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Numri i dokumentit:     01355475 

 

V.EK.nr.86/16   

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje 

Ekonomike, me gjyqtarin Faton Bajrami, duke vendosur në çështjen juridike të paditëses N.N.T 

“B.”, me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson sipas autorizimit Zh. J., avokat nga P., kundër të 

paditurës N.N “L.”me seli në P., të cilën e përfaqëson sipas autorizimit E. A., avokat nga P., 

objekt i kontestit: kompensim i borxhit nga baza e kontratës së ndërtimit, pas përfundimit të 

seancës së datës 08.12.2020, të mbajtur në prani të të autorizuarit të palës paditëse dhe të 

autorizuarit së palës së paditur, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pa bazuar kërkesëpadia e paditëses N.N.T “BMS E.”, me seli në P. 

e paraqitur kundër të paditurës N.N “L.”, me seli në P., me të cilën ka kërkuar qe te 

detyrohet e paditura qe ne emër te borxhit per pjesën e vlerës se papaguar te punimeve te 

kryera ndërtimore ne objektet ne Prishtine, t’ia paguaj shumën prej 305,694.68€, brenda 

afatit prej 7 ditëve nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. 

 

II. DETYROHET pala paditese, qe ne emer te shpenzimeve te procedures kontestimore, 

pales se paditur t’ia kompensoj shumën e mjeteve prej 3,718.00€. 

 

 

A r s y e t i m  

Paditësja N.N.T “B.” me seli ne P., pranë kësaj gjykate ka paraqitur padi kundër te 

paditurës N.N “L.” me seli ne P., me çka gjykatës i ka kërkuar qe pas administrimit te provave, 

te bien aktgjykim me te cilin do te detyrohet e paditura, qe ne emër te punimeve ndërtimore te 

kryera nga paditësja, t’ia kompensoje demin e shkaktuar ne lartësinë e shumes prej 147,096.88€. 

Pala paditëse me padi dhe gjatë seancave dëgjimore përmes të autorizuarit të sajë ndër të 

tjera ka theksuar se me te paditurën kane pasur raporte te shumta afariste per me shume se 10 

vite. Keshtu paditësja te e paditure, ne cilësi te punekryesit ka kryer punime ndertimore ne 

ndërtimin e dhjetëra llamellave banesore, e qe per te cilat asnjëherë nuk kishin lidhur kontrata te 

veçanta, kjo sepse objektet-llamellat, ne te shumtën e rasteve kane qene te njëjta nga sipërfaqja 

dhe veçoritë e tjera, cka do te thotë se edhe çmimi për to ka qene thuajse i njëjte. Gjithashtu, tek 

punët ndertimore gati ne te gjitha rastet, paraqiten pune shtese te cilat nuk parashihen ne kontratat 

midis palëve, sepse paraqiten nevoja te ndryshme gjate realizimit te projekteve ne çka konsiston 

edhe ndërtimi i anekseve përtej projektit apo te ngjashme. Palët ndërgjyqëse, asnjëherë nuk kane 
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përpiluar te ashtuquajturat llogari perfundimtare te punimeve te kryera sepse marrëdhëniet e tyre 

afariste kane qene ne kontinuitet, ndërsa pagesat qe janë kryer nga e paditura kane pas me shume 

karakter te avansit. Ne llogaritjen qe i janë bere punimeve te realizuara nga e paditura dhe pagesat 

qe ka marre per ato punime, rezulton se e paditura ka mbetur ne detyrim te paditësja, ne shumen 

prej 147,096.88€. Ne shqyrtimin e datës 16.11.2020, paditësja ka bere precizimin e 

kërkesëpadisë me arsyetimin se para marrjes se provës me ekspertize nuk ka qene ne njohuri per 

kete fakt, me cka i ka propozuar gjykatës qe kërkesëpadinë e saj ta aprovoje ne tërësi si te bazuar 

dhe te detyrohet e paditura qe ne emër te punëve te kryera nga paditësja, t’ia kompensoje shumen 

prej 305,694.648€. Precizimin e ka bazuar ne ekspertizën e ekspertit te ndërtimtarisë B. E., dhe 

raportit te ekspertizës, duke i propozuar gjykatës qe t’ia fale ne tërësi besimin kësaj ekspertize, 

si shume profesionale, ndërsa mos te merr per baze thëniet ne superekspertize ngase ka qene jo 

profesionale dhe ekspertet kanë dhëne mendim te pabazuar shkencërisht. 

Ne thënien përfundimtarë paditësja ka theksuar se mbetet ne tërësi pranë parashtrimeve 

si ne kërkesëpadi dhe ne precizimin e kërkesëpadisë, duke pretenduar se nga provat e shqyrtuara 

ne këtë çështje është vërtetuar baza juridike dhe lartësia e kërkesëpadisë. Andaj i ka propozuar 

gjykatës qe kërkesëpadinë ta aprovoje ne tërësi si te bazuar dhe me aktgjykim ta detyroje te 

paditurën qe ne emër te punëve te kryera, ta kompensoje ne shumen prej 305,694.68€. 

Shpenzimet e procedurës procedurale të shkaktuara i ka kërkuar.  

E paditura, ne përgjigje ne padi dhe gjate shqyrtimit gjyqësor ka kundërshtuar 

kërkesëpadinë e paditësit, bazën juridike dhe lartësinë e saj. Duke theksuar se me paditësen kane 

qene ne marrëdhënie kontraktuese për gjate vitit 2009, ndërsa gjate vitit 2010 vetëm për një 

numër te caktuar te punëve, pra qe nga koha kur te ndërgjyqësit kane qene ne marrëdhënie 

kontraktuese, deri me datën 21.12.2015, kur pala paditëse ka ushtruar padinë për kompensim te 

borxhit, pranë kësaj gjykate, kane kaluar me shume se 5 vite, çka do te thotë se ne këtë rast ka 

kaluar afati i parashkrimit prej 3 viteve, prandaj kërkesa e paditëses është e parashkruar. Ne anën 

tjetër e paditura ka theksuar se paditësja, nuk ka ofruar as edhe një prove materiale, si 

marrëveshje, kontrate me shkrim apo dëftesa mbi pranim-dorezimin e mjeteve me cka do te 

vërtetohej baza juridike e kërkesëpadisë. Me tej e paditura konsideron se paditësja, ne mungesë 

te provave materiale, nuk ka pasur as te drejtën qe t’i drejtohet kësaj gjykate, kjo sepse 

Departamenti Ekonomik, i kësaj gjykate, vendos vetëm mbi bazën e dokumenteve te shkruara. 

Tutje, e paditura kërkesëpadinë e ka kontestuar edhe për faktin se paditësja, përkundër qe 

pretendon se kanë qene ne raport kontraktues mbi bazën e mirëbesimit, nuk argumenton se mbi 

cilat prova e ka mbështetur lartësinë e borxhit ne shumen prej 147,096.88€, e as ne shume prej 

305,694.68€.  

E paditura përmes te autorizuarit te saje ne fjalën përfundimtare, nuk e ka kontestuar se 

paditësja me te paditurën ne vitin 2006, kane lidhur kontrate te shkruar me te cilën janë dakorduar 

qe e paditësja ne cilësinë e punekryesit te kryej punët ndërtimore ne dy objektet dhe ate objektin 

C2 dhe C3, sipas projektit A1 dhe se çmimi për punët e kontraktuara ka qene ne shumen prej 

655,000.00€. Detyrime këto te cilat janë përmbushur ne tërësi nga te dyja palët, madje e paditura 

i kërkon pales paditëse, përveç shumes si me larte, i ka paguar edhe shumen prej 63,000.00€ 

sipas llogarisë përfundimtare te datës 02.020.2020, kjo ne emër te punimeve shtese e te cilat nuk 

ishin paraparë ne kontratën e nënshkruar midis palëve. Ne raportin e grupit te eksperteve dhe 

sqarimeve shtese nga ekspertet ne shqyrtimin e datës 16.11.2020, vërtetohet se e paditua ne cilësi 

te investitorit i ka përmbushur te gjitha detyrimet qe burojnë nga ky raport kontraktues, gjithashtu 

mendimi i grupit te eksperteve është ne harmoni te plote me përmbajtjen e marrëveshjes dhe 

llogaritjen përfundimtare, duke theksuar se gjykata ne rastin e vlerësimit te raporteve te 
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ekspertizave midis asaj te ekspertit te vetëm B. E. dhe grupit te eksperteve, gjykata t’ia fale 

besimin ekspertizës se dyte te punuar nga grupi i eksperteve, sepse ky raport është me i 

besueshëm sesa raporti i pare. Kjo sepse ekspertiza e ekspertit B. E. nuk është e drejtë, ngase 

është në kundërshtim te plotë me përmbajtjen e vërtet të dokumentacionit të shqyrtuar. E paditura 

ka shtuar se ekzekutimi i punimeve në objektin C1 dhe B, kanë filluar në vitin 2007, ndërsa kanë 

përfunduar në vitin 2008. Pas kësaj, palët kishin arritur marrëveshjen e dyte dhe ate marrëveshje 

gojore,  e cila po ashtu është ekzekutuar nga palët, pasi qe punëkryesi i ka përmbushur në tërësi 

detyrimet e përcaktuara nga kjo marrëveshje. Kur vijmë te llogaritja përfundimtare, vërtetohet 

se investitori i ka paguar punëkryesit në emër të kërkesave edhe diferencën prej 63,000.00€, dhe 

atë në emër të punimeve shtesë te bodrumeve, shumën prej 18,795.00 €; diferencën e kateve në 

shumën prej 57,268.80€; diferencën e çmimit te armaturës, shumen prej 35,000.00 €; për kulmin, 

shumen prej 8,448.00 €; për oxhaqet, shumen prej 1,240.00€+1,200.00€; punime tjera në shumën 

prej 1,000.00€, e qe në total punime shtesë janë llogaritur gjithsej shuma prej 185,951.80€, ku 

shumës së përcaktuar prej 655,000.00€, i është shtuar edhe shuma prej 185,951.80€, pra me këtë 

është përmbushur në tërësi detyrimi ndaj palës paditëse. Me tutje ka shtuar se me datën 

14.05.2009, palët në procedurë e kanë vazhduar bashkëpunimin për kryerjen e punimeve te 

vrazhda në objektin C dhe D, për çka edhe kane lidhur kontratën në vlerën prej 192,975.92€, 

objekte ne te cilat punët kane përfunduar dhe janë dorëzuar ne muajin Prill te vitit 2010. Si 

përfundim gjykatës i ka propozuar qe kërkesëpadinë e paditësit, ta refuzoje ne tërësi si te pa 

bazuar.  

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

Me qellim te vërtetimit te gjendjes faktike gjykata beri administrimin e provave me 

leximin – shikimin, e: kërkesa e paditësit drejtuar të paditurës, në procedurë para gjyqësore date 

03.12.2015, përmbledhja e punimeve plotësuese sipas provave të prezantuara nga pala paditëse, 

procesverbali i barazimit i datës 03.11.2011, si dhe llogaritja përfundimtare e të njëjtës e datës 

03.11.2011, si dhe llogaritja përfundimtare për punët shtesë e dt.06.10.2011, llogaritja e 

punimeve të kryera, objekti banesor Kalabri, marrëveshja e nënshkruar me datën 02.02.2010, 

kontrata për ndërtimin për kryerjen e punimeve te vrazhdëta e dt. 21.07.2008, 14.05.2009, dhe 

18.09.2009, mendimi dhe konstatimi i ekspertit B. E., sqarimet shtesë të dhëna nga eksperti me 

dt. 26.06.2019, sqarimet e grupit të eksperteve dhëne me dt. 28.10.2020, mendimi dhe konstatimi 

plotësues  i dorëzuar në marse 2020, si dhe mendimi plotësues në seancën e datës 16.11.2020, 

sqarimet e ekspertëve B. E. dhe K. M. në seancën e dt.16.11.2020. 

 

Pas vlerësimit  me kujdes të secilës provë veç e veç, ne kuptim te nenit 8, të LPK-së, dhe 

konstatimit të fakteve jo kontestuese në mes të palëve ndërgjyqëse, gjykata konstatoj këtë gjendje 

faktike: 

 

- paditësja me date 12.12.2015, fillimisht i eshte drejtuar te paditurës me nje kerkese, ku 

ka kërkuar nga e paditura qe ne cilesin e drejtoreve te ndërmarrjeve apo përmes te nje komisioni 

te përbashkët, te bëjnë llogarinë perfundimtare. 

  

 

- gjykata konstatoi se me date 03.11.2011, komisioni te cilin palët e kane formuar ne 

menyre te përbashkët, ka nënshkruar barazimin e punëve te kryera per objektin C6/1, llamella 

A, B, C dhe D/blloku C, objekti 1 dhe 2, me vlere prej 684,810.15€. 

  

- gjykata gjeti se me date 06.10.2011, komisioni i përbashkët i formuar nga kontraktuesit 

tash ndërgjyqësit, lidhur me punët shtese te cilat te cilat janë kryer ne objektin C6-1: llamella A, 
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B, C, D dhe objektin 2, por nuk kane qene pjese e marrëveshjes, kanë nënshkruar barazimin 

perfundimtare me vlere prej 14,229.87€. 

  

- ne marrëveshjen e dates 02.02.2010, palët kane nënshkruar merreveshjen ne te cilën 

eshte bere llogaritja e disa shpenzimeve, kjo llogaritje ka qene e pa titull përkatës dhe eshte bere 

ne emër te punëve te kryera nga pune kryesi ne objektet C2 dhe C3, si dhe me te njëjtin çmim 

edhe ne objektin B dhe C1, te projektit A, duke pase parasyshe diferencën e sipërfaqeve, vlera 

përfundimtare e se cilës ne mjete monetare është 1,558,951.80€. 

 

 - gjykata vërtetoi se palët me date 21.07.2008, kishin lidhur edhe nje Kontrate Ndertimi 

dhe ate per kryerjen e punëve te vrazhdëta ne objektin A dhe B, te bllokut A, ne bllokun 

Urbanistik C6/1, te kompleksit ne lagjen “Kalabria”, kontrate kjo e cila kap vlerën prej 

208,287.33€. 

 

 - me date 14.05.2009, palët kishin lidhur edhe nje tjetër Kontrate Ndertimi, me te cilën 

paditësja kishte marre per obligim kryerjen e punimeve te vrazhdeta dhe ate per objektet C dhe 

D, ne bllokun A, te bllokut Urbanistik C6/1, me vlerë prej 192,975.92€. 

 

 - ne baze te provave materiala gjykata ka gjetur se Kontrata e fundit e lidhur ne mes te 

palëve ndergjyqese, ka qene me date 18.09.2009, me kete kontrate per ndërtimin, paditesja kishte 

marre përsipër, qe te beje kryerjen e punëve te vrazhdeta ne objektin 1, te Bllokut C, te Blloiku 

Urbanistik C6/1, ne shumen prej 192,975.58€. 

 

 - gjykata pasi ka bere shqyrtimin e raportit te ekspertizës se ekspertit te ndërtimtarisë 

B.E. dhe ne sqarimet e tij ne seancën e dates 26.06.2019, ka rezultuar se si rrjedhe e raporteve 

kontraktuale ne mes te palëve ndergjyqese, pala e paditur ka borxh ndaj paditëses, dhe ate ne 

shumen prej 232,044.05, ky borxh vjen ne tërësi nga punimet ndërtimore ne objektin ne lagjen 

Kalabria, Prishtine, ndërsa ne raportin plotësues eksperti e ka rritur shumen e borxhit ne shumen 

prej 233,462.00€. Sa i përket bazueshmerise se konstatimeve te tij, eksperti ne sqarimet e tij gjate 

seancës se dates 26.06.2019, thekson se konstatimet i ka bazuar ne te dhënat e marra nga 

menaxheri i kontratës, pranë pales paditëse.  

  

-kurse nga Raporti i Ekspertizes se punuar nga Fakulteti i Ndertimtarise dhe Arkitektures 

UP, ne përbërje prej profesorëve-eksperteve te ndërtimtarisë K. M., C. K. dhe A.Gj., e te cilët 

kane konstatuar se fillimisht palët nuk kane respektuar Ligjin e Ndertimit, sepse te njëjtët nuk 

kane dorëzuar ditarë ndertimi, liber ndertimor dhe situacion te nënshkruar nga te dyja palët, 

ndërsa ky grup i eksperteve pas analizimit te te gjithë materialit-kontratave dhe marrëveshjeve 

qe janë te nënshkruara nga te dyja palët, kane konstatuar se e paditura i ka kryer te gjitha 

obligimet sipas marrëveshjes me dorëshkrim dhe nga krejt kjo i padituri i ka mbetur ne obligim-

borxh ndaj paditësit vetëm ne shumen prej 9,521.52€, sa i përket objekteve kontestuese. Ndersa 

ne sqarimet e grupit te eksperteve, gjegjësisht ekspertit K. M. ne emër te grupit, ne shqyrtimin 

gjyqësor te dates 28.10.2020, ka theksuar se ekpertet kane analizuar ate cka kane nënshkruar te 

dyja palët dhe se mendimin e tyre e kane bazuar ne shkresat e lendes dhe proceset e barazimeve 

te bëra nga palët ne procedure.  

 

- ne sqarimet e dhëna ne seancën e dates 16.11.2020, ku te pranishëm ishin nga grupi i 

eksperteve, eksperti K. M. dhe eksperti B. E., gjykata ka kërkuar sqarime nga eksperti B. E., per 

dallimin ne mes te mendimit te tij dhe ekspertizës se grupit te eksperteve, i njëjti ka theksuar se 

mendimin e tij, e ka bazuar te shefi i objektit te cilët kan formuar nje tabele e cila eshte 
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kontrolluar pike per pike, me kërkesat e përpiluara nga vet pala paditëse, kurse eksperti K.M., 

nuk ka ndryshuar sqarimet paraprake, te dhëna ne seancën e datës 16.11.2020. 

 

 Kontestuese ne këtë çështje ishte sasia e punimeve te kryera, pagesave te bëra ne emër te 

këtyre punimeve dhe parashkrimi i kërkesës. Paditësja ne padi dhe gjate gjithë shqyrtimit 

gjyqësor, ka pretenduar se e paditura nuk e ka kompensuar ne tërësi për punët e kryera tek e 

paditura. Ndërsa ne anën tjetër e paditura e ka kontestuar kërkesëpadinë duke theksuar se e njëjta 

i ka përmbushur ne tërësi detyrimet e saja, te përmendura si me larte. Përveç te tjerash e paditura 

thekson se kërkesa e cila ka per objekt borxhin e pretenduar, është parashkruar, sepse nga koha 

kur kane qene ne raport kontraktual dhe koha kur është ngritur padia, është me e gjate se 3 vite.  

 

Gjykata, pasi ka vlerësuar me kujdes secilën prove veç e veç, ne kuptim te nenit 8, te 

LPK-se, konstaton se, paditësja me te paditurën kane qene ne raport juridik detyrimor nga 

kontrata e ndërtimit, ku pala paditëse ka pasë rolin e pune kryesit dhe ka marre për detyrim 

kryerjen e punimeve ndërtimore ne ndërtimin e llamellave A, B, C, D/blloku C, objekti 1 dhe 2, 

ne lagjen Kalabria. Ndërsa e paditura ne rolin e porositëses se punimeve ka qene e detyruar 

pagesën e çmimit te kontratës. Ku bazuar ne marrëveshjen e tyre pala paditëse ka bere 

ekzekutimin e punimeve ndërtimore, ndërsa ne anën tjetër e paditura i ka kryer pagesat për te 

cilat ka qene e obliguar, e po ashtu pas përfundimit te punimeve, palët kishin nënshkruar edhe 

procese te barazimit ne lidhje me punët e kryera dhe pagesat e bëra.  

 

Fillimisht objekt i shqyrtimit nga gjykata ishte çështja e parashkrimit, e ngritur nga pala 

e paditur ne procedure, e cila me përgjigje ne padi dhe gjate gjithë shqyrtimit gjyqesore, ka 

theksuar se kërkesat e pretenduara te palës paditëse i referohen periudhës para vitit 2011, ndërsa 

padia ne gjykate është parashtruar pas kalimit te afatit kohor. Perkatesishte pasi qe i eshte 

parashkruar e drejta e kërkesës, prandaj ka pretenduar se me këtë rast kemi te bëjmë me 

parashkrim te kërkesëpadisë. 

 

Nga provat e administruara, gjykata vërteton se me datën 03.11.2011, palët përmes 

komisionit te përbashkët, kane nënshkruar barazimin e fundit te punimeve te kryera nga paditësja 

dhe atë ne shumen prej 684,810.15€, pas kësaj date gjykata nuk ka asnjë prove se te njëjtit kane 

qene ne marrëdhënie kontraktuese apo te ngjashme. Si rrjedhojë e kësaj, te gjitha detyrimet 

reciproke te palëve te kontraktuara deri atëherë kishin përfunduar me po atë date, kështu qe 

gjykata para se gjithash e bene vlerësimin e çështjes se parashkrimit te kërkesës, duke u bazuar 

ne nenin 374, par.1, te LMD-se (te RSFJ-se, te vitit 1978) i cili ka qene ne fuqi ne kohen e krijimit 

te raportit detyrimor, te tani ndërgjyqësve, ku parashihet se: “kërkesat reciproke te personave 

shoqëror juridike nga kontrata ne qarkullimin e mallrave e te shërbimeve si dhe kërkesat e 

kompensimit për shpenzimet e bëra lidhur me këto kontrata, parashkruhen për tre vjet”, e nga 

ku rezulton se kërkesëpadia e palës paditëse me të cilën ka kërkuar qe te detyrohet e paditura që 

në emër të borxhit për punimet ndërtimore të kryera, palës paditëse t’ia paguaj shumën prej 

305,694.68  €është e parashkruar, pasi qe kaluar afati ligjor për te kërkuar mbrojtje gjyqësore, 

për përmbushjen e prestimit eventual obligator, andaj mbi kete baze gjykata refuzoj 

kërkesëpadinë e pales paditese si te pa bazuar. 

 

Objekt i shqyrtimit nga gjykata ishte edhe çështja e shpenzimeve të procedurës 

kontestimore. Me nenin 452.1 të LPK-së, është e përcaktuar se pala e cila humb procesin 

gjyqësor tërësisht, ka për detyrë që palës kundërshtare gjyqëfituese, t´ia kompensoj shpenzimet 

e procedurës kontestimore. Pala e paditur si palë gjyqëfituese ka kërkuar kompensimin e 

shpenzimeve të procedurës dhe e ka bërë edhe specifikimin e tyre përmes fjalës përfundimtare 

të parashtruar me shkrim. Andaj gjykata duke u bazuar në dispozitën e lartë cekur të LPK-së, 
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palës së paditur si palë gjyqëfituese ia ka njohur shpenzimet e procedurës si në vijim: në emër të 

përgjigjes në padi shumën prej 208.00 €, në emër të 13 seancave dëgjimore të mbajtura shumën 

prej 3,510.00 €, (13X 270.00 € =3,510.00 €), në shumën e përgjithshme prej 3,718.00 €.  

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

më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

DEPARTAMENTI PER CESHTJE EKONOMIKE 

V.EK.nr.86/16, date 08.12.2020. 

                                                                                                                       

                                                                                                                      Gjyqtari 

                                                                                                                        Faton Bajrami 

 

 

 

KESHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë, përmes kësaj gjykate, në afatin prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të tij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


