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Numri i lëndës: 2019:093697 

Datë: 17.06.2019 

Numri i dokumentit:     00362202 

 

 

C.nr. 869/15 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm,  gjyqtari 

Shaban Shala,  me bashkëpunëtoren profesionale Njomëza Berisha, në kontestin e paditësit 

H.Z nga fshati ..., Komuna e Rahovecit, të cilin me autorizim e përfaqëson av.E.R nga Prizreni, 

kundër të paditurës  “...“ Sh.p.k, me seli në fshatin ..., Komuna e Prizrenit, me pronar F.G nga 

Prizreni të cilin sipas autorizimit e përfaqëson av.M.Q për shkak të kompensimit të dëmit, vlera 

e kontestit 3.100 €, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, më datën 21.05.2019, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

  

I.APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit H.Znga fshati ..., 

Komuna e Rahovecit, ashtu që DETYROHET e paditura Sh.p.k “...”, me seli në ..., Komuna e 

Prizrenit, me pronar F.G, që paditësit t'ia kthej të hollat e paguara në emër të blerjes së banesës 

(..., kati ..., banesa nr.... në sipërfaqe prej 137,50 m2) në shumën prej 50.000 € (pesëdhjetë mijë 

euro) me kamatë ligjore prej 8 % e cila do të llogaritet nga data e marrjes së këtij aktgjykimi 

(21.05.2019) deri në pagimin definitiv, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

II. Me shpenzimet procedurale obligohet e paditura e cila detyrohet që paditesit në 

emër të shpenzimeve procedurale t’i paguajë shumën 1,007.80 € të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi H.Z nga fshati ..., Komuna e Rahovecit, përmes të autorizuarit të tij av.E.R  

nga Prizreni, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi kundër të paditurës Sh.p.k “...“, me pronar 

F.G, përmes së cilës ka theksuar se ai dhe e paditura kishin lidhur kontratën mbi shitblerjen e 

banesës në ndërtesën kolektive “...”, ..., kati i katërt, nr...., në sipërfaqe prej 137.50 m2, për 

shumën prej 50.000 €.  E paditura ia ka dorëzuar paditësit çelësat e banesës, mirëpo pas një 

kohe paditësi ka vërejtur se në banesë ndodhet një familje tjetër, kështu që ka kuptuar se e 

padituri banesën i'a ka shitur përpos atij dhe dikujt tjetër. Në bisedë me të paditurën ka kuptuar 

se banesa i është shitur personit i cili gjendet në banesë dhe se këtë çështje me paditësin do ta 
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rregullojë, mirëpo edhe përkundër insistimeve e paditura nuk e ka rregulluar çështjen e 

banesës.  

 

Në shqyrtimet e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit ka 

deklaruar se: ka mbetur në tërësi si në padi duke propozuar që pas administrimit të provave të 

aprovohet kërkesë padia.  Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas administrimit të 

provave është vërtetuar se palët kanë hyrë në marrëdhënie kontraktuare të shitblerjes së 

banesës në “...”, në shumën prej 50.000 €, ku nga dokumentet e nënshkruara është vërtetuar se 

paditësi ka paguar fillimisht shumën prej 40.000 €, ndërsa më vonë ka paguar dhe shumën e 

mbetur prej 10.000 €. Nga dëgjimi i dëshmitarit K.D është vërtetuar fakti se banesa në fjalë i 

është shitur dhe atij, ndërsa nga dëgjimi i dëshmitarëve K.G dhe M.G rrjedh se F.G ka pranuar 

shumën prej 50.000 € respektivisht banesa është lënë peng për kthimin e kësaj shume nga këto 

arsye ka propozuar aprovimin e kërkesë padisë konkretisht kthimin e mjeteve në shumën prej 

50.000€ për shkak se banesën nuk e ka dorëzuar përkundër faktit se parat i ka marr.  

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar edhe atë në emër të përpilimit të padisë shumën prej 208 

€, në emër të përfaqësimit për  4 seanca të mbajtura nga 270,40 € shumën prej 1.081,60 € si 

dhe në emër të përfaqësimit në 5 seanca të pa mbajtura shumën prej 676 € respektivisht  

shumën e përgjithshme prej 1,965.60 €. 

 

Në shqyrtimet e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i të paditurës  ka 

deklaruar se: mbetet në tërësi si në përgjigjen në padi duke propozuar që pas administrimit të 

provave të refuzohet kërkesë padia. Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se kërkesë 

padia nuk është e bazuar në fakte dhe prova duke shtuar se nga provat e administruara: kontrata 

e shitblerjes e dt.31.12.2013, deklaratat e dëshmitarëve K.G, M.G dhe K.D vërtetohet fakti se 

paditësi i ka dhënë borgj të paditurit shumën prej 50.000 € për të cilën shumë paditësi ka 

kërkuar të garantohet kthimi i borgjit duke lënë peng banesën, ku në pa mundësi të vendosjes 

së pengut është lidhur kontrata e shitblerjes, e që në fakt paraqet kontratë fiktive. Në fakt 

banesën në fjalë e paditura ia ka shitur dëshmitarit K.Dtë cilin fakt e ka pasur të njohur dhe 

paditësi. Gjithashtu shton se nga dëgjimi i dëshmitarëve Kapllan dhe M.Gështë vërtetuar fakti 

se e paditura shumën prej 50.000 € që e ka marr borgj ia ka kthyer paditësit nga këto arsye ka 

propozuar refuzimin e kërkesë padisë. I ka kërkuar shpenzimet e procedurës dhe atë për 4 

seanca të mbajtura nga 270.40 € respektivisht shumën e përgjithshme prej 1,081.00 € 

 

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

në vijim: ka bërë leximin e kontratës mbi shitblerjen e banesës e datës 31.12.2013, ka bërë 

leximin e kontratës-dy shkresave të përpiluara me dorë nga palët ndërgjygjëse të datës 

03.01.2014, ka bërë dëgjimin e dëshmitarëve K.D, K.G dhe M.G, andaj gjykata pas vlerësimit 

të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura në kuptim të nenit 8 të LPK-së, 

me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka 

konstatuar se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, prandaj ka vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi pasi që ka konstatuar gjendjen faktike si në vijim. 

 

Nga leximi i kontratës mbi shitblerjen e banesës e datës 31.12.2013, gjykata ka 

vërtetuar faktin se këtu i padituri në cilësinë e shitësit dhe paditësi në cilësinë e blerësin kanë 

lidhur kontratë për shitblerjen e banesës. Lëndë e kësaj kontrate ka qenë banesa familjare e cila 

gjendet në ndërtesën kolektive “...”, lamela ..., kati ..., banesa nr...., në sipërfaqe prej 137,50 

m2, me çmimin kontraktues prej  50.000 €, të cilin çmim blerësi e ka paguar në tërësi me datë 

31.12.2013. Kontrata në fjalë është e nënshkruar nga i padituri-shitësi F.G si pronar i Sh.p.k 

“...e”dhe paditësi-blerësi H.Z. 
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Nga leximi i kontratës-dy shkresave të përpiluara me dorë nga palët ndërgjygjëse e 

datës 03.01.2014, gjykata ka vërtetuar faktin se këtu paditësi H.Z ia ka paguar të paditurës në 

emër të shitblerjes së banesës shumën e tërësishme sipas marrëveshjes prej 50,000 € dhe atë 

fillimisht shumën prej 40,000 € dhe më pas edhe 10.000 €. Këto shkresa të përpiluara janë 

nënshkruar nga palët ndërgjygjëse dhe janë vërtetuar më nënshkrimet e dëshmitarëve K.G dhe 

T.G. 

 

Nga dëgjimi i dëshmitarit K.D i cili ka deklaruar: se banesën në fjalë  nr.28, në 

sipërfaqe prej 137 m2, kati ..., hyrja ... e cila gjendet në qendrën “...”,  e ka blerë prej F.G, këtu 

te paditurit në fund të vitit 2013 në shumën  prej 70.000 € të cilën shumë i'a ka paguar F.me 

këste, kështu që shumën prej 40.000 € e ka paguar me anë të kësteve në kesh përfundimisht 

deri ne fund të vitit 2014, ndërsa pjesën tjetër të çmimit të shitblerjes në shumën prej 30.000 € 

është kompensuar më një automjet “...”. Shton se nga viti 2013  është vendosur në banesën ne 

fjalë dhe në të njëjtën jeton edhe sot e kësaj dite. Lidhur me shitblerjen e kësaj banese është 

përpiluar një para kontratë tek noteri B.L ngase ende nuk ishte bërë pranimi teknik i banesës. 

Lidhur më këtë banesë në fund të vitit 2015 ose në fillim të vitit 2016, në banesë ka ardhur 

gruaja e H. dhe djali i saj Sh. të cilët kanë kërkuar që banesa në fjalë të lirohet ngase ata të 

njëjtën e kanë blerë para disa viteve dhe ky ka qenë rasti i vetëm që ka ardhur dhe i ka 

shqetësuar dikush. Dëshmitari në fund sqaron se tani jeton ne banesë në fjalë e cila është e 

bartur respektivisht ka kaluar ne emër te tij.  Nga kjo dëshmi gjykata vërteton faktin se banesa 

në fjalë tani evidentohet në emër të dëshmitarit K.D të cilën e kishte blerë prej këtu të paditurit 

F.G,e të cilit ia kishte paguar në tërësi çmimin e shitblerjes dhe në të njëjtën banesë nga fundi i 

vitit 2013 kur e ka blerë jeton me familjen e tij. 

 

Nga dëgjimi i dëshmitarit M.G  ka deklaruar : se banesa e cila gjendet në kompleksin 

banesor “...”, në sipërfaqe prej 137 m2, e njëjta është lënë peng për punë të huazimit të parave 

në shumën prej 50.000 €, ashtu që nëse nuk bëhet kthimi i huazimit banesa në fjale merret, 

respektivisht i kalon në pronësi H.. Shton se kjo shumë është huazuar prej H. në lartësinë prej 

10 % kamatë që i bie 5.000 € në muaj, ndërsa nuk i kujtohet saktësisht kur ka ndodhur kjo 

marrëveshje, por mund ti ketë 4-5 vite. Në vazhdim sqaron se i gjithë huazimi në shumën prej 

50.000 € është kthyer, fillimisht i është dhënë një “...” si kompensim  i cili është llogaritur në 

vlerë prej 20.000 €, ndërsa shumat tjera janë dhënë para në mënyrë periodike do të thotë kohë 

pas kohe. Dëshmitari pas shikimit te provave pohon faktin se është nënshkrimi i tij në këto 

marrëveshje, por thekson faktin se kemi të bëjmë me lënien peng respektivisht garancinë për 

kthimin e mjeteve respektivisht huazimit në shumën prej 50.000 € e të cilat në fakt janë kthyer 

dhe se në këtë drejtim nuk kanë përpiluar dokumente me shkrim. Nga kjo dëshmi e dëshmitarit 

i cili përndryshe është në gjini të gjakut me të paditurin (djali i axhës) gjykata vërteton faktin se 

shuma prej 50.000 € është huazuar nga ana e H. për F. të cilës pjesë të dëshmisë ia fali besimin, 

ndërsa pjesës së deklarimit se kjo shumë është kthyer në tërësi nuk ia fali besimin për shkak se 

në këtë drejtim nuk ka ofruar kurrfarë provash materiale për të vërtetuar këtë fakt dhe se kjo 

pjesë e dëshmisë është në kundërshtim me provat materiale të cilat janë administruar gjatë 

shqyrtimit gjyqësor. 

 

Nga dëgjimi i dëshmitarit K.G ka deklaruar: se banesa për të cilën po bëhet fjalë 

gjendet tek “...”, e njëjta është lënë peng për marrjen e një borxhi nga një person i quajtur H.. 

Deklaron se parat e marra në emër të kësaj banese janë kthyer respektivisht janë kompensuar 

me 3-4 kerre të mirë të cilët janë vlerësuar nga 20.000 €, por që vlera e tyre reale ka qenë 

30.000 €. Dëshmitari ka sqaruar se ka qenë në dijeni për kontratën e lidhur, por shumën prej 

50.000 € të cilën e ka marr F. prej H. është kthyer dhe atë me kompensim, por në këtë drejtim 

nuk kanë përpiluar dokumente me shkrim për të vërtetuar faktin e kompensimit. Nga kjo 
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dëshmi e dëshmitarit i cili përndryshe është në gjini të gjakut me të paditurin (e ka djalë), 

gjykata vërteton faktin se shuma prej 50.000 € është huazuar nga ana e H. për F. të cilës pjesë 

të dëshmisë ia fali besimin, ndërsa pjesës së deklarimit se kjo shumë është kthyer në tërësi si 

kompensim me anë të automjeteve  nuk ia fali besimin për shkak se në këtë drejtim nuk ka 

ofruar kurrfarë provash materiale dhe se kjo pjesë e dëshmisë është në kundërshtim me provat 

materiale të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

Në këtë drejtim duke marrë për bazë nenin 8 i Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve 

(LMD) i cili përcakton se : “Pjesëmarrësit e detyrimit kanë për detyrë ta zbatojne 

detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e tij”, kurse neni 245 i po këtij ligji 

përcakton se “Kreditori në raportin e obliguar është i autorizuar që prej debitorit të 

kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë të përmbushë me 

ndërgjegje krejtesishtë sikundër është përmbajtja e tij”.  

 

Për gjykatën nuk është kontestues fakti se paditësi në emër të blerjes së banesës tek 

kompleksi “...”, banesa nr…., në sipërfaqe prej 137.50 m2 ia ka paguar respektivisht dhënë të 

paditurës shumën prej 50.000 € të  cilin fakt nuk e kanë mohuar e paditura dhe dëshmitarët 

K.dhe M.G përndryshe familjar të paditurit. Por për gjykatën mbetet kontestues fakti se 

paditura fillimisht a ia ka dorëzuar paditësit  banesën e cila ka qenë lëndë e kontratës, pra 

banesën nr.28, në sipërfaqe prej 137.50 m2 apo ndonjë banesë tjetër apo eventualisht në ndonjë 

formë tia ketë kthyer apo kompensuar këtë shumë. Se e paditura nuk ia ka dorëzuar banesën në 

fjalë ky fakt vërtetohet nga deklarimi i dëshmitarit K.D i cili ka pohuar faktin se banesën në 

fjalë e ka blerë prej F., të njëjtën tani e ka të përkthyer në emrin e tij dhe në të që nga viti 2013 

kur e ka blerë jeton në familjen e tij të cilës provë gjykata ia fali besimin pasi që është harmoni 

me gjendjen faktike dhe nuk është kundërshtuar nga dëshmitarët tjerë.  Gjithashtu e paditura 

nuk ka provuar faktin se paditësit tia ketë dorëzuar ndonjë banesë tjetër apo shumën e 

shitblerjes apo të huazimit prej 50.000 € tia ketë kthyer, në këtë drejtim pretendimin e të 

paditurës se shuma prej 50.000 € i është kthyer në tërësi respektivisht i është  kompensuar 

paditësit me automjete të vlerës më të larta gjykata e refuzoi si tërësisht të pa bazuar për shkak 

se e paditura në këtë dtrejtim nuk ka ofruar kurrfarr provash për të vërtetuar këtë fakt, ndërsa 

dëshmisë së dëshmitarëve Kapllan dhe M.G se kjo shumë është kthyer respektivisht është 

kompensuar me automjete i refuzoi si të pa bazuara sepse dëshmitë e tyre në këtë drejtim janë 

kontradiktore ndërmjet veti dhe të njëanshme  qëllimi i të cilëve është  që gjykata ta krijon 

bindjen se detyrimi është përmbushur sepse të paditurin e kanë të afërm të gjakut djal  (M.G) 

dhe djali i axhës (K.G). Kështu që nga këtë arsye gjykata vendosi sikurse në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi duke e detyruar të paditurën tia kthej shumën prej 50.000 € të cilën e kishte marr në 

emër të shitblerjes së banesës ngase as banesën nuk ia ka dorëzuar, por dhe as këtë shumë nuk 

ia ka kthyer në asnjë formë apo mënyrë.   

 

Lidhur me detyrimin e palës së paditur për të paguar shumën e cekur në dispozitiv me 

kamatë ligjore prej 8 %, gjykata vendosi bazuar në nenin 382 par. 1 dhe 2 të LMD-së, pasi që 

në rastin konkret pala e paditur është vonuar në kthimin e detyrimit. 

 

Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata e bazoi në nenin 452 të LPK-së për 

shkak se e paditura e ka humbur kontestin, e të cilat përfshijnë: taksën për padi në shumën prej 

25 €, për përpilimin e padisë 104 €, për përfaqësime në katër seanca gjyqësore të mbajtura nga 

135 € dhe për përfaqësime në pesë seanca të pa mbajtura nga 67.60 € respektivisht shumën e 

përgjithshme prej 1,007.80 € bazuar në Tarifën e Odesë së Avokatëve të Kosovës. 

 



 Numri i lëndës: 2019:093697 
 Datë: 17.06.2019 
 Numri i dokumentit: 00362202 
 

5 (6)  

 2
0

1
9

:0
9

3
6

9
8

 

Gjykata ka vlerësuar dhe pretendimet 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. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.869/15, datë 21.05.2019 

 

B. Profesionale              Gjyqtari  

 Njomëza Berisha                       Shaban Shala 

 

 

 KËSHILLË JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

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

nëpërmjet kësaj gjykate. 
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