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C.nr.175/2016 

 

Gjykata Themelore në Gjilan-Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm, përmes 

gjyqtarit Besnik Pireva, në çështjen juridike kontestimore të paditësit I.H nga fshati ...., 

Komuna e Kamenicës, të cilin me autorizim e përfaqëson av.Rr.L nga Gjilani, kundër të 

paditurit M.Th nga fshati ..., Komuna e Kamenicës, për shkak të pagimit të borxhit, në seancën 

e shqyrtimit kryesor të mbajtur më datë 18.07.2019, në prani të palëve ndërgjyqëse, mori këtë:  

 

A K T G J Y K I M 
 

I.REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit I.H nga fshati ...., Komuna e 

Kamenicës me të cilën ka kërkuar që të obligohet i padituri M.Th nga fshati ..., Komuna e 

Kamenicës t’i kompensoj dëmin në shumën prej 6.000€, në emër të shafranit të shitur, pastaj 

kthimin e huasë prej 1.600€ dhe 2.000 franga zvicrane me kamatë prej 3.5%, duke llogaritur 

ditën e paraqitjes së padisë, si dhe shpenzimet e procedurës  në lartësi prej 611.20€ të gjitha 

këto në afat prej 15  ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, me kanosje të 

përmbarimit të dhunshëm. 

II.Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

A r s y e t i m 

Paditësi I.H nga fshati ...., Komuna e Kamenicës, përmes të autorizuarit të tij në këtë gjykatë ka 

parashtruar padi me datë 28.07.2016, kundër të paditurit M.Th nga fshati ..., Komuna e 

Kamenicës, me objekt kontesti për shkak të pagimit të borxhit. 

I autorizuari i paditësit gjatë tërë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë, ka theksuar se në vitin 2010 palët ndërgjyqëse në mes veti kanë 

pasur marrëveshje verbale lidhur me kultivimin e  bimës së shafranit, ashtu që mbjellja e bimës 

së shafranit ishte detyrë e të paditurit në arën e tij dhe pasi të kultivohej dhe pas vjeljes së 

frutave shitjen ka pas për detyrë ta bëjë paditësi dhe fitimet të ndahen përgjysmë në mes tyre. 

Më tej në seancën përgaditore i autorizuari i paditësit ka shtuar se i padituri nuk kishte vepruar 

sipas marrveshjes në atë mënyrë që paditësit nga sasia e përgjithëshme e shafranit të kultivuar 

nga i padituri në arën e tij, në sasi prej 800 gram paditësit ja ka nda sasinë vetëm prej 200 

gram, ndërsa pjesën tjetër të shafranit në sasi prej 600 gram i padituri e kishte shitur pa dijeninë 

e paditësit, duke deklaruar se edhe përkundër dëshirës së paditësit që këtë çështje ta zgjidhin 

me marrëvshje ka munguar gadishmëria e të paditurit dhe në këtë mënyrë i është drejtuar 

gjykatës, nga gjithë kjo paditësi është dëmtuar në shumë prej 6000€  në emër të shafranit të pa 

dorëzuar nga i padituri, gjithashtu më tej ka shtuar se i padituri farën e shafranit prej 20 mijë 

fara nga viti 2010 të cilën e kishte investuar paditësi e që deri në vitin 2015 e njëjta farë është 5 

fishuar nuk ja ka kthyer, ku përveç këtyre i padituri i detyrohet paditësit në kthimin e shumave 

të dhënë borxh në lartësi prej 1800€ dhe 2000 franga zvicrane të cilat i padituri ka qenë i 
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obliguar që tja kthej padutësit brenda afatit prej tri viteve. Pas administrimit të provave të 

propozuara në seancën e e shqyrtimit kryesor i autorizuari i paditësit gjykatës i kishte 

propozuar nxjerrjen e provës me anë të ekspertizës së ekspertit përkatës për lëminë e farës së 

shafranit, ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se se kërkespadia e paditësit u vërtetua 

edhe me dëshminë e dëshmitarëve N.H, M.H dhe D.Th, mbi këtë bazë ka kërkuar që 

kërkesëpadia e paditësit të aprovohet në tërsi me të cilën i njëjti do të obligohej që paditësit t’ia 

kthej borxhin dhe sasinë e farës së mbjellur të shafranit si fitim i humbur  për të cilën nuk kemi 

vlerë, por të cilën vlerë mund ta përcaktoj eksperti përkatës, shpenzimet e procedurës i ka 

kërkuar dhe atë në emër të taksës për padi 50€, në emër të hartimit të padisë shumën 104 €, për 

tri seanca gjyqësore shumën prej 427.20€. 

I padituri gjatë tërë shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e 

konteston në tërsi kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar duke shtuar se paditësi në vitin 2010 

e kishte ftuar në cilësinë e ortakut për tu marr me kultivimin e bimës së shafranit dhe ishin marr 

vesh që unë ta bëja mbjelljen dhe kultivimin e kësaj bime në arën time ndërsa paditësi ta 

siguronte farën dhe ta bënte shitjen në tregun zvicran ndërsa fitimin ta ndanim përgjysmë. Më 

tej shton se me  paditësin në vitin 2010 kishin shkuar në një fshat të Rahovecit dhe e kishin 

blerë farën e shafranit  në sasi prej  25.000 fara të shafranit për shumën e te hollave prej 500 

franga zvicrane, ku unë i kam mbjell në arën time vetëm 12.000 fara të shafranit në një 

sipërfaqe prej 35 ari, ndërsa sasinë e farave që kanë tepruar prej 13.000 copa paditësi ja kishte 

dhënë M.H i cili për këtë sasi të farës ka hyrë ortakëri të veçantë me paditësin. Më tej shton se 

në vitin e parë ka vjelë dhe konservuar 50 gram shafranë të cilën sasi e kishte marr të tërën 

paditësi, në vitin 2011 nga ara ime kisha kultivuar 150 gram shafranë të cilën sasi paditësi e 

kishte marr dhe dërgu në Zvicër, në vitin 2012 nga ara e tij kishte  kultivuar 450 gram shafranë 

ku këtë sasi së bashku me M.H ja kishin dërguar mikut të paditësit B.H sipas kërkesës së 

paditësit dhe në vitin 2013 nga ara e tij kishte kultivuar 550 gram shafran ku prapë me 

kërkesën e paditësit djali i tij i cili ka qenë së bashku me dëshmitarin M.H ja kishin dorëzuar 

deputetit të kuvendit B.Xh sipas kërkesës së paditësit, i njëjti më tej shton se për të gjitha këto 

sasi të shafranit të kultivuar nga ara e tij për katër vite nuk ka marr asnjë pjesë të fitimit siq 

ishin dakorduar me paditësin, por i njëjti çdo vit  arsyetohej se është duke e pritur qmimin më 

të lartë për ta shitur e i cili sipas paditësit do të arrinte për 1 kg. shafranë çmimi të shkonte nga 

45 mijë deri në 90 mijë franga zvicrane, duke i prezentuar edhe disa oferta për këtë. Pasi që 

paditësi nuk i kishte ndarë ftimin përgjatë 4 viteve, në vitin 2014 unë u takova me paditësin dhe 

kërkova që të ma jep fitimin që më takon sipas marrëveshjes, mirëpo i padituri deklaroj se pare 

nuk ka për sasinë e shafranit të grumbulluar nga ara  tij prej 1 kg. e 200 gr., kur të shitet 

shafrani gjysmën e pareve do ti marr unë, ndërsa për faren e cila ishte mbjellur në aren time 

paditësi me kishte dhënë shumën prej 2000 franga zvicrane për ti paguar 10 puntorë fizikë të 

cilët kanë punuar për 7 ditë në nxerrjen e shafranit  dhe e të cilën farë prej 13 thasëve apo 

sasinë prej 180 mijë fara të shafranit me urdhër të paditësit ja kam dërguar N.H dhe nga ky vit 

kemi ndeprerë marrëveshjen e ortakërisë që e kishin arritur me paditësin. Në fjalën 

përfundimtare ka shtuar se është dëmtuar nga paditësi për mospagesën e shafranit të kultivuar 

nga ara e tij në sasi pre 600 gram apo vlerën monetare prej 27.000 franga zvicrane nga se sipas 

deklarimeve që më ka bërë paditësi vlera për 1 kg shafranë është 45.000 franga zvicrane e që 

nga viti 2010 nga paditësi për punën e bërë për 4 vite së bashku me gjithë antarë e familjes së 

tij nuk ka marr asnjë cent, e po ashtu sasinë e prej 180 mijë  farave të shafranit që ja kishte 

dorzuar paditësit në vitin 2014 vlera e shumëfishuar nga kjo bimë deri tani arrin sasin prej 1 

milion fara, duke shtuar se paditësi kishte investuar në vitin 2010 vetë 240 franga në arën e tij 

për 12.000 fara shafranë. Me tej e ka kundërshtuar edhe shumën e borgjit të kërkuar nga 

paditësi në lartësi prej 2000 franga nga paditësi vet këtë shumë ja kishte dhënë për pagesën e 

puntorëve për nxjerrjen e farës në vitin 2014 me të cilat para kishte paguar puntoret e 

lartëcekur, ndërsa shumën tjetër të kërëkuar në emër të borgjit prej 1800€ e ka kontestuar në 
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tërsi nga se asnjëherë nuk i është dhënë nga paditësi asnjëherë. Në fund ka shtuar se me 

dëshminë e dëshmitarëve u vërtetua në tërsi ajo qfarë kam deklaruar unë, dhe i ka propozuar 

gjykatës që të refuzohet kërkespadia e paditësit. 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike kontestimore, gjykata ka bërë 

administrimin e provave të propozuara nga palët ndërgjyqëse: dëgjimin e dëshmitarëve N.H, 

B.H, M.H, D.Th, dha paditësit I.H në cilësi të palës. 

Gjykata pas vlerësimit të pretendimeve 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 duke gjetur se: kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar. 

 

Gjatë dëshmisë së dhënë në shqyrtimin kryesor dëshmitari N.H ka deklaruar se: nuk e dinë se 

si janë marr veshë palët ndërgjyqëse për kultivimin dhe ndarjen e fitimit të shafranit, por e di 

që të njëjtit  kam punuar bashkë rreth mbjelljes së shafranit ku në një parcelë të të paditurit në 

sipërfaqe diku rreth 25  ari ishin mbjell shafran dhe se këtë shafranin e kishte mbjell M..-i 

padituri të cilën e kishte punuar me familjen e tij, ndërsa kam dëgjuar që farën e kishte siguruar 

paditësi. Më tej ka deklaruar se nuk ka dijeni përë sasinë e kultivuar të shafranit ndër vite nga i 

padituri në parcelën e tij dhe as sa ka qenë sasia e vjeljes në vitin e parë. Më tej ka shtuar se 

rreth vitit 2014  i padituri M.Th e ka nxjerr farën e shafranit nga ara e tij dhe këtë sasi prej 13 

thasëve me fara të shafranit ma ka dorëzuar mua dhe atë farë e kam unë së bashku paditësin 

dhe jam duke e kultivuar, ndërsa 4 thasë nga kjo sasi e farës së shafranit me kërkesën  e 

paditësit I.H ja kam dhënë nipit të tij V.Z. 

Gjatë dëshmisë së dhënë në shqyrtimin kryesor dëshmitari B.H ka deklaruar se me sa e di unë 

nuk jam në njohuri që të njëjtit kanë pasur mosmarrëveshje për kultivimin e shafranit. Më tej 

ka shtuar se mua nuk më është dorëzuar në vitin 2012 asnjë sasi e shafranit nga ana e M.H dhe 

M.Th në këtë rast të paditurit. Unë të paditurin e njof ngase të njetit ia kam dhënë një sasi të 

parave për 2 deri në 3 herë në shumat prej 500-600€, të cilat para ia kam dërguar në vendin e tij 

të punës te spitali ku ka punuar si rojtar, të cilat para ia kam dhënë sepse kështu më kishte 

porositur paditësi. Përveq kësaj i padituri ka qenë edhe 2-3 herë në shtëpinë time, ku ia kam 

dhenë shumat nga 300 deri në 500 €, ku edhe këto para ia kam dhenë të paditurit me lejen e 

paditësit, ndërsa arsyeja e saktë e dhëniës së tyre nuk më ka interesuar, pasi që paditësin e kam 

dhëndër dhe kam besim tek ai. Më tej ka shtuar se unë e di se palët ndërgjyqëse kanë pasur një 

mosmarrëveshje dhe atë lidhur me shafranin. Më tej ka shtuar se sa më kujtohet mua, por nuk 

jam  i sigurt, personat M.H dhe M.Th nuk më kanë sjellë mua shafran. 

Gjatë dëshmisë së dhenë në shqyrtimin kryesor dëshmitari M.H ka deklaruar  në vitin 2010 me 

paditësin-I.H kishte biseduar në telefon dhe i njëjti kishte kërkuar nga unë që ti pranoj nga i 

padituri sasinë prej 13.000 fara shafran të cilat kishin tepruar nga ara e të paditurit, unë pranova 

dhe hyra në marrëvshje ortakërie të pavarur me paditësin për sasinë e farave të lartcekura, ku i 

padituri me urdhërin e paditësit mi ka sjell sasinë prej 13.000 fara të shafranit dhe më ka 

ndihmuar që ti mbjell. Dëshmitari më tej ka shtuar se është e vërtet se në vitin 2012 së bashku 

me të paditurin M.Th unë për pjesën time të arës në sasi prej 350 gram shafran ndërsa i padituri 

ka pas sasi më të madhe të shafranit, së bashku ja kemi dërguar B.H në shtëpinë e tij e cila 

gjendet afër xhamisë së qytetit në Kamenicë dhe nuk kemi marr para nga B.., këtë sasi të 

shafranit ja kemi dorzuar të lartëcekurit nga se kështu kishte kërkuar paditësi. Me tej 

dëshmitari shton se në  vitin 2013 sasinë e shafranit të paketuar në një kavanoz me madhësi sa 

të kanaqës së kokakolles të nxjerr nga ara e tij dhe shafranin e nxjerr nga ara e të paditurit që sa 

më kujtohet ka qenë sasi më e madhe se e imja së bashku me djalin e të paditurit D... ja kemi 

dërguar dhe dorzuar E.Xh  në Prishtinë i cili në atë kohë ka qenë deputet në Kuvend, nga se 

kështu kishte kërkuar paditësi, i cili kishte deklaruar se më pastaj i njëjti do të ma sjell në 

Zvicër.  
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Gjatë dëshmisë së dhënë në shqyrtimin kryesor dëshmitari D.Th ka deklaruar në vitin 2013 së 

bashku me M.H ai pjesen e tij dhe unë pjesën e shafranit tonë e cila ka qenë në sasi prej 4 teglla  

por dimensionin  e sakt nuk e di, ja kemi dorzuar në Parlament në Prishtinë një personit të 

quajtur E.Xh. 

Paditësi I.H i dëgjuar në cilësinë e palës ka deklaruar se: me të paditurin në vitin 2009 ose 2010  

jemi marr vesh gojarishtë që të fillojmë së bashku veprimtarinë e kultivimit të shafranit ku 

detyra e tij ka qenë mbjellja dhe kultivimi i tij ndërsa detyrë e imja ka qenë investimi dhe shitja 

dhe fitimet që do ti realizonim nga kjo veprimtari, fitimet jemi marr vesh me i nda përgjysmë. 

Më tej ka shtuar se në vitin e parë, dytë dhe të tretë me të paditurin nuk kemi pasur probleme, 

mirëpo i njëjti vitin e katërt një pjesë të shafranit e ka shitur në Beograd ndërsa vitin e pestë një 

pjesë të sharanit ja kam shitur S.H nga ... ,  më tej shton se vitin e parë nga i padituri i kam 

marr 100 gram shafran të cilat mi ka dërguar mua përmes  gruas së E.Xh, ndërsa vitin e dytë 

kam shkuar te i padituri dhe kam marr 200 gram shafranë ndërsa vitet tjera nuk kam marr asnjë 

sasi. Më tej ka shtuar se të paditurit në vitin 2014 ja kam dhënë borxh shumën prej 1800 euro 

ndërsa në vitin 2015 ja kam dhënë borxh shumën prej 2000 franga dhe të paditurit i kam thanë 

se kur të shitet shafrani barazohemi me borxhin. Më tej ka shtuar se me të paditurin në vitin 

2010 së në fshatin Novak Komuna e Suharekës, kishin blerë 30.000 fara shafranë për shumën 

prej 1500€.  

Në mes palëve ndërgjyëse nuk ka qenë kontestues fakti se paditësi me të paditurin në vitin 

2010 kishin arritur një marrëveshje verbale për kultivimin e bimës së shafranit ku detyrat e 

paditësit kishin qenë investimi dhe shitja e shafranit, ndëras i padituri ka pasur për detyrë punët 

rreth kultivimit  dhe përpunimit të shafranit.  

Kontestuese në mes palëve ndërgjyqëse ka qenë dorëzimi dhe sasia e shafranit të kultivuar, 

dorzimi i farës së shafranit nga i padituri pas shkëputjes së marrëveshjes, pastaj dorëzimi i 

sasisë së shafranit paditësit nga i padituri sipas marrëveshjes së vitit 2010, ndarja e fitimeve 

dhe pagesa e borxhit. 

Gjykata në këtë çështje kontestimore pas administrimit të provave përmes dëgjimit të 

dëshmitarëve si dhe  pas vlerësimit të pretendimeve të palëve ndërgjyqëse erdhi në përfundim 

se kërkesëpadia e paitësit është e pabazuar dhe duhet të refuzohet në tërësi. Fillimisht gjykata 

përmes dëshmisë së dëshmitarit M.H vërtetoj faktin se i padituri pasi kishte mbjellë parcelën e 

tij me shafranë në vitin 2010, pjesën e mbetur të farave të shafranit në sasi prej 13.000 fara ja 

kishte dorzuar dëshmitarit të larëcekur sipas kërkesës së vet paditësit, njëherit dëshmi kjo e cila 

është në përputhje të plotë me deklarimet e të paditurit të bëra gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

Gjithashtu gjykata vlerëson se paditësi nuk i ka vërtetuar me asnjë provë pretendimet e tij se i 

padituri nuk ja kishte dorëzuar shafranin e vjelur dhe përpunuar nga paditësi në parcelën e tij 

deri në shkëputjen e marrveshjes në mes tyre në vitin 2014. Përmes dëshmisë së dëshmitarëve 

M.H e mbështetur në tërsi edhe nga dëshmia e dëshmitarit D.Th, gjykata provoj faktin se në 

vitin 2012 shafranin e kultivuar dhe përpunuar nga paditësi së bashku me dëshmitarin  M.H ( i 

cili i kishte dërguar pejsën e tij të shafranit prej 350 gram, ndërsa i padituri sasi më të madhe) 

ja kishin dorzuar B.H nga Kamenica sipas kërkesës së vet paditësit, po ashtu edhe në vitin 2013 

përmes dëshmitarëve të lartëcekur  gjykata provoj faktin se i padituri përmes djalit të tij – këtu 

dëshmitarit D.Th, për pjesën e tij të shafranit (e cila sipas dëshmitarit M.H ishte në sasi më të 

madhe se pjesa e tij) së bashku me dëshmitarin M.H pjesë e shafranit të kultivuar nga ata ja 

kishin dorëzuar E.Xh nga Prishtina sipas kërkesës së paditësit, fakt ky i cili nuk u kontestua as 

nga paditësi.  

Gjykata vlerëson se pretendimet në padi si dhe deklarimet e paditësit të bëra në në seancën e 

shyrtimit gjyqësor janë kontradiktore njëra me tjetrën si dhe deklarimi i paditësit në seancë 

është kontradiktor edhe me vetëveten, nga se në padi ka deklaruar se nga i padituri i janë 

dorzuar vetëm 200 gram shafran, ndërsa gjatë dëgjimit në gjykatë ka deklaruar ka paranuar 300 

gramë shafranë (200 gram i ka marr vet nga i padituri dhe 100 gram i ka marr përmes gruas së 
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B.Xh) dhe nuk ka pranuar sasi tjetër të shafranit nga i padituri, nërsa në deklarimin e mëtejmë 

në gjykatë shton se vitn e parë, dytë dhe të tretë nuk ka pasur problem me të paditurin. 

 

Gjithashtu gjykata pretendimet e paditësit se i padituri nuk ja kishte kthyer farën e shafranit të 

mbjellur në parcelën e tij në vitin 2010, i cilësoi si të pa bazuara ngase me dëshminë e 

dëshmitarit  N.H gjykata vërtetoj faktin e kundërt ngase dëshmitari i lartëcekur e pohoj faktin 

se i padituri në vitin 2014 ja kishte dorzuar 13 thasë me farë të shafranit të cilat i padituri i 

kishte nxjerr nga ara e tij sipas kërkesës së paditësit dhe madje nga kjo kohë dëshmitari me 

paditësin kishin hyrë në mardhënie të ortakërisë, dëshmi e cila është në përputhje të plotë me 

deklarimet e të paditurit.  

 

Pretendimet e tjera të paditësit se i padituri kishte shitur shafran në Beograd dhe fshatin 

Krushë, gjykata nuk i mori parasysh nga fakti se paditësi nuk kishte bashkangjitur asnjë provë 

apo fakt të vetëm me të cilën do ti bënte të besueshme pretendimet e tij në këtë drejtim. Sa i 

përket pretendimit tjetër të paditësit se të paditurit i ka dhënë borxh shumat prej 1800€ dhe 

2000 franga zvicrane, gjykata vlersoi se sa i përket shumës prej 2000 franga zvicrane nuk është 

kontestuese se paditësi ia kishte dhënë të paditurit, por se gjykata vlerson se në bazë dëshmisë 

së dëshmitarëve se farën e shafranit i padituri e kishte nxjerrr dhe dorzuar dëshmitarit N.H në 

vitin 2014  si dhe duke u nisur nga deklarimet e dëshmitarëve se një punë e tillë është e 

mundimshme dhe kërkon fuqi të konsiderushme puntorësh fizik, mbi këtë bazë gjykata ia fali 

besimin deklarimeve të të paditurit që mjetet montare prej 2000 frenga zvicrane paditësi ia 

kishte dhënë të paditurit për nxjerrjen e farës së shafanit në vitin 2014, ndërsa sa i përket 

pretendimit tjetër për shumën e borgjit prej 1800€, ky pretendim i paditësit ishte i pa provuar.  

 

Gjykata ua fali besimin e plotë dëshmisë së dëshmitarëve N.H, M.H dhe dëshmitarit D.Th,  me 

që të njëjtat ishin  bindëse,  të përputhshme njëra me tjetrën edhe  me fakte tjera të provuara në 

këtë çështje juridike - kontestuese, ndërsa gjykata nuk e mori parasysh dëshiminë e dëshmitarit 

B.H nga se e njëjta ishte kontradiktore me vet veten  në pjesët kur deklaron lidhur me 

mosmarrëveshjet në mes palëve si dhe me deklarimin e tij kur njëher deklaron se nuk ka 

pranuar shafran, e më vonë deklaron se sa më kujtohet mua nuk kam pranuar, deklaratë e cila 

është në kundërshtim edhe me deklaratat e dëshmitarëve të larëcekur dhe me faktet e vëretuara 

në këtë çështje kontestimore. 

Gjykata ka refuzuar propozimin e e të autorizuarit të paditësit për nxjerrjen e provës nga “lëmia 

e ekspertit përkatës për farën e shafranit dhe ekspertit  për vlersimin e fitimit të humbur” nga 

fakti se ky propozim ishte bërë pas administrimit të të gjitha provave madje në fjalën 

përfundimtare të tij,  e konform konform dispozitave të LPK-së një propozim i tillë nga i 

autorizuari i paditësit është dashur të paraqitet më së largu deri në përfundimin e seancës 

përgaditore. 

Gjykata gjithashtu edhe kërkesën e të paditurit për kompensim të paraqitur në fjalën 

përfundimtare të tij, nuk e ka trajtuar si kundërpadi nga se një kërkesë e tillë konform 

dispozitave të LPK-së, nga i padituri është dashur të paraqitet në seancën përgaditore.  

Për shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur si në pikën II të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, duke u mbështetur në nenin 452 parag. 1 të LPK-së, lidhur me nenin 463 paragrafi 

1 dhe 2, duke pasur paraysh se kërkesa e paditësit për të obliguar paditurin  që t’ia paguaj 

shpenzimet procedurale u refuzua nga fakti se paditësi në këtë çështje e ka humbur procesin 

gjyqësor, ndërsa i padituri nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës.  

 

Andaj konform nenin 143 të LPK-së, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Gjykata Themelore në Gjilan, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.175/2016, me datën 18.07.2019 
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                                                                            Gjyqtari 

                                            Besnik Pireva d.v 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të këtij  pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj 

Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


