye paditësja kërkon mbrojtjen gjyqësore duke pretenduar se paditësja për atë kohë, 

do të thotë për gjysmën e dytë të vitit 2014 ka blerë produkte për përmbushjen e detyrimit të saj 

kontraktues, në lartësinë e kërkuar në kërkesëpadinë e tij.  



 Në këtë gjendje faktike të vërtetuar kësisoj, gjykata e shkallës së parë duke gjetur se 

paditësja kërkon që të paguhet për një punë që nuk e ka kryer duke u thirr në kontratën e 

lartpërmendur, se kontrata e lartpërmendur ka qenë kontratë kornizë, implementimi i së cilës 

është paraparë në nenin 1.2 të saj, me vendosjen e porosive apo me thirrje të porositësit të 

shërbimit-këtu të paditurës, se e paditura për periudhën kontestuese të vitit 2014 nuk ka porositur 

tek paditësja kryerjen e shërbimeve kontraktuese, përfundon se e paditura nuk ka kurrfarë 

detyrimi ndaj paditëses  për përmbushjen e borxhit kontestues, i cili sipas paditëses rezulton nga 

kjo kontratë, andaj edhe për këto arsye gjykata e shkallës së parë kërkesëpadinë e paditëses e ka 

refuzuar si të pabazuar. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore, për të njëjtat arsye dhe shkaqe të 

dhëna nga ana e gjykatës së shkallës së parë, ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditëses dhe 

ka vërtetuar si të drejtë dhe të ligjshëm aktgjykimin e lartë përmendur, duke pranuar kështu, si të 

bazuara të gjitha  konstatimet faktike dhe juridike të gjykatës së shkallës së parë të dhëna në 

aktgjykimin e saj.  

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

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me refuzimin si të pabazuar të 

kërkesëpadisë së paditëses, pasi që aktgjykimet e këtyre gjykatave në këtë çështje kontestimore 

nuk përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore e as me zbatim të 

gabuar të së drejtës materiale, në të cilat gjykata e revizionit në kuptim të nenit 215 të LPK, 

kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

 Edhe pse në revizion nuk janë cekur bazat ligjore të atakimit të aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së dytë të parapara me nenin 214 të LPK, Gjykata Supreme gjen se, nga përmbajtja e 

revizionit rezulton se i njëjti aktgjykim është goditur pak për shkak të zbatimit të gabuar të së 

drejtës materiale, e më shumë për shkak të gjendjes faktike, për të cilin shkak në kuptim të nenit 

214.2 të LPK, nuk mund të paraqitet revizioni.  

 Pretendimet e revizionit për zbatim të gabuar të së drejtës materiale nuk u pranuan si të 

bazuara nga ana e Gjykatës Supreme, pasi që gjykata e shkallës së parë dhe e dytë duke e 

vlerësuar të njëjtin pretendim të paditëses të paraqitur edhe pranë këtyre gjykatave, kanë dhënë 

arsyetim të plotë, të qartë dhe të pranueshëm edhe për Gjykatën e revizionit lidhur me refuzimin 

e një pretendimi të tillë, kjo ngase sipas nenit 1.1 dhe 1.2 të Kontratës kornizë të lartpërmendur, 



në gjendjen faktike të përshkruar si më lart rezulton se e paditura nuk ka asnjë lloj borxhi ndaj 

paditëses për mos përmbushje të kontratës në gjysmën e vitit 2014, për faktin se në njërën anë, 

nenin 1.1 të kësaj Kontrate ka qenë e paraparë që shërbimi duhet të kryhet nëpër të gjitha 

objektet e Policisë së Kosovës në territorin e Kosovës sipas kërkesës së autoritetit kontraktues, 

ndërsa sipas nenit 1.2 të kësaj Kontrate, palët janë dakorduar që kontrata publike kornizë, do të 

implementohet në bazë të porosive apo thirrjeve të autoritetit kontraktues, këtu të paditurës, dhe 

në anën tjetër se nuk është vërtetuar me asnjë provë se e paditura nuk ka përmbushur kontratën 

për të cilën janë dokorduar. Ajo për periudhën kontestuese tek paditësja nuk ka bërë asnjë lloj 

porosie apo thirrje në drejtim të përmbushjes së detyrimit të saj kontraktues, andaj edhe ajo nuk 

mund të detyrohet që të përmbush një detyrim kontaktues kur baza e atij detyrimi nuk rezulton 

nga dispozitat e asaj  kontrate. Për këto arsye pretendimet e paditëses përkitazi  me zbatimin e 

gabuar të së drejtës materiale, edhe nga Gjykata Supreme u  vlerësuan si të pabazuara. 

 Për faktin se me revizionin e paditëses nuk vihet në pyetje ligjshmëria e aktgjykimit të 

goditur me revizion, as në aspektin procedural e as në atë material, si i tillë, revizioni i paditëses 

u refuzuar si i pabazuar. 

 Nga sa u tha më lartë e në pajtim me nenin 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.   

 

                              GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË  

            E.Rev.nr.14/2020, më 27.04.2020    

 

                Kryetari i kolegjit, 

                Shukri Sylejmani  

 

 

 


