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Numri i lëndës: 2019:249527 

Datë: 03.12.2019 

Numri i dokumentit:     00688965 

 

                                       III.Ek.nr.533/2015 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË- Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

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

paditësit;NNTSH “D. C.” me seli në P., të cilin e përfaqëson B. M. avokat nga Gj., ndaj të të 

paditurës “F.- K.” sh.p.k., me seli në F. K., të cilën e përfaqëson përfaqësuesja e përkohshme F. 

H., për shkak të kthimit të avansit dhe kompensimin e dëmit material, në vlerë prej 34.251,00 

euro, pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor të datës 14.11.2019, ndërsa pas marrjes së 

fjalëve përfundimtare të hartuara me shkrim nga palët ndërgjyqëse, me datë 20.11.2019 merr  

këtë: 

 

 

                                                           A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit NNTSH “D. C.”, me seli në P.. 

 

I.DETYROHET e paditura “F.-K.” sh.p.k me seli në F. K., t’ia paguaj paditësit NNTSH “D. C.” 

Sh.p.k., me seli në P., shumën e përgjithshme prej 37,838.71 euro (tridhjetë e shtatë mijë e 

tetëqind e tridhjetë e tetë euro e shtatëdhjetë e një cent), dhe atë në emër të borxhit kryesor 

shumën prej 34,251.00 €,( tridhjet e katërmijë e dyqind e pesdhjetë e një euro) kurse në emër të 

pagesës së dënimit kontraktues shumën prej 3,587.71 €,(tre mijë e pesëqind e tetëdhjet e shtatë 

euro e shtatëdhjet e një cent) me kamatë ligjore vjetore në lartësi prej 8%, duke filluar nga 

paraqitja e padisë e datës 02.12.2015 deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afatin paritiv 

prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. 

 

II.DETYROHET e paditura, që paditësit t’ia paguaj shumën e përgjithshme prej 1,790.20 €, në 

emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. 

 

  A r s y e t i m 

 

Paditësi NNTSH “D. C.” me seli në P.,ka paraqitur padi kundër të paditurës “F.-K.” sh.p.k., me 

seli në F. K., në padi dhe gjatë seancave dëgjimore ka theksuar se me të paditurën ka lidhur 

kontratë për shitëblerje dhe instalim e datës 06.06.2014, për kryerjen e punëve të parapara me 

kontratë, në kundërvlerë të përgjithshme prej 71,754.26 €, ka shtuar se paditësi ka përmbush 

detyrimin kontraktues nga ku data 01.07.2014 e gjer me datën 07.10.2014 ia ka paguar të 

paditurës në mënyrë suksesive shumën e përgjithshme në vlerë prej 50,000.00 €, e paditura pas 

pagesës së avansit ka filluar me kryerjen e punëve të kontraktuara sipas kontratës, mirëpo ka 

ndërprerë punimet në mënyrë të njëanshme pa paralajmërim dhe të njëjtat nuk i ka përfunduar, 
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edhe pse pas urgjencave të paditësit ka premtuar gojarisht se këtë do ta bëjë brenda një afati të 

përshtatshëm, me çka paditësit i ka shkaktuar dëm të konsiderueshëm material dhe jo material, 

ka deklaruar se e paditura deri në ndërprerjen e punimeve ka kryer punë të ndryshme të 

kontraktuara në kundërvlerë të përgjithshme prej 15,749.00 €, po ashtu ka shtuar se me nenin 6 

dhe 8.2 të kontratës janë paraparë dënimet kontraktuese (penalitetet) dhe atë 0.5 % të vlerës së 

punëve të pakryera për çdo ditë vonese, ose 280.02 Euro. Në seancën e datës 14.11.2019 ka bërë 

precizimin e lartësisë së kërkesëpadisë në bazë të ekspertizës së ndërtimtarisë dhe ekspertizës 

financiare ashtu që i padituri t’ia paguaj shumën prej 37,838.71 €. Në fjalën përfundimtare ka 

theksuar se nga provat që janë administruar, deklarata e përfaqësuesit ligjor të 

paditësit,ekspertizës së ndërtimtarisë dhe nga ekspertiza financiare vërtetohet se kërkesëpadia e 

paditësit është në tërësi e bazuar, andaj edhe i ka propozuar gjykatës që të aprovohet në tërësi 

kërkesëpadia e precizuar e paditësit ashtu që të detyrohet i padituri që të paguaj shumën prej 

37,838.71 €, dhe atë në emër të borxhit kryesor shumën prej 34,251.00 €, kurse në emër të 

pagesës së dënimit kontraktues shumën prej 3,587.71 €, me kamatë ligjore prej 8%, duke filluar 

nga dt.30.11.2015 e gjerë në pagesën përfundimtare. Ka kërkuar dhe specifikuar shpenzimet e 

procedurës kontestimore . 

 

E paditura, e ka kundërshtuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit për dëmin material 

dhe jo material ngase në këtë rast dëmi duhet të jetë rrjedhim i drejtpërdrejtë dhe i menjëhershëm 

i veprimit ose mosveprimit të personit, për të pasur një dëm jo pasuror duhet të ekzistojë një fakt 

i paligjshëm, i dëmit, i lidhjes shkakësore midis faktit dhe dëmit. Ka shtuar se paditësi nuk ka 

paraqitur ndonjë dëshmi- provë materiale, ndonjë komunikim me shkrim-email apo ndonjë 

mënyrë tjetër, përpos asaj të cekur- gojarisht se ka kërkuar nga i padituri përmbushjen e kontratës 

apo vazhdimin e punëve apo kthimin e kaparit andaj ka propozuar që të dëgjohet përfaqësuesi i 

paditësit të jep sqarime lidhur me këtë. Në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi 

pranë përgjigjjes në padi dhe kundërshtimeve gjatë seancave gjyqësore, ka shtuar se paditësi nuk 

ka paraqitur prova të cilat kishin me vërtetuar vërtetësinë e padisë dhe kërkesëpadisë, i ka 

kundërshtuar ekspertizat duke shtuar se janë të bazuara vetëm në provat e dorëzuara nga paditësi, 

kanë munguar provat eventuale të paditurës e të cilat kishin me e mbuluar aprovimin apo 

refuzimin e kërkesëpadisë, nga këto arsye e ka kontestuar edhe lartësinë e kërkesëpadisë, i ka 

propozuar gjykatës ta refuzoj padinë dhe kërkesëpadinë si të pa bazuar.                                                                                                                       

 

Gjykata për vendosje të drejtë të kësaj çështje juridike ka administruar provat e propozuara nga 

palët në procedurë dhe atë duke filluar nga: kontrata për shitblerje dhe instalim e dt.06.06.2014; 

urdhërpagesa e lëshuar nga B. E. e dt.07.10.2014; urdhërpagesë e lëshuar nga B. E. e 

dt.07.10.2014; urdhërpagesa e dt.14.07.2014; 25.07.2014; 08.08.2014; llogarit e pa paguara prej 

dt.01.01.2014- 31.12.2014; certifikata e biznesit të të paditurit me nr.70395954; ekspertiza e 

ndërtimtarisë e dt.18.07.2019; si dhe ekspertiza financiare nga R. B. e dt.20.10.2019; Certifikata 

e biznesit të paditësit nr........ 

 

Provat e propozuara dhe të administruara, deklarimet e të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse dhe 

ekspertizat gjyqësore, gjykata i vlerësoi, të gjitha një nga një dhe në varësi me njëra tjetrën, në 

vështrim me nenin 8 të LPK-së.Nga kontrata për Shitblerje & Instalim e datës 06.06.2014, 

bashkë me Anekset nr.1, 2 dhe 3, gjykata ka vërtetuar se paditësi ka lidhur kontratë me të 

paditurën, ku i padituri në këtë raport kontraktues ka pasur për obligim kryerjen e punimeve në 

objektin Shkolla 20 klasëshe, në qytetin e Prizrenit. Çmimi i kontratës ka qenë 71,754.25 €, 

obligim i paditësit, po ashtu nga neni 8 paragrafi 2 i kontratës gjykata vërtetoi se kanë kontraktuar 

penalitetet ku është përcaktuar se në rast të mos plotësimit të detyrimeve kontraktuese kur 

kalojnë 20 ditë nga afati i përcaktuar, atëherë pala përgjegjëse do ti paguaj palës tjetër gjobë prej 

0.5 % të vlerës së kontratës, për çdo ditë vonese përtej afatit 20 ditor. 
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Nga urdhërpagesat e lëshuara nga B. E. është vërtetuar se paditësi i ka paguar avansin të paditurës 

dhe atë me datën 07.10.2014 i ka paguar shumën e mjeteve prej 20,000.00 €, me datën 

14.07.2014 i ka paguar shumën prej 15.000.00 €, me datën 25.06.2014 i ka paguar shumën prej 

5,000.00 €, me datën 08.08.2014 i ka paguar shumën prej 10,000.00 €,  në shumën e përgjithshme 

prej 50,000.00 €.  

 

Në lidhje me çështjen e punëve të kryera nga e paditura gjykata ka angazhuar ekspert nga lëmi i 

ndërtimtarisë, eksperti i ndërtimtarisë N. M. në raportin përfundimtar ka deklaruar se paditësi i 

ka paguar të paditurës shumën prej 50,000.00 €, ndërsa e paditura punët e kontraktuara sipas 

kontratës i ka kryer pjesërisht dhe atë vlera e punëve të kryera është në shumën prej 15.749.00 

€, po ashtu ka konstatuar se palët kanë kontraktuar penalitetin në rast të mos përmbushjes së 

kontratës ku ka konstatuar se nga mos përmbushja e kontratës brenda afateve i padituri ka për 

obligim që në emër të penaliteteve t’ia paguaj shumën prej 3,587.71 €, ka konstatuar se borxhi i 

të paditurës ndaj paditësit është në shumën e përgjithshme prej 37,838.71 €. 

 

Në lidhje me lartësinë e borxhit të të paditurit ndaj paditësit gjykata ka angazhuar ekspertin nga 

lëmi financiar, eksperti financiar R. B. në raportin përfundimtar ka konstatuar se lartësia e 

obligimit të të paditurit ndaj paditësit, i përllogaritur mbi bazën e diferencës së pagesës së bërë 

më tepër, në emër të paradhënies, kundrejt vlerës së punëve të kryera dhe penalitetit të 

përllogaritur si rrjedhojë e vonesës së kryerjes së punëve, është në shumën prej 37,838.71€ 

(34,251.00 € + 3,587.71).  

 

Gjykata ka shqyrtuar raportet e ekspertizave të ndërtimtarisë dhe asaj financiare, ka ardhur në 

përfundim se ekspertizat në fjalë janë punuar në mënyrë profesionale, në masë të mjaftueshme 

janë arsyetuar mirë, dhe të njëjtave ia ka falur besimin lidhur me përcaktimin punëve të kryera 

nga e paditura dhe lartësinë e borxhit ndaj paditësit.  

 

Gjykata duke u bazuar edhe në dispozitat e Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, neni 17 është 

përcaktuar se pjesëmarrësit në raportin detyrimorë janë përgjegjës që të përmbushin detyrimet e 

tyre. Ndërsa sipas nenit 645 të LMD-së, kontrata e ndërtimit është kontratë e dyanshme detyruese 

ku zbatuesi i punimeve ka për detyrë të kryej punimet ndërtimore sipas projektit apo kontratës, 

kurse porositësi i punimeve ka për detyrim t’ia paguaj shpërblimin e caktuar. Nga të dhënat e 

sipër përmendura në këtë aktgjykim, u konstatua se çmimi i  kontratës për shitblerje & instalim 

ka qenë në shumë prej 71,754.25 €, për të njëjtën paditësi i ka dhënë paradhënie të paditurës 

shumën prej 50,000.00 €, i padituri i ka kryer pjesërisht punët e kontraktuar dhe atë në shumën 

prej 15,749.00 €, nga kjo rezulton që i padituri ka për obligim kthimin e borxhit në shumën prej 

34,251.00 € dhe në emër të penalitetit të përllogaritur si rrjedhojë e vonesës së kryerjes së 

punimeve shumën prej 3,587.71 €, në shumën e përgjithshme prej 37,838.71 €. 

 

Gjykata vlerësoi edhe pretendimet e të paditurës lidhur me atë se paditësi nuk ka paraqitur prova 

të cilat kishin me vërtetu vërtetësinë e padisë, mirëpo një pretendim i tillë është i pa bazuar, pasi 

që nga provat e lëndës si dhe nga provat e nxjerrura me anë të ekspertizës së ndërtimtarisë dhe 

asaj financiare gjykata ka vërtetuar faktin se paditësi dhe e paditura kanë nënshkruar kontratë 

për Shitblerje & Instalim për të cilën e paditura ka mbetur në detyrim ndaj paditësit si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

Lidhur me vendosjen për pagesën e kamatës vjetore prej 8 % gjykata është bazuar në nenin 382 

par. 2 të LMD-së, ndërsa lidhur me vendosjen për afatin paritiv për pagesë në afatin kohor prej 

7  ditëve gjykata e ka bazuar në nenin 509 pika e të LPK-së. 



 Numri i lëndës: 2019:249527 
 Datë: 03.12.2019 
 Numri i dokumentit: 00688965 
 

4 (4)  

 2
0

1
9

:2
4

9
5

2
8

 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore është marrë në bazë të nenit 452 paragrafi 

1 të LPK-së, në rastin konkret shpenzimet e krijuara gjyqësore si detyrim i të paditurit, i referohen 

shumës së përgjithshme të precizuar si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit, e cila përfshin 

shpenzimet e kërkuara dhe të argumentuara nga paditësi dhe atë: në emër të taksës gjyqësore për 

padi shumën prej 171.00 €, në emër të ekspertizës së ndërtimtarisë shumën prej 300.00 €; në 

emër të ekspertizës financiare shumën prej 300.00 €; në emër të përpilimit të padisë shumën prej 

208.00 €, në emër të përfaqësimit në 3 seanca të mbajtura shumën prej 811.20 €(3X270.4 euro), 

në shumën e përgjithshme prej 1,790.20 €. 

 

Andaj Gjykata bazuar në dispozitat në nenin 645 të LMD-së,si dhe në nenin 143 paragrafi 1 të 

LPK-së, ka vendosur si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

   

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË -Departamenti për Çështje Ekonomike- 

                                           III.Ek.nr.533/2015, me dt.20.11.2019 

 

                                                                                                                         Gjyqtarja 

                      Franciska Zhitia-Ymeri 

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: Ndaj këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta e ankesës në afatin kohor 

prej 7 (shtatë) ditëve, duke llogaritur nga dita e pranimit të tij duke iu drejtuar Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


