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Numri i lëndës: 2019:249007 

Datë: 03.12.2019 

Numri i dokumentit:     00690447 

 
III.EK.nr.565/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Ekonomike, me gjyqtaren 

Franciska Zhitia-Ymeri, duke vendosur lidhur me çështjen juridike të paditësit, N.T.SH ”M.” sh.p.k me 

seli në P. , të cilën e përfaqëson sipas autorizimit Y. B., kundër të paditurit R. T. i K. me seli në P., të 

cilën e përfaqëson sipas autorizimit Sh. S., me objekt kontesti borxh, në seancën e shqyrtimit kryesor të 

datës: 19.11.2019, dhe pas fjalëve përfundimtarë me shkrim nga palët në procedurë, me datën: 27.11.2019 

merr këtë: 

 

     A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit N.T.SH ”M.” sh.p.k me seli në P., e paraqitur 

kundër të paditurës R. T. i K. me seli në P., për shkak të borxhit në shumë prej 66,246.67(gjashtëdhjetë e 

gjashtë mijë e dyqind e katërdhjetë e gjashtë euro e gjashtëdhjetë e shtatë cent), me kamatë ligjore prej 

8% duke filluar nga data e paraqitjes së padisë me datë 23.05.2012 e deri në pagesën definitive. 

Shpenzimet e procedurës kontestimore secila palë i bartë veç e veç. 

 

     A r s y e t i m 

 

Paditësi N.T.SH ”M.” sh.p.k me seli në P., pranë kësaj gjykate ka paraqit padi me datën 11.06.2012,  ndaj 

të paditurës R.T. i K. me seli në P. duke kërkuar që e paditura t’ia paguaj borxhin në shumë prej 66,246.67 

euro, me kamatë ligjore prej 4.5% duke filluar nga data e paraqitjes së padisë e deri në pagesën definitive, 

njëherit ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës kontestimore . 

Gjykata Themelorë në Prishtinë -Departamenti Për Çështje Ekonomike me aktgjykim III.C.nr.66./2015 

të datës 07.12.2015 e kishte refuzuar si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditësit, kundër këtij aktgjykimi e 

paditësi ka ushtruar ankesë në bazë të cilës Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktvendimin Ae.143/2016 

dt.10.10.2018 ankesën e paditësit e ka aprovuar ndërsa lëndën e ka kthyer në rigjykim. 

Gjykata lidhur me këtë çështje kontestimore ka mbajtur seancat në të cilat i autorizuari i paditësit ka 

mbetur pranë kërkesëpadisë së tij dhe pranë parashtresave ku ka theksuar se paditësi i ka kryer të gjitha 

prestimet që dalin nga kontrata e lidhur në mesë palëve ndërgjyqëse për blerjen e veprës audio vizuale 

dhe se e paditura ka mbetur pa paguar edhe borxhin e mbetur në shumë prej 66,246.67 euro, refuzimi i 

pagesës së këtij borxhi të arritur për pagesë e paditura e arsyeton kinse me faktin se paditësi i ka borxhe 

alternative nga një bazë krejtësisht tjetër jashtë objektit të kësaj kontrate, borxh ky i cili pretendon të jetë 
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për shkak se paditësi ka shfrytëzuar hapësirat reklamuese të të paditurit, hapësirë kjo e cila sipas të 

paditurit duhet paguar ose duhet ndaluar së paguari në emër të një borxhi i cili për paditësin është 

kontestuese, e po ashtu ka theksuar se i padituri nuk i ka ofruar paditësit asnjë marrëveshje lidhur me 

marrjen e shërbimeve publicitare, andaj i ka propozuar  gjykatës që kërkesëpadia e paditësit të aprovohet 

në tërësi si e bazuar. Shpenzimet e procedurë nuk i ka kërkuar. 

I autorizuari i të paditurit  gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e 

paditësit si të pa bazuar duke shtuar se është i pa kontestueshëm fakti se nga paditësi është shfrytëzuar 

hapësira reklamuese, dhe se e paditura me shkresë elektronike e ka lajmëruar paditësin se nga data 

01.04.2011 nuk do të ketë hapësirë publicitare, po ashtu ka shtuar se në bazë të nenin 6 të kontratës dhe 

shkresës elektronike dhe provave tjera që gjinden në shkresa të lëndës i propozon gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësit ta refuzon si të pa bazuar. Shpenzimet e procedurës kontestimore nuk i ka 

kërkuar. 

Për vërtetimin e drejtë të kësaj çështje civile-juridike gjykata ka administruar këto prova: kontrata për 

blerje të veprës audio vizuale me nr.2756/10 e dt.10.12.2010, shkresat elektronike e dt.31.03.2011 e dt.09 

korrik 2012, fatura me nr.78/11 e dt.31.10.2011, fatura nr.81/2011 e dt.02.12.2011, fatura me nr.82/11 e 

dt.11.01.2012, fatura me nr.86/12 e dt.23.01.2012, kërkesa e paditësit e dt.28.03.2012, shfrytëzimi i 

hapësirës publicitare në RTK për periudhën 12.02.2011 deri më 31.01.2012, (me 19 shtojca) barazimi i 

R.-së NTSH M. (emisioni O.) sipas gjendjes së 07.06.2012, shkresa elektronike e dt.31.03.2011 dhe 

31.03.2011, drejtuar paditësit nga e paditura, ekspertiza financiare e punuar nga Ali Gagica e 

dt.15.07.2019. 

Në bazë të provave të administruara, dëgjimit të palëve në procedurë dhe në bazë  të administrimit të 

ekspertizës financiare të ekspertit A. G. e edhe duke vepruar sipas udhëzimeve të Gjykatës së Apelit 
gjykata i vlerësoi, të gjitha një nga një dhe në varësi me njëra tjetrën, në vështrim të nenit 8 të LPK-së; 
gjykata ka vërtetuar se në mesë të palëve në procedurë me datën 10.12.2010, është lidhë kontrata me 

nr.2756/10 për blerje të veprës audio vizuale, në këtë kontratë janë përshkruar detyrimet dhe obligimet e 

palëve kontraktuese sikurse që është çmimi, numri i spektakleve (48 emisione) dhe koha e emitimit. 

Çmimi për një episod të spektaklit është përcaktuar në shumë prej 5.000,00 euro, e që në bazë të numrit 

të spektakleve (48 sosh) shuma e përgjithshme është 240,000.00 euro. Përveç kushteve elementare të 

kontratës, në këtë kontratë, në nenin 6 është paraparë lejimi i hapësirës publicitare në dobi të shitësit të 

veprës audio vizuale. Krejt kjo, lidhur me shfrytëzimin e hapësirës reklamuese është paraparë kordinim 

me marketingun e të paditurës sipas kushteve dhe çmimorës së marketingut tek Radio Televizoni i 

Kosovës e edhe sipas rregullores KPM-për reklamim. Kjo do të thotë çmimi për reklamimin e veprës 

audio vizuale është përcaktuar me rregullore të të paditurës . 

Në bazë të kësaj kontrate e paditura  ka paguar shumën prej 173,753.33 euro, e që e paditura ka mbet 

borxh shumën prej 66,246.67 euro. Andaj paditësi me precizim të padisë ka kërkuar 66.246.67 euro që 

do të thotë dallimin ne mesë të shumës prej 240.000.00 euro dhe shumës 173,753.33euro.  

E paditura si prova ka paraqitur faturat lidhur me faturimin e hapësirës publicitare  për spektaklin në fjalë  

të adresuar për paditësin dhe atë nga data 28.02.2011 e deri me datë 31.12.2011 që kap shumën e 

përgjithshme prej 66,846.90 euro. 

Nga këto të dhëna rrjedh se në mesë të palëve në procedurë nuk është kontestuese fakti se e paditura ka 

paguar shumën prej 173,753.33 euro në emër të shumës së kontraktuar për blerje të veprës audio vizuale. 

Po ashtu nuk është kontestuese edhe fakti se e paditura ka zbritë shumën prej 66,246.67 euro në emër të 

kompensimit të hapësirës publicitare të emituar nga e paditura në dobi të paditësit duke mbështetur në 

nenin 6 të kontratës në fjalë për blerje të veprës audio vizuale. Nuk është kontestuese as fakti se e paditura 

ka bërë ftesë paditësit me datën 31.03.2011 për rregullin e raporteve lidhur me hapësirën publicitare .  
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Nuk është kontestuese, po ashtu fakti se N. A.  përfaqësuesi i paditësit me datën 09.07.2012, i kthen një 

përgjigje të paditurës ku përveç tjerash thotë: “Nëse nuk gjejmë ndonjë gjuhë bashkëpunimi mua më 

rrezikohet mundësia për ta realizuar spektaklin”. Ky fakt rrjedhë nga korrespondenca elektronike dhe kjo 

korrespodencë është pjesë përbërëse e shkresave të lëndës. Shih, nëse shikohen datat e faturimit për 

hapësirat publicitare janë të gjitha në vitin 2011 që do të thotë pasi që janë realizuar hapësirat publicitare 

përfaqësuesi i paditësit afër 7 muaj më vonë pas realizimit të hapësirës publicitare reagon me shkresë 

duke kërkuar gjuhë bashkëpunimi. Edhe po të merrej kjo shkresë e paditësit e dt.09.07.2011, si 

kundërshtim kjo nuk ka efekt juridik ngase faturimet janë bërë 7 muaj më parë që do të thotë pas realizimit 

të hapësirës publicitare. Gjitha këto konstatime të lartë cekura janë cekur edhe në ekspertizën financiare 

në faqen 4. 

Në këtë çështje civile juridike në mesë të palëve në procedurë kontestues është fakti se a ka pasur 

marrëveshje për hapësirën publicitare për llogari të paditësit dhe si është rregulluar kjo marrëveshje. 

 Gjykata pas vlerësimit të provave konstaton; 

Në kontratë në nenin 6 iu është lejuar hapësira publicitare paditësit (shih hyrjen e kontratës) ku emri 

NTSH “M.” përcaktohet si në tekstin e mëtutjeshëm të kontratës me fjalën “kontraktuesi”. Kjo dispozitë( 

neni 6) e kontratës konsiderohet  ofertë për lidhjen e kontratës sipas çmimores dhe rregullores së të 

paditurës për veprën audio vizuale, andaj është ofertë obligative e paditurës sipas parimit merr ose le që 

do të thotë ta pranosh apo ta refuzosh me rastin e nënshkrimit të kontratës. Me nënshkrimin e kësaj 

kontrate, sipas vlerësimit të kësaj gjykate konsiderohet se paditësja ka pranuar ofertën për pagimin e 

hapësirës publicitare sipas çmimit fiks e përcaktuar në rregulloren e të paditurës. 

Andaj e paditura duke u mbështet në nenin 6 të kontratës në fjalë ka emituar hapësirë publicitare dhe e 

ka bërë faturimin .Paditësi edhe për kundër faktit të emetimit të hapësirës publicitare nuk ka kundërshtuar 

as me shkrim e as me gojë por në mënyrë të heshtur ka pranuar një fakt të tillë. 

Në nenin 43 pargrafi 1 dhe 3 të LMD-së(1978) “kjart thuhet se oferta është e ofruar me rastin e lidhjes 

së kontratës për hapësirën publicitare dhe në këtë rast konsiderohet se oferta është pranuar në kohë edhe 

në kushtet e parapara dhe mos kundërshtimi i ofertës aty për aty konsiderohet si kontratë  e lidhur përveç 

nëse ofertuesi e njofton menjëherë të ofertuarin se oferta nuk konsiderohet e detyrueshme”. Në nenin 32 

paragrafi 2 të LMD-së thuhet; “kontrata konsiderohet e lidhur nëse palët kontraktuese e lënë për më vonë 

marrëveshjen për elemente sekondare me kusht që palët janë pajtuar për elementet thelbësore të 

kontratës. Nëse nuk mund të mirren vesh për elementet dytësore ato do të caktohen nga gjykata duke pas 

parasysh praktikën e krijuar ndërmjet kontraktuesve dhe doket”. Shpeshherë çështja dytësore e kushtëzon 

çështjen kryesore si në rastin konkret mos të ishte çështja dytësore për ofrimin e hapësirës publicitare e 

paditura ndoshta nuk do të kishte lidh kontratë për çështjen kryesore. Meqenëse nga praktikat për 

emetimin e hapësirës publicitare në gjitha radio televizionet çmimi është paraparë me rregullore 

paraprakisht nga e paditura, andaj emisionet publicitare, janë emituar e paditësi nuk  i  ka kundërshtuar, 

konsiderohet se kontrata për çështje dytësore është realizuar dhe se detyrimi sipas kontratës duhet të 

përmbushet . 

Paditësi mund të konsideron se më një shkresë elektronike të datës 09.07.2012 e kthen një përgjigje me 

ç’rast kërkon një bashkëpunim lidhur me hapësirën publicitare,por kjo shkresë është shumë mëvonshme 

se sa koha kur është emituar hapësira publicitare që do të thotë se gjykata nuk e konsideron se kjo shkresë 

është pas përmbushjes së kontratës, pas emitimit të hapësirë publicitare. Andaj duke u bazuar në dispozitat 

e nenit 31,32 pargrafi 2,42 dhe 43 pargrafi 1 dhe 3 të LMD-së(1978) gjykata edhe ka marrë aktgjykim 

për ta refuzuar kërkesëpadinë e paditësit  dhe për të konstatuar se pretendimet e paditësit lidhur me mos 

ekzistimin e ndonjë marrëveshje për emitimin e hapësirës publicitare janë të pa qëndrueshme sepse sikur 

u cek më lartë hapësirat publicitare janë emituar rregullisht për gjatë një viti e paditësi nuk e ka 

kundërshtuar duke e ditur se në nenin 6 të kontratës në fjalë e ka pas ofertën për çështjen dytësore të 

kontratës, andaj konsiderohet se kontrata është lidhë edhe për çështjen dytësore me rastin e nënshkrimit 
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të kontratës e posaçërisht çmimi ka qenë i përcaktuar me rregullore të paditurës e që nga praktikat e deri 

tanishme vlerësohet se me nënshkrimin e kontratës është  pranuar edhe lejimi i hapësirës publicitare dhe 

çmimin. Andaj kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar. 

Po ashtu vlerësimin juridik të kësaj çështje civile -juridike  i takon gjykatës  e jo ekspertit financiar, 

eksperti financiar ka për detyrë të shpjegoj, analizoj dhe konstatoj vetëm për çështjet financiare e jo edhe 

vlerësime juridike, ka të drejt  dikush apo nuk ka. Po ashtu gjykata ka refuzuar propozimin e palës së 

paditurë për nxjerrjen e ekspertizës financiare nga grup i ekspertëve sipas arsyetimit të këtij aktgjykim si 

dhe për hire të mos prolongimit të çështje dhe ekonomizimit të procedurës. 

Lidhur me vendimin e shpenzimeve të procedurës kontestimore të cekur si në pikën dy të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi gjykata u bazua në nenin 450 të LPK-së. 

Andaj nga të cekurat si më lart dhe duke u bazuar në nenin 31,32,42 dhe 43 të Ligjit mbi mardhënjet e 

detyrimeve (1978) si dhe në bazë të nenit 143  të LPK-së, Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË- Departamenti për çështje ekonomike 

III.EK.nr.565/2018 me datë 27.11.2019 

Gjyqtarja 

Franciska Zhitia-Ymeri 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër  këtij aktgjykimi është e lejuar  ankesa në afatin  prej 7 ditësh,  nga 

dita e marrjes së  tij,  Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


