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Numri i lëndës: 2019:112967 

Datë: 29.06.2020 

Numri i dokumentit:     00995444 

 

       C.nr.111/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - Departamenti i Përgjithshëm/Divizioni Civil,  

Gjyqtarja Mevldie Shabani, me bashkëpunëtorin profesional Baki Sylejmani, duke vendosur  

në procedurën  kontestimore  të paditësit,” P...”, shpk. me seli në Gjilan,  pronar J.R nga fshati 

..., Komuan e Vitisë, të cilën e përfaqëson B.I avokat nga Gjilani, ndaj te paditurit 

N.SH.H.”V....”, me seli në fshatin ..., Komuna e Gjilanit, e përfaqësuar  nga F.F - pronar të 

cilin e përfaqëson sipas autorizimit A.S avokat nga Prishtina, me objekt kontesti:  Përmbushja e 

kontratës, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, me datë  17.06.2020, gjykata  mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

APROVOHET si e bazuar  kërkesëpadia e paditësit ,” P...”, shpk. me seli në Gjilan  e ushtruar 

ndaj te paditurit N.SH.H.”V....”, me seli në fshtin ...., 

I. OBLIGOHET e paditura  N.SH.H.”V....”, me seli në fshatin .... e përfaqësuar nga F.F, që  

paditësit në emër të borxhit ekzistues tia paguaj shumën prej 3100 €, me kamtë ligjroe 8%,  

duke filluar nga dita e ushtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 

15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit, 

 

III. DETYROHET e  paditura N.SH.H.”V...”, me seli në fshatin ...., që paditësit t’ia 

kompensojë shpenzimet  gjyqësore në lartësi prej  434 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, 

pas ditës së pranimit të aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

A  R  S  Y  E  T  I  M 

 

Dispozitat e zbatueshme: 
 

Meqenëse kontesti i iniciuar nga paditësi karakterizohet si marrëdhënie juridiko civile e natyrës 

kontraktuese, me rastin e vendosjes meritore të tij, gjykata ka zbatuar dispozitat - nenet  8,106 

dhe 464 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve / Ligji nr.04-L-077 i vitit 2012/ , për shkak se 

marrëdhënia detyrimore kontestuese është krijuar në kohen kur edhe ende është në fuqi ky ligj. 

 

Paditësi “P...” sh.p.k, me seli në Gjlan, përmes përfaqësuesit të tij  me autorizim,  me dt. 

07.02.2019, në këtë gjykatë ka ushtruar padi ndaj të paditurit N.SH.H.”V....”, me seli në ...., për 

përmbushjen e Kontrates. Ka shtuar se i njëjti  me të padituren më date 10.05.2018 kanë lidhur 

kontrat komerciale, lidhur me shërbime, printimi me numër 025/08 e regjistruar me datë 

25.08.2018, përmes të cilës kontrat kanë krijuar raporte kontraktuese rrreth shtypjes së mënyve 

të ushqimit për të paditurin N.SH.H.”V....”, sipas së cilës kontrat në kushtet e përcaktuar, si 

aty, paditësi “P...” shpk, ka qenë i obliguar që në emër dhe për llogari të padituri të shtyp 500 
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copë mëny dhe cmimi për një mëny ka qenë 10.33 euro, apo shuma  e përgjithshme prej 

5,168.00. Duke vepruar sipas kushteve të kësaj kontrate paditësi i ka printuar 500 copë mëny 

dhe në afatin e kontraktuar i ka dorëzuar të paditures ku edhe për kundër faktit që paditësi e ka 

përmbush detyrimin sipas kësaj kontarate komerciale e paditura nuk i është përmbajtur 

kontrates e cila edhe pse  i ka pranuar mënyt sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuar në 

kontrat. Padiësi disa herë ka kontaktuar dhe është takuar me të paditurin që i njejti ta permbush 

obligimin prej 5,168.00,  duke vepruar sipas kushteve të kësaj konttrate  ashtu që paditësi i ka 

printuar 500 copë mëny dhe në afatin e kontraktuar i ka dorëzuar të paditures ku, edhe për 

kundër faktit që paditësi e ka përmbush detyrimin sipas kësaj kontarate komerciael e paditura 

nuk i është përmabajtur kontrates e cila edhe pse  i ka pranuar mënyt sipas kushteve dhe 

kritereve të përcaktuar në kontratë. [ 

  

Në shqyrtimin gjyqësor të datës 04.02.2020, i autorizuari i paditësit ka bërë zvogëlimin e 

kërkesëpadisë ashtu që tani në vend të borgjit ekzistues  në shumë prej 5,168.00 €, tani kërkon 

që të detyrohet e padituar t’ia paguaj padtitësi borgjin në shuime prej 3,100.00€. 

 Gjykata,  duke vepruar në pajtim me nenin 394 dhe 395 të  LPK-së, palës së paditur i ka 

dërguar padinë dhe një kopje të aktvendimit, në mënyrë që i njëjti të përgjigjet lidhur me 

pretendimet e tij. 

 

I autorizuari i të paditurit N.SH.H.”V...”, me seli në fshatin ...., ka kërkuar nga Gjykata se 

pretendimi i paditësit lidhur me objektin e padisë përmbushja  e kontrates nuk qendron, sepse 

paditësi vetë me fajin  e tij fillimisht nuk  e ka përmbaush kontraten duke mos i printuaar 500 

copë mëny sa janë marrë vesh, por vetëm 300 copë andaj, ka kërkuar nga gjykata pas 

vlerësimit të shkresave të lëndës kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si epathemeltë. 

 

 I autorizuari i paditësit si në shqyrtimin përgaditor kryersor ashtu edhe në shpjegimet 

përfundimatare ka deklaruar se mbetet në tërsi pranë padisë dhe kërkesëpadisë si dhe prezimit 

të saj në shqyrtimin gjyqësor, duke shtuar s e paditësi ka vepruar në tërësi në përputhje me 

kontratten komericale të dates 10.05.2018, mbi bazen e seciles ka punuar 300 copë mëny dhe të 

njejtat në afatin e kontraktuar i ka dorëzuar tani të paditures. Ku e paditura të njejtat i ka futur 

në prëdorim mirëpo e njejta nga ajo ditë e deri më sot nuk e ka paguar borgjin e mbetur në 

shumë prej 3,100€.  I ka propozuar gjykatës që të vazhdohet me proceduren e provave me 

dëgjimin  e pronarit-paditësit në cilësi të palës dhe pas administrimit të provave ka kërkuar nga 

Gjykata që të mirtohet si e bazuar në ligj padia dhe kërkesëpadia e paditësit  dhe të detyrohet e 

paditura  N.SH.H.”V....”, me seli në fshatin .... e përfaqësuar nga F.F, që  paditësit në emër të 

borxhit ekzistues t’ia paguaj shumën prej 3,100.00 €, me kamatë ligjore 8%,  duke filluar nga 

dita e ushtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

dita e pranimit të aktgjykimit. 

  

Përfaqësuesi i të paditurit, av. A.S si në shqyrtimin përgatitor, kryesor, ashtu edhe në 

shpjegimet përfundimtare, ka mbetur në tërësi pranë përgjigjes në padi duke  kërkuar nga 

gjykata që në cilësi të dëshmitarit, të dëgjohet dëshmitari Q.L punëtor në administraten e të 

paditures, duke shtuar se i padituri ka pranuar dy njoftime lidhur me kualitetin e dobët të 

mënyve dhe nuk i është përgjigjur kërkesës së tyre që të përpilojnë një marrveshje të re, po 

ashtu shitësi ka qenë i obliguar të përgjigjet për të metat materiale sipsa LMD-se, të metat e 

fshehta të kualiteti të dobët sipas nenit 465 paragrafi 1 të LMD-se por ai nuk pergjigjet për te 

metat edhe pas kalimit te afatit 6 muajsh, andaj ne fund ka kërkuar nga gjykata të i marr 

parasysh keto prova dhe ta refuzoj kerkespadinë e paditësit si te pabazuar. 

Gjykata për të vepruar drejt dhe për të vërtetuar pretendimet e palëve ndërgjyqëse si dhe 

gjendjen faktike në këtë çështje kontestimore ka administruar këto prova materiale:  Kontrata 
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komerciale lidhur me shërbimet printimit e dt.10.05.2018,  e përpilaur te avokati A.S, Fatura 

nr.2005/18 të dt.21.05.2018, Njoftimi i lëshuar nga e paditura me nr.të protokollit 060/18 i 

datës 04.07.2018 si dhe njoftimi i dt.05.09.2018 si dhe dëgjimi i pditësit në cilësi të palës dhe 

dëgjimi i dëshmitarit Q.L puntor në aëdminsitratën e të paditurës.. 

 

Paditësi J.R i dëgjuar në cilësi të palës në mes tjerash ka dekalruar se me të paditurën ka 

lidhur kontratë me shkrim për prodhimin e 500 mënyve në vlerë prej 5,1000.00€,  ku 300 meny 

i janë dorëzuar të paditurës diku pas 10 ditëve, ndërsa 200 meny jan tek ai në stog. Pas 

dorëzimit të 300 menyve te e paditura të njejtit i kishin thënë se fatura për pagesë duhet me u 

dorëzuar tek ”J.-F.”,  sipas tyre sponzor dhe kur ai kishte shkuar atje, të njëjtit i kishin thënë se 

është vlerë e madhe dhe nuk mundemi me e sponzorizu. Pastaj i kishte telefonuar 

përfaqësuesen e të paditurës A... drejtoreshën e cila nuk i ishte lajamëruar atëher kishte  shkuar 

tek e paditura “V... ku i kishte kërkaur të njejtit  por nuk ka mundur ti takojë, pasi   që të njejtin 

e kishin injoruar dhe nuk kishte marrë përgjigje. Kur i njejti kishte lidhur kontratën nuk kishte 

qenë i njoftuar se sponzorues për pagesëne mënyve do të jetë “J..-F..” , por ai kishte lidhur 

kontratën me “V...” dhe se kontraktuese personi që kishte nënshkruar kishte qenë Q.L. 

 

Q.L i dëgjuar në cilësi të dëshmitarit në mes tjerash ka deklaruar se fillmisht negociatat për 

lidhjen e kontratës për shërbime janë bërë në mes të A.J dhe proanrit të paditësit J.R, por edhe 

ai kishte qenë prezent kur është zhvilluar biseda për ofertën.  Ka shtuar se  ishte biseduar që të 

jetë oferta me cilës kualitet me dimenzione dhe mënytë që të mund të pastrohen me paloma  të 

lagëta. Po ashtu ka shtuar se kontrata është lëshaur më vonë pasi që paditësi kishte sjell një 

mostër në shiqim e më pas nga i njëjti kishin kërkuar që të shtypen 250 copa pjesë e parë, 

ndërsa marrëveshja kishte qenë për 500 copa, ku një copë kishte kushtar 10.33 cent. Sa i 

kujtohet  janë pranuar 250 copa dhe fatura ishte në shumë prej 2,808,40 €. Pasi që nuk kishin 

qenë të kënaqur me kualitetin e mënyve gjatë përdorimit, pas 4-5 ditëve e kishin lajmëruar 

pronarin e paditëses i cili kishte shkuar  dhe i kishte parë vetë duke i thënë se duhet me i qitë 

ngjitës më tepër dhe i kishte a marrë 5 copa për ti riparuar e më pas i kishte kthyer pas dy 

ditëve të njetat. Meqë nuk kishin qenë të kënaqur me këto meny i kishin thënë mos printo të 

tjera, por që e njejta i kishte thënë që i ka prinuar dhe i ka sjellë. Pastaj ai  i është drejtuar me 

shkrim  dhe ka kërkuar përpilimin e një marrëvëeshje të re, mirpo i njejti vazhdimisht e kishte 

thirrë në telefon edhe jashtë orari të punës duke e shqetësuar edhe familjen dhe ia kishte 

mbyllur telefonin. Kontrata ishte lidhur me datën 10.05.2018, por nuk i kujtohet pas sa ditësh 

janë dorëzuar menytë.  

 

Vlerësimet faktike dhe juridike të gjykatës: 

 

 Pas vlerësimit me kujdes të secilës prove veç e veç dhe të gjithave së bashku, në kuptim të 

nenit 8 të LPK-ës dhe në bazë të rezultatit të procedurës provuese,  Gjykata vërtetoi këtë 

gjendje faktike: Se paditësi me të paditurën me datë 10.05.2018 kanë lidhur Kontratë 

komerciale-lidhur me shërbime printimi, me nr.025/08 e regjistrua me datë 28.05.2018 në 

zyren e avokatit A.S,  përmes së cilës kontatë kanë krijua raporte kontraktuese rreth shtypjes së 

menyve të ushqimit për të paditurin N.SH.H “V...”,  sipas së cilës kontratë në kushtet e 

përcaktuara paditësi ka qenë i oblguar që në emër dhe për llogari të paditurit t’i shtypi 500 copë 

meny dhe çmimi për një menyë ka qenë i përcaktuar 10.33 € apo shuma e përgjithshme prej 

5,168.00 €. Një fakt i tillë është vërtetuar nga Kontrata komerciale e lidhur me shërbime 

printimi ku janë përcaktuar kushtet e pagesës, mirëpo në shqyrtimin e datës 04.02.2020 i 

autorizuari i paditëses e ka bërë zvogëlimin e kërkesëpadisë duke  kërkuar vetëm shumen e 

borxhit prej 3.100 €  ngase paditësja i ka dorëzuar të paditures vetëm  300 copë meny.  
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Nga njoftimet e datës 04.09.2018 dhe 05.09.2018 gjykata vërtetoi faktin se edhe vet e paditura 

ka pranuar se paditësi i kishte dorëzuara të paditurës 300 copë meny dhe se e paditura nuk i 

kishte paguar paditëses çmimin në emër të menyve të prodhura e të dorëzura tek e paditura. 

Po ashtu edhe nga dëgjimi i dëshmitarit Q.L i cili përveç faktit se nuk kishte njohuri për numrin 

e sakt të menyve të dorëzuara, ai në asnjë moment nuk e kontestoi se menytë janë dorëzuara, 

por që ka theksuar se kanë qenë të kualtietit të dobët. 

 

Nga dëgjimi i pronarit të paditëses P...., J.R, në cilës të palës në procedurë, gjykata vërtetoj 

faktin se i njëjti në bazë të kontratës së lidhur me të paditurin ka prodhuar 500 cop meny ku 

nga kjo sasi 300 copë  i kishte  dorëzuar të paditures pas 10 ditësh, ndërsa 200 copë tjera kishte 

pasë mei dorzuar më vonë e të cilat  i kishin mbetur të stog pa u dorzuar pasi që nuk ishin 

pranuar nga ana e sajë. Paditësi kishte pregaditur faturën për pagesë për 500copë meny, në 

shumë prej 5,167.99€ dhe ju kishte drejtuar të paditures e cila e kishte udhëzuar ti drejtohet tek 

sponzorja e tyre J..-F..., e që edhe ju kishte drejtuar por e njëjta nuk e kishte pranuar me 

arsyetimin se vlera e faturës ishte e madhe për ta. Më tutje paditësi ju kishte drejtuar prap të 

paditures disa herë por as njëherë nuk kishte mundur me kontaktuar me personat përgjegjës, 

më pas pas 3 muajve kishte shkuar prapë tek e paditura, kishte bërë ingjizimin e menyve në 

tavolinat e  shërbimit dhe këtë e kishte bërë me qëllim që ta  përdori si provë. Me të kuptuar e 

paditura pas 3 ditësh ju kishte drejtuar me njoftim paditësit se menytë e dorzuara nuk ishin në 

gjendje të rregullt, më pas pditësi kishte dorzuar lëndën tek përmbaruesi privat por meqë nuk 

ishte e nënshkruar fatura nga e paditura nuk kishte mundur ta realizoi këtë të drejtë. Nga pala e 

paditur në asnjë rast nuk është kontestuar dhe nuk ka qenë kontestuse fakti se paditësja i ka 

dorëzuara të paditurës 300 copë meny, ashtu siq nuk ka qenë kontestues fakti se e paditura nuk 

i ka paguar asnjëherë paditëses për të njëjtat,  fakt ky të cilën e paditura e ka potencuar gjatë 

tërë procedurës si dhe në përgjigje në padi. Pra për të paditurën kontestuse ka qenë kualtieti i 

dobët i menyve dhe për këtë arsye janë deklaruar se nuk është bërë pagesa e tyre.  

 E paditura në rastin konret nuk ka vepruar në përputhje me kushtete e përcaktuara në kontratë 

dhe nuk ka shfrytëzuar të drejtat e saj ligjore të cilat ia njeh ligji në fuqi. Bazuar në nenin 464 

të LMD-ës në fuqi është paraparë që “Blerësi ka për detyrë që sendin e pranuar ta shikojë ose 

ta jap në shikim sapo kjo të jetë e mudnur sipas rrjedhës së rregullt të gjërave dhe për të metat 

e dukshme ta lajmërojë shitësin në afat prej 8 ditësh, ndërsa te kontratat midis ndërmarësve pa 

shtyerje përndryshe e humb të drejtën që i takon mbi këtë bazë”, po ashtu neni 8.1 i LMD-ës, 

parasheh detyrat e përmbushjes së detyrimeve ku “pjesëmarrësi në marrëdhënin e detyrimit 

kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vetë dhe janë përgjegjës për përmbushjen e të njëjtit 

dhe se ky detyrim mund të shuhet vetëm me pajtimn e vullneteve të pjesëmarrëvsve në 

marrëdhënien e detyrimeve ose në bazë të ligjit” si dhe nenin 106 të po këtij ligji që ka të bëjë 

me zgjidhjen e kontratës për shkak të mospërmbushjes ku parashihet se:” Në kontratat e 

dyanshme kur njëra palë nuk e përmbushë ëdetyrimin e saj pala tjetër mundet,  në qoftëse nuk 

ësht caktuar diç tjetër , të kërkojë përmbushjen e detyrimit ose, në kushtet të parashikura në 

nenet e mëposhtëm, ta zgjidhë kontratën me deklaratë të thjesht, në qoftëse se zgjidhja e 

kontratës nuk krijohet sipas vetë ligjit. Në çdo rast ka të drejtë në shpërblimin e dëmit”. 

 

Nga të cekurat më lartë,  gjykata duke u bazuar në këto dispozita ligjore e aprovoi si të bazuar  

kërkesëpadia e paditësit ,” P...”, shpk. me seli në Gjilan  e ushtruar ndaj te paditurit 

N.SH.H.”V....”, me seli në fshtin .... dhe  obligohet e paditura  N.SH.H.”V....”, me seli në 

fshatin ... e përfaqësuar nga F.F, që  paditësit në emër të borxhit ekzistues tia paguaj shumën 

prej 3100 €, me kamtë ligjroe 8%,  duke filluar nga dita e ushtrimit të padisë e deri në pagesën 

definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit, andaj gjykata 

vendosi si në pikën I të dispozitviit të këtij aktgjykimi. 
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 Kamata për mospërmbushje të kontratës, prej 8 %  %,  rrjedh  nga dita e ushtrimit të padisë e 

deri në pagesën definitive, duke bazuar në nenin 382 i LMD,/ Ligji nr. 04/L-077 i dt. 

10.05.2012/. 

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi  ashtu që e detyroi të paditurën 

që paditësit t‘ia kompensojë shpenzimet gjyqësore edhe ate për përpilimin e padisë 104 €,  për  

taksë gjyqësore shumën prej 60 €, për përfaqësim në dy seanca shumën prej  nga 135 € 

respektivisht shumën e  përgjithshme prej  434 €, duke u bazuar në nenin 452.2 të LPK-ës,  në 

afat prej 15 ditë, pas ditës së pranimit të aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

Nga të cekurat më lartë,  e në bazë të nenit 143 të LPK-ës si dhe nenet  8,106, dhe 464 të 

LMD-ës , të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve / Ligji nr.04-L-077 të vitit 2012/,  u vendos 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

            Gjyqtarja 

                                                                                                                 Mevldie Shabani 

  

 

 

Këshilla juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, pas ditës së pranimit të këtij aktgjykim. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme dorëzohet përmes  kësaj gjykate . 


