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Numri i lëndës: 2019:249264 

Datë: 03.12.2019 

Numri i dokumentit:     00689099 

 

                                  

III.Ek.nr.618/2017 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

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

paditësit  “S. V.” sh.p.k me seli në P., të cilin e përfaqëson Y. B. sipas autorizimit me shkrim 

,kundër  të të paditurit  “K. F.” sh.p.k me seli në P., të cilin e përfaqëson sipas autorizimit me 

shkrim S. B. avokat nga Prishtina, për shkak të borxhit në emër të  bonuseve vjetore, në seancën 

e shqyrtimit kryesor të mbajtur më datën;12.11.2019,ndërsa pas marrjes së fjalës përfundimtare 

me shkrim të palëve në procedurë me datën;26.11.2019 merr këtë: 

 

                                                  A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET në tërësi si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit “S. V.” sh.p.k me seli në Prishtinë, 

kundër të të paditurit “K. F.” sh.p.k me seli në Prishtinë, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet 

e paditura t’ia paguaj paditësit shumën prej 13,894.12 euro në emër të bonuseve vjetore 

përllogaritur për vitet kalendarike 2014-2015, me kamatë në lartësi prej 8% të interesit vjetor 

duke filluar nga data 01.01.2015 e deri në pagesën definitive.  

 

DETYROHET paditësi që të paditurit t’ia paguaj shumën e përgjithshme prej 1,289.60 €. Në 

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

të këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi “S. V.” sh.p.k me seli në P., ka parashtruar padi ndaj të të paditurës “K. F.” sh.p.k me 

seli në Prishtinë, duke kërkuar që e paditura t’ia paguaj borxhin në emër të  bonuseve vjetore 

përllogaritur për vitet kalendarike 2014-2015 në shumën e përgjithshme prej 13,894.12 euro, 

njëherit  ka kërkuar  shpenzimet e procedurës kontestimore. 

 

Paditësi ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë kërkesëpadisë duke shtuar se palët ndërgjyqëse 

në një periudhë të gjatë kohore kanë pasur marrëdhënie të mirëfillta bashkëpunimi në fushën e 

tregtisë shitblerëse të produkteve dhe mallrave të ndryshme, bashkëpunim ky i sendërtuar edhe 

me lidhjen dhe nënshkrimin e kontratave të shumta të kësaj natyre, duke shtuar se palët në 

procedurë edhe pas skadimit të implementimit të kontratës së datës 15.05.2013, afarizmi i tyre i 

ndërsjellë kishte vazhduar pa asnjë formë ndërprerje nën kushtet dhe kriteret ekzaktë sanksionuar 

me dispozitat e nenit 20 paragrafi 2 të kontratës në fjalë, po ashtu edhe pse palët ndërgjyqëse nuk 

kishin  arritur ripërtëritjen në formë të shkruar të një kontrate të re për periudhën kohore 2014-

2015 ata megjithatë kishin arritur marrëveshje gojore dhe ndërmjet veti kishin shkëmbyer 
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shkresa të shumta në rrugë elektronike përmes email-it, andaj edhe i ka propozuar gjykatës që 

kërkesëpadinë e tij ta aprovoj në tërësi si të bazuar. Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka 

kërkuar. 

 

E paditura përmes përgjigjes në padi, në seancën përgatitore si dhe në shqyrtimin kryesor e ka 

kontestuar në tërësi  kërkesëpadinë e paditësit duke shtuar se kontrata në mes palëve ka vlejtë 

vetëm për vitin 2013 dhe se e paditura këtë kontratë nuk e ka vazhduar me paditësin e për më 

tepër sipas nenit 2 të LMD-së e cila parasheh se për pjesëmarrësit në marrëdhëniet e detyrimeve, 

detyrimet i rregullojnë sipas vullnetit të tyre, shihet qartë se e paditura kontratën nuk e ka 

vazhduar në vitet pasuese pas vitit 2013, ka theksuar se as shkresat elektronike  nuk kanë 

mbështetje ku shihet qartë edhe përgjigjia e zyrtarëve të të paditurës se kushtet për shitje të 

mallrave i cakton e paditura për mallrat e saj, andaj pretendimet e paditësit për vazhdimin e 

kontratës nuk janë të bazuara e për më tepër as faturat nuk janë të nënshkruara dhe se ato janë të 

njëanshme dhe se asnjëherë nuk janë dorëzuar tek e paditura dhe mbi këtë bazë ka kërkuar që 

kërkesëpadia e paditësit të refuzohet në tërësi si e pabazuar. Shpenzimet e procedurës 

kontestimore  i ka kërkuar dhe i ka specifikuar. 

 

Gjykata gjatë shqyrtimit kryesor të kësaj çështje juridike ka administruar këto prova si në vijim: 

kontrata për shitblerjen e mallrave e dt. 15,05,2013,  libri i shpenzimeve i dt. 31,12,2014,  në 

shumën prej 9,672,06, dhe libri i shpenzimeve i dt. 31,12,2015 shuma prej 4,222,06 €,  blerjet nga 

K. f. i vitit 2014-2015, aktvendimi i Gjykatës themelore në Prishtinë Departamenti i përgjithshëm 

me nr. PPP.259/16 i dt. 08,11,2017,   shkresë elektronike e dt. 29,11,2017, 16,03,2016, 29,01,2016, 

28,01,2016, 26,01,2016, 22,01,2016,  certifikata e biznesit të paditësit me nr. 70622580, ekspertiza 

financiare nga R. B.,  e dt. 03,09,2019, certifikata e biznesit të paditurit me nr.  70962896, kartela 

e furnitorit për periudhën 01,01,2017 -28,11,2017. 

                                                

Pas shqyrtimit dhe analizës së këtyre provave dhe pretendimeve të dy palëve në procedurë 

Gjykata  gjeti se kërkesëpadia e paditësit është në tërësi si e pa bazuar, prandaj edhe vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Në mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se kanë  pasur të lidhur një kontratë me datën 

15.05.2013 lidhur me shitblerjen e mallrave ku dhe kanë paraparë të drejta dhe detyrimet e tyre, 

si dhe në këtë kontratë përveç të drejtat dhe detyrimet në nenin 20 të të njëjtës kontratë kanë 

paraparë edhe çështjen e bonuseve dhe atë; “nëse blerësi realizon mbi 400,000.00 euro i takon 

1% bonus vjetor , nëse realizon mbi 550,000.00 euro i takon 1,5% bonus vjetor diferenca, nëse 

e realizon mbi 700,000.00 euro i takon 2% bonus vjetor diferenca”. 

 

Kontestuese në mes palëve në procedurë ishte se paditësit a i takojnë bonuset për periudhën 

kohore për vitin 2014-2015, si dhe lartësia e saj .  

 

Nga shkresat e lëndës dhe nga provat e administruara gjykata gjeti se paditësi me të paditurën 

nuk kanë pasur të lidhur asnjë marrëveshje për periudhën kohore 2014-2015, e për më tepër as 

në shkresat elektronike gjykata nuk ka mundur të vërtetoj faktin se palët në procedurë janë 

pajtuar lidhur me bonuset për vitin kalendarik 2014-2015, pasi që në shkresën elektronike të 

datës 26.01.2016 thuhet se “çka i përket faktorëve të cilat kanë ndiku në një punë jo shumë 

intensive nuk ka qenë mospranimi i kontratës për vitin 2013 pasi që për asnjë moment nuk kanë 

shpreh interesim që të vazhdohet kontrata e vitit 2013, kjo tek tash është duke bisedu pasi kanë 

kalu afro 3 vite…” po ashtu ndër të tjerash thuhet se “ parimisht te keni parasysh që përderisa 

ende ekziston mos përmbushja e obligimit nga pikat e Besnikut ne po mendojmë që ta gjejmë 

një kompromis në mënyrë që të kontribojmë në zgjedhjen e këtij problemi, andaj propozojmë që 
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vlera e bonusit të realizuar të vitit 2014-2015 ta zbresim nga obligimi i B., në mënyrë që pjesa e 

mbetur e këtij obligimi të paguhet më lehtë. Po mendojmë që kjo është forma më e mirë që sa 

më shpejtë të dalim nga situata e krijuar”, andaj nga kjo  shkresë elektronike nuk ka përmbajtje 

të plotë dhe se nuk posedon kjartësinë e marrëveshjes përfundimtare, me të cilën në rastin 

konkret do të konsiderohet se janë plotësuar kushtet esenciale të kontratës sipas nenit 15 dhe 

nenit 22  të LMD-së, dhe se kjo marrëveshje do të duhej të ishte e pranuar nga të dy palët në 

procedurë.  

 

Andaj gjykata duke u bazuar edhe në dispozitën e nenit  29 të LMD-së është bazuar në faktin se 

kjo dispozitë në mënyrë decidive ka paraparë se ”nëse i ofertuari deklaron se e pranon ofertën 

dhe njëkohësisht propozon që ajo diku të ndryshohet ose të plotësohet, konsiderohet se ofertën 

e ka refuzuar dhe se nga ana e vet i ka bërë ofertë tjetër ofertuesit të vet të mëparshëm”, andaj ka 

vendosur që të refuzoj në tërësi si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit.   

 

Gjykata me propozimin e palës paditëse ka nxjerr provën me anë të ekspertizës financiare nga 

eksperti R.B. me datën 03.09.2019, i cili ka ardhë në përfundim se periudhën kohore për vitin 

2014-2015 nuk është prezantuar ndonjë kontratë  në formë të shkruar, po ashtu as faturat nuk 

janë të nënshkruara për pranimin e tyre nga e paditura, mirëpo nga praktika dhe përvoja e tij  në 

cilësinë e ekspertit financiar thekson se : shitblerja e mallrave nuk është e domosdoshme të 

mbështetet në kontratë me shkrim , sepse ajo mund të bëhet edhe në formë verbale nga kjo rrjedh 

se duke qenë që marrëdhëniet tregtare në mes palëve  ndërgjyqësve, kanë vazhduar në kontinuitet 

edhe pas vitit 2013 dhe se sipas faturave arrijnë shumën prej 13,894.12 euro, mirëpo gjykata e 

konsideroi të papranueshëm mendimin dhe konstatimin e ekspertit financiar, pasi që eksperti 

kishte dhënë supozime lidhur me lartësinë e dëmit, por këto supozime nuk ka mundur t`i 

argumentoj me asnjë provë konkrete duke u lëshuar në çështje ligjore të cilat janë në kompetencë 

të gjykatës, pasi që kompetenca e ekspertit është dhënia e mendimit të tij në fushën e financave 

duke mos u lëshuar në interpretimin e ligjit.  

 

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

1 të LPK-së dhe në bazë të Rregullores për tarifat e avokatëve, në rastin konkret shpenzimet e 

krijuara gjyqësore si detyrim i paditësit, i referohen shumës së përgjithshme të precizuar si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, ku përfshin shpenzimet e kërkuara dhe të argumentuara nga i 

padituri dhe atë: në emër të përgjigjes në padi shumën prej 208.00 €, në emër të përfaqësimit në 

katër seanca shumën prej 1,081.60 €(4x 270.40), në shumën e përgjithshme prej 1,289.60 €. 

 

Nga të lartcekurat kjo gjykatë vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke u bazuar në nenin 

15,nenin 22 dhe nenin 29 të LMD-së, si dhe bazuar në nenin 143 të LPK-së. 

    

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

     -Departamenti për Çështje Ekonomike- 

                                          III.Ek.nr.618/2017, me dt;26.11.2019 

                                                                                                                     Gjyqtarja 

Franciska Zhitia-Ymeri 

 

  

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

kohor prej 7 ditësh nga dita e pranimit të tij, duke iu drejtuar Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë,përmes kësaj gjykate. 


