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C.nr.285/14 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, si gjykatë civile e shkallës së 

parë, gjyqtari Lumni Sallauka, me procesmbajtësen Raxhije Emini, në çështjen 
juridike të paditësit V. K. nga fsh.... Komuna e Rahovecit, të cilin me autorizim e 
përfaqëson av. Z. D. nga Prizreni, kundër të paditurit H. K. nga Prizreni, të cilin 
me autorizim e përfaqëson av. E. G. nga Prizreni, me objekt të padisë kthimin e 
mjeteve të paguara (pagimin e borxhit), vlera e kontestit 16.000 €, pas mbajtjes së 
shqyrtimit kryesor publik, në prezencë të palëve ndërgjyqëse, me datën  
03.07.2014,  mori këtë: 

 
  

A K T G J Y K I M 
 
 
 

   I. PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditësit V. K. nga fshati ... 
Komuna e Rahovecit. 
 

   II. DETYROHET i padituri H. K. nga Prizreni, që në emër të borxhit t’ia 
kthejë paditësit shumën prej 15,000.00 €, me kamatë vjetore e cila llogaritet per 
mjetet e afatizuara mbi 1 (një) vit në bankat  komerciale në Kosovë, duke filluar 
nga data e parashtrimit të padisë (09.12.2008) e deri ne ditën e pagesës 
definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij 
aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

   III. DETYROHET i padituri që në emër të shpenzimeve procedurale, t’i 
paguajë paditësit shumën prej 1.143 €, në afat prej 15 ditësh pas pranimit të 
këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 
 

   IV. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë të paditësit Veli Krasniqi, përtej shumës së 
aprovuar, në shumë prej 1.000 €, refuzohet si e pabazuar. 

 
 

        A r s y e t i m 
 
 

Paditësi V. K. nga fsh…. Komuna e Rahovecit, të cilin e përfaqëson av. Z.D. 
nga Prizreni, në Gjykatën Themelore në Prizren, ka parashtruar padi, kundër të 
paditurit H. K. nga Prizreni, me objekt të padisë kthimin e të hollave të paguara 
(pagimin e borxhit). Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën përfundimtare i 
autorizuari i paditësit ndër të tjera deklaroi se paditësi si blerës me të paditurin si 
shitës, ka lidhë kontraten mbi shitëblerjen e patundëshmërisë, me të cilën 
paditësi ka blerë patundëshmërinë me shënime kadastrale si në shkresa të 
lëndes, në sipërfaqe prej l0 ari. Çmimi për një ari ka qenë 3.700 €, çka 
nënkupton se për 10 ari, detyrimi i paditësit si blerës ka qenë në shumë prej 
37.000 €, ndërsa për këtë shitëblerje është përpiluar kontrata interne te avokati, 
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kështu që kontraktuesit përsonalisht te njejtat i kanë nënshkruar, në rastin 
konkret vet i padituri i cili është formalisht është pronar i patundëshmërisë 
lëndore. Sipas të njëjtës kontratë, pika III e saj, paditësi ka qenë i detyruar që të 
paguan shumën prej l0.000 €, të cilën e ka paguar me kohë, me insistimin e të 
paditurit, i njejti ka paguar edhe shumën prej 6.000 €. Pas pageses prej l0.000 €, 
sipas të njëjtës kontratë i padituri ka qenë i detyruar, që kontraten ta legalizoj me 
qëllim të bartjes të palujtëshmërisë lëndore në emër dhe në llogari të paditësit si 
blerës, i padituri këtë nuk e ka bërë, respektivisht i është shmangur detyrimit 
kontraktual. Më tutje shtoi se paditësi përmes të autorizuarit me prokurë, para se 
të ushtroj padi në gjykatë, edhe njëherë ka kërkuar me shkrim që të përmbushë 
kontratën në fjalë, mirëpo i padituri edhe këtë herë nuk ka vepruar sipas 
kontratës. Për të gjitha këto fakte ekzistojnë faktet formale, pra ekziston kontrata 
mbi shitëblerjen, çertifikata e pronësisë, fletëpagesa për 5.000 €, si dhe kërkesa 
formale për përmbushjen e kontratës. Meqenëse i padituri nuk ka vepruar si më 
lartë, paditësi propozon gjykatës që të aprovojë kërkesëpadinë, i padituri të 
detyrohet që në emër të borxhit kryesor të paguaj shumën prej 16.000 €, me 
kamatë ligjore 3,5 %, duke llogaritur që nga data e parashtrimit të padisë, 
09.l2.2008, gjerë në pagesën definitive, si dhe shumën prej l.309 € për shpenzime 
të procedurës, të gjitha këto në afat prej l5 ditesh, pasi ky aktgjykim të merr 
formën e prerë ligjore, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

 

I padituri H. K., përmes të autorizuarit të tij av. E. G., në shqyrtimin 
kryesor deklaroi se mbetet në tërësi pranë të cekurave në përgjigje në padi dhe në 
shqyrtimet e mbajtura, përmes të cilave e kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë 
e paditësit si të pabazuar. Në fjalën përfundimtare ndër të tjera deklaroi se nga 
provat e administruara nga gjykata sidomos me deklarimet e pales paditëse me 
asnjë provë nuk është vërtetuar se i padituri H. K. ti ketë ndonjë obligim paditësit 
V. K., sepse nuk mund ta mohojmë të dhënën se kanë pas një raport kontraktual 
civilo-juridik, dhe atë me gojë dhe me shkrim, por të pa vërtetuar pranë ndonjë 
organi kompetent për të cilën e parasheh ligji, qoftë në Kuvend komunal apo para 
gjykatës në atë kohë si organ kompetent. Dy palët janë futur në raporte 
kontraktuale, sipas adeteve dhe poashtu sipas marrëveshjes mes paleve nese nuk 
paguhet shuma totale prej 37.000 €, gjerë në fund të vitit atëherë  shuma e 
dhenë në emër të kaparit do të digjet – humb, dhe pikërisht kjo ka ndodhur. 
Paditësi disa vite duke u përmbajtur traditave as që i ka kërkuar ato mjete, sepse 
me fajin e tij nuk ka ardhur në Prizren – në Kosovë, për të paguar shumen tjetër. 
Prandaj konsiderojmë se pala paditëse e ka humbur një të drejtë për të cilën 
pretendon. Meqenëse nuk mohojmë të dhënën se nga paditësi V. K. i padituri H. 
K. ka marr shumën prej l5.000 €, kemi qenë dhe jemi të gatshëm që ti japim një 
sipërfaqe në vlerë prej 15.000 €, në bazë të vlerësimit të eksperteve të lëmisë 
përkatëse, nga prona që ka qenë objekt i shitëblerjes, këtë për baza humane 
parimore. Shpenzimet procedurale i kërkoi, për dy seanca nga 136 €, për ankesë 
250 €, taksa për përgjegje në padi në shumë prej l0 €. 

 

Për vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes fakktike dhe fakteve 
vendimtare, gjykata gjatë shqyrtimit kryesor ka bërë administrimin e këtyre 
provave: kontratën interne të shitëblerjes të datës 17.04.2003, fletëposedimin 
nr... ZK Prizren, propozimin e palës paditëse për përmbushjen e kontratës e datës 
20.11.2008, ekspertizën e datës 11.02.2010, ekspertizën e datës 21.10.2010, 
çertifikatën e pronësisë UL-71813063-..., datë 03.06.2012, fletëpagesën e datës 
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22.04.2003 dhe 29.04.2003, autorizimin e datës 12.08.2005, ka dëgjuar 
dëshmitarin R. K.. 
 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjiqëse, provave të nxjera 
në kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe 
me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur 
se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht është e bazuar. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të provave të lartëcekura, gjykatës i rezultoi 
se në mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestues fakti se të njëjtit me datë 
17.04.2003, kanë lidhur kontratën interne për shitëblerjen, me të cilën paditësi 
ka blerë patundëshmërinë me shënime kadastrale si në shkresa të lëndes 
(posaçërisht në ekspertizën e ekspertit të gjeodezisë), në sipërfaqe prej l0 ari, me 
çmimi prej 3.700 € për një ari. Gjithashtu nuk ishte kontestues fakti se nga 
çmimi i tërësishëm i kësaj shitëblerje, paditësi i ka paguar të paditurit shumën 
prej 15.000 €, fakt të cilin gjykata e vërtetoi nga vet deklarimi i të paditurit në 
përgjegje në padi dhe në shqyrtimet e mbajtura me datë 21.05.2014, 10.06.2014 
dhe 03.07.2014, por edhe nga fletëpagesat e datës 22.04.2003 dhe 29.04.2003. Si 
rrjedhojë, këto fakte gjykata i mori si të pohuara konform nenit 321 parag. 3 të 
LPK-së, i cili nen përcakton se faktet e pohuara para gjykatës gjatë procesit 
gjyqësor nga i padituri nuk ka nevojë të provohen, pasi të njëjtat pohime janë në 
përputhje të plotë me provat tjera materiale të cilat i kemi elaboruar më lartë. Po 
ashtu nuk ishte kontestues fakti se përkundër kërkesës së paditësit të bërë edhe 
në formë të shkruar me datë 20.11.2008, i padituri ka refuzuar që të përmbush 
pjesën tjetër të kontratës, përkatësisht të pranoj shumën e mbetur dhe të ja bartë 
të drejtën e pronësisë këtu paditësit. Ndërsa këtu nuk mund të flitet për ndonjë 
kapar të mundshëm ashtu siç ka pretenduar pala e paditur, pasi që askund në 
këtë kontratë nuk ceket se shuma prej 15.000 € paguhet në emër të kaparit, pasi 
që është jashtë çdo logjike të pretendohet se pothuajse gjysma e çmimit të 
kontraktuar të jepet në emër të kaparit. Si rezultat i kësaj kontrata interne e 
lidhur mes palëve llogaritet se është zgjidhur për shkak të mospërmbushjes së 
detyrimeve nga njëra palë (pala e paditur), kjo edhe përkundër propozimit të palës 
paditëse që të realizohen detyrimet reciproke në mes tyre. Meqenëse kjo kontratë 
nuk është lidhur në formën e paraparë me ligj, më saktësisht nuk është vërtetuar 
tek organi kompetent, atëherë edhe e njëjta konsiderohet e zgjidhur me rastin e 
shprehjes së njëanshme të vullnetit të palëve qoftë në formë të shkruar, gojore 
apo në mënyrë të heshtur, siç është në rastin konkret pala e paditur, e cila nuk 
ka pranuar që ta përmbush kontratën në tërësi. Nga kjo rezulton se secila palë 
kontraktuese ka për detyrim që vullnetarisht të ja kthejë palës tjetër atë që e ka 
marr prej tij, për shkak se nuk është realizuar apo përmbushur në tërësi 
kontrata, në të kundërtën konsiderohet se e njëjta palë (në rastin konkret pala e 
paditur) pa ndonjë bazë të vlefshme juridike i mban të hollat e paguara nga 
paditësi me qëllim të përmbushjes së kontratës së përmendur më lartë.  

 

Nga të cekurat më lartë, gjykatës i rezultoi se i padituri ka detyrim ligjor që 
paditësit të ja kthejë shumën prej 15.000 €, të cilat ky i fundit i ka paguar në 
emër të shitëblerjës së ngastrës së përmendur më lartë. Kjo bazuar në nenin 132 
parag. 2 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), i cili shprehimisht thotë 
se “Në qoftë se njëra palë ka plotësuar kontratën tërësisht ka të drejtë t’i kthehet 
ajo që ka dhënë”. Ndërsa parag. 5 i nenit të cekur më lartë thotë: “Pala që i kthen 
të hollat ka për detyrë të paguajë kamatëvonesën që nga dita kur e ka marr 
pagesën”.    
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Me nenin 17 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) është paraparë 
që “pjesëmarrësit e detyrimit kanë për detyrë ta zbatojne detyrimin e vet dhe janë 
përgjegjës për përmbushjen e tij”, kurse në nenin 262 të po këtij ligji, është 
paraparë 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”. Neni 277 parag.1 përcakton 
se “Debitori që vonon me përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, përpos 
kryegjësë, edhe kamatën sipas shkallës, e cila në vendin e përmbushjes paguhet 
në depozitimet e kursimit me të pare”. 

 

Gjykata vendosi si në pikën IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi që 
nga provat e administruara, e veçanarisht nga dëshmia e dëshmitarit R. K., të 
cilës dëshmi gjykata nuk ja fali besimin, për shkak se e njëjta ishte e paqartë dhe 
në kundërshtim me provat tjera materiale (nuk u mbështetë me ndonjë provë 
tjetër materiale), pasi që të njëjtit nuk i kujtohej data se kur paditësi i ka dhënë 
shumën prej 1000 € të paditurit, si dhe nuk i kujtohej fakti se çfarë apoena kanë 
qenë këto të holla (euro apo ndonjë monedhë tjetër) dhe shumë hollësi të tjera, 
rezultoi se shuma e kërkuar nga pala paditëse përtej shumës së aprovuar  prej 
1000 €, është e pabazuar, andaj edhe e njëjta u desh të refuzohet. 

 

Gjykata i ka vlerësuar edhe provat e tjera materiale të administruara në 
shqyrtimin kryesor, por erdhi në përfundim se të njëjtat janë pa ndikim në 
vendosjen meritore të kësaj çështje juridike kontestimore. 
 

Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata e mori konform nenit 451.1 
të LPK-së dhe TA-së, ku vendosi ta detyroj të paditurin ti paguajë shumën prej 
1.143 € dhe atë 405 € për 3 seanca të llogaritura sipas TA-së së re (për seancat e 
mbajtura pas kthimit të lëndës në rigjykim), 505 € për 5 seanca të llogaritura 
sipas TA-së së vjetër (për seancat e mbajtura para kthimit të lëndës në rigjykim), 
93 €, për përpilim të padisë (dt.09.12.2008), 20 € për taksë gjyqësore për padi, 20 
€ taksë për aktgjykim dhe 100 € për ekspertizë. Pjesa tjetër e shpenzimeve 
procedurale të cilën e ka kërkuar i autorizuari i paditësit përmes parashtresës së 
dt.03.07.2014, refuzohet si e pabazuar, përfshirë këtu edhe shpenzimet e 
kërkuara për verejtjen me shkrim dorëzuar të paditurit, pasi që këto shpenzime 
janë krijuar para fillimit të procedurës civile, ndërsa në shpenzime të procedurës 
hyjnë vetëm ato shpenzime të cilat krijohen pas fillimi të kësaj procedure deri në 
përfundim të saj. 
 

Nga të lartcekurat dhe bazuar në nenin 17, 262 dhe 277 parag.1 të LMD-
së, lidhur me nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi. 

 

      GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN  
                       C.nr.285/14, datë 03.07.2014  
 

Procesmbajtësja,                         Gjyqtari, 
Raxhije Emini           Lumni Sallauka 
 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 
ankese në afat prej 15 ditësh Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 
gjykate.  


