
   

 

 

   

III.C.nr.377/2015 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINE-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

gjyqtaren Franciska Zhitia-Ymeri, duke vendosur lidhur me çështjen juridike të paditësit 

Kompania për M. e D. në Kosovë sh.a me seli në P.1, të cilën e përfaqësoj sipas autorizimit me 

shkrim L.S. nga P.1, kundër të të paditurit Kompania Regjionale e Mbeturinave”P.2” me seli në 

P.1, për shkak të borxhit në shumën e përgjithshme prej;1.394.449,65 euro,në seancën kryesore 

të mbajtur me  datën;17.06.2016,ndërsa pas marrjes së fjalës përfundimtare të palëve 

ndërgjyqëse, me  datën; 13.07.2016 merr këtë;  

                                                                     A K T G J Y K I M 

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit Kompania për M. e D. në Kosovë 

sh.a me seli në P.. 

I.DETYROHET e paditura Kompania Regjionale e Mbeturinave”P.2” me seli në P.1, që paditësit  

në emër të borxhit t’ia paguaj shumën e përgjithshme prej:1.394.449,65 (një milion e treqind e 

nëntëdhjetë e katër mijë e katërqind e katërdhjetë e nëntë euro e gjashtëdhjetë e pesë cent) euro, 

me kamatë ligjore, si për mjetet e deponuara me kursim me afat prej një viti, pa destinim, duke 

filluar prej datës së paraqitjes së padisë me datë 25.05.2012 deri në pagesën definitive të borxhit, 

të gjitha këto në afatin paritiv prej 7 (shtatë) ditëve, nga dita e marrjes të këtij aktgjykimi nën 

kërcënim të përmbarimit me detyrim.  

II.Secila palë veç e veç i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore.  

                         

                                A r s y e t i m i  

Kreditori Kompania për M. e D. në Kosovë sh.a me seli në P.1, ka parashtruar  propozim mbi 

lejimin e përmbarimit me datën  25.05.2012, ndaj debitorit  Kompania Regjionale e 

Mbeturinave”P.2” me seli në P.1, duke kërkuar që në emër të borxhit t’ia paguaj shumën 

prej:1.408.392,89 euro, me kamatë ligjore prej 3.5% duke filluar nga data 25.05.2012 deri në 

pagesën definitive. Kundër aktvendimit mbi lejimin e përmbarimit E.nr.355/12 e datës 

28.05.2012 ,debitori në afat ligjor  ka ushtruar prapësim ,duke e kontestuar aktvendimin mbi 

lejimin e përmbarimit në tërësi. 

Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtine me aktgjykimin III.C.nr.236/2012 e datës 06.01.2014 

kishte aprovuar  si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit.  Kundër këtij aktgjykimi i padituri kishte 

ushtruar ankesë në bazë të të cilës Gjykata e Apelit e Kosovës me Aktvendimin Ae.nr.134/2014 

e datës 17.06.2015 ankesën e të paditurit e ka aprovuar ndërsa lëndën e ka kthyer në rigjykim. 
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Paditësi që nga seanca përgatitore e poashtu edhe gjatë seancës kryesore, si dhe në fjalën e tij 

përfundimtare  ka mbetur pranë  precizimit të kërkesëpadisë dhe në emër të borxhit kryesor ka 

kërkuar shumën e përgjithshme prej 1.394.449,65 euro, me kamatë ligjore prej 3.5% duke filluar 

nga data e parashtrimit të padisë me datën 25.05.2012, deri me datën 19.06.2012, kurse nga data 

19.06.2012 e deri në pagesën definitive me kamatë ligjore prej 8% në vit siç e parasheh LMD-ja. 

Duke ju referuar pohimeve në padi dhe gjatë gjithë seancave të mbajtura, paditësi ka theksuar se 

me të paditurën janë në marrëdhënie kontraktuale që nga data 01.11.2007 e deri më tash ku dhe 

vazhdojnë akoma, e paditura si mbledhës i mbeturinave ka deponuar mbeturinat në deponinë 

sanitare në M.-P. si dhe në deponinë sanitare në P.3 dhe paditësja në përputhje me kontratën e 

lidhur ndërmjet tyre i ka faturuar shërbimet e kryera dhe të njëjtat ia ka dorëzuar të paditurës, 

edhe përkundër marrëveshjeve të mirëkuptimit dhe riprogramimeve të borxhit që kemi arritur ne 

si palë, i njëjti nuk i ka paguar, paditësja kishte tërhequr vërejtjet me shkrim për pagesën e 

faturave. 

Shpenzimet e procedurës kontestimore nuk i ka kërkuar. 

Përfaqësuesi i të paditurës  gjatë të gjitha seancave të mbajtura dhe parashtresave të hartuara me 

shkrim, asnjëherë nuk e ka kundërshtuar bazën juridike të kërkesëpadisë respektivisht ekzistimin 

e borxhit të papaguar por ka kundërshtuar lartësinë e borxhit të kërkuar nga paditësja, ka shtuar 

se e paditura e ka paguar faturën në bazë të inkasimit që e ka realizuar nga qytetarët e 

marrëveshjes së datës 16.03.2011, ndërsa pjesën tjetër që nuk është inkasuar ne nuk kemi 

mundësi me paguar për shkak se e paditura i ka falur borxhet ndaj qytetarëve sipas Ligjit për 

faljen e borxheve dhe atë deri në shumë prej 10,265,356.41euro, më pas ka shtuar se 

kërkesëpadia e paditësit për periudhën 2006 deri 2009 në shumë prej 641,242.89 euro është e 

parashkruar, po ashtu e paditura i ka propozuar gjykatës që të refuzoj kërkesëpadinë e paditësit si 

të parashkruar. 

Shpenzimet e procedurës kontestimore nuk i ka kërkuar.  

Për zgjidhjen e kësaj çështje juridike Gjykata i administroi këto prova si në vijim duke filluar 

nga: çertifikata e regjistrimit të paditësit me nr.70324870, çertifikata e regjistrimit të të paditurës 

me nr.70465142, kontrata e shërbimit e dt.01.11.2007, Ripërtëritja e kontratës për shërbimet e 

ofruara e dt.06.01.2012, konfirmimi i borxhit me nr.121300 e dt.19.04.2012, faturat e paditësit 

prej datës: 31.12.2006 deri me datën: 18.05.2012 (sipas kartelës së paditësit), marrëveshja e 

mirëkuptimit me nr.09/151 e dt.09.09.2009, marrëveshja për inkasim dhe riprogramimin e 

borxheve me nr.248 e dt. 16.03.2011, njoftimi i të paditurës për Ministrinë e Ekonomisë dhe 

Financave e dt.11.03.2011, njoftimi i të paditurës e dt.04.01.2007, njoftimi i të paditurës e 

dt.08.08.2008, njoftimi i të paditurës e dt.19.11.2009, njoftimi i të paditurës e dt.16.03.2009, 

njoftimi i të paditurës e dt.24.05.2012, kërkesa e të paditurës e dt.06.11.2009, marrëveshja e 

mirëkuptimit e dt.15.04.2009, shkresë e të paditurës-propozim për zgjidhjen e problemeve të 

deponisë së mbeturinave e dt.07.04.2009, propozim-zgjidhje e paditurës e dt.20.07.2009, 

njoftimi i të paditurës e dt.16.04.2010, njoftimi i të paditurës e dt.04.02.2009, njoftimi i të 

paditurës e dt.20.08.2009, parashtresa e të paditurës e dt.20.06.2013, parashtresa e paditurës e  
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dt.20.10.2013, kërkesë e të paditurës për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale –Prishtine e 

dt.05.12.2006, kërkesa e të paditurës për Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave e dt. 

23.02.2009, ekspertiza financiare e ekspertit R.B. e dt.23.01.2013, parashtresa e të paditurës me 

prova dt.13.04.2016, si dhe parashtresa e paditësit së bashku me prova dt.05.02.2016. 

Deklarimet e të autorizuarit të paditësit, deklarimet e përfaqësuesit të të  paditurës, sugjerimet e 

Gjykatës së Apelit si dhe provat tjera të prezantuara dhe të administruara, gjykata i vlerësoi të 

gjitha një nga një dhe në varësi me njëra tjetrën, në vështrim të nenit 8 paragrafi 1 dhe 2 të LPK-

së dhe përfundimisht ka vlerësuar dhe ka konstatuar se: 

Paditësi me të paditurën kanë lidhur kontratën e shërbimit më datën 01.11.2007, e cila është e 

nënshkruar nga të dyja palët në procedurë, në bazë të kësaj kontrate paditësi ka pasur për detyrim 

që të pranoj dhe deponoj mbeturinat e mbledhura në deponinë sanitare në M.-P.  si dhe në 

deponinë sanitare në P.3, ndërsa e paditura ka pasur për detyrim për një (1) ton të mbeturinave të 

deponuara t’i paguaj paditëses tarifën prej 5,26 euro. 

Nga ripërtërirja e kontratës së datës 06.01.2012 gjykata ka vërtetuar faktin se me këtë ripërtërirje 

të kontratës janë theksuar se kushtet  e  përgjithshme të kontratës së datës 01.11.2007 mbesin në 

fuqi dhe se ato kanë efekt të njëjtë juridik. 

Nga memorandumi-marrëveshja e mirëkuptimit dt.09.09.2009, gjykata ka vërtetuar se palët në 

procedurë janë dakorduar që KRM ”P.2”, mbi bazën e borxhit aktual, duke filluar nga muaji 

gusht 2009, KMDK-së , për çdo muaj ti kompensojë shumën prej nga 20,000.00 euro, ndërkohë 

që, pjesa e pa paguar e borxhit, do të llogaritet si borxh i KRM-së ”P.2” ndaj KMDK -së, ndërsa 

sa i përket shërbimit për të cilin do të paraqiten faturat përkatëse mujore sipas tarifave 5.26 euro 

plus TVSH për ton, pagesat duhet të bëhen në afat kohor, prej dt.15 gjerë me dt. 20 të muajit 

vijues. Po ashtu në këtë marrëveshje është paraparë edhe Riprogramimi i borxhit të vjetër, i cili 

do të bëhet për afat pesë vjeçar, pra duke filluar nga nëntori 2009 gjerë Nëntor 2014. 

Gjykata ka vërtetuar  se në mes palëve në procedurë është arritur marrëveshja e inkasimit dhe 

riprogramimit të borxheve të palëve  ndërgjyqëse me dt.16.03.2011 e cila i referohet inkasimit 

dhe riprogramimit të borxheve të cilat rrjedhin mbi bazën e deponimit të mbeturinave të KRM-ës 

në deponinë e KMDK-ës për periudhën 01.02.2011 deri me dt.31.12.2011. 

Nga procesverbali mbi definimin e borxhit të datës 15.03.2011, gjykata gjeti se palët në 

procedurë kanë vërtetuar borxhin në lartësi ;KRM “P.2” 1.038,019.27euro, ndërsa KRM P.3 

175,548.59 euro, gjithsej shumën prej 1.213.567.86euro, po ashtu ky procesverbal është 

nënshkruar nga të dy palët në procedurë. 

Nga njoftimi i dt.15.03.2011 e drejtuar në Republikën e Kosovës Ministrisë së Financave, 

gjykata gjeti se e paditura ka kërkuar që të lirohet nga obligimet ndaj KMDK-ës, për shumën 

736,577.80euro, për P.3 shumën prej 119,074.70 euro, ndërsa është deklaruar se i pranon 

obligimet për 311,441.67euro, për deponinë në M. dhe shumën prej 56,473euro për deponinë 
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 në P.3, po ashtu edhe me dt.07.04.2016 e paditura ka kërkuar nga komisioni i aksionarëve 

shlyerjen e borxhit, mirëpo nga i njëjti nuk ka marrë asnjë përgjigje. 

Nga të cekurat më lartë, gjykata gjeti se nuk është kontestuese se në mes palëve në procedurë 

është krijuar  raporti afarist, por kontestuese në mes palëve në procedurë ishte lartësia e 

detyrimeve si dhe parashkrimi për periudhën 2006 deri në Prill 2009 ashtu siç pretendon e 

paditura. 

Nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit financiar R.B.-ekspert gjyqësor, të dhënë në ekspertizën 

e dt.23.01.2013, vlerësohet se borxhi i pa shlyer i të paditurës ndaj paditëses për periudhën e 

tërësishme kontestuese për periudhën kohore 2006 e deri në muajin maj të vitit 2012 është shuma 

e përgjithshme në vlerë prej: 1.394,449.65 euro. Gjykata, mendimin dhe konstatimin e  ekspertit 

financiar e ka vlerësuar si të besueshëm sepse eksperti shumën e detyrimit e kishte konstatuar në 

bazë të krahasimit detal të dokumentacionit financiar të palëve ndërgjyqëse dhe mbi bazën e këtij 

dokumentacioni e ka paraqitur gjendjen e borxhit për periudhën kohore kontestuese, duke 

paraqitur sipas  faturave të zbritura për shumën e detyrimit të shlyer për periudhën kontestuese, 

pa asnjë zbritje, duke e anashkaluar riprogramimin të vërtetuar me ekspertizë borxhi total është 

1.394.449,65 euro. Shumën e borxhit të përgjithshëm eksperti e ka llogaritur  nga evidencat e vet 

të paditurës, andaj një fakt i tillë e bënë edhe më të besueshëm konstatimin e tij për lartësinë e 

borxhit. Poashtu mendimi dhe konstatimi i ekspertit financiar është në përputhje me provat tjera 

që gjenden në shkresat e lëndës, duke u bazuar konkretisht në pikën 3 pikë 2 në të cilën 

konkludimi përfundimtar i ekspertit është se borxhi total i papaguar nga e paditura është shuma 

prej 1.394.449,65euro. 

Duke iu referuar nenin 15 dhe 17 të LMD-së, të cilët parashohin se palët kontraktuese në 

marrëdhënie detyrimore  janë të detyruara ti kryejnë detyrimet e ndërsjella dhe janë përgjegjës 

lidhur me përmbushjen e tyre dhe se te kontrata dypalëshe pjesëmarrësit nisen nga parimi i vlerës 

së barabartë të dhënieve reciproke, gjykata bazuar në këto dispozita dhe në gjendjen faktike të 

konstatuar, ka vlerësuar se me kryerjen e shërbimeve  nga ana e paditëses dhe me dorëzimin e 

faturave, është krijuar detyrimi i të paditurës në shumën e përgjithshme prej 1.394,449,65 euro. 

E paditura, duke mos e kryer detyrimin e saj, rezulton se i ka mbetur borxh paditësit për pagesën 

e shërbimeve të ofruara, andaj ndërmjet palëve ndërgjyqëse është krijuar raporti detyrimor, në të 

cilin paditësi e ka cilësinë e kreditorit ndërsa e paditura cilësinë e debitorit. 

Sipas nenit 262 të LMD-së, kreditori në marrëdhëniet detyrimore ka të  drejtë që nga debitori të 

kërkojë përmbushjen e detyrimit, si dhe shpërblimin e dëmit që ka pësuar për shkak të mos 

përmbushjes së detyrimit apo vonesës në përmbushje, ndërsa debitori ka për detyrë përmbushjen 

e detyrimit në tërësi, prandaj gjykata duke u nisur nga fakti se e paditura me mospagimin e 

faturave i ka mbetur borxh paditësit, me aplikimin e dispozitës së lartëcekur dhe në bazë të 

gjendjes së vërtetuar faktike, vendosi që ta detyroj të paditurën që paditësit t’ia kompensoj 

borxhin në shumën e gjykuar, ashtu siç është cekur në pikën 1 të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 
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Meqë i padituri ka rënë në vonesë lidhur me pagesën e borxhit të krijuar, duke u bazuar në nenin  

277 të LMD-së, gjykata detyroi të paditurën që t’ia paguaj paditësit, shumën  e gjykuar së bashku 

me normën e kamatës ligjore, si për mjetet e deponuara me kursim me afat prej një viti, pa 

destinim, duke filluar prej datës së paraqitjes së padisë më datë 25.05.2012 deri në pagesën 

definitive të borxhit. Lartësia e kamatës në rastin konkret i referohet shkallës së kamatës, të cilën 

e paguajnë bankat afariste në Kosovë, për mjetet e deponuara pa destinim dhe për periudhën 

kohore të deponimit, me më shumë se një vit, ndërsa lidhur me pretendimet e palës paditëse 

refuzohet si e pa bazuar për llogaritjen e kamatës prej 8% pasi që detyrimi ka lindur para hyrjes 

në fuqi të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve të Kosovës duke iu referuar dispozitës së nenit 

1057 të po të njëjtit ligj. 

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e përfaqësuesit të të paditurës, se për periudhën kohore 

2006 e deri  në muajin prill të vitit 2009 për shumën prej 641.242,89 euro janë të parashkruara, 

gjykata ka vlerësuar se pretendimet e tij janë të pabazuara ngase duke iu referuar dispozitës së 

nenit 387 paragrafi 1 i LMD-së i cili parasheh se parashkrimi ndërpritet kur debitori e pranon 

borxhin, dhe e pranimi i borxhit mund të bëhet jo vetëm me deklaratën e debitorit, por edhe në 

mënyrë të tërthortë sikurse janë pagesat e këstit, qofshin ato pagesa të pjesshme të faturës, 

pagesë e kamatës, dhënia e sigurimit, kjo dëshmon se në rastin konkret nuk ka bazë për 

parashkrim pasi që i njëjti është ndërprerë me riprogramimin e borxhit të dt.06.01.2012 dhe sipas 

marrëveshjes së mirëkuptimit dt. 09.09.2009.  

Gjykata ka refuzuar propozimin e të paditurës për plotësimin e ekspertizës për të llogaritur 

shumën e ngarkesës së faturuar për rastet e kategorive sociale dhe atyre të minoriteteve  për 

periudhën kohore prej datës:01.01.2007 e deri me datën 25.05.2012, për regjionin e Prishtines, 

ngase këtë çështje palët ndërgjyqëse nuk e kanë  paraparë në kontratë e as në marrëveshjet e 

arritura, po ashtu kjo është vërtetuar edhe nga vet e paditura ku në kërkesën e tij të 

datës:23.02.2009 kur kanë bërë përpjekje që nga Ministria e Financave  të lirohet nga pagesa për 

këto kategori  dhe që nga ajo kohë e deri tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga Ministria e 

Financave, dhe duke u bazuar në të lartëcekurat gjykata vlerësoj se nuk kanë bazë ligjore që të 

bëhet plotësimi i ekspertizës. 

Po ashtu gjykata ka refuzuar edhe propozimin e përfaqësuesit të të paditurës që Komuna e P.1 si 

aksionar i të paditurës, të përfshihet në cilësi të ndërhyrësit, për shkak se shoqëria tregtare ka 

subjektivitet të veçantë nga aksionarët dhe se propozimin për ndërhyrje e ka parashtruar  personi 

i cili nuk ka pasur të drejtë të kërkoj ndërhyrjen sepse në bazë të dispozitës së nenit  271 të LPK-

së, ndërhyrja mund të lejohet sipas propozimit apo deklaratës të personit i cili dëshiron të 

ndërhyjë në procedurë ndërsa në rastin konkret Komuna e P.1 nuk ka parashtruar  propozim për 

ndërhyrje por të njëjtin  e ka parashtruar  përfaqësuesi i të paditurës. 
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Vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore , gjykata e ka marrë që secila palë veç e veç 

ti bartë shpenzimet e veta, duke u bazuar  në dispozitën e nenit 450 të LPK-së, pasiqë asnjëra 

palë ndërgjyqëse nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore. 

Prandaj bazuar në të lartëcekurat dhe duke iu referuar nenit 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINE 

-Departamenti për Çështje Ekonomike- 

III.C.nr.377/2015 me datë 13.07.2016 

                                                                G j y q t a r j a; 

                                                                          Franciska Zhitia-Ymeri 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Ndaj këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 (shtatë) ditësh, 

nga dita e pranimit të tij, duke iu drejtuar Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate.  


