
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PEJË  - DEGA E GJYKATËS ISTOG 

 

1 (4)  

 2
0

1
9

:1
0

3
1

7
1

 

Numri i lëndës: 2019:103170 

Datë: 29.11.2019 

Numri i dokumentit:     00682639 

C.nr. 303/17.  

 

GJYKATA THEMELORE NE PEJË- DEGA NË  ISTOG, Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni-Civil, me gjyqtarin Migjen Kastrati, në çështjen juridike-kontestimore të paditësit: E 

(M) G nga fshati O Komuna  e P, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Ramdan Shatri avokat 

nga Istogu kundër të paditurit S H  nga  I i P Komuna e I, baza juridike:  për borxh, vlera e 

kontestit: 1.500,00 euro, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë: 24.10.2019, në 

prezencë të autorizuarit të paditësit dhe ne mungesë te të paditurit, dhe përpiluar me datën: 

29.11.2019  mori ketë : 

 

      A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET NË TERËSI SI E PA BAZUAR  kërkesëpadia e paditësit  E (M) G nga 

fshati O komuna e Pejës, me të cilën ka kërkuar që të: DETYROHET i padituri  S Hajra nga 

Istogu i poshtëm Komuna e Istogut, që paditësit E (M) G nga fshati O, Komuna e Pejës, që t’ia 

paguaj, në emër të borxhit shumën prej 1.500,00 euro, me kamate ligjore, duke llogaritur nga 

data: 07.09.2017 e deri me pagesën përfundimtare, si edhe shpenzimet, sa do të jene, të gjitha 

këto në afat prej 15  ditësh nga dita e plotfuqishmërisë se aktgjykimi nen mundësin e 

përmbarimit të detyruar.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi pranë kësaj gjykate, me datë: 11.09.2017, kundër të paditurit ka parashtruar padi, për 

borxh , në vlere kontesti prej: 1.500,00 Euro. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit gjatë shqyrtimit kryesor si dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar me provat e nxjerra dhe të administruar, dëgjimin e paditësit si palë e në veçanti 

kontratës me shkrim të datës: 09.04.2016, shihet  qartë se i padituri  S H i ka mbet borxh edhe 

1.500,00 euro paditësit  E G  të  cilin fakt sipas kësaj kontrate  nuk e konteston por e pohoj 

edhe vetë paditësi  kështu që gjykatës i propozoi që  kërkesëpadia të  aprovohet në tërësi si e 

bazuar. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar – specifikuar me parashtrese dhe atë në shumën e 

përgjithshme prej:  509,00 Euro.     

 

I padituri edhe pse kanë qenë i ftuar të ftuar me rregull nga gjykata për shqyrtimin e kësaj 

çështje i njëjti nuk kanë prezantuar, Gjykata konstaton se fillimisht të paditurin  S H, në 

seancën përgatitorë të datës: 21.05.2019, dhe në seancën e par të shqyrtimit kryesorë e ka 

përfaqësuar sipas autorizimit  Gani Q. Kelmendi, avokat nga I, ndërsa në seancën e tjetër të  

vazhdimit të shqyrtimit kryesor të datës : 19.07.2019, ka qenë  prezent personalisht i padituri S 
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H, i cili në ketë seancë në procesverbal ka deklaruar se e revokon autorizimin e dhen G Q. K 

avokat nga Istogu, dhe se tani e tutje të drejtat e veta procedural në  ketë konteste do ti mbroje 

vete. Ndërsa në seancën e datës: 24.10.2019, nuk ka prezantuar i padituri S H edhe pse ka qen i 

ftuar në mënyrë të rregullt nga ana e gjykatës. Me që dorëzimi i shkresave (ftesave) është bërë 

në mënyrë të rregullte tek i  paditurit, gjykata me propozimin e përfaqësuesit të paditësit ka 

mbajtur shqyrtimin gjyqësore në mungesë të paditurit në kuptim  të dispozitës se nenit  423.4 e 

lidhur me nenin 387 të LPK – së.  

 

Gjykata konstaton se i padituri ka dhen përgjigje në padi me shkrim të dorëzuar në gjykatë me 

datën:  19.04.2019,  në të  cilën ka theksuar  se  paditësi nuk ka qenë korrektë ne marrëveshje 

dhe obligimet e marra nga kontrata të cilën fare nuk e paraqet dhe të  tjera argumente për të  

arsyetuar  kërkesëpadinë  për çka kjo padi duhet të  refuzohet  por edhe për arsye të tjera padia 

si e tillë duhet të hedhet poshtë si e pabazuar, duke theksuar se paditësit fare nuk i kam mbetur 

borxh as me punë e as me të  holla, për kundër  paditësi nuk i ka përmbushur obligimet ndaj 

meje si me të holla ashtu edhe për humbjen e kohës, prandaj në tërësi  e kundërshtoj padinë si 

të  pa bazuar dhe kërkoj nga gjykata që e njëjta te refuzohet, ndërsa lidhur me provat e ofruara 

është një ‘’faculet’’ kinse marrëveshjeje mes neve e për çka fare nuk ka as një fakt apo prove 

se unë S H i kamë  borxhe  apo nuk e kam përmbushur kontratën. Shpenzimet nuk i ka kërkuar 

– specifikuar.   

 

Gjykata në këtë çështje juridike - kontestimore me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të 

gjendjes faktike, lidhur më këtë çështje konkrete juridike, gjykata në procedurën e provave të 

shqyrtimit kryesor – publik të datës: 24.10.2019, sipas propozimit të autorizuarit te paditësit ka 

zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat relevante: Kontrata me shkrim e datës: 

09.04.2016, fotokopja e letërnjoftimit për paditësin  E G, fotokopja e letërnjoftimit dhe kopja e 

patente shoferit për të paditurin  S H,  gjykata ka vlerësuar edhe deklarimin e bërë nga 

përfaqësuesi i të  autorizuarit  të  paditësit. 

 

Gjykata pas vlerësimit të secilës provë veç e veç, dhe në lidhmëni me njëra tjetrën, e duke u 

mbështetur në dispozitat nga neni: 8, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, me kujdese dhe 

me ndërgjegjeje ka çmuar çdo provë dhe ka gjetur se:  kërkesëpadia e paditësit është 

tërësisht e pa bazuar, andaj e njëjta duhet të refuzohet.  
  

Gjykata me qellim të vërtetimit  të gjendjes faktike procedoj në cilësi e palës paditësin E G  

nga fshati O, Komuna e Pejës, dhe lidhur me çështjen kontestuese ka deklaruar  se ai ka ardhur  

para lokalit për të  larë veturën e tij fjala është për të  paditurin  S H unë kam pas një veturë për 

shitje, S me ka pyetur se sa e ka çmimin vetura unë  i kam thënë 7.000 Euro. Më  të  paditurin 

S jemi marr vesh, meqenëse ai është mjeshtër me ma rregulluar  shtëpinë  me ma lye me 

fasadë, për ketë shumë jemi goditur me marr kerrin dhe 500,oo  €uro prej meje me i marr. 

Ndërkohë ai sjellke nga 2 punëtor. Veturën e kemi vlerësuar në shumë prej 6.500 €uro ndërsa 

shuma  prej 500 €uro kam pas  të  i’a  jep  të  njëjtit por e kemi zbritur kur ka ardhur  firma  

tjetër që  e kam angazhuar me  krye shtëpinë, meqenëse Si nuk e kreu dhe me tha nuk mund ta 

kryej për dy muaj dhe merr dikon tjetër, në ndërkohë të shtëpia ime ka ardhur  një firmë tjetër e 

cila ka pasur  për ta kryer punën për fasadimin  e shtëpisë, me vazhduar  punën që  nuk e ka 

kryer Si. Pas gjitha marrëveshjeve, dakordimeve  me Sin, i njëjti mbet në borxh në shumen 

prej:  2.000  €uro, për ketë rrethanë  me Sin e kemi shkruar në kontratë me dorëshkrim të  lirë 

të cilën e kam nënshkruar, unë Si dhe B T,  Si mi ka dhënë  një  herë: 200 €uro, njëherë tjetër  

edhe 200 €uro ndërsa 100 €uro unë ja kam falur Sit, pra nga shuma prej 2.000 €uro sa mi 

kishte borxh mi ka paguar 500 €uro nga kjo shumë ndërsa  borxh me ka mbetur për shumen 

prej: 1500,00 €uro. Të  cilin borxh edhe sot e kësaj dite nuk ma ka paguar.  
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Gjykata në cilësinë e provës  materiale  ka  administruar edhe provat të  tjera materiale dhe atë 

një shënim me dorë shkrim të lirë e emërtuar si Kontratë. Gjykata konstaton se i autorizuari i 

paditësit në seancën e datës: 24.10.2019, është tërhequr nga propozimi për dëgjimin e 

dëshmitarit BT. 

 

Vlerësimet  faktike dhe juridike të gjykatës.  

 

Pas vlerësimit dhe analizimit të provave të administruara si  me lartë, gjykatës i rezulton se 

kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar, për faktin se paditësi nuk ka ofruar asnjë provë 

materiale me të cilën do të vërtetohej besueshmëria e kërkesëpadisë. 

 

Nga provat e administruara me lartë nuk është vërtetuar  fakti se  i padituri me të vërtete i 

padituri i ka borxhe shumën prej:  1.500,00 euro, gjegjësisht nuk janë vërtetuar pretendimet e 

palës paditëse. Ne të vërtet paditësi nuk ka vepruar ndonjë provë bindëse gjykatës në lidhje me 

pretendimet e tija se i padituri i ka marr borxhe paditësit, edhe për kundër fakti se paditësi ka 

parashtruar si provë një shkresë – në fotokopje e emërtuar si kontrate e datës 09.04.2016, të 

cilës gjykata nuk mund t’ia fale besimin sepse si e tillë nuk mund të vërtetoj faktin se paditësi 

dhe i padituri kanë hyrë në raportet të detyrimeve sepse si e tillë ka vetëm një përshkrim, e pa 

vërtetuar pran organit kompetent në harmoni me dispozitën ligjore, respektivisht si e tillë nuk i 

plotëson elemente e një kontrate me të cilën kishte për të krijuar drejta dhe detyrime. Me 

saktësisht përmes kësaj gjykata nuk mundë të vërtetoj faktin se me te vërtet i padituri të ketë 

marrë ketë shumë sepse pala paditëse  nuk ka prezantuara  as një provë që kishte për të 

dëshmuar që i ka dhen këto mjete qofte nëpërmjet xhirollogarie bankare ose të ndonjë dëftese 

ose fature për dorëzimin e këtyre mjeteve , as sa i përket shitjes se veturës ose dëshmi tjetër për 

të vërtetuar të  drejta  dhe detyrimet në  mese tyre.    

 

Gjykata ka vlerësuar edhe dëshminë e dhen paditësi në cilësinë e palës ne seancën e shqyrtimit 

kryeso por nuk ishin me ndikim për të vendosu ndryshe sepse nuk paditësi kishte dorëzuar 

prova për të vërtetuar pretendimet e tij.  

 
Gjykata ka vërtetuar se  duke u bazuar në ketë gjendje të vërtetuar faktike e refuzon kërkesëpadinë 

e paditëses si të pa bazuar për arsye se nga provat e prezantuara nuk është vërtetuar themelësia e 

kërkesëpadisë e duke u bazuar në nenin 319 paragrafi 1 të Ligjit të Procedurës Kontestimore në 

bazë të cilit parashihet që se cila palë ka për detyrë të provoj faktet mbi të cilat i bazon kërkimet 

dhe pretendimet e veta. Në rastin konkret pala paditëse nuk ka mundë të provoj faktet se i padituri 

ka përvetësuar shumen prej:  1.500,00 € për çfarë arsye në mungese të ekzistimit të provave e 

refuzon kërkesëpadinë si të pabazuar. 

 

Gjykata vlerëson se ne rastin konkret konform nenit 322.2 te LPK-së i cili përcakton se “Pala 

që pretendon se i takon një e drejtë ka për detyrë te provoj faktin qe është qenësor për 

krijimin ose realizimin e saj, po që se ligji nuk parasheh diç tjetër”, barra e provës bie mbi 

palën paditëse, kjo edhe bazuar në nenin 7.1 të LPK-së, i cili përcakton se “ Palët kanë për 

detyrë te paraqesin te gjitha faktet mbi te cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe te propozojnë 

prova me të cilat konstatohen faktet e tilla (Narra mihi factum, dabo tibi ius)” dhe nga kjo 

rrjedh se pala qe pretendon një të drejtë, ka detyrim që ne përputhje me ligjin, të provojë faktet 

mbi te cilat e bazon pretendimin e saj. Në rastin konkretë rezultoi se pala paditëse nuk ofroi 

prova te mjaftueshme të cilat eventualisht do të vërtetonin pretendimet e saj.  
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Nga të gjitha të cekuar si me lartë gjykata erdhi ne përfundim se padia dhe kërkesëpadia e 

paditësit, asht siç është e cekur në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi i është plotësisht e 

pathemeltë për shkak se siç e cekem edhe me lartë pala paditëse nuk ofroi prova të 

mjaftueshme të cilat do të vërtetonin pretendimet e tij, Andaj në mungesë të këtyre provave, 

gjykata është e detyruar që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoi në të tërësi si të pa bazuar. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur së të njëjtat 

ishin pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata vendosi që secila palë ti bart shpenzimet të veta procedurale duke u mbështetur ne 

dispozitat të nenit 452 e lidhur me nenin 463.1 të LPK-së, për arsye së pala paditëse e ka 

humbur në tërësi  kontestin ndër sa pala paditur nuk ka kërkuar-specifikuar shpenzimet e 

procedurës.  

 

Nga se i tha me lartë, gjykata vendosi si më dispozitiv te këtij Aktgjykimi, bazuar në nenin 143 

të LPK-së.  

 

NGA GJYKATA THEMELORE NE PEJË- DEGA NË  ISTOG, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni-Civil, C.nr. 303/17, datë 29.11.2019.  

                                                                                                                      

 

        G j y q t a r i 

                                                                                                                   Migjen Kastrati 

 

__________________ 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa, 

në afat prej 15 ditësh, pas marrjes se të njëjtit, 

drejtuar Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e  

përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


