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C.nr. 1047/90 

 

GJYKATA KOMUNALE NË PRIZREN, gjyqtari Valon Totaj, me 

procesmbajtësen Drita Qerreti, në kontestin e paditësit M. E. nga Prizreni, kundër të 

paditurit H. Th. nga Prizreni, për shkak pagimit të borxhit, pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor, me datën 18.07.2012, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

  
I. APROVOHET në tërësi kërkespadia e paditësit M. E., ashtu që obligohet i 

padituri H. Th., që në emër të borgjit, t’ia paguaj paditësit shumën prej 3.509,70 euro, me 

kamatë ligjore sikurse për mjetet e deponuara mbi një vit pa destinim të posaqëm, duke e 

llogaritur atë nga dita e parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, të gjitha këto 

në afat prej 15 dite pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcnim të përmbarimit 

me dhunë. 

 

II. Obligohet i padituri H. Th., që në emër të shpenzimeve procedurale t’ia 

paguaj paditësit M. E. shumën në lartësi prej 700 Euro, brenda afatit 15 ditësh pas ditës 

së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Paditësi M. E. nga Prizreni, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi kundër të 

paditurit H. Th. nga Prizreni, përmes së cilës ka theksuar se me datën 08.03.1988, ai dhe i 

padituri gojarisht kishin  lidhur kontratën mbi veprën, në mënyrë që paditësi kishte qenë i 

obliguar ta vendos llamperinë në shtëpinë e të paditurit me material të vetin, ndërsa që i 

padituri t’ia paguan atij kompenzimin për këtë. Punët është dashur të fillojnë me datën 

01.04.1988, ndërsa që me atë rast i padituri i’a kishte dhënë paditësit në emër të kaparës 

shumën prej 1.200 DM (marka gjermane), ku çmimi i përgjithshëm duke patur parasysh 

vëllimin dhe sasinë e përgjithshme të punimeve, ishte caktuar në lartësi prej 4.800 DM 

dhe se çmimi është dashur të paguhet në mënyrë sukcesive, varësisht nga punët që 

kryhen. Sipas padisë, paditësi punimet i kishte filluar me datën 01.04.1988 duke i 

përfunduar të gjitha punimet përpos 5 luleve nga druri të cilat është dashur të vendosen 

në 5 kthina, të cilat lule më parat e tij i kishte përgatitur dhe i kishte dërguar në shtëpin e 

të paditurit për t’i vendosur, me ç’rast duke punuar rreth vendosjes së këtyre luleve, 

kishte ardhur deri te mosmarrëveshja në mes të këtu palëve ndërgjyqëse, pasi se paditësi 

nuk ka pranuar t’ia paguhen të paditurit  vlerën e punimeve të kryera (rreth këtyre luleve 
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dekoruese), e pasi që ky i fundit nuk kishte pranuar t’i paguan asgjë paditësit, paditësi i 

kishte ndërprerë punimet e mëtejme rreth vendosjes të këtyre luleve. Më tutje në padinë e 

tij, paditësi ka theksuar se i padituri më vonë nuk e kishte pranuar vlerën e punimeve të 

kryera, të caktuar nga vet ai (paditësi), për çka edhe kishte propozuar që të bëhet 

vlerësimi i punimeve, me ç’rast edhe ishin angazhuar dy mjeshtër të këtij profili, Sh. dhe 

R. A., mirëpo përsëri i padituri nuk kishte pranuar. 

 

Edhe në shqyrtimin kryesor paditësi M. E. ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

theksimeve të cekura në padi dhe kërkespadi, ndërsa që pas ekspertizës së ekspertit F. K., 

e ka bërë precizimin e kërkespadisë sa i përket shumës, duke theksuar se i padituri, tani 

llogaritur me valutën euro, i ka borgj atij 3.509,70 euro. Në fjalën e tij të fundit gjykatës i 

ka propozuar që ta aprovojë kërkespadinë e tij si të bazuar. Gjithashtu ka deklaruar se i 

kërkon shpenzimet procedurale dhe atë për përpilimin e padisë, taksat gjyqësore si dhe 

shpenzimet për ekspertin në shumë të përgjithshme prej 200 euro si dhe shumën prej 500 

euro për punën e avokatit për pjesëmarrje në seanca gjyqësore, më saktësisht sikurse në 

fjalën përfundimtare me shkrim të datës 25.07.2012. 

 

I padituri H. Th., përmes përgjigjes me shkrim në padi të datës 02.05.2012, ka 

deklaruar se e kundërshton në tërësi padinë dhe kërkespadinë e precizuar të paditësit duke 

theksuar se paraqitja e vlerës së kontesit tani të llogaritur në valutën euro, është e pa 

kuptimtë dhe në kundërshtim të plotë me faktet e vërtetuara në momentet shumë të afërta 

me kohën e kryerjes së punimeve. Sipas theksimeve të paditurit, paditësi i cili ka marrë 

1.300 DM si hua, e cila shumë më pastaj është llogaritur si kaparë, nuk i ka kryer punimet 

e kontraktuara. Punimet kanë qenë të kontraktuara si tërësi e jo në formë parciale ashtu si 

pretendohet të paraqitet. Sipas të paditurit punimet janë kontraktuar në m
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të përfunduara. 

Kontraktimi i këtillë është i zakonshëm si atëherë ashtu edhe tani. Pra kontrata në m
2 

nënkupton sigurimin e materialit edhe kryerjen e punëve në tërësi me të gjitha materialet 

përcjellëse (letva, gozhda, lajsne etj). Mbeturinat janë në kuadër të çmimit të kontraktuar. 

Pra, kontraktimi i punëve nuk ka qenë i lidhur me punën e dorës por sipas m
2
. Po ashtu 

sipas theksimeve të të paditurit, paditësi nuk i ka kryer punimet dhe se ai edhe pas 

tentimit të marrëveshjes për vazhdim nuk ka treguar vullnet duke insistuar t’i merrë të 

hollat paraprakisht, gjë që ka qenë e pamundur pas vonesave dhe mos ekzekutimit të 

duhur dhe të kohshëm të punëve dhe se ekzpertiza tregon qartë se në anën e të paditurit 

nuk ka obligim ndaj paditësit dhe se vetë kapari i dhënë është shumë e mjaftuar për të 

mbuluar atë çka është punuar, duke propozuar që gjykata kërkespadinë e paditësit ta 

refuzoj në tërësi si të pabazuar. 

 

Edhe në seancën e shqyrtimit kryesor  i padituri H. Th. ka deklaruar se mbetet në 

tërësi pranë theksimeve të dhëna përmes përgjigjes me shkrim në padi të datës 

02.05.2012, si dhe theksimeve të dhëna në shyqrtimet e mëparshme, duke i propozuar 

gjykatës që kërkespadia e paditësit në tërësi të refuzohet si e pabazuar, ngase ka 

konsideruar se ndaj paditësit nuk ka kurrfarë borxhi. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Për vërtetimin e  drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në 

vijim: faturën nr.937, të datës 08.03.1988, procesverbali i ekspertit të zhdukthtarisë ing F. 

K., procesverbali i plotësuar i ekspertit ing. F. K., leximi i dëshmive të dëshmitarëve Sh. 

I. A. dhe B. S. R. të dhëna në procesverbalin e datës 21.03.1990, si dhe ekspertiza e re e 

ekspertit të zdrukthtarisë ing. F. K., e datës 28.06.2012. 
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Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të 

lartëcekura 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 ato së bashku dhe ka gjetur 

se: 

 

Kërkespadia e paditësit është e bazuar. 

 

Nga leximi i faturës nr.937, të datës 08.03.1988, gjykata ka konstatuar se paditësi 

M. E., i’a kishte lëshuar të paditurit H. Th. faturën e lartcekur për llamperi, montazhë të 

llamperisë, letva, kthesa etj, të llogaritura në valutën e asaj kohe në shumë prej 106.300 

dinarë. 

 

Nga leximi i procesverbalit të ekspertit të zhdukthtarisë ing F. K., si dhe 

procesverbalit të tij për ekspertizën e plotësuar, gjykata ka konstatuar se kualiteti i 

punimeve të cilat i kishte kryer këtu paditësi ka qenë në nivel të duhur dhe se paditësi e 

kishte kryer punen me kujdes. Sipas këtyre ekspertizave askund nuk kishte të qara, ndërsa 

që në pjesët lidhëse të llamperisë është vërejtur një distancë normale dhe pa asnjë 

vërjtetje të veqantë. Me tutje në ekspertizën e tij, ing. eksperti F. K. konstaton se palët 

nuk kanë pasur ndonjë kontratë me shkrim në mes të tyre, as specifikim të punimeve apo 

ndonjë projekt, por se punimet janë bërë sipas marrëveshjes së tyre (gojore). Në 

plotësimin e kësaj ekspertize, ing. F. K., vetëm se i rivlerëson punimet në aspektin 

ekonomik duke i pasur parasysh kushtet e revalorizimit (infalcionit), ashtu që sipas këtij 

plotësimi, vlera e punimeve del të jetë 18.093,00 dinar të asaj kohe. 

 

Gjykata ka bërë leximin e deklaratës së dëshmiatrit Sh. I. A., i lindur në vitin 

1947 në Prizren, të dhënë në procesverbalin e datës 21.03.1990, ku ai kishte deklaruar se 

edhe ai është mjeshtër dhe se i ishte kujtuar se diku në vjeshtë të vitit 1988, kishte ardhur 

tek ai këtu i padituri, që me të merrej vesh lidhur me punën, përkatësisht që ai (dëshmitari 

pra) si mjeshtër t’i përfundojë punët të cilët nuk i kishte përfunduar këtu paditësi. Me 

faktin se ai e kishte njohur paditësin, kishte shkuar tek ai për ta bindur atë që së bashku të 

shkojnë tek i padituri gjë që edhe e kishin bërë. Kishte provuar që t’i bind ata që të 

merren vesh dhe atë që paditësi të vazhdojë me punimet por ky i fundit nuk kishte 

mundur ta pranojë këtë propozim ngase tani ai veç kishte pasur shumë punë të porositura. 

Sipas tij, këtu palët ndërgjyqëse në asnjë mënyrë nuk kanë mundur të merren vesh, për 

arsye se paditësi kishte insistuar që t’i paguhen parat për punëtorë në mënyrë që të kryhen 

punët e mbetura tek i padituri, ndërsa i padituri kishte insistuar në atë që së pari të kryhen 

punët dhe pas kryerjes së punës do të paguante gjithçka. I padituri nuk kishte dëshiruar që 

t’i paguaj parat para përfundimit të punëve, me arsyetimin se paditësi nuk i ishte 

përmbajtur marrëveshjes së tyre lidhur me datën e përfundimit të punëve (ngase ishte 

vonuar). Prej bisedës me ta, dëshmitarit i është kujtuar fakti se ata ishin marrë vesh që 

paditësi të filloj punën diku në muajin Maj. Ndërsa fakti se kur është dashur të 

përfundohen punët dhe si është dashur të bëhet pagesa, në dinar apo në deviza, 

dëshmirarit nuk i është kujtuar. Sipas theksimeve të dëshmitarit, meqenëse ai kishte qenë 

në vendin e ngjarjes, paditësi të paditurit prej punëve të cilat ka qenë dashur t’i kryej, i ka 

kryer vetëm punët e “vrazhëta” apo punët bruto, ndërsa punët më të vogla për të cilat 

është dashur një kohë më e gjatë dhe të cilat janë më të rafinuara, nuk ishin përfunduar, e 

këtu kishte menduar në sallonin e madh, korridor dhe dy dhoma si dhe punët në shkallë, 

pran kishin mbetur pa përfunduar punët lidhur me zbukurimin e pjesëve të përmendura 

më lartë. Sipas tij, për punët të cilat janë përfunduar, ka shkuar dikur 120 m2 material, 

ndërsa për pjesën tjetër të mbetur të punëve është e nevojshme edhe 0,50 m3 material, 

prej të cilit material 20-30 % shkon në mbeturina, ndërsa që edhe koha për kryerjen e 
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këtyre punimeve do të jetë përafërsisht 20-30 ditë, ngase kemi të bëjmë me punë me të 

komplikuara, ndërsa që në kryerjen e tyre duhet të merr pjesë një mjeshtër dhe dy 

punëtorë dhe atë që të punojnë pa u ngutur dhe në kushte normale. Në fund dëshmitari 

kishte theksuar se gjatë tentimit të tij që t’i pajtojë palët, me ç’rast ata nuk kishin arritur të 

pajtoheshin për vazhdimin e punimeve, të njëjtit ishin dakorduar që i padituri të 

angazhojë tjetër mjeshtër, por që shpenzimet e punës së tij dhe të materialit do të zbriten 

prej shumës e cila ishte nënshkruar më herët midis këtu palëve ndërgjyqëse. Shpenzimet 

në lidhje me dëshminë, dëshmitari nuk i kishte kërkuar. 

 

Gjykata ka bërë edhe leximin e deklaratës së dëshmiatrit B. S. R., i lindur në vitin 

1967 në fshatin C. Komuna e Rahovecit, përndryshe kusheri i largët i palëve, të dhënë në 

procesverbalin e datës 21.03.1990, i cili kishte deklaruar se ai diku në muajin Qershor 

kishte ardhur nga ushtria dhe menjëherë kishte filluar që të punojë tek këtu paditësi si 

mjeshtër, ku paditësi tanimë veq e kishte përfunduar llamperinë tek i padituri, ndërsa që i 

është kujtuar që së bashku me paditësin i kanë përfunduar punët në koridor, dhomën e 

fjetjes dhe kuzhinë dhe atë duke i përfunduar këto punë në tërësi, ndërsa në sallonin e 

madh, llamperinë e kishin rregulluar vetëm nëpër kënde, por të cilën i padituri e kishte 

hequr prej aty ngase nuk i kishte pëlqyer. Sipas tij, nuk ishin përfunduar punët në mes të 

dhomës së sallonit të madh në vendin ku duhet vendosur abazhuri (llusteri) përkatësisht 

në atë pjesë e cila do të duhej të zbukurohej në formë të luleve. Punët nuk  i kishin 

përfunduar ngase ata kishin mbetur pa para, ndërsa që i padituri nuk i kishte paguar ata 

me arsyetimin se së pari duhet të kryhen punët. Në këtë kohë, për dy muaj rreshtë ai së 

bashku me paditësin  kishte punuar vetëm tek këtu i padituri dhe askund tjetër dhe me një 

orar duke filluar prej orës 08.00 – 09.00 të mëngjesit e deri në orën 18.00, duke e 

llogaritur këtu edhe pushimin e drekës. 

  

Gjykata ka bërë edhe leximin e ekspertizës së re të ekspertit të zdrukthtarisë ing. 

F. K., të datës 28.06.2012, ku sipas theksimeve të ekspertit të lartpërmendur është bërë 

gabim në llogaritjen e llamperisë në metër katror kur është shënuar 149.61 m, sepse në 

ekspertizë (të mëprashme) janë munguar 38,70 m të cilart duhen të shtohen. Gjithashtu 

llajsnet dekoruese janë munguar për 50 metra, e të cilat duhen të llogariten, e që shuma e 

përgjithshme e punimeve dhe materialit kap shifrën prej 3.603,37 Euro. Sipas theksimeve 

të ekspertit puna e cila është kontraktuar në mes të këtu palëve ndërgjyqëse nuk është 

dokumentu me nje kontratë me barazimin e çmimeve, ngase sipas tij, që ka qenë dashur 

të lidhet një marrëveshje e dy palëve me një vizatim teknik profesional për përmbajtjen e 

të gjitha punimeve - elementeve në legendë. Sipas tij, legenda i përmban të gjitha 

elementet dhe për mungesë të dokumentit ka ardhur edhe deri te mosmarrëveshja. Në atë 

kohë kur janë punuar këto punë ka pasur devalvim marramendës të valutës. Po ashtu 

sipas ekspertizës del se kualtiteti ka qenë i lartë, ndërsa lëndët kanë qenë të terura me 

lagështi 14 %. Lidhjet e llamperisë kanë qenë shum të mira. Sipas këtij rapori, 

konstatohet se në këtë kohë eksperti nuk ka pasur qasje për të hyrë brenda në shtëpinë ku 

janë bërë punimet ngase tani kjo shtëpi është në pronësi të personit të tretë, ndërsa që 

llamperija e vendosur në atë kohë, është hequr. 

 

Baza Ligjore 

 

Me nenin 17 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve ( LMD ), është paraparë se 

“pjesmarrësit e detyrimit kanë për detyrë që ta zbatojnë detyrimin e vet dhe janë 

përgjegjës për përmbushjen e tij“, ndërsa me nenin 262 të po këtij ligji, është paraparë se 

“kreditori në raportin e obliguar është i autorizuar që prej debitorit të kërkojë 
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përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbush me ndërgjegje 

krejtësisht sikundër përmbajtja e tij”. 

 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë 

çështje kontestimore gjykata ka ardhur në përfundim se kërkespadia e paditësit duhet të 

aprovohet si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Kjo ngase është provuar se midis palëve ka 

ekzistuar një marrëveshje gojore lidhur me kryerjen e punëve ndërtimore tek i padituri  

(çka mund të shihet edhe nga deklaratat e dhëna të palëve ndërgjyqëse, por edhe të 

dëshmitarëve). Në bazë kësaj marrëveshje paditësi i ka filluar punët tek i padituri por të 

njejtat nuk i ka përfunduar për shkak se i padituri i nuk i kishte pranuar disa punime, për 

çka edhe kishte refuzuar të bëjë pagesën e punëve të kryera. Nga deklarata e dëshmitarit 

Sh. I. A., gjykata ka vërtetuar se paditësi kishte insistuar që t’i paguhen parat për 

punëtorë dhe për punime shtesë të cilat janë paraqitur në ndërkohë tek i padituri (për 

shkak se i padituri nuk i kishte pranuar disa punime), andaj edhe rezulton se paditësi i ka 

kryer të gjitha obligimet ndaj të paditurit, përveç disa punimeve të mbetura të cilat kishin 

mbetur pa u kryer, e këto për shkak të refuzimit të të paditurit që t’i pranoj ato si dhe për 

shkak të refuzimit të tij që paraprakisht t’i paguaj të hollat për punimet të cilat ishin kryer 

ngase pa pagesën e tyre edhe paditësi nuk kishte pasur mundësi t’i vazhdoj punimet e 

tjera shtesë të dala në ndërkohë. Ky fakt është vërtetuar edhe nga leximi i dëshmisë së 

dëshmitarit B. S. R., i cili para kësaj gjykate kishte deklaruar se punimet nuk ishin 

përfunduar sepse i padituri nuk kishte pranuar që të paguante, me ç’rast ai ishte shprehur 

që së pari duhet të kryhen punët e pastaj do të paguan detyrimin. Në mungesë të pagesës 

së këtij detyrimi nga ana e të paditurit, paditësi ishte detyruar që t’i ndërpresë punimet e 

mbetura, ndërsa që i padituri i kishte mbetur borxh paditësit për punët e kryera. Andaj, 

deklarimeve të lartcekura gjykata ua fali besimin e plotë, ngase gjeti se të njëjtat janë të 

besueshme dhe përputhen në plotëni me gjendjen faktike të vërtetuar. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka ardhur 

në përfundim se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Nga të lartëcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 

143 të LPK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452.4 të LPK-së 

dhe atë për shpenzimet e përpilimit të padisë, për taksë gjyqësore si dhe shpenzimet e 

ekspertit shumën prej 200 euro, si dhe për shpenzimet e përfaqësimit të avkoatit shumën 

prej 500 euro, repsktivisht shumën e përgjithshme të shpenzimeve prej 700 euro. 

 

GJYKATA KOMUNALE NË PRIZREN 

C.nr.1047/90, datë 18.07.2012 

 

Procesmbajtësja                         Gjyqtari 

Drita Qerreti, d.v.                                 Valon Totaj, d.v. 

 

 KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 ditëve pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Qarkut në Prizren, 

nëpërmjet kësaj gjykate. 


