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Numri i dokumentit:     00912015 

 

 

C.nr.17/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Civil, gjyqtari Malsor Kryeziu, me sekretaren juridike Drita Haxhishabani, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit 1. N.P.T.”V.” Sh.P.K, nga Gjakova, të cilën e 

përfaqësojnë pronarët A.Xh. nga Gjakova, si dhe V.Z. nga Gjakova, 2. P.(I.)H., nga Gjakova, 

që të dy i përfaqëson i autorizuari T.B., avokat nga Gjakova, kundër të paditurve 1. A.K. nga 

Gjakova, 2. “A.” sh.p.k. Gjakovë, me pronar A.K. nga Gjakova, të cilin e përfaqëson i 

autorizuari B.M., avokat nga Gjakova, me objekt të padisë për kthimin e shumës së paguar në 

emër të huazimit, vlera e kontestit 400.000 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datë 

05.02.2020, morri këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I. APROVOHET si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit 1. N.P.T.”V.” Sh.P.K, nga 

Gjakova, të cilën e përfaqësojnë pronarët A.Xh. dhe V.Z., që të dy nga Gjakova dhe 

DETYROHET i padituri A.K., nga Gjakova, që paditësit N.P.T.”V.” Sh.P.K, nga Gjakova, 

t’ia kthej shumën në vlerë prej 59.000, 00 euro (pesëdhjetë e nëntëmijë), me kamatë ligjore 8% 

në vit nga dita e parashtrimit të padisë (27.05.2015), e deri në ditën e pagesës definitive,  në 

afat prej 15 ditësh, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

  

II. APROVOHET pjesërisht si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit P.(I.)H., nga 

Gjakova dhe DETYROHET i padituri A.K., nga Gjakova, që paditësit P.H., t’ia kthej shumën 

në vlerë prej 347.290,48 euro (treqind e dyzet e shtatëmijë e dyqindenëntëdhjetë euro e 48 

cent), me kamatë ligjore 8% në vit nga dita e parashtrimit të padisë (03.11.2015), e deri në 

ditën e pagesës definitive,  në afat prej 15 ditësh, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

III. REFUZOHET si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit P.(I.)H., nga Gjakova, ndaj 

të paditurës Sh.P.K. “A.”, Gjakovë. 

 

IV. DETYROHET i padituri A.K. që paditësve ti kompensoj shpenzimet procedurale 

në shumën prej 12.854,85 euro. 

 

A r s y e t i m 

 

I autorizuari i paditësit në seancën kryesore ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë, parashtresave si dhe deklarimeve në seancat e mëparshme duke 
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precizuar se mbetem pranë precizimit të kërkesëpadisë si në parashtresën e dt.27.06.2019, 

Ndërsa në fjalën përfundimtare të cilën gjykatës ia ka parashtruar në formë të shkruar ka 

deklaruar se mbetem në tërësi pranë parashtrimeve në padi në parashtesa dhe gjatë shqyrtimeve 

gjyqësore. Konform aktvendimit procesor nga seanca e shqyrtimit kryesor, në cilësinë e të 

autorizuarit të palës paditëse paraqesë këtë fjalë përfundimtare. Në këtë çështje gjykata ka 

ekzaminuar prova të mjaftueshme materiale dhe personale në bazë të së cilave kjo gjykatë e 

nderuar ka kushte që të vendos çështjen maritorisht. Kam analizuar çështjen dhe në konsultim 

me autorizim dhënësit, jemi marrë vesh që të mbesim pranë parashtrimeve të mëparshme si me 

parashtresat posaçërisht të asaj të datës 14.05.2019 dhe 27.06.2019. Në bazë të dhënave jo 

kontestuese të palëve të provave materiale, të procedimit të palëve ndërgjyqësore, paditësit 

P.H., përfaqësuesve ligjore të të paditëses së dytë “V.” Sh.p.k, Z.A.Xh., dhe Z. V.Z. dhe të 

paditurit Z. A.K., i cili është edhe përfaqësues ligjore i të paditurës së dytë, të dëshmitarëve 

F.N. dhe A.H., gjendja faktikisht është argumentuar në tërësi. Nga provat e cituara, posaçërisht 

ato materiale të dhënë mesë tjerash del se palët kanë lidhur kontratë për shit-blerje dhe 

transferin e të drejtave pronësore-qirambajtjes, e lidhur në mesë të të paditurit A.K., si shitës 

dhe të paditësit si blerës, me datë 10 janar 2012. Çështjen faktike në veçanti e kanë sqaruar 

dëshmitarët e procedurës, Z. F.N. dhe Z. A.H., këta dëshmitar me saktësi kanë sqaruar 

etimologjinë e mosmarrëveshjeve në bazë të së cilës, me kontributin ekskluziv të Z. A.K. ka 

dështuar ky “projekt”. Me kontratën e cituar në pikën paraprake, në bazë të pikës 1.1, 

taksativisht shkruan “ objekt i kësaj kontrate është shitë-blerja dhe transferi i të drejtave 

pronësore-qirambajtjes ..” në nenin 4.1 të kësaj kontrate konstatohet: palët po ashtu konstatojnë 

dhe konfirmojnë se nën kushtet e parapara me këtë kontratë, janë marrë vesh që A.K., si fitues 

blerës legal i vetëm i përkohshëm i ndërmarrjes së Re D.-U. e përpunimit të gazrave teknik, 

Sh.p.k, i shet kurse NTP “V.” dhe P.H. i blejnë të drejtat pronësore-të drejtën e qirambajtjes në 

ndërmarrjen e Re D.-U. e përpunimit të gazrave teknik, Sh.p.k, në kohëzgjatje t përcaktuar me 

ligje, me çmim të përgjithshëm prej 738,667,00 euro. Për nga përmbajtja, ky dokument i 

Titulluar Kontratë për shit-Blerje dhe transferin e të drejtave pronësore-qirambajtjes, në fakt 

është parakontratë, pavarësisht se është titulluar Kontratë. Kjo është rregulluar me nenin 33 të 

Ligjit nr.04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve “Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” 

nr.16/19, qershor 2012. Kontrata për qarkullimi dhe tranferin e të drejtave pronësore duhet të 

lidhet me shkrim dhe të noterizohet te noteri, kompetent. Në fakt, me nenin 364 të Ligjit 

nr.03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore “Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Kosovës,” nr.57/2209 dt.29 dhjetor 2009, është percaktuar se për bartjen e pronësisë në 

paluajtshmeri është e nevojshme një punë juridike e vlefshme ndërmjet tjetërsuesit dhe fituesit 

si bazë juridike dhe regjistrimi i ndryshimit të pronësisë në Regjistrin e të drejtave në 

paluajtshmeri dhe se kontrata për bartjen e paluajtshmerisë duhet të lidhet me shkrim në 

prezencë të dy palëve në një zyre kompetente. 9. Nga parashtrimet e më sipërme del se edhe po 

të trajtohet si parakontratë dhe e tillë është, sipas nenit 33 të Ligjit nr.04/L-077 për 

marrëdhëniet e detyrimeve “Gazeta Zyrtare e RKS/nr.16 dt.19 qershor 2012, me paragrafin 1 

dhe 2, siç u cek me lartë, parashihet se parakontrata është kontratë me të cilën merret përsipër 

detyrimi që me vonë të lidhjet kontrata tjetër kryesore dhe se dispozitat për formën e kontratës 

kryesore vlejnë edhe për parakontratën, në çoftë se forma e parashikuar është kusht i 

vlefshmërisë së kontratës. Në këtë rast pa dyshim forma është element qenësor dhe inperativ 

për qëndrueshmërinë e kontratës/ parakontratës. Me nenin 305 të Ligjit nr.03/1-010 për 

noterinë, “Gazeta Zyrtare e R. Kosovës nr.42/25 nëntor 2008, parashihet përpunimi i 

detyrueshëm noterial i dokumenteve në lidhje me transakcionet ligjore nën kërcënimin për 

anulim dhe atë bartja apo përvetësimi i pronësisë apo të drejtave të tjera reale mbi pronën e 

patundshme, themelimi i hipotekës në pronën e patundshme, kontratat e martesës dhe 

marrëveshjet lidhur me raportet pronësore në mes të bashkëshortëve apo personave që jetojnë 

në bashkësi jashtëmartesore. Andaj, se kontrata për qarkullimin dhe transferin e të drejtave 
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pronësore është nule, është e pa diskutueshme. Kur kontrata është nule, zgjidhja ligjore është 

paraparë me nenin 90 6 par. 1 të Ligjit nr.04/1-077 për marrëdhëniet e detyrimeve “Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Kosovës, - nr.16. dt.19 qershor 2012, përkatësisht se në rast të nulitetit 

të kontratës, secila palë kontraktuese ka për kontraktuese ka për detyrë t’ia    kthej palës atë që 

ka marrë në bazë të kontratës së tillë, e në rast se kjo është e pamundshme apo nëse kthimi 

parandalohet nga natyra e asaj që është plotësuar, duhet të behet kompensimi përkatës në të 

holla sipas çmimeve në kohën e nxjerrës së vendit gjyqësor, përveç nëse përcaktohet ndryshme 

me ligj. Deri me tash pala e paditur ka pranuar pjesërisht padinë e paditësve, duke pranuar 

paditësve pjesë të pronës të cilën paditësi ka blerë nga AKP, por në një proporcion, përqindja 

ashtu siç i teket palës së paditur. Është bërë përpjekje që çështja të zgjidhet përmes komisionit 

për ndërmjetësim por edhe ajo përpjekje ka dështuar, nga se pala e paditur ka ofruar definimin 

e  “kuotave të aksioneve” por jo ato të kontraktuara sipas kontratës për shit-blerje dhe 

transferin e të drejtave pronësore-qirambajtjes, e lidhur në mes të të paditurit A.K., si shitës dhe 

të paditurit Z.P.H., dhe të paditësit NTP “V.” Sh.p.k, Gjakovë, si blerës, me dt.10.01.2012. Nga 

gjendja në shkresat e lëndës, përkatësisht nga padija  7 e ndërhyrësit kryesor Z.H. (S.) K. 

kundër këtu paditësve “V.” Sh.p.k, Gjakovë, P.H. dhe A.K., ka paraqitur padi të ndërhyrësit 

kryesor për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, “me pretendimin e tij të bazuar dhe të 

argumentuar me prova të bashkangjitura për pronësinë e tërësishme në të gjitha aksionet e N.C. 

D. dhe fitimin e të drejtës së posedimit –qiramarrjes për 99 vite me 734/776 të pjesëve ideale të 

palujtshmerisë e cila gjendet në njësinë kadastrale P-...ZK Z. i S.A., në sipërfaqe të 

përgjithshme prej 82.095 m2, në të cilën gjendet selia dhe asestet e N.C..D., “Gjakovë. Në 

padinë e ndërhyrësit kryesor, në pikën 11. Në mes tjerash thuhet: “ përfundimisht, me 2 (dy) 

kontratat e lartcekura  ndërhyrësi kryesor e bëri pagesën e tërësishme të çmimeve të 

kontraktuara, ashtu siç vërtetohet me përmbajtjet e neneve 4 në të 2 këto kontrata (kjo çështje 

nuk është kontestuese), me çrast u bë pronar i të gjitha aksioneve /kapitalit themeltar të N.C.D. 

dhe e fitoj në njësinë kadastrale P-... ZK Z. i S.A., në sipërfaqe të përgjithshme prej 82.095 m2, 

në të cilën gjendet selia dhe asestet e N.C.D.”.  Andaj, me shitjen nga 06.06.2014, pala paditur 

paluajtshmerinë dhe asetet e N.C.D. i ishte shitur, kështu që ka pamundësuar bartjen e pronës / 

aseteve kujdo tjetër. Andaj tani paditësit tani kërkojnë të hollat e vete të holla që i janë paguar 

të paditurit duke e rezervuar që të gjitha kërkesat tjera të paraqitura të i realizojnë në procedurë 

të mëtejme , pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit të pjesshëm. Nga ana tjetër edhe pala e 

paditur në Gjykatën Themelore në Gjakovë ka paraqitur padi për kompensimin e dëmit 

C.nr.245/16 e cila gjindet në shkresat e lëndës. Nga gjendja në shkresat e lëndës argumentohet 

pa dyshim se pala e paditur është duke bërë përpjekje përmanente për prolongimin të 

procedurës. Faktikisht në procedurën e ndërmjetësimit ;sht; humbur kohë e çmuar. Me këtë rast 

të kihet parasysh se bazuar në nenin 9 të LPK-së palët ndërgjyqëse, ndërhyrësit si dhe 

përfaqësuesit e tyre kanë për detyrë që para gjykatës të flasin të vërteten dhe të i shfrytëzojnë 

me ndërgjegje të drejtat që u janë njohur me këtë ligj. Ka disa indikacione se pala e paditur ka 

shkelur detyrimin me dispozitën e cituar, andaj kësaj gjykate i propozoj që të bie aktgjykim I. 

Detyrohet të paditurit Sh.P.K. “A.” Gjakovë dhe A.K. nga Gjakova, që paditësit P.H., t’ia kthej 

shumën e paguar në emër të huamarrjes në vlerë prej 347.290,48 euro (treqind e dyzet e 

shtatëmijë e dyqindenëntëdhjetë euro e 48 cent), me kamatë ligjore 8% dhe atë - në shumën 

prej 95.000.00 euro nga data 14.01.2012 e deri në pagesën definitive, - në shumën prej 

40.000.00 euro nga data 08.02.2012 e deri në pagesën definitive, - në shumën prej 8.948.00 

euro nga data 13.02.2012 e deri në pagesën definitive, - në shumën prej 8.960.00 euro nga data 

14.03.2012 e deri në pagesën definitive, - në shumën prej 8.958.54 euro nga data 17.04.2012 e 

deri në pagesën definitive, - në shumën prej 8.958.54 euro nga data 14.05.2012 e deri në 

pagesën definitive, - në shumën prej 8.958.54 euro nga data 14.06.2012 e deri në pagesën 

definitive, - në shumën prej 8.958.54 euro nga data 13.07.2012 e deri në pagesën definitive, - 

në shumën prej 8.958.54 euro nga data 14.08.2012 e deri në pagesën definitive, - në shumën 
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prej 8.958.00 euro nga data 13.09.2012 e deri në pagesën definitive, - në shumën prej 8.958.00 

euro nga data 17.10.2012 e deri në pagesën definitive, - në shumën prej 8.958.54 euro nga data 

14.11.2012 e deri në pagesën definitive, - në shumën prej 8.958.54 euro nga data 14.12.2012 e 

deri në pagesën definitive, - në shumën prej 8.958.54 euro nga data 15.01.2013 e deri në 

pagesën definitive, - në shumën prej 8.958.54 euro nga data 15.02.2013 e deri në pagesën 

definitive, - në shumën prej 8.958.54 euro nga data 15.03.2013 e deri në pagesën definitive, - 

në shumën prej 8.958.54 euro nga data 15.04.2013 e deri në pagesën definitive, - në shumën 

prej 8.958.54 euro nga data 13.05.2013 e deri në pagesën definitive, - në shumën prej 8.959.00 

euro nga data 29.07.2013 e deri në pagesën definitive, - në shumën prej 17.000.00 euro nga 

data 23.10.2013 e deri në pagesën definitive, - në shumën prej 43.000.00 euro nga data 

18.11.2013 e deri në pagesën definitive. II. Detyrohet i padituri A.K., nga Gjakova, që paditësit 

N.P.T.”V.” Sh.P.K, nga Gjakova, t’ia kthej shumën e paguar në emër të huamarrjes në vlerë 

prej 59.000, 00 euro (pesëdhjetë e nëntëmijë), me kamatë ligjore 8% dhe atë – në shumën prej 

34.000.00 euro nga data 17.08.2011 e deri në pagesën definitive dhe – në shumën prej 

25.000.00 euro nga data 19.09.2011 e deri në pagesën definitive. Detyrohen të paditurit që 

paditësve tiu kompensojnë edhe shpenzimet procedurale të gjitha në afatinprej 15 ditësh nën 

kërcënimin e përmbarimit. Shpenzimet i ka kërkuar dhe atë për taksë për paditësin e parë 

1.000.00 euro, taksa për paditësin e dytë 150.00 euro për seanca shumën e përgjithshme prej 

11.217.35 euro për parashtresë 487.50 euro, gjithsej shumën prej 12.854.85 euro.  

 

I autorizuari i të paditurit në seancën kryesore ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

përgjigjeve në padi, parashtresave si dhe deklarimeve në seancat e mëparshme. Ndërsa në 

fjalën e tij përfundimtare i autorizuari i të paditurit deklaron, përmes kësaj parashtese, paraqes 

fjalën përfundimtare në çështjen juridike të paditësve kundër të paditurit, ashtu që lidhur me 

çështjen juridike të paditësve ndaj të paditurit, e cila është objekt i trajtimit nga gjykata sipas 

padisë-kërkesëpadisë të paditësve, deklaron se edhe më tej mbetem në tërësi pranë, përgjigjes 

në padi, e NPT “V.” të datës 18.07.2015, përgjigjen në padinë e P.H., të dt.05.01.2016,  pranë 

parashtrimeve me shkrim sipas parashtesave të dt. 07.12.2017, 12.02.2018 dhe 12.06.2019, si 

parashtrimeve të tjera dhe me gojë të deponuara gjer me tani në procesverbalet e seancave të 

mbajtura dhe shton se : nga deklaratat e dhëna nga palët ndërgjyqëse në cilësi të palës këtu 

deklaratat e A.Xh., V.X., A.K., nga deklaratat e dëshmitarëve: F.N. dhe A.H., si nga provat të 

cilat i janë bashkangjitur shkresave të lëndës, të cilat janë administruar nga gjykata në 

shqyrtimin kryesor të mbajtur me datë 05.02.2020, vërtetohet se sipas deklaratave të A.Xh. të 

dt.03.12.2019, dhe dt.09.01.2020, V.X., P.H. dhe A.K., të gjithë nga Gjakova, të dhënë në 

cilësi të palës para gjykatës, me dt.09.01.2020 si dhe nga deklaratat e dëshmitarëve F.N. dhe 

A.H., të dhëna nën betim para gjykatës me dt.28.01.2020, është vërtetuar se përfaqësuesit e 

autorizuar të paditësve NTP “V.”- A.Xh.,  V.X. dhe F.N., të gjithë nga Gjakova,  përfaqësuesi i 

i familjes të paditësit P.H., (vëllai i A.H.) dhe i padituri A.K. një ditë para mbajtjes se tenderit 

për privatizimin e Ndërmarrjes së Re “D.-U.” e përpunimit të gazrave teknike Sh.p.k, me seli 

në Gjakovë-D.-G., janë pajtuar njëzëri që paditësit dhe i padituri të marrin pjesë në blerjen-

privatizimin e D.G., në pesë të barabarta secili me nga 33,33%. I padituri A.K., të aplikoj në 

AKP, për privatizimin e D.-G., në emër dhe për llogari të paditësve dhe të vetën, pasi palët nuk 

kanë pasur mundësi që të regjistrohen si konzorcium siç parashihet në këto raste në atë kohë 

me rregullat e tenderit të AKP-ës. Të blejnë nga AKP- Ndërmarrja D.G., me çmim prej 

707.001 euro dhe që në pagesën e kësaj shume secila palë të marrë pjesë me nga 33.33%. Të 

angazhoj avokatin B.M., për përpilimin e dokumentacionit të nevojshëm për privatizim dhe për 

përfaqësim të palëve ndërgjyqëse në AKP, në procedurën e blerjes-privatizimit të D.-G., si dhe 

për dorëzimin e dokumentacionit për blerje-privatizim në AKP. Sipas udhëzimeve të avokatit 

B.M., të lidhin formalisht kontrata për huazimin e mjeteve monetare në lartë të shumave 

përkatëse prej 33.33%, të çmimit të tenderit të AKP-ës, të cilat mbulojnë në tërësi çmimin e 
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tenderit, në pamundësi objektive që të bëjnë pagesa direkët në AKP, për  pagesat e çmimit të 

tenderit, si pasoj e mos themelimit dhe regjistrimit të AKP të konzorciumit para afatit prej 7 

ditësh, nga dita e mbajtjes se tenderit. Sipas dispozitave të nenit 5.1, respektivisht të nenit 3.2, 

të kontratës për shitë-blerjen dhe transferimin e të drejtave pronësore-qirambajtjes e 

dt.10.01.2012, e lidhur në mes të paditësve dhe të paditurit është vërtetuar se me këtë kontratë, 

paditësi P.H., është detyruar të paguaj pjesën prej 33,33% të paditurit A.K., pjesën prej 25% 

nga e cila paditësi NTP “V.” ka hequr dorë me pëlqimin e dy partnerëve të tjerë P.H.,  

respektivisht A.H. dhe A.K., si dhe pjesën e vet prej 33.33% sipas marrëveshjes fillestare 

treshe, bazuar në faktin se i padituri A.K. vetëm formalisht ka figuruar si pronarë i vetëm i 

aksioneve dhe të drejtave pronësore të D.-G.. Deklaratës së të paditurit A.K. dhe deklaratës të 

paditurit P.H., të dt.09.01.2020, është vërtetuar se paditësi P.H., ka dëshmuar që të paguaj 

pjesën prej 33.33% të paditurit A.K., si dhe pjesën prej 15%, nga e cila paditësi NTP “V.”, ka 

hequr dorë, me çka vërtetohet se të paditurit A.K., sipas kontratës të dt.10.01.2012, i kanë 

mbetur në pronësi të drejtat pronësore dhe këtë: pjesa e tij prej 33.33% dhe pjesa 25%, me çka 

vërtetohet se i padituri A.K. tani mbetet pronar i pjesës së aksioneve dhe të drejtave pronësore 

në masë prej 58,47%, paditësi NTP “V.”, mbetet pronar i pjesës prej 8.33% kurse paditësi P.H., 

mbetet pronar i pjesës së vet prej 33.33%, respektivisht i pjesës prej 32.93%. Marrëveshja 

kreditore për kredi për biznes, Nr.2023/Gja, të dt.09.11.2011, e nënshkruar nga Banka 

Ekonomike dhe nga “A.”, Sh.p.k, e cila është në pronësi të paditurit, deklaratave të paditësit 

P.H. dhe deklaratës të paditurit, të dhënë para gjykatës, me dt.09.01.2020, si dhe në bazë të 

aneksit Nr.1, të marrëveshjes kreditore për kredi për biznes, Nr.2023/Gja, të dt.09.11.2011, të 

nënshkruar me dt.11.01.2012, nga ana e paditësit P.H. dhe nga i padituri (bashkë me familjen e 

tij), është vërtetuar se i padituri me qellim të pagesës çmimit të tenderit për blerjen e fabrikës së 

lartpërmendur, përmes biznesit të tij –“A.”,Sh.p.k, ka marrë kredi nga Banka Ekonomike në 

shumë prej 700.000.00 euro. Aneksit Nr.1, të marrëveshjes kreditore për kredi për biznes, 

Nr.2023/Gja, të dt.09.11.2011, të nënshkruar me dt.11.01.2012, nga ana e paditësit dhe nga i 

padituri (bashkë me familjen e tij), është vërtetuar se paditësi P.H., është detyruar që të ia 

paguaj borxhin kryesor Bankës Ekonomike në shumë prej 400.000,00 euro, bashkë me 

kamatën që lidhet me pagesën e kësaj shume, në tërësi sipas planit të autorizimit të lëshuar nga 

banka e lartpërmendur, të pranuar pa vërejtje nga paditësi P.H. dhe i padituri A.K.. Deklaratës 

së të paditurit A.K., planit të amortizimit dhe pagesave të bëra sipas planit të amortizimit të 

Bankës Ekonomike për pjesën për pjesën e kredisë në shumë prej 400.000,00 euro, është 

vërtetuar se paditësi P.H., me gjendje të dt.18.11.2013, kur ka ndodhur ndërprerja e njëanshme 

e pagesave nga ana e tij, ia ka paguar të paditurit në emër të borxhit kryesor shumën e 

përgjithshme prej 263.753,24 euro, si detyrim që rrjedhë nga i aneksi Nr.1, i marrëveshjes 

kreditore për kredi për biznes, Nr.2023/Gja, i dt.09.11.2011, i nënshkruar pa vërejtje me 

dt.11.01.2012, nga ana e paditësit P.H., dhe nga i padituri (bashkë me familjarët e tij), e cila 

shumë (këtu shuma 263.753.25 euro) paraqet pagesën e pjesës prej 32.93% të pjesës prej 

33.33% ose 0.4%, më pak se pjesa prej 33.33%, siç janë marrur vesh palët ndërgjyëse për 

privatizimin e Ndërmarrjes së Re D.G.. Analizës të rastit dhe provave të administruara nga 

gjykata është vërtetuar se në rastin konkret nuk bëhet fjalë për huamarrjen, por për fitimin e të 

drejtës në aksione në proporcion me shumat e paguara nga ana e nënshkruesve të kontratës për 

shitë-blerjen dhe transferimin e të drejtave pronësore-qirambajtjës, e dt.10.01.2012, ku secilës 

palë nga kjo kontratë është dashur ti bartet në pronësi pjesa e vet, në proporcion me mjetet 

financiare të investuara-të paguara, mirëpo kjo nuk ka ndodhur për shkak të problemeve që 

janë paraqitur lidhur me realizimin e kontratës për shitë-blerjen dhe transferin e të drejtave 

pronësore-qirambajtjës të dt.10.01.2012, ku realizimin e kontratës për shitë-blerjen dhe 

transferin e të drejtave pronësore-qirambajtjës, e dt.10.01.2012, ku realizimi i kësaj kontrate në 

tërësi ka dështuar tërësisht me fajin e paditësit-P.H., i cili ka dështuar të paguaj në tërësi 

çmimin kontraktues në shumë të përgjithshme prej 679.667.00 euro, nën kushtet e parapara me 
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kontratën për shitë-blerjen dhe transferin e të drejtave pronësore-qirambajtës, të dt.10.01.2012, 

si dhe pjesën e kredisë së të paditurit, të cilën paditësi P.H., ka marrë si obligim për ta paguar 

në bazë të aneksit Nr.1, të marrëveshjes kreditore për kredi për biznes, Nr.2023/Gja, të 

dt.09.11.2011, të cilën pjesë të borxhit të kredisë e ka paguar pjesërisht dhe këtë shumën e 

përgjithshme prej 263.753,25 euro, edhe pse i padituri disa herë ia ka zgjatur afatin për pagesë 

paditësit P.H., duke bërë edhe kompromise në dëme të tij, me qellim që të realizohet kontrata 

për shitë-blerjen dhe transferin e të drejtave pronësore-qirambajtjës e dt.10.01.2012. Deklaratës 

se përfaqësuesve të autorizuar të NTP “V.”, deklaratës së të paditurit dhe deklaratës së 

dëshmitarit F.N., si dhe ekstraktit të bankës për pagesat e kryera nga NTP “V.”, është vërtetuar 

se paditësi NTP “V.”, ka përmbushur në tërësi detyrimet e tija sipas kontratës të dt.10.01.2012, 

pasi ka paguar në tërësi pjesën e tij prej 8.33%, ose shumën prej 59.000,00 euro, dhe i është 

lejuar nga palët tjera ndërgjyqëse që të paguaj vetëm këtë shumë dhe se ky paditës e ka 

ekzekutuar në tërësi kontratën e dt.10.01.2012. Deklaratës  së të paditurit A.K. dhe ekstraktit të 

pagesave të bëra të borxhit kryesor në shumë prej 125.253,00 euro, nga paditësi P.H., i cili në 

pamundësi të pagesës në tërësi të çmimit kontraktues, i ka deklaruar të paditurit A.K. se nëse 

eventualisht nuk arrinë të paguaj në tërësi çmimin kontraktues sipas kontratës të lartpërmendur, 

atëherë do të kalon në Planin “B”, që sipas këtij plani “B” do të merre aksione në D.G. n 

proporcion me shumën e paguar nga ana e tij, vërtetohet se paditësi P.H., ka përmbushur gati 

në tërësi detyrimet e tij sipas kontratës të dt.10.01.2012, duke marrë për bazë marrëveshjen 

fillestare të palëve ndërgjyqëse për pjesëmarrje për pagesë në pjesë të barabarta me nga 

33.33%, në blerjen-privatizimin e D.G., pasi është vërtetur se paditësi P.H., ka paguar gati në 

tërësi pjesën e vet konform  dispozitave të nenit 4.4 lidhur me nenin 1.2 të kësaj kontrate, 

bazuar në faktin se për blerjen e pjesës të aksioneve dhe asetëve të ndërmarrjes së Re të 

lartpërmendur ka paguar pemës traspferit bankar shumën e përgjithshme prej 263.753,25 euro, 

që paraqet pagesën e pjesës prej 32.93 % të pjesës prej 33.33% (se 0.4% me pak se pjesa prej 

33.33% siç janë marrur vesh palët ndërgjyëse për privatizimin e Ndërmarrjes së Re D.G.), për 

të cilën është përcaktuar fillimisht që ta blejë formalisht nga i padituri dhe pastaj secili të 

financon blerjen me nga 33.33%. Deklaratës se përfaqësuesve të autorizuar të NTP “V.”, 

deklaratës së të paditurit, deklaratës së paditësit P.H., deklaratës së dëshmitarit F.N., si dhe 

ekstraktit të bankës për pagesat e kryera nga NTP “V.” dhe paditësit P.H., është vërtetuar se kjo 

kontratë është ekzekutuar gati në tërësi nga paditësit, bazuar në faktin jokontestues se paditësi 

NTP “V.”, ka përmbushur në tërësi detyrimet e tija sipas kontratës të dt.10.01.2012, kurse 

paditësi P.H. ka mbetur pa i përmbushur në masë të vogël detyrimet e tija, sipas planit “B” të 

proklamuar nga ana  e tij, respektivisht sipas zgjidhjes alternative për përmbushjen e 

detyrimeve kontraktuese në basë kontraktuese në masë të vogël të paraparë me dispozitat e 

nenin 4.4 lidhur me nenin 1.2 të kontratës të dt.10.01.2012, si dhe lidhur me dispozitat e nenit 

5.1, respektivisht 5.2 të kontratës të dt.10.01.2012, bazuar në faktin se me dispozitat e nenin 4 

parag. 4.4 të kontratës të dt.10.01.2012, është përcaktuar se nëse eventualisht P.H., për shkaqe 

të ndryshme dështon të bëjë pagesën e kistit të parë në shumë prej 531.001, 00 euro, gjer me 

dt.10.01.2012, atëherë secila palë kontraktuese, sipas bazës së partneritetit të gjertanishëm, 

detyrohet të paguaj pjesën e vet proporcionale sipas proporcionit të përmendur në nenin 1, 

parag.1.2 t kësaj kontrate (këtu proporcionet 33.33% : 33.33%) dhe këtë më së largu gjer me 

datën 11.01.2012, në ora 12:00”, kështu që për këtë arsye nuk mund të zgjidhet e as të shpallet 

null kontrata e dt.10.01.2012, siç pretendojnë paditësit, bazuar në fakti se: me dispozitat e nenit 

113 të LMK, është përcaktuar se kontrata nuk mund të zgjidhet për shkak të mos përmbushjes 

së pjesës me vlerë të vogël të detyrimit “siç ka ndodhur në rastin konkret, si pasojë e mos-

përmbushjes në masë shumë të vogël të detyrimeve nga ana e paditësit P.H., duke zbatuar 

zgjidhjen alternative sipas dispozitat e nenin 4.4 lidhur me nenin 1.2 të kontratës të 

dt.10.01.2012, si dhe lidhur me dispozitat e nenin 5.1 respektivisht 5.2 të kësaj kontrate.  Me 

dispozitat e nenit 89 parg. 1 të LMD, është përcaktuar se si kontratë null konsiderohet 
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“kontrata që është në kundërshtim me rendin publik, dispozitat urdhëruese, ose moralin e 

shoqërisë është null, në qoftë se qëllimi i rregullores së cenuar nuk udhëzon në ndonjë sanksion 

tjetër apo në qoftë se ligji në  rastin e caktuar nuk parashikon diç tjetër”, pasi është jokontestues 

fakti se kontrata e dt.10.01.2012, nuk është në kundërshtim me rendin publik, moralin e 

shoqërisë, etj. Dispozitat të nenit 4.4 e lidhur me nenin 1.2 të kontratë të dt.10.01.2012, është 

vërtetuar se në këtë kontratë janë paraparë zgjidhjet aleternative për përmbushjen e detyrimeve 

të paditësit P.H. dhe këtë në tërësi apo pjesërisht, bazuar në faktin se me dispozitat e nenit 4.4 e 

lidhur me nenin 1.2 të kontratës së dt.10.01.2012, është paraparë mundësia që nëse paditësi 

P.H., nuk arrinë të paguaj pos pjesës së tij edhe pjesën prej 33.33%, të blerë nga i padituri 

A.K., si dhe pjesën prej 15% nga e cila paditësi NTP “V.”, ka hequr dorë me pëlqimin e 

paditësit P.H. dhe të paditurit A.K., atëherë gjendja lidhur e të drejtat pronësore të paditësit 

P.H. kthehet në gjendjen fillestare  me 33.33% respektivisht të kthehet në gjende sipas 

proporcionit të shumës së paguar.  Sipas dispozitave të nenit 5 parag. 5.4 të kontratës të 

dt.10.01.2012, vërtetohet fakti se paditësi pas pagesës së plotë të çmimit kontraktues të 

paraparë me këto kontratë  dhe pagesës së shpenzimeve sipas bazës nga neni 5 parag. 5.2 të 

kontratës të dt.10.01.2012, si dhe detyrimeve tjera kontaktuese, kanë pasur të drejt që pa 

pëlqim të paditurit A.K., të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme që kanë të bëjnë me 

regjistrimin në emër të tyre të aksioneve-pronës së paluajtshme – të drejtave pronësore të cilat 

kanë qenë objekt i shitë-blerjes formale sipas kontratës të dt.10.01.2012. Dispozitave të nenit 

33 parag. 3 të LMD, vërtetohet fakti se kontrata e dt.10.01.2012, të cilën paditësit, respektivisht 

i autorizuari i tyre konsiderojnë si para-kontratë prodhon efekt juridik, pasi përmban të gjitha 

elementet thelbësore të kontratës kryesore konform këtyre dispozitave. Dispozitave të nenit 58 

të LMD, vërtetohet se në rastin konkret, kontrata e dt.10.01.2012, është e vlefshme dhe 

prodhon efekt juridik edhe pse paditësi, respektivisht i autorizuari i tyre e kontestojnë formën e 

lidhjes së kontratës të dt.10.01.2012, pasi me këto dispozita është paraparë se “kontrata për 

lidhjen e së cilës kërkohet forma me shkrim është e vlefshme edhe pse nuk është lidhur në këtë 

formë, në qoftë se palët kontraktuese detyrimet i kanë përmbushur në tërësi ose në pjesën me të 

madhe që dalin nga kontrata, përveç nëse qartë del ndryshe nga qëllimi për të cilin është 

parashikuar forma “çka do të thotë se forma e kontratë nuk është element imperativ siç 

pretendojnë gabimisht paditësit.  Bazës së bashkëpunimit reciprok dhe marrëveshjes treshe 

për blerjen-privatizimin e D.G., nga AKP, me pjesëmarrjen të secilës palë ndërgjyqëse me nga 

33.33%, vërtetohet se paditësit kanë të drejtë në kamata, jo vetëm për shkak të faktit se kamatat 

nuk janë kontraktuar me kontratat e huazimit, e as me kontratën e datës 10.01.2012, por edhe 

për shkak të faktit se çështja e sigurimit të shumave për pagesën e pjesëmarrjes për blerjen-

privatizimin e D.G. ka qenë detyrim dhe përgjegjësi vetanake e paditësve dhe e të paditurit, se 

si i sigurojnë shumat e parapara me marrëveshjen e tyre fillestare për privatizimin e korporatës 

së lartpërmendur, respektivisht shumat që janë paraparë të paguhen sipas kontratës të 

dt.10.01.2012, pasi detyrimi i palëve ka qenë që të paguajnë vetëm shumat e përmendura në 

kontratën e dt.10.01.2012, pavarësisht se sa do të kushton palëve borxhin kryesor i precizuar në 

kontratën e dt.10.01.2012, kështu që secila palë ndërgjyqëse ka paguar kamata për shumat e 

siguruara për blerjen-privatizimin e D.G. dhe kamata e paguar për këtë qellim mbesin në barrë 

të secilës palë ndërgjyqëse. Pagesave të kryera nga paditësit dhe deklaratave të palëve 

ndërgjyqëse dhe deklaratës të dëshmitarit F.N., vërtetohet se pjesëmarrja e palëve ndërgjyqëse 

me kapital, në qeverisje dhe në ndarjen e fitimit, me gjendje në ditën e mbajtjes se shqyrtimit 

kryesor, është si në vijim:  a). NTP “V.” Sh.p.k, me seli në Gjakovë me 8.33%. b). P.H. nga 

Gjakova, me 32.93% dhe c). A.K. me 58.74%, nëse paditësi P.H. e paguan pjesën e mbetur të 

tij prej 0.40 %). Për shkaqet e përmendura në përgjigje në padi e NTP “V.”, padisë ( të 

dt.18.07.2015) përgjigjes në padinë e P.H.  (të dt.05.01.2016),  parashtrimet me shkrim sipas 

parashtresave të dt.07.12.2017, 12.02.2018 dhe 12.06.2019, parashtrimet të tjera me gojë të 

deponuara gjer me tani në procesverbalet e seancave të mbajtura gjer me tani, në shqyrtimin 



 Numri i lëndës: 2019:096817 
 Datë: 28.04.2020 
 Numri i dokumentit: 00912015 
 

8 (14)  

 2
0

1
9

:0
9

6
8

1
8

 

kryesor dhe në këtë parashtresë për fjalën përfundimtare, paditësi i propozon gjykatës që të 

merr këtë: Aktgjykim ku vërtetohet se paditësi NTP “V.”, Sh.p.k, me seli në Gjakovë, është 

pronarë i pjesës prej 8.33% të numrit të përgjithshëm të aksioneve dhe të drejtave pronësore-

pasurisë të ndërmarrjes së Re “D.-U. e përpunimit të Gazrave Teknik” Sh.p.k, me seli në 

Gjakovë. Paditësi P.H. nga Gjakova, është pronar i pjesës prej 32.93% të numrit të 

përgjithshëm të aksioneve dhe të drejtave pronësore-pasurisë të Ndërmarrjes së Re “D.-U. e 

përpunimit të Gazrave Teknik” Sh.p.k, me seli në Gjakovë. I padituri A.K. nga Gjakova, është 

pronarë i pjesë prej 58.74% të numrit të përgjithshëm të aksioneve dhe të drejtave pronësore-

pasurisë të Ndërmarrjes së Re “D.-U. e përpunimit të Gazrave Teknike “ Sh.p.k, me seli në 

Gjakovë. Detyrohet i padituri A.K. nga Gjakova, që paditësit N.P.T, “V.” Sh.p.k, me seli në 

Gjakovë, të ia pranoj të drejtën e pronësisë në pjesën 8.33% të numrit të përgjithshëm të 

aksioneve dhe të pasurisë të Ndërmarrjes së Re “D.-U.” e përpunimit të Gazrave 

Tenike”Sh.p.k, me seli në Gjakovë, kurse paditësit P.H. nga Gjakova, të ia pranoj të drejtën e 

pronësisë në pjesën 32.93% të numrit të përgjithshëm të aksioneve dhe të pasurisë të 

Ndërmarrjes së Re “D.-U. për përpunimin të Gazrave Tenike”-Sh.p.k, me seli në Gjakovë. 

Detyrohet Agjecioni për regjistrimin e bizneseve të Kosovës, (shkurt ARBK), që paditësin 

N.P.T, “V.”, Sh.p.k, me seli në Gjakovë, ta regjistroj si pronar të pjesës së aksioneve prej 

8.33% të numrit të përgjithshëm të aksioneve të Ndërmarrjes se Re “D.-U. e përpunimit të 

Gazrave Teknik” Sh.p.k, me seli në Gjakovë, kurse të paditurit A.K. nga Gjakova, ta regjistroj 

si pronarë të pjesës së aksioneve prej 58.74% të numrit t përgjithshëm të aksioneve të 

Ndërmarrjes se Re “D.-U. e përpunimit të Gazrave Teknik” Sh.p.k, me seli në Gjakovë. Padia-

kërkesëpadia e paditësve në raport me të paditurën “A.” Sh.p.k, me seli në Gjakovë refuzohet 

në tërësi si e pabazuar. Detyrohet paditësi N.T.P “V.”, nga Gjakova, dhe P.H. nga Gjakova, q 

të paditurit A.K. të ia kompensojnë në mënyrë solidare të gjitha shpenzimet procedurale, sipas 

tarfikës në fuqi të OAK, në shumë të përgjithshme prej 5.310.00 euro, sipas listës 

specifikacionit të shpenzimeve të dt.05.02.2020, që konsiderohet pjesë përbërëse e këtij 

aktgjykimi dhe këtë për përpilimin e dy përgjigjeve në padi shumën prej 533.00 euro, për 

përpilimin e tri parashtesave shumën e përgjithshme prej 975.00 euro, si dhe për përfaqësimin 

në 9 seanca gjyqësore shumën prej 3.802,50 euro, krejt këtë më së largu brenda afatit prej 15 

ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e ekzekutimit me 

detyrim.     

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat: së pari ka 

bërër dëgjimin e palëve ndërgjyqëse paditësve A.Xh., V.Z., P.H., të paditurin A.K., dëshmitarët 

F.N. dhe A.H. si dhe ka bërë leximin e provave materiale, leximin e kërkesës për kthimin e 

mjeteve të parashtruar nga N.T.P. “V.” Sh.P.K, me dt.07.05.2015, për të paditurin A.K., 

leximin e kontratës mbi huan e lidhur me dt.16.08.2011, në Gjakovë, në mes të N.P.T. “V.” 

Sh.P.K, (huadhënës) në njërën anë dhe A.K. si (huamarrës) në anën tjetër, kontratën për 

shitblerjen dhe transferin e të drejtave pronësore-qirambajtjes, e lidhur me dt.10.01.2012, në 

mes të A.K. nga Gjakova dhe N.T.P.”V.” Sh.P.K, me seli në Gjakovë, të cilën e përfaqësojnë 

pronarët A.Xh., V.Z. dhe P.H. që të gjithë nga Gjakova, shikimin e certifikatës mbi të drejtat e 

pronësisë me numër 7-1875 e datës së lëshimit 20.11.2013, për njësinë kadastrale P-70705070-

00098-0, shikimin e Librit të blerjeve për periudhën 01.01.2016-31.12.2016, D.-U. përpunimin 

e gazrave teknike, bëhet shikimi i konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e lëshuar 

me dt.11.01.2012, me të cilën vërtetohet pagesa e transferit prej 531.001,00 euro, të kryer nga 

A.K., në emër të 75% çmimit të ofertës ndërmarrja e Re D.-U. e përpunimit të gazrave, bëhet 

shikimi i konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e lëshuar me dt.06.06.2012, me të 

cilën vërtetohet pagesa e shumës prej 19.000.00 euro, huazim për pagesë të mallit dhe doganës 

të kryer nga P.H., në llogari të D.U. e përpunimit të gazrave, bëhet shikimi i konfirmimit nga 

Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e lëshuar me dt.11.01.2012, me të cilën vërtetohet pagesa e 
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shumës prej 396.000.00 euro, huazim i mjeteve sipas kontratës të dt.04.01.2012, të kryer nga 

P.H., në llogari të A.K., bëhet shikimi i konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e 

lëshuar me dt.11.01.2012, me të cilën vërtetohet pagesa e shumës prej 95.000.00 euro, huazim i 

mjeteve sipas kontratës të dt.04.01.2012, të kryer nga P.H., në llogari të A.K., bëhet shikimi i 

konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e lëshuar me dt.13.02.2012, me të cilën 

vërtetohet pagesa e shumës prej 8.948.00 euro, pagesë për ratë të kredisë e kryer nga P.H., në 

llogari të A. Sh.P.K, bëhet shikimi i konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e 

lëshuar me dt.14.03.2012, me të cilën vërtetohet pagesa e shumës prej 8.960.00 euro, pagesë 

për ratë të kredisë e kryer nga P.H., në llogari të A. Sh.P.K, bëhet shikimi i konfirmimit nga 

Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e lëshuar me dt.17.04.2012, me të cilën vërtetohet pagesa e 

shumës prej 8.958.54 euro, pagesë për ratë të kredisë e kryer nga P.H., në llogari të A. Sh.P.K, 

bëhet shikimi i konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e lëshuar me dt.14.05.2012, 

me të cilën vërtetohet pagesa e shumës prej 8.958.54 euro, pagesë për ratë të kredisë e kryer 

nga P.H., në llogari të A. Sh.P.K, bëhet shikimi i konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a 

Prishtinë, e lëshuar me dt.14.06.2012, me të cilën vërtetohet pagesa e shumës prej 8.958.54 

euro, pagesë për ratë të kredisë e kryer nga P.H., në llogari të A. Sh.P.K, bëhet shikimi i 

konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e lëshuar me dt.13.07.2012, me të cilën 

vërtetohet pagesa e shumës prej 8.958.54 euro, pagesë për ratë të kredisë e kryer nga P.H., në 

llogari të A. Sh.P.K, bëhet shikimi i konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e 

lëshuar me dt.14.08.2012, me të cilën vërtetohet pagesa e shumës prej 8.958.54 euro, pagesë 

për ratë të kredisë e kryer nga P.H., në llogari të A. Sh.P.K, bëhet shikimi i konfirmimit nga 

Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e lëshuar me dt.13.09.2012, me të cilën vërtetohet pagesa e 

shumës prej 8.958.00 euro, pagesë për ratë të kredisë e kryer nga P.H., në llogari të A. Sh.P.K, 

bëhet shikimi i konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e lëshuar me dt.17.10.2012, 

me të cilën vërtetohet pagesa e shumës prej 8.958.00 euro, pagesë për ratë të kredisë e kryer 

nga P.H., në llogari të A. Sh.P., bëhet shikimi i konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a 

Prishtinë, e lëshuar me dt.13.11.2012, me të cilën vërtetohet pagesa e shumës prej 8.958.54 

euro, pagesë për ratë të kredisë e kryer nga P.H., në llogari të A. Sh.P.K, bëhet shikimi i 

konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e lëshuar me dt.14.12.2012, me të cilën 

vërtetohet pagesa e shumës prej 8.958.54 euro, pagesë për ratë të kredisë e kryer nga P.H., në 

llogari të A. Sh.P.K, bëhet shikimi i konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e 

lëshuar me dt.15.01.2013, me të cilën vërtetohet pagesa e shumës prej 8.959.54 euro, pagesë 

për ratë të kredisë e kryer nga P.H., në llogari të A. Sh.P.K, bëhet shikimi i konfirmimit nga 

Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e lëshuar me dt.15.02.2013, me të cilën vërtetohet pagesa e 

shumës prej 8.959.54 euro, pagesë për ratë të kredisë e kryer nga P.H., në llogari të A. Sh.P.K, 

bëhet shikimi i konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e lëshuar me dt.15.03.2013, 

me të cilën vërtetohet pagesa e shumës prej 8.959.54 euro, pagesë për ratë të kredisë e kryer 

nga P.H., në llogari të A. Sh.P.K, bëhet shikimi i konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a 

Prishtinë, e lëshuar me dt.15.04.2013, me të cilën vërtetohet pagesa e shumës prej 8.959.54 

euro, pagesë për ratë të kredisë e kryer nga P.H., në llogari të A. Sh.P.K, bëhet shikimi i 

konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e lëshuar me dt.13.05.2013, me të cilën 

vërtetohet pagesa e shumës prej 8.959.54 euro, pagesë për ratë të kredisë e kryer nga P.H., në 

llogari të A. Sh.P.K, bëhet shikimi i konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e 

lëshuar me dt.29.07.2013, me të cilën vërtetohet pagesa e shumës prej 8.959.00 euro, pagesë 

për ratë të kredisë e kryer nga P.H., në llogari të A. Sh.P.K, bëhet shikimi i konfirmimit nga 

Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e lëshuar me dt.23.10.2013, me të cilën vërtetohet pagesa e 

shumës prej 17.000.00 euro, pagesë për ratë të kredisë e kryer nga P.H., në llogari të A. 

Sh.P.K. bëhet shikimi i konfirmimit nga Banka Ekonomike Sh.a Prishtinë, e lëshuar me 

dt.18.11.2013, me të cilën vërtetohet pagesa e shumës prej 43.000.00 euro, pagesë për ratë të 

kredisë e kryer nga P.H., në llogari të A. Sh.P.K. lexohet qarkullimi i llogarisë e lëshuar nga 
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NLB Prishtina me dt.30.07.2015, lexohet kontrata për huazimin e mjeteve për blerjen e 

aksioneve e lidhur me dt.06.02.2012, në Gjakovë, në mes të P.H. humarrësi dhe I.H. 

huadhënës, lexohet kontrata për huazimin e mjeteve për blerjen e aksioneve e lidhur me 

dt.20.11.2012, në Gjakovë, në mes të P.H. humarrësi dhe M.N. huadhënësi, lexohet kontrata 

mbi huan e lidhur me dt.04.01.2012, në Gjakovë, në mes të P.H. huadhënësi  dhe A.K. 

huamarrës, lexohet marrëveshja kreditore për kredi për biznes e lidhur me dt.09.11.2011, në 

Gjakovë, numër 2023/2/GJA, lexohet konfirmimi i lëshuar nga banka Ekonomike Sh.a 

Prishtinë i dt.11.01.2012, për huazimin e mjeteve në shumën prej 396.000,00 euro, paguar nga 

A. Sh.P.K, në llogari të P.H., plani amortizimit të pagesës të borxhit kryesor të borxhit kryesor 

në shumë prej 400.000, 00 nga ana e paditësit P.H. sipas aneksit numër 1, të kësaj marrëveshje 

si dhe lexohet aneksi numër 1 kësaj marrëveshje, konkretisht lexohen të gjitha provat materiale 

të bashkangjitura në padi dhe përgjigjes në padi dhe parashtresave. 

 

Gjykata pas vlerësimit të deklarimit të autorizuarit të paditësit dhe provave të lartcekura 

në kuptim të nenit 8 të Ligjit Për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me 

ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha atë së bashku dhe ka gjetur se: 

 

Kërkesëpadia e paditësve 1. N.P.T.”V.” Sh.P.K, nga Gjakova dhe 2. P.H. nga Gjakova, 

ndaj të paditurit A.K., është në tërësi e bazuar. 

 

Kërkesëpadia e paditësit P.H. ndaj të paditurës Sh.P.K. “A.”,  Gjakovë është në tërësi e 

pa bazuar. 

 

Me dëgjimin e palëve ndërgjiyqës në cilësinë e palës në procedurë si dhe me dëgjimin e 

dëshmitarëve F.N. dhe A.H., u vërtetua se palët ndërgjyqës paraprakisht janë marrë vesh që të 

aplikojnë në Agjencinë Kosovare të Privatizimit të Kosovës, për privatizimin e Ndërmarrjes së 

re D.U. për përpunimin e gazrave teknik, me seli në Gjakovë. Palët ndërgjyqëse e kanë 

shpjeguar në tërësi se si ka shkuar koronologjia deri në aplikimin për blerjen e ndërmarrjes. Në 

fillim paditësit dhe i padituri janë pajtuar që të marrin pjesë në blerjen e D.G., me secili me nga 

33.3333%. Meqenëse sipas rregullave të AKP, vetëm i padituri A.K. ka mundur të aplikoj në 

AKP, janë pajtuar që i padituri të aplikojë për privatizimin e uzinës D.G.. Më pas i padituri 

A.K. përmes avokatit B.M. ka bërë përgatitjen e dokumentacionit ku edhe ka marr pjesë në 

privatizim dhe është shpallur fitues i privatizimit të Ndërmarrjes D.U. për përpunim e gazrave 

teknik.  

 

Për blerjen e Ndërmarjes palët ndërgjyqëse, në fillim lidhin kontrata mbi huan. Me dt. 

16.08.2011 paditësi N.T.P. “V.” Sh.P.K. me seli në Gjakovë, i përfaqësuar nga pronarët A.Xh. 

dhe V.Z., me të paditurin A.K. kanë lidhur kontratën e Huasë, i pari në cilësinë e huadhënist 

ndërsa i dyti në cilësinë e huamarrësit, me të cilën kontratë huadhënësi ka marrë përsipër që ti 

siguron huamarrësit shumën prej 60.000.00 euro të cilat mjete do të përdorën për të blerë asetet 

e D.G. nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Në mes tjerash Huaja është dhënë në afat të 

caktuar derisa i padituri të fiton të drejtën e pronësisë në pronës – asetet e blera nga AKP-ja, 

respektivisht derisa huamarrësi këtu i padituri të regjistron të drejtën e pronësisë në Librat 

Kadastral. Pas kësaj Humarrësi detyrohet që huadhënësit tia kthej në tërësi shumën menjëherë 

pas kalimit të afatit. Ndërsa huamarrësi e ka garantuar huadhënësin se nëse shpallet fitues i 

tenderit të privatizimit për blerjen e U.D., me qëllim të sigurimit të shumës së dhënë do të lejon 

vendosjen e hipotekës në pronat e paluajtshme. Nga dëgjimi i palëve ndërgjyqës pagesa është 

kryer në shumën prej 59.000.00 euro dhe nuk është kontestuese.  
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Po ashtu kontratë për huanë kanë lidhur edhe paditësi P.H. me të paditurin A.K., me 

dt.04.01.202, i pari në cilësinë e huadhënist ndërsa i dyti në cilësinë e huamarrësit, me të cilën 

kontratë huadhënësi ka marrë përsipër që ti siguron huamarrësit shumën prej 550.000.00 euro 

të cilat mjete do të përdorën për të blerë asetet e D.G. nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. 

Në mes tjerash Huaja është dhënë në afat të caktuar derisa i padituri të fiton të drejtën e 

pronësisë në pronës – asetet e blera nga AKP-ja, respektivisht derisa huamarrësi këtu i padituri 

të regjistron të drejtën e pronësisë në Librat Kadastral. Pas kësaj Humarrësi detyrohet që 

huadhënësit tia kthej në tërësi shumën menjëherë pas kalimit të afatit. Ndërsa huamarrësi e ka 

garantuar huadhënësin se nëse shpallet fitues i tenderit të privatizimit për blerjen e U.D., me 

qëllim të sigurimit të shumës së dhënë do të lejon vendosjen e hipotekës në pronat e 

paluajtshme.  

 

Në ndërkohë meqenëse paditësi i parë NPT V., është tërhequr prej pjesës tjetër prej 

25% dhe më pas paditësit N.T.P. “V.” Sh.P.K. me seli në Gjakovë, i përfaqësuar nga pronarët 

A.Xh. dhe V.Z. dhe paditësi P.H. me të paditurin A.K. kanë lidhur kontratën për shitt-blerje 

dhe transferin e të drejtave pronësore-qirambajtjes, e lidhur në mesë të të paditurit A.K., si 

shitës dhe të paditësve NTP “V.” sh.p.k, Gjakovë dhe P.H.,  si blerës, me datë 10 janar 2012. 

Me kontratë palët janë marrë vesh që objekti i kontratës të jetë shitblerja dhe transferi i të 

drejtave pronësore-qirambajtjes. Po ashtu janë marrë vesh që A.K. si fitues blerës legal i vetëm 

i përkohshëm i ndërmarrjes së Re D.-U. e përpunimit të gazrave teknik, Sh.p.k, i shet kurse 

NTP “V.” dhe P.H. i blejnë të drejtat pronësore-të drejtën e qirambajtjes në ndërmarrjen e Re 

D.-U. e përpunimit të gazrave teknik, Sh.p.k, në kohëzgjatje t përcaktuar me ligje, me çmim të 

përgjithshëm prej 738,667,00 euro. Me kontratë janë marrë vesh që N.P.T. “V.” merr pjesë me 

8.33% ose 59.000.00 euro, kurse P.H. merr pjesë me 91.66% ose 679.667.00 euro Palët kanë 

konfirmuar se N.P.T V. ka paguar në tërësi pjesën e vet të çmimit kontraktues prej 59.000.00 

euro, kurse P.H. detyrohet që pjesën tjetër të çmimit kontraktues në shumën e përgjithshme 

prej 679.667 euro të ia paguaj A.K. si vijon: Kistin e parë në shumën në shumën prej 

531.001.00 euro, ose pjesën prej 75% të Çmimit të tenderit detyrohet të paguaj më së largu gjer 

me dt.10.01.2012, ndërsa këstin e dytë në shumën prej 148.666.00 euro detyrohet të ia paguaj 

do tia paguaj menjëherë pasi që A.K. të fiton të drejtën e pronësisë në pronën asetet e 

paluajtshme të ndërmmarjes së Re D.U.e Përpunimit të Gazrave Teknik sh.p.k respektivisht 

menjëherë pasi që këtu i padituri të regjistrohet në regjistrat kadastral komunal. Me kontratë 

janë marrë vesh që nëse P.H. për shkaqe të ndryshme dështon të bëjë pagesën e kistit të parë në 

shumën prej 531.001.00 euro me dt.10.01.2012 atëherë secila palë kontraktuese sipas bazës së 

partneritetit të gjertanishëm, detyrohet të paguaj pjesën e vet proporcionale 33.33% dhe këtë 

më së largu deri me dt.11.01.2012. Me kontratë po ashtu janë marrë vesh që bashkërisht secili 

prej kontraktuesve ti paguajnë të gjitha shpenzimet në mënyrë proporcionale, me përjashtim të 

kamatës për pjesën prej 25% të cilën është detyruar P.H. ta paguaj, ku edhe me kontratë i blenë 

edhe pjesën e A.K. pjesën prej 33.3333% si dhe një pjesë – Kuotës të NTP- V. pjesën prej 

25%. Këtu i padituri A.K. është detyruar që të iu bartë të drejtat pronësore, respektivisht të 

drejtën e qirambajtjes në ndërmarrjen e re të lartpërmendur P. H. dhe N.P.T. V.,, vetëm pasi që 

P.H. të përmbush paguan në tërësi të gjitha detyrimet të cilat rrjedhin nga kontrata. 

 

I padituri A.K. për pagesën e çmimit në emër të privatizimit të Ndërmarrjes D.G., ka 

lidhur marrëveshje kreditore për kredi për biznes, Nr.2023/Gja, të dt.09.11.2011, e nënshkruar 

nga Banka Ekonomike dhe nga “A.”, Sh.p.k, e cila është në pronësi të paditurit, me qellim të 

pagesës çmimit të tenderit për blerjen e fabrikës së lartpërmendur, përmes biznesit të tij –

“A.”,Sh.p.k, ka marrë kredi nga Banka Ekonomike në shumë prej 700.000.00 euro. Pastaj kanë 

nënshkruar Aneksin Nr.1. të marrëveshjes kreditore për kredi për biznes, Nr.2023/Gja, të 

dt.09.11.2011, të nënshkruar me dt.11.01.2012, nga ana e paditësit dhe nga i padituri, këtu 
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paditësi P.H., është detyruar që të ia paguaj borxhin kryesor Bankës Ekonomike në shumë prej 

400.000,00 euro, bashkë me kamatën që lidhet me pagesën e kësaj shume. Kjo u vërtetua edhe 

nga deklaratat e paditësit P.H. dhe deklaratës të paditurit. Në këtë rast paditësi P.H. nuk e ka 

paguar në tërësi shumën e kontraktuar me arsye e dhëna në seancë se kanë pasur marrëveshje 

që të bëhet regjistrimi i të drejtave pronësore në Regjistrin e paluajtshmërive. 

 

Paditësi i parë N.P.T. V., e ka përmbushur në tërësi kontratën respektivisht i ka paguar 

çmimin prej 59.000 euro, të paditurit A.K. dhe kjo nuk është kontestuese as edhe nga i padituri 

i cili asnjëherë nuk e ka kontestuar këtë gjatë gjithë procedurës. Përkundër faktit se paditësi e 

ka paguar shumën sipas kontratës joformale, i padituri nuk i ka bartur të drejtat pronësore – 

qerambajtjes në Ndërmarrjen D.-U. e përpunimit të gazrave tektnike. 

 

Paditësi P.H., nuk e ka përmbushur në tërësi kontratën respektivisht nuk e ka paguar 

çmimin sipas kontratës dhe po ashtu edhe i padituri A.K. nuk i ka bartur të drejtat pronësore – 

qerambajtjes këtu paditësit edhe pse e ka pasur për detyrim që një gjë të tillë ta bëjë.  

 

Në rastin konkret nuk është kontestuese se paditësja N.P.T.  V. sh.p.k, i ka dhënë të 

paditurit shumën prej 59.000, euro, për blerjen e ndërmmarjes së Re D.U.e Përpunimit të 

Gazrave Teknik, e po ashtu nuk është kontestuese se paditësi P.H. në emër të shitblerjes për 

Ndërmarrjen D.-U. e përpunimit të gazrave tektnike, pjesërisht e ka paguar shumën prej 

347.290,48 euro, këtë e ka pranuar pjesërisht edhe pala e paditur, mirëpo nuk e ka paguar 

çmimin në tërësi sipas kontratës. 

 

Këto u vërtetuan nga deklaratat e dhëna nga palët ndërgjyqëse në cilësi të palës këtu 

deklaratat e A.Xh., V.Z., A.K., nga deklaratat e dëshmitarëve: F.N. dhe A.H., si nga provat të 

cilat i janë bashkangjitur shkresave të lëndës.  

 

Nuk qëndron pretendimi i të autorizuarit të paditurit se paditësit kanë mundur që pa 

prezencën e të paditurit të bëjnë bartjen e të drejtave pronësore në Regjistrin e të Drejtave 

Pronësore, pasi që kjo është rregulluar me Ligjin për Pronësinë dhe të Drejtat tjera sendore 

Ligji  Nr. 03/L-154, neni 36, i cili parasheh: “1. Për  bartjen  e  pronësisë  në  paluajtshmëri  

është  e  nevojshme  një  punë  juridike  e  vlefshme  ndërmjet tjetërsuesit dhe fituesit si bazë 

juridike dhe regjistrimi i ndryshimit i pronësisë në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri. 2. 

Kontrata për bartjen e paluajtshmërisë duhet të lidhet me shkrim në prezencë të dy palëve në 

një zyrë Kompetente”, në rastin konkret për realizimin e transaksioneve pronësore duhet që të 

lidhet kontratë formale e noterizuar tek noteri përkatës. Kjo është rregulluar edhe me Ligjin për 

Noterin Nr.03-L-010, neni 30 ka paraparë “1. Dokumentet e noterizuara janë të detyrueshme 

në lidhje me transaksionet ligjore në vijim, nën kërcënimin për anulim: 1.1. bartja apo 

përvetësimi i pronësisë apo të drejtave të tjera reale mbi pronën e patundshme; 1.2. themelimi 

i hipotekës në pronën e patundshme; .....”, andaj edhe paditësit nuk kanë mundur që pa 

prezencën apo pa noterizimin e kontratës të bëjnë barjen, regjistrimin e të drejtave pronësore. 

Në rastin konkret kontrata për Shit-blerje dhe Transferin e të Drejtave Pronësore-Qirambajtjes, 

e dt.10.01.2012, nuk është lidhur sipas dispozitave të cituara. 

 

Me nenin 194 par.1 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) – i aplikueshëm 

Ligji Nr.04/L-077, është paraparë se “Secili person që pasurohet pa bazë ligjore në dëm të 

tjetrit, është i detyruar të kthej atë që ka marrë nga tjetri, ose ndryshe të kompensoj vlerën e 

fitimit të humbur”, ndërsa me paragrafin 3 të këtij neni është paraparë se “Detyrimi për kthim 

ose kompensim po ashtu lind edhe nëse një person pranon diçka në lidhje me një bazë e cila 

që nuk është realizuar ose më pas zhduket”.  
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Në rastin konkret, në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar, gjykata e ka aprovuar në 

tërësi kërkesëpadinë e paditësve sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Sipas bindjes së kësaj 

gjykate pretendimet e palës paditëse N.P.T. “V.” Sh.p.k. me seli në Gjakovë, për kthimin e 

shumës prej 59.000 euro të cilën e ka paguar në emër të Kontratës për Shit-blerje dhe 

Transferin e të Drejtave Pronësore-Qirambajtjes, qëndrojnë, pasi që nga kontrata, e 

dt.10.01.2012 dhe nga deklaratat e palëve ndërgjyqëse shihet se  nuk ka asgjë kontestuese sa i 

përket kontratës dhe se pala paditëse e ka përmbush detyrimin e saj duke ia paguar shumën prej 

59.000 euro, në emër të shitblerjes së të drejtave pronësore – qerambajtjes, ndërsa i padituri 

nuk e ka përmbushur respektivisht nuk i ka bartur të drejtat pronësore-qerambajtjes. 

 

Në anën tjetër sipas gjendjes faktike të vërtetuar nga transaksionet bankare si dhe 

deklarimi i palëve ndërgjyqëse, gjykata e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit P.H. vetëm 

ndaj të paditurit A.K., meqenëse u vërtetua se paditësi ka paguar pjesërisht çmimin në emër të 

Kontratës për Shit-blerje dhe Transferin e të Drejtave Pronësore-Qirambajtjes, respektivisht 

shumën prej 347.290,48 euro. Shuma e paguar u vërtetua nga transaksionet bankare të 

realizuara në Bankën Ekonomike. Meqenëse nuk ka asgjë kontestuese sa i përket kontratës dhe 

përmbushjes së detyrimeve nga kjo kontratë gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Aprovimi i kërkesëpadive të paditësve ndaj të paditurit A.K., është bërë për arsye se 

kontrata e lidhur e pa noterizuar nuk është përmbushur, respektivisht i padituri e ka në pronësi 

– qirambajtje dhe posedim Ndërmarrjen e re D. – G.U. për përpunimin e gazrave teknike dhe të 

njëjtën e shfrytëzon dhe për të cilën kanë lidhur transakisone me personin e tretë H.K., ndërsa 

paditësit që nga pagesa e çmimit nuk kanë asnjë të drejtë në këtë Ndërmarrje. 

 

Kërkesëpadinë e paditësit P.H. nga Gjakova, në raport me të paditurën “A.”, Sh.P.K., 

gjykata e refuzoi në tërësi si të pabazuar për faktin se e paditura nuk është pjesëmarrëse e 

marrëveshjeve të cilat i kanë lidhur paditësit me të paditurin A.K.. Në të gjitha marrëveshjet si 

palë nënshkruese e marrëveshjes paraqitet vetëm A.K., e jo edhe e paditura “A.” Sh.P.K., 

Gjakovë, për këtë arsye edhe e refuzoi kërkesëpadinë e paditësit ndaj të paditurës. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe provat tjera të ofruara nga palët ndërgjyqëse (përfshirë këtu 

edhe deklarimet e palëve ndërgjyqëse), por vlerësoi se të njëjtat janë pa ndikim në vendosjen e 

kësaj çështje juridike-kontestimore. 

 

Lidhur me kërkesën për kamatën, Gjykata ka vendosur në mbështetje të nenit 382, 

paragrafit 2 të LMD-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është konform nenit 452.1 të LPK-së. 

 

 Nga të lartcekurat dhe bazuar në nenin 194 të LMD-së, lidhur me nenin 143 të LPK-së, 

gjykata vendosi si në diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

C.nr.17/19, datë 05.02.2020 

 

                          Gjyqtari 

                     Malsor Kryeziu 
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UDHËZIME PËR ANKESË: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 ditësh, pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj gjykate. 


