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Numri i lëndës: 2019:249941 

Datë: 03.12.2019 

Numri i dokumentit:     00689402 

 

                             
III.Ek.nr.655/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

gjyqtaren Franciska Zhitia-Ymeri, duke vendosur lidhur me çështjen juridike të paditësit  NTP 

“A.” me seli në F.,të cilin e përfaqëson sipas autorizimit A. E. avokat nga P., kundër  të të 

paditurës NNP ”L.”me seli në fshatin B. Komuna e Sh., të cilin e përfaqëson sipas autorizimit 

me shkrim D. S. avokate nga P.,me objekt kontesti borxh, në shumën prej 20.220.76 €, në 

seancën për shqyrtimin kryesor të mbajtur më  20.11.2019, në prani të autorizuarit të paditësit 

dhe të autorizuarit të paditurës, me datën  25.11.2019 merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit NTP “A.” me seli në F., kundër të paditurës 

NNP”L.”me seli në fshatin B. Komuna e Sh.,me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura 

t’ia paguaj shumën prej 20,220.76 euro në emër të borxhit, me kamatë ligjore prej 8% duke 

filluar nga paraqitja e padisë dt.22.11.2017 deri në pagesën definitive. 

 

Shpenzimet e procedurës kontestimore i bart secila palë veç e veç. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi NTP “A.” me seli në F.,ka parashtruar padi ndaj të paditurës NNP”L.”me seli në fshatin 

B. Komuna e Sh., duke kërkuar  që e paditura t’ia paguaj borxhin në emër të punëve të kryera në 

shumën e përgjithshme prej 20,220.76 euro,kamatë ligjore prej 8% duke filluar nga paraqitja e 

padisë dt.22.11.2017 deri në pagesën definitive, njëherit  ka kërkuar  shpenzimet e procedurës 

kontestimore. 

 

Paditësi gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor,ka mbetur në tërësi pranë precizimit të kërkesëpadisë së 

datës 18.10.2019 duke theksuar se paditësi me të paditurën kanë lidhur kontratë në atë mënyrë 

që paditësi të bëjë montimin e xhamave me rama në dyer dhe vitrina në ndërtesat 

gjysmëstrukturore të të paditurit sipas standarteve ISO apo DIN, e që pozicionet për këto punë 

kanë përfshirë shumën prej 74.134,20 euro, ndërkaq kontrata për kryerjen e punëve përfshinë 

shumën prej 46.902,20 euro e nënshkruar nga paditësi dhe i padituri.Po ashtu ka shtuar paditësi 

se gjatë kryerjes së punëve në këto objekte ka përfunduar punë që e kanë tejkaluar shumën e 

kontaktuar dhe këtë vlerën prej 97.450,76 euro,kështu ndërhyrësi T. G. i cili e ka blerë një banesë 

nga i padituri obligohet që të paguaj shumën prej 26.740,00 euro në llogari të paditësi si 

kompensim për punët e kryera për shkak të mosrealizimit të kësaj kontratë,andaj i padituri e 
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anulon këtë kontratë të shitëblerjes së banesës duke i kryer obligimet ndaj T. G. sipas pranimit 

gjyqësor të datës 18.01.2016, kështu nga vlera e punëve të kryera  në shumë prej 97.450,76 euro 

i padituri sipas barazimit të kryer me 19.12.2017 paditësit iu është paguar shuma prej 38.430 

euro, gjithashtu sipas parakontratës të datës 06.09.2014 në formë kompenzimi i padituri për 

punët e kryera paditësit ia jep banesën në sipërfaqe prej 97 m2 duke vlerësuar të njëjtën në shumë 

prej 38.800,00 euro,andaj sipas kësaj gjendje i padituri nga vlera e përgjithshme e punëve të 

kryera që përfshin shumën prej 97.450,00 euro ka përmbush obligimin në shumë prej 77.230,00 

euro ndërkaq borxhi i mbetur të të paditurit ndaj paditësit përfshin shumën prej 20.220,76 euro, 

mbi këtë bazë i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e tij ta aprovoj në tërësi si  të bazuar. 

Shpenzimet e procedurës kontestimore nuk i ka  kërkuar. 

 

E paditura në përgjigje në padi si dhe gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor e ka kontestuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit duke shtuar se kërkesëpadia e paditësit është e pa mbështetur në prova 

duke shtuar se të gjitha provat që gjinden në shkresat e lëndës si është edhe ditari i punëve i cili 

edhe është i nënshkruar nga të dy palët në procedurë argumentohet se paditësi nuk i ka kryer 

punët si që është kërkuar  sipas stanadardeve, dhe për kundër kësaj paditësi ende ka borxh ndaj 

të të paditurit,andaj dhe kërkuar  që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e 

pabazuar.Shpenzimet e procedurës kontestimore  i ka kërkuar por nuk i ka specifikuar. 

 

Gjykata gjatë shqyrtimit kryesor të kësaj çështje juridike ka administruar këto prova si në vijim: 

fatura me nr. 0012726 i dt. 30,01,2017,  fatura me nr. 0012728 dt. 30,01,2017, fatura me nr. 

0012705 e dt. 26.12.2012, kontratë për kryerje të punëve  dt. 16,01,2012,  ofertë   nga e paditura 

para kontratë për shitëblerjen e banesës e dt. 16,01,2012,  para kontratë dt. 16,01,2012,  

procesverbali i seancës pregaditore – kryesore  C.nr. 410/2015, i dt. 18,01,2016, që përfshihet edhe 

Pajtimi Gjyqësor në mes palëve në procedurë, urdhër pagesë e lëshuar nga pro credit bank e 

dt.11,11,2016,  deklaratë e përbashkët, 01,03,2013,  ditari ndërtimor   me 4-shtojca, kontratë për 

furnizim  e dt. 14.02.2014,  deklaratë e dt. 19,02,2014, para kontratë e dt. 26,04,2014,para kontratë 

për shitëblerje më 06,09,2014, kontratë e dt. 13,01,2015, marrëveshja për përfundimin e punëve të 

dt. 15,11,2014,deklaratë 16,01,2012, shkresë e dt. 24,07,2014, marrëveshje 04,07,2016, 

xhirollogaritë nga Procredit bankë dhe urdhërpagesa e dt. 25,11,2017,si dhe kuponat – paragona i 

dt. 06,05,2017, 11,05,2017, 13,10,2016, 20,04,2017, 24,09,2016, 19,09,2016, 04,07,2016, 

04,07,2016,08,06,2016, urdhër pagesa  nga Procredit bankë data nuk shifet, faturë me nr. 85/16, 

dt. 19,01,2016, faturë 378/16 e dt. 09,03,2016, , faturë 597/16, 19,04,2016, faturë  1887/15 e dt 

,07,12,2015, faturë 1809/15 e dt, 01,12,2015, faturë 1509/15 e dt, 26,10,2015, 14,10,2015 

12,10,2015,  pagesë dhe punë tjera  ndërmjet palëve e dt. 11,04,2014,  kontratë për kryerjen e 

punëve ( ku mbështetet kërkesëpadia), e dt. 16,01,2012.  

 

Pas shqyrtimit dhe analizës së këtyre provave të administruara dhe pretendimeve të dy palëve në 

procedurë, gjykata i vlerësoi të gjitha një nga një dhe në varësi me njëra tjetrën, në vështrim të 

nenit 8 të LPK-së, dhe gjeti se;në mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se kanë qenë në 

marrëdhënie detyrimore kontraktuese dhe se kanë lidhur  kontratë për kryerjen e punëve e datës 

16.01.2012, dhe se kjo kontratë është e nënshkruar nga të dy palët në procedurë. 

  

Po ashtu nuk është kontestuese në mes palëve në procedurë se Z.T. G. i cili ka blerë banesë nga 

e paditura dhe se ka qenë i obliguar që të paguaj shumën prej 26.740,00 euro në llogari të paditësit 

si kompenzim për punët e kryera . 

 

Nuk ishte kontestues në mes palëve në procedurë se i padituri e ka anuluar kontratën e 

shitëblerjës së banesës me të cilën i ka kryer obligimet ndaj Z.T. G. sipas pajtimit gjyqësor të 

datës 18.01.2016. 
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Nuk ishte kontestuese në mes palëve në procedurë se e paditura ia dorëzon paditësit banesën në 

sipërfaqe prej 97m2 ashtu sipas parakontratës të datës 06.09.2014 duke vlerësuar të njëjtën në 

shumë prej 38.800,00 euro . 

 

Kontestuese në mes palëve në procedurë ishte se cilat punë janë të kryera dhe të papaguar si dhe 

lartësia e borxhit. 

 

Nga provat e administruar, shkresat e lëndës,dhe nga dëgjimi i palëve në procedurë gjykata ka 

gjetë se kërkespadia e paditësit është e pa bazuar për shkak se punët për të cilat pretedon paditësi 

se i ka kryer, paditësi nuk ka parashtruar as një aneks kontratë me të cilët do të vërtetohej se cilat 

punët tjera ka kryer paditësi për tej kontratës së datës 16.01.2012, duke pas parasysh se edhe në 

dispozitën e nenit 630 të LMD-së,i cili në mënyrë shprehimore parashikon  se kontrata për 

ndërtim duhet patjetër  të bëhet në formë të shkruar  dhe e njëjta formë vlen edhe për ndryshimin 

e mëvonshëm,ndërsa lidhur me punët shtesë bazuar në nenin 633 të LMD-së mungon aneks 

kontrata apo ndonjë dokument shkresor me të cilën do të vërtetohej pranimi i këtyre punëve nga 

pala e paditur, kwshtu paditwsi nuk ka parashtruar asnjë provë më të cilin do ta mbështet 

kërkespadinë e tij ashtu sipas nenit 319 paragrafi 1 dhe  

nenit 322 të LPK-së secila palë ka për detyrë që t’i provoj faktin mbi të cilat i bazon pretendimet 

e saj,kështu që edhe provat të cilat janë të bashkangjitura në shkresat e lëndës janë irelevante dhe 

pa ndikuar në vendosjen ndryshe në këtë çeshtje civile juridike, kështu në mungesë të provave 

gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi .  

       

Lidhur me vendimin e shpenzimeve të procedurës kontestimore të cekur si në pikën dy të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi gjykata u bazuar në nenin 450 të LPK-së. 

 

Nga të lartëcekurat kjo gjykatë ka vlerësuar se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar në bazë 

të nenit 630, 633 të LMD-së, si dhe në nenin 143 paragrafi 1 të LPK-së. 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

     -Departamenti për Çështje Ekonomike- 

                                           III.Ek.nr.655/18 me datë 25.11.2019 

 

                                                                                                                     Gjyqtarja 

Franciska Zhitia-Ymeri 

 

  

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar  ankesa në afatin  kohor prej 7  

ditësh nga dita e pranimit të tij, duke iu drejtuar Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

gjykate. 


