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Numri i dokumentit:     01221264 

 

 

                                                                                                                  C.nr.984/19 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi-Rexhepi në çështjen juridike të paditësit B.S. nga Prishtina të cilin me autorizim e 

përfaqëson av Klit Shala nga Prizreni, kundër të paditurve K.F.1 Ferizaj SH.A dhe K.F.2 

Ferizaj OJQ, me seli në rrugën ............- Ferizaj, në çështjen për mospërmbushje të kontratës, 

pas shqyrtimit kryesor të mbajtur, më datë 08.07.2020, në prezencën e të autorizuarit te 

paditësit  dhe në mungesë të paditurave, mori kurse me datën 28 shtator 2020 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.  PJESËRISHT APROVOHET padia e paditësit B.S. nga Prishtina,  si e bazuar. 

II. OBLIGOHEN të paditurat K. F.1 Ferizaj SH.A dhe K.F.2 OJQ me seli në Ferizaj rrugën 

............ – Ferizaj, që paditësit në emër të mospërmushjes së kontratës, t‟ia paguaj paditësit 

solidarisht shumën në lartësi prej 4,500 euro. 

III. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesë padisë së paditësit mbi lartësitë e shumave të 

aprovuara në pikën një (II.) të dispozitivit dhe atë për mospërmbushje të kontratës në shumë 

prej 36,000 /tridhjetë e gjashtë mijë euro/.  

III. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesë padisë së paditësit mbi lartësitë e shumave të 

aprovuara në pikën një (II.) të dispozitivit dhe atë për obligim të Bonusit në shumë prej 

41.000.00 /katërdhjetë e një mijë /euro  
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IV. DETYROHEN të paditurat që paditësit të i paguaj shumat e cekura në pikën II, të 

diapozitivit, në shumë të përgjithshme prej 4,500 euro, me kamatë 8 % nga dita e parashtrimit 

të padisë datë 30.08.2019, të gjitha në afat prej 15 dite pas marrjes së formës së prerë të 

aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m i 

 

I autorizuari i paditësit me datë 30.08.2019 ka ushtruar padi kundër të paditurës K.F.1 Ferizaj 

SH.A, ndërsa me parashtresë dhe në seancën e datës 07.11.2019 ka bërë zgjerimin e padisë 

edhe ndaj të paditurës K.F.2 Ferizaj OJQ me seli në Ferizaj, dhe atë pasur parasysh faktin se 

gjatë periudhës kur shkelja e kontratës ka ndodhur KF.2.Ferizaj ka qenë i regjistruar si OJQ 

dhe si e tillë ka garuar në Superligën e Kosovës, po ashtu duke parë që K.F.2 Ferizaj –OJQ me 

nr.rendor 3657 nuk është shuar në regjistrin e OJQ-ve vendore, paditësi ka zgjeruar padinë 

edhe ndaj edhe ndaj të paditurës K.F.2 Ferizaj me nr rendor 3657 në listën e OJQ-ve , si i 

paditur i dytë. 

Gjykata fillimisht ka bërë shqyrtimin paraprak,  dhe  ka caktuar seance me datë 08.07.2020 ku 

në këtë seancë prezanton i autorizuari i paditësit av Klit Shala, kurse për të paditurat askush, 

fillimisht e paditura K.F.2 Ferizaj SH.A ka pranuar ftesën ,aktvendimin për përgjigje në padi 

dhe padinë, K.F.1  për seancën e datës 27.02.2020, në fletëkthesën e datës 21.01.2020 shënohet 

se kryetari klubit për të ardhmen nuk gjendet te objekti i klubit të futbollit, dhe roja e refuzon 

pranimin, por ftesa i lihet zyrtarit të klubit Sh.G., si dhe për seancën e datës 08.07.2020  kjo 

shihet nga fletkthesat e datës 12.06.2020 ku nga zyrtari i gjykatës shkruhet se ftesat nuk i 

pranon askush,  pala dhe asnjë anëtarë i Klubit nuk gjendet ne zyre, andaj ftesa ju lihet në dere, 

i autorizuari i paditësit i propozon gjykatës që të vazhdohet seanca në mungese të të paditurave.   

Edhe pse gjykata vazhdimisht ka tentuar ta ftoj të paditurit në seancë gjyqësore, të njëjtit nuk 

janë paraqitur në seancë ndërsa mungesën nuk e kanë arsyetuar. Andaj gjykata me propozimin 

e të autorizuarit të paditësit sipas aktvendimit procedural ka vendosur që seanca gjyqësore të 

mbahet pa praninë e të paditurit, e gjithë kjo konform nenit 423 par.4, në të cilën përcaktohet 
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se, „‟nëse i padituri që është thirrur me rregull nuk vjen në seancën gjyqësore, atëherë 

shqyrtimi kryesor i çështjes mbahet pa praninë e tij’’. 

I autorizuari i paditësit në seancën gjyqësore si dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se 

qëndron pranë padis dhe të thënave të cekura gjatë seancës gjyqësore ashtu ku kërkohen nga 

gjykata që ta aprovojë kërkesëpadinë si të bazuar tani më të precizuar konform ekspertizës. 

Raporti kontraktual i palëve evidentohet me kontratën mbi shërbimin ndërsa mospërmbushja e 

obligimeve nga të paditurit evidentohet nga mos kryerja e obligimeve përkatësisht pagesat 

konform kontratës, gjetur në këtë situatë paditësi kishte lënë hapësire që brenda dy muajve të 

paditurit ta përmirësojë shkeljen, por nuk ka rezultuar me sukses prandaj paditësi ka iniciuar 

këtë proces gjyqësor për të kërkuar përmbushjen e obligimeve përmes rrugëve gjyqësore , mbi 

këtë që u tha propozon që kjo padi të aprovohet në tersi si e bazuar dhe të detyrohen të 

paditurat që në mënyrë solidare ti paguajnë shumën e precizuar në padi. 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

Gjykata për të vërtetuar gjendjen faktike ka bërë nxjerrjen e provave: kontrata mbi shërbime nr 

96 e datës 01.03.2019 , njoftimi i dërguar nga paditësit të paditurës, dëftesë për pranimin e 

dërgesave , pasqyra e llogarisë së trustit në emër të paditësit , letra për dorëheqje dërguar në 

mënyrë elektronike e datës 30.08.2019 , qarkullimi për llogari në emër të paditësit , propozimi 

i datës 07.11.2019, ekspertiza financiare e datës 16.03.2020 

Gjykata pas vlerësimit të pretendimeve të palëve ndërgjygjëse dhe vërtetimit të provave një 

nga një në mënyrë të ndërgjegjshme dhe të kujdesshme e të gjitha së bashku konform nenit 8 të 

LPK-së, gjykata gjeti dhe vendosi siç është theksuar në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nuk është kontestuese se paditësi në cilësinë e dhënësit të shërbimeve dhe K.F.1 Ferizaj SH.A 

kanë nënshkruar Kontratën mbi Shërbimet  me nr.FFK 503/19, dhe atë në cilësinë e stafit 

Teknik. Me këtë marrëveshje paditësi dhe i padituri kanë rregulluar raportet e tyre në lidhje me  

udhëheqjen e klubit të Futbollit Ferizaj, duke përfshirë kompensimin, bonuset, detyrimet e 

paditësit, detyrimet e të paditurit si dhe kohëzgjatja dhe shkëputja e kontratës. 

Me 7 qershor 2019 paditësi pasi që është vu në dijeni për shkeljet materiale të kryera nga i 

padituri, me anë të një letre me shkrim ka kërkuar nga i padituri që të përmirësoj këto shkelje 

materiale,  përkatësisht kryerjen e pagesës së pagës mujore neto, në shumë prej1,500 euro, 
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duke pasur parasysh situatën tek i padituri gjegjësisht shitjes së klubit, paditësi pas kalimit të 

afatit prej 3 muajve pa përmbushjen e detyrimeve, bonuseve. 

 

Gjithashtu nuk është kontestuese se paditësi me vullnetin e tij ka ofruar dorëheqjen  e tij zyrtare 

nga klubi, dhe ka shkëputur kontratën me 31 korrik 2019, pasi e paditura nuk e ka përmbushur 

obligimin e saj ndaj paditësit. 

 

Gjykata për të vërtetuar shumat e mbetur të pagave pa paguar caktojë ekspertize financiare dhe 

sipas ekspertizës financiare të përpiluar nga eksperti E.P. të datës 16.03.2019 është konstatuar 

se paditësi ka realizuar dy lloje të hyra nga kontrata me të Paditurin KF1 Ferizaj: 

1.Të ardhurat në forme të pagës mujore e cila page sipas kontratës është shume prej 1500 euro 

neto.  

2. Te ardhurat në forme të bonuseve të cilat bonusa në numër sipas kontratës janë 5 bonuse në 

lartësi neto prej 10000 euro, secili bonus.  

Nga këto të dhëna e paditura KF.1Ferizaj ka paguar vetëm 4,304.70 euro për pagat mujore 

gjegjësisht për muajt shkurt, mars dhe prill 2019 si dhe shumen për bonusin e parë prej 9000 

euro në fillim të nënshkrimit të kontratës. 

Nga mospërmbushja e kontratës të datës 20.02.2019 e paditura KF.1 Ferizaj ka mbetur pa 

realizuar shumën e pa paguar të pagave mujore deri në korrik 2021 e cila është në lartësi prej 

40,500 euro. 

Ndërsa nga mospërmbushja e kontratës se datës 20.02.2019 për shumen e bonuseve, e paditura 

ka mbetur ne detyrime deri ne korrik 2021 për shumen e bonuseve te papaguara ne shume prej 

41.000.00 Euro Neto. 

Në total nga mos përmbushja e kontratës janë pagat deri në korrik 2021 dhe bonusi deri në 

korrik 2021 është në lartësi prej 81,500 euro neto që e paditura KF.1 Ferizaj ka ndaj paditësit 

B.S. të cilat nuk kanë përmbushur kushtet e kontratës. 

Kontributi pensional është i obligueshëm që e paditura ta ndal në pagë dhe ta paguaj në llogari 

të paditësit i cili kontribut edhe nga paga mujore është në shumë prej 2,581.21 euro në total, po 

këtë shumë e paditura është e obliguar ta paguaj në emër të paditësit. Tatimi në burim (tatimi 

në pagë është në lartësi prej 4,238.30 euro që duhet të ndalet nga paga e paditësit B.S. dhe të 

paguhet nëpërmjet administratës tatimore të Kosovës në buxhetin e shtetit. 

Kontributin Pesional dhe tatimi në burim duhet ndalur dhe paguar edhe nga përfitimet e tjera 

që janë në formë të bonusit. Kështu që sipas kontratës për përfitimet e bonusit ndalesa për 

kontribut pensional është në shumë prej 2,923.98 euro po ketë shume e paditura duhet ta 
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paguaj në llogari të paditësit B.S.. Tatimi në burim për përfitimet nga bonusi është në shume 

prej 5,555.56 euro. 

Totali i kontributit pensional ai nga paga mujore dhe përfitimet të cilat ndalen nga paga- 

përfitimet në të ardhurat personale e të paditësit janë në lartësi prej 5,505.19 euro. Këtë shumë 

duhet të paguaj edhe e paditura në emër të paditësit, në emër të paditësit, pra shumën prej 

5,505.19 Euro. 

Ndërsa tatimi në burim apo tatimi në pagë nga të ardhurat nga paga mujore dhe nga bonusi 

është në lartësi prej 9,798.86 Euro. 

Gjykata ekspertizën e punuara nga lemia financiare ia fali besimin pasi e vlerësoi si ekspertizë 

profesionale dhe objektive. 

Nga të gjitha faktet e administruara, pretendimet e palëve ndërgjyqëse dhe bazës ligjore të 

cekur më lartë, gjykata ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditësit duhet të refuzohet si 

e pa bazuar. Kjo për faktin se është provuar se palët ndërgjygjëse kanë lidhur kontratë mbi 

shërbimin me datë 10.02.2012, dhe atë dhënësi i shërbimit K.F Ferizaj me nr.biznesit ...........-.. 

me seli në Ferizaj dhe dhënësit të shërbimit B.S. me adresë në Prishtinë dhe atë si Shef i Stafit 

Teknik dhe ti paguan pagën e përcaktuar me kontratë, nenin 3 Kompensimi ku është përcaktuar 

se „‟ Për shërbimet e përshkruara në këtë kontratë, kërkuesi i Shërbimeve është i detyruar që 

dhënësit të shërbimeve ti paguaj pagën neto 1,500 euro’’, dhe në nenin 4  Bonuset „‟ bonuset 

janë pagesa të cilat kërkuesi i shërbimeve do t’ia bëj dhënësit të shërbimeve në kohë të 

ndryshme brenda kohëzgjatjes së kontratës, vlera e një bonusi është 10,000 euro. 

 

Paditësi ka lidhur me të paditurën kontratën mbi shërbimet dhe me vet faktin se paditësi ka 

shkëputur kontratën dhe nuk ka mundur të kryej shërbimin për të cilën ka lidhur kontratë me të 

paditurën, gjykata ka vlerësuar se kërkesëpadia duhet të refuzohet si e pabazuar, pasi e paditura 

ka pasur obligim që për shërbimet e ofruara ta kompensoj paditësin,  e meqenëse nuk ka 

mundur të kryej shërbimin për të cilën ka lidhur kontratë.   

 

I padituri nuk i ka parashtruar gjykatës asnjë provë, për më tepër të njëjtit asnjëherë nuk kanë 

shprehur interesim as të paraqiten në seancë edhe pse gjykata i ka ftuar vazhdimisht, dhe as ti 

drejtohen gjykatës me ndonjë shkresë që të vërtetonin të kundërtën e pretendimeve të paditësit. 

Gjykata lidhur me këtë çështje juridike erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është e 

pabazuar ngase si e tillë është e pa qëndrueshme dhe e pa mbështetur në prova përmes të cilave 
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do ta bindte gjykatën ashtu siç është e paraparë në nenin 7.1 të LPK-së ku thuhet se: “Palët 

kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të 

propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”, si dhe bazuar në nenin 319 par 1 dhe 2 

të LPK-së, meqenëse pala paditëse nuk ka arritur që të prezantoj prova përkitazi me 

pretendimet e saj edhe pse barra e të provuarit ka qenë në anën e palës paditëse si inicuese e 

kontestit në fjalë, gjykata nisur nga një gjendje e tillë dhe në pamundësi që të vërtetoi 

pretendimet e palës paditëse për shkak se e njëjta nuk ka sjellë asnjë provë të vetme, vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Vendimin për shpenzimet e procedurës, gjykata e ka bazuar në kuptim të nenit 452.1 të LPK-

së, ashtu që ka vendosur që secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.984/19 e datës 28 shtator 2020 

                                                                                                                            Gjyqtarja 

                                                                                                             Mirlinda Bytyqi- Rexhepi 

 

  

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 


