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Numri i lëndës: 2020:018910 

Datë: 10.03.2021 

Numri i dokumentit:     01582006 

 

 

IV.EK.nr.65/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

gjyqtarin Murat Paçarada, duke vendosur në çështjen juridike sipas padisë së paditësit “R. P.” 

sh..., me seli në P., të cilën e përfaqëson sipas autorizimit S. K., avokate nga P., kundër të 

paditurit “B. S.” sh..., me seli në P., për shkak të borxhit, vlera e kontestit 69.668.53 €, pas 

përfundimit të seancës kryesore,  më datën 11.02.2021, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. Aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit “R. P.” Sh..., me seli në P., e paraqitur kundër 

të paditurit “B. S.”, me seli në P., ashtu që detyrohet i padituri që paditësit t´ia paguaj shumën 

prej 69.668.51 €, në emër të borxhit me normën e kamatës prej 3.5% të cilën e aplikojnë bankat 

të cilat operojnë në Kosovë, për mjetet e deponuara në bankë, në afatin prej një viti, pa destinim 

të caktuar, e cila fillon të rrjedhë nga data e parashtrimit të padisë në gjykatë data 08.11.2013, e 

deri në pagesën definitive në afatit prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. 

 

II. Detyrohet i padituri që paditësit t’ia paguaj shumën prej 2,117.00 €, në emër të shpenzimeve 

të procedurës kontestimore, në afatin prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale të çështjes  

 

Paditësi “R. P.” Sh..., me seli në P., me datën 08.11.2013, ka parashtruar padi kundër të paditurit 

“B. S.” sh...., me seli në P., për shkak të borxhit.  

 

Kjo gjykatë me aktgjykimin IV.EK.nr.35/17, të datës 08.06.2017, ka vendosur në mënyrë 

meritore në këtë çështje juridike kontestimore ku e ka refuzuar si të pa bazuar kërkesëpadinë e 

palës paditëse. Pala paditëse kundër këtij aktgjykimi ka parashtruar ankesë pranë Gjykatës së 

Apelit, Gjykata e Apelit me aktgjykimin Ae.nr.229/17 të datës 04.09.2019, e ka refuzuar si të 

pabazuar ankesën e palës paditëse. Paditësi ka parashtruar revizion pranë Gjykatës Supreme të 

Kosovës, e njëjta me aktgjykimin E.Rev.nr.63/2019 të datës 27.01.2020, e ka aprovuar si të 

bazuar revizionin e paditësit, i ka prishur aktgjykimet e lartcekura dhe lëndën e ka kthyer në 

rigjykim në shkallë të parë. 
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Në padi ndër të tjera është theksuar se paditësi ka kryer shërbime- shtypje të gazetës B. S. për të 

paditurën sipas faturave nr.30, 45, 57, 68, 80, 98, 107, 117, 125, 141, 158, 172, 184, 198, 218, 

232, 248, 263, 282, 298, 312, 325, 346, 367, 383, 398, dhe për këto shërbime paditësi i ka dërguar 

të paditurit faturat e lartë theksuara, të cilat bashkërisht kapin shumën prej 69,668.51 €. I padituri 

e ka pranuar mallin për të cilin paditësi ia ka faturuar sipas faturave të lartcekura, por paditësi 

duke filluar nga muaji Janar 2013 deri më tani nuk ka përmbushur detyrimin e tij, atëherë nga 

data 16.07.2013, ka ndërprerë kryerjen e shërbimit ndaj të paditurit për shtypjen e gazetës “B. 

S.”. Ka shtuar se edhe pas shumë përpjekjeve përmes telefonit, postës, postës elektronike i 

padituri nuk ia ka paguar borxhin, andaj i ka propozuar gjykatës që me aktgjykim të detyrohet i 

padituri që në emër të borxhit t’ia paguaj shumën prej 69,668.51 €, me kamat ligjore. 

 

I padituri, me përgjigje në padi ka theksuar se asnjë herë nuk ka pranuar fatura nga pala paditëse  

dhe se nuk kanë qenë në marrëdhënie kontraktuese lidhur me kryerjen e shërbimeve të shtypjes 

së gazetës siç pretendon pala paditëse dhe se makinat me të cilat paditësi është duke e kryer 

veprimtarinë e shtypjes së gazetave janë pronë e të paditurës. I ka propozuar gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë si të pa bazuar. 

 

Paditësi, gjatë seancave dëgjimore ka deklaruar se mbetet pran pretendimeve nga padia dhe 

theksimeve nga seancat e mbajtura, kërkon nga gjykata që e njëjta të aprovohet në tërësi pasi që 

palët kanë pasur një marrëveshje bashkëpunimi sipas kontratës së datës 01.05.2007, ndërsa pala 

paditëse i ka kryer shërbimet ndaj palës së paditur dhe ja ka parashtruar faturat mirëpo e njëjta 

nuk i ka  nënshkruar edhe pse i ka marrë shërbimet nga pala paditëse ashtu që kërkojmë të 

paguhet borxhi në shumën prej 69,668.51 €, me kamatë ligjore duke filluar nga data e 

parashtrimit të padisë si dhe shpenzimet e procedurës.  

 

I padituri, nuk ka  pranuar ftesat për seancë, e po ashtu dorëzimi i thirrjes i është bërë edhe përmes 

afishimit të thirrjes në tabelën e shpalljeve të kësaj gjykate, siç është përcaktuar në nenin 114 të 

Ligjit të Procedurës Kontestimore, megjithatë pala nuk është paraqitur në seancë, rrjedhimisht 

gjykata seancën e shqyrtimit gjyqësor e ka mbajtur në mungesë të palës së paditur duke u bazuar 

në nenin 423 paragrafi 4 të LPK-së. 

 

Paditësi në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet pranë padisë dhe kërkesëpadisë të 

paraqitur pranë kësaj gjykate dhe ka kërkuar që i padituri te detyrohet t’ia paguaj borxhin në 

shumë prej 69,668.53 €, me kamatë ligjore prej ditës së paraqitjes së padisë , ndërsa sa i përket 

prapësimit të cilin e ka ushtruar pala e paditur e ka kundërshtuar në tërësi nga fakti se të gjitha 

të dhënat të cilat janë cekur në prapësim janë të pa vërteta dhe pa kurrfarë baze ligjore. Kërkesën 

për kompensim borxhi ndaj të paditurës e arsyeton me faktin se për periodën kontestuese i 

padituri vazhdimisht ka kryer punë n tek paditësi duke u shtypur gazeta ditore për çdo ditë andaj 

këtë e arsyeton me faktin se ekzistojnë faturat të cilat dëshmojnë që paditësi me të vërtet e ka 

kryer punën tek i padituri, andaj ka kërkuar nga gjykata që duke i vlerësuar provat të cilat gjenden 

në shkresat e lëndës ta aprovon kërkesën në tërësi si të bazuar. Ka kërkuar dhe precizuar 

shpenzimet e procedurës kontestimore. 

 

Gjendja faktike e konstatuar 

 

Në seancën e shqyrtimit kryesor, gjykata ka bërë administrimin e provave të lëndës, përmes 

shikimi dhe leximit të tyre si në vijim: Certifikata e regjistrimit me nr.70402097, e paditësit; 

faturat me nr.30, 45, 57, 68, 80, 98, 107, 117, 125, 141, 158, 172, 184, 198, 218, 232, 248, 263, 
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282, 298, 312, 325, 346, 367, 383, 398 si dhe specifikacioni i faturave të pa paguara nga gazeta 

Bota Sot; kontrata e dt.01.05.2007. 

 

Pas administrimit të provave dhe vlerësimit të kujdesshëm të tyre, secilës veç e veç dhe të 

gjithave së bashku, konform nenit 8 të LPK-së, si dhe nga konstatimit të fakteve jo kontestuese 

në mes të palëve në procedurë, gjykata ka konstatuar këtë gjendje faktike:  

 

Me datë 01.05.2007, paditësi me të paditurin kanë lidhur kontratën, për shtypjen e gazetës “B. 

S.” për nevoja të porositësit- të paditurit sipas kërkesave dhe karakteristikave teknike në dy 

versione për të cilat është përcaktuar çmimi dhe janë dakorduar që faturimi për shërbimet e 

kryera të bëhet në fund të javës, ndersa pagesa për shërbime të bëhet në baza javore. 

 

Nuk ishte kontestuese në mes të palëve se pala paditëse i ka përmbushur detyrimet e saja të marra 

me kontratën e lartcekura. 

 

Në lidhje me shërbimet e kryera- shtypjen e gazetës pala paditëse ka lëshuar faturat me nr.30, 

45, 57, 68, 80, 98, 107, 117, 125, 141, 158, 172, 184, 198, 218, 232, 248, 263, 282, 298, 312, 

325, 346, 367, 383, 398, në shumë të përgjithshme prej 69,668.53 €. 

 

 

Baza juridike e kërkesëpadisë 

 

Me dispozitat e Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, neni 17 është përcaktuar se ”Pjesëmarrësit 

e marrëdhënies së detyrimit kanë për detyrë ta zbatojnë detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për 

përmbushjen e tij”. Pastaj në dispozitën e nenit 262 të LMD-së , është përcaktuar se “Kreditori 

në raportin e obliguar është i autorizuar që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, 

ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbush me ndërgjegje krejtësisht sikundër është përmbajtja e 

tij”. Në rastin konkret nga provat e shqyrtuara në këtë çështje juridike kontestimore, u konstatua 

se në nenin 1 të kontratës janë përcaktuar çmimet për dy versionet e shtypjes së gazetës ditore të  

paditurës. Paditësi për kryerjen e shërbimit të përcaktuar me kontratë shtypjen e gazetës, dhe 

lidhur me këtë ka lëshuar faturat me nr.30, 45, 57, 68, 80, 98, 107, 117, 125, 141, 158, 172, 184, 

198, 218, 232, 248, 263, 282, 298, 312, 325, 346, 367, 383, 398, në shumën e përgjithshme prej 

69,668.53 €, ndërsa pala e paditura nuk i ka paguar faturat e lëshuara duke shkelur detyrimin 

kontraktues e po ashtu edhe dispozitat ligjore të cekura më lartë.  

 

Rrjedhimisht, duke u bazuar në gjendjen faktike të vërtetuar, rrethanat e lartcekura dhe duke u 

bazuar edhe në dispozitat ligjore të cekura me lartë gjykata ka ardhur në përfundimin se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe se pala e paditur e ka për detyrim kthimin e shumës 

prej 69,668.51 €. Andaj edhe është vendosur si në paragrafin I të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata e miratoi kërkesëpadinë edhe përkitazi me kamatën e vonesës së kërkuar, ashtu që e 

detyroi të paditurin që përveç borxhit kryesor, paditësit t’ia paguajë edhe kamatën ligjore siç e 

paguajnë B. e K., për deponimet prej një viti, pa destinim të caktuar, e cila fillon te rrjedh nga 

dita e ushtrimit të padisë, gjegjësisht data 08.11.2013, e deri në pagesën definitive, duke u bazuar 

ne nenin 277 të LMD-së. 

  

Gjykata i vlerësoi edhe faktet dhe rrethanat e tjera të kësaj çështje kontestimore, por të njëjtat në 

rastin konkret janë jo vendimtare për të vendosur ndryshe në këtë çështje kontestimore.  

 

Shpenzimet procedurale  
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Në këtë çështje kontestimore, pala paditëse i ka kërkuar shpenzimet procedurale dhe ka bërë 

specifikimin e tyre siç vijon: në emër të përfaqësimit për 5 seanca dëgjimore ka kërkuar shumën 

prej 1,352.00 € (5X270.40 =1,352.00 €), në emër të taksave për padi shumën prej 349.00 €; në 

emër të përpilimit të ankesës shumën prej 208.00 €, në emër të përpilimit të revizionit shumën 

prej 208.00 €, në shumën e përgjithshme prej 2,117.00 €. Gjykata ka vendosur për shpenzimet 

procedurale, duke u bazuar në nenin 452.2 të LPK-së dhe Tarifën e OAK-së, ashtu që e ka 

detyruar të paditurin që paditësit t’ia kompensoj shpenzimet procedurale në shumën prej 

2,117.00 €, në afatin prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. 

 

Duke u bazuar në faktet dhe rrethanat e lartcekura dhe në dispozitat ligjore të cituara më sipër, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Ekonomike 

IV.EK.nr.65/2020, me datën 11.02.2021 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                       Gjyqtari, 

                                                                                                              Murat Paçarada 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese, në afatin prej 7 

ditësh nga dita e dorëzimit të tij, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  

 

 


