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Numri i lëndës: 2021:059798 

Datë: 18.08.2021 

Numri i dokumentit:     02097463 

                                                                               

                                                                                                                   C.nr. 399/2021 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil, 

me gjyqtaren Mirvete  Alidema dhe bashkëpunëtorin profesional Baki Sylejmani, në çështjen  

kontestuese  të  paditësit N... B.... sh.a me seli në Prishtinë, rruga “Ukshin Hoti” nr...., të cilën 

me autorizim e përfaqëson E..G... juriste  nga Prishtina, ndaj të paditurit B. K. nga fshati  

Rogoqicë , Komuna e Kamenicës , të cilin me autorizim e përfaqëson L... C... , avokat nga 

Kamenica, me objekt kontesti përmbushja e kërkesës, sipas vlerës së kontestit  në shumë prej 

10,405.80 euro/cent, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik, e pas pranimit të fjalës 

përfundimtare me datën 30 Korrik 2021 , mori këtë : 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET si e bazuar me ligj kërkesëpadia e paditëses NLB Banka  sh.a  me seli  në 

Prishtinë, e paraqitur ndaj të paditurit B. K nga Gjilani DETYROHET  i padituri  B.K, pronar i 

NTSH “Agrohermes” , për pagimin e borxhit në shumë prej 10,405.80 euro/cent, në emër të 

përmbushjes  së obligimit që NTSH “Agrohermes “ i detyrohet NLB Prishtina,  në afat prej  7 

ditësh nga  nxjerrja e aktgjykimit duke llogaritur edhe kamatën prej 8%  nga dita e njoftimit me 

padinë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja, më datën 11.02.2015  ka paraqitur padi në këtë gjykata me të cilën  ka kërkuar nga 

Gjykata që ta detyroj  të paditurën NTSH “Agrohermes” me pronar B. K., për pagimin e 

shumës së mjeteve monetare prej 10,405.80 euro/cent, në emër të përmbushjes së detyrimit që 

NTSH “Agrohermes” i detyrohet NLB Prishtina , në afat prej 7 ditësh nga marrja e aktgjykimit 

, duke llogaritur edhe kamatën prej 8% nga dita e njoftimit me padinë e deri në përmbushjen e 

plotë  të detyrimit , nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

 

Lidhur me këtë çështje gjykata me Aktgjykimin C.nr.258/19 të datës 03.06.2019 e ka refuzuar 

si të pabazuar në ligj kërkesëpadinë e paditëses NLB Banka Sh.a me seli  në Prishtinë, ndërsa  

Gjykata e Apelit të Kosovës në Prishtinë me Aktvendimin Ac.nr.4972/19 të dt.26.02.2021 duke 

vendosur sipas ankesës së paditëses e ka aprovuar ankesën e të njëjtës dhe lëndës e ka kthyer 

në rigjykim. 

 

Duke vepruar sipas vërejtjeve dhe udhëzimeve  të Gjykatës së Apelit të Kosovës gjykata me 

datë  02.06.2021 ka caktuar shqyrtimin gjyqësor  në të cilën shqyrtim nuk ka qenë i pranishëm 
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i padituri B. K., e as i autorizuari i tij, ashtu që me propozimin e përfaqësueses së paditëses  

shqyrtimi gjyqësor është mbajtur në mungesë të të autorizuarit të  paditurit pasi që i njëjti ka 

qenë i ftuar në mënyrë  të rregullt, ftesën e ka pranuar me datën 26.05.2021, por të njëjtës nuk i 

është përgjigjur dhe   mungesën nuk e ka arsyetuar. 

 

E autorizuara e  paditëses si në shqyrtimin përgatitor, kryesor ashtu edhe në shpjegimet 

përfundimtare ka mbetur në tërësi sikurse në padi dhe kërkesëpadisë,  duke kërkuar nga gjykata 

që e njëjta të aprovohet si e bazuar dhe të detyrohet i padituri për pagimin e shumës prej 

10.405,80€, në emër të përmbushjes së obligimit që NTSH „‟ Agrohermes‟‟, i detyrohet NLB 

Bankës. Po ashtu e njëjta ka shtuar se në rastin konkret nuk ka parashkrim siç është thirrë 

gjykata sepse demi ndaj bankës në këtë rast paditëses është shkaktuar më datën 03.02.2015 në 

kohën kur banka e ka bërë pagesën ndaj Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në Kosovës 

( në tekstin në vijim MKRS) në bazë të aktgjykimeve të shkallës së pare dhe të dytë dhe pas 

kësaj është paraqitur edhe padi në këtë kontest gjyqësor. Në lidhje me këtë MKRS ka ngritur 

padi ndaj bankës dhe ka fituar kontestin me vendim të plotfuqishëm gjyqësor dhe banka është 

detyruar t‟ia bëj pagesën në shumë prej 9.300,00€ dhe 1.105,80€ në emër të kamatës. 

Përfundimisht ka theksuar se i padituri duke qenë palë përgjegjëse për dëmin e shkaktuar ndaj 

paditësit në shumë prej 10.405,80€, nga raporti kontraktual, i detyrohet paditësit t‟ia 

përmbushë dëmshpërblimin në shumë prej 10.405,80€, të cilën nuk e ka përmbushur. 

 

Gjykata  për  vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike në 

procedurën e të provuarit i ka administruar  këto prova materiale:  Sigurimi i ofertës i dt. 

14.07.2004, lëshuar nga K... B.... sh.a E... Q..., nr. 1 në P.....ë, Kontroll i jashtëzakonshëm rasti 

„‟ Agrohermes‟‟, i dt. 27.01.2015,  njoftimi i subjektit juridik Agrohermes adresuar MKRS e 

dt. 28.07.2004, Formulari i llogarisë me të gjitha dokumentet shtesë ku i padituri ka nënshkruar 

formularin dhe ka deklaruar vetën si pronar i subjektit juridik i dt. 14.07.2014, Kartoni i 

nënshkrimeve të deponuara nga poseduesi i llogarisë NTSH „‟ Agrohermes‟‟, i dt. 14.07.2014,  

Profili i llogarisë së subjektit në fjalë në të cilën i padituri është pronarë i subjektit dhe në 

momentin e hapjes së llogarisë është fotografuar dhe është në foto e që identifikohet në bazë të 

numrit të kartelës si dhe në bazë të letërnjoftimit, Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, me numër 

veprues Ac.nr. 3958/12, i dt. 29.12.2014, Certifikata e regjistrimit të ndërmarrjes tregtare 

shërbyese „‟ Agrohermes‟‟, e dt. 09.05.2000, Shkresa e MKRS e dt. 13.09.2004 adresuar Kasa 

Bankës sh.a në Prishtinë mbi konfiskimin e mjeteve, Urdhërpagesa për deponim – tërheqje e 

dt. 03.02.2015, Urdhëresa për deponim – tërheqje  me nr. Df.01 wf e datës  03.02.2015, Forma 

për kthimin avansi, depozitim i mjeteve të Ministrisë së Financave me të cilën është bërë 

sigurimi i mjeteve për tender, por data e lëshimit nuk vërehet. 

 

Me vlerësimin e provave veç e veç dhe të gjithave së bashku, si dhe thënieve të palëve 

ndërgjygjëse, në pajtim me nenin 8 të LPK-së, gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Nga Sigurimi i ofertës i dt. 14.07.2004, gjykata vërtetoi faktin se në bazë të ofertës së firmës 

„‟Agrohermes‟‟, NTSH me seli në Gjilan për „‟ Ndërtimin e palestrës sportive në Komunën e 

Kamenicës‟‟, Kasabank sh.a Prishtinë, ka detyrime ndaj MKRS, në shumën prej 

9.300,00/100€|, dokument i firmosur dhe vulosur nga drejtori i atëhershëm i kredive në 

Kasabank z. Latif Islami. 

 

Nga kontrolli i jashtëzakonshëm rasti „‟ Agrohermes‟‟, i dt. 27.01.2015, gjykata vërtetoi faktin 

se sigurimi i ofertës është lëshuar pa mbulesë, të njëjtën ditë kur është hapë llogaria dhe për 

këtë përgjegjëse të drejtpërdrejtë e konsiderojmë ish Drejtorin e Kredive në Kasabank z. Latif 

Islami. 
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Nga Formulari i llogarisë me të gjitha dokumentet shtesë i dt. 14.07.2014, gjykata vërtetoi 

faktin se i padituri ka nënshkruar formularin dhe ka deklaruar vetën si pronar i subjektit juridik 

NTSH „‟ Agrohermes‟‟, Gjilan. 

 

Nga njoftimi i NTSH „‟ Agrohermes‟‟, Gjilan për MKRS në Prishtinë, gjykata vërtetoi faktin 

se kompania „‟ Agrohermes‟‟, e ka njoftuar MKRS për pamundësinë e nënshkrimit të 

Kontratës për ndërtimin e palestrës sportive në Dardanë/Kamenicë, me arsyetim se kapacitetet 

momentale ( pas kontraktimit të punëve në ndërkohë) nuk sigurojnë realizim normal të 

projektit për ndërtimin e palestrës së sportit në Dardanë / Kamenicë. 

 

Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, me numër veprues Ac.nr. 3958/12, i dt. 29.12.2014, gjykata 

vërtetoi faktin se është refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurës ( NLB nga Prishtina), 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr. 45/2005, i dt. 29.09.2011, është 

vërtetuar, kurse në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi është ndryshuar aktgjykimi i lartë 

cekur nën paragrafin I të dispozitivit  përkitazi me kamatën. 

 

Pasi bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së, gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar në ligj, ashtu qe 

e aprovojë si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses NLB Banka  sh.a  me seli  në Prishtinë, e 

paraqitur ndaj të paditurit B... K... nga Gjilani, duke e detyruar të paditurin  B..... K...., pronar i 

NTSH “Agrohermes” , për pagimin e shumës prej 10,405,80 euro/cent, në emër të përmbushjes  

së obligimit që NTSH “Agrohermes “ i detyrohet NLB Prishtina,  në afat prej  7 ditësh nga  

nxjerrja e aktgjykimit duke llogaritur edhe kamatën prej 8%  nga dita e njoftimit me padinë, 

nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm edhe atë duke u bazuar në nenin  136 të LMD-së 

vitit 2012 ku parashihet se “Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç 

nëse  vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”, e në rastin konkret e paditura është 

obliguar që ta përmbush obligimin ndaj paditëses.  

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke u bazuar në nenin 450 të 

LPK-së. 

 

Gjykata i ka vlerësuar edhe provat e tjera dhe thëniet e palëve, por të njëjtat nuk i ka arsyetuar 

në mënyrë të veçantë për shkak se nuk ishin me relevancë në këtë çështje. 

 

 Nga të cekurat me lartë, duke përfshirë gjendjen faktike, dispozitat ligjore dhe duke u bazuar 

në nenet 142 parag. 1 dhe 2 dhe 450 të LPK-së,  si dhe nenin 136 të LMD-ës, është vendosur si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN,  

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

                                           C.nr.399/2021, më datën 30 korrik 2021 

 

                                                                                                                       Gj y q t a r j a,  

           Mirvete Alidema 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese, në 

Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditë, nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi. Ankesa dorëzohet përmes kësaj gjykate. 
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