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Numri i lëndës: 2019:103084 

Datë: 27.11.2019 

Numri i dokumentit:     00681654 

C.nr. 342/16.  

 

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

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

A (M) A nga fshati M Komuna e I, të cilin e përfaqëson sipas autorizimit M A, kundër të 

paditurit B (A) L nga fshati P Komuna e I, baza juridike: Për borxh, vlera e kontestit: 1.150,00 

Euro, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë: 14.06.2019, në prezencë  të 

autorizuarit të paditësit dhe në  mungesë të te paditurit, dhe përpiluar me dt. 27.11.2019 mori 

ketë : 

 

      A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET NË TËRËSI SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditësit A (M) A nga fsh. 

M, Komuna e I,  me të cilën ka kërkuar që të DETYROHET i padituri B (A) L nga fshati  P, 

Komuna e I, që shumen e mjeteve prej: 1.150,00 euro, me kamate ligjore duke e llogaritur 

kamatën nga dita e paraqitjes se padisë me dt. 07.12.2016, e deri në pagesën përfundimtare, si 

dhe shpenzimet procedurale, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi nenë kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm.    

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

  

A r s y e t i m 

 

Paditësi pranë kësaj gjykate, me datë: 07.12.2016, kundër të paditurit ka parashtruar padi, për 

borxh, në  vlere kontesti prej: 1.150,00  Euro. 

 

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

mbetet pranë padisë deklarimeve që i kam thënë me parë,  nga i padituri kërkojmë që të na jap 

të hollat që ne ja kemi dhënë e të cilat në i kërkojmë me anë të kësaj padie, në përgjigje në padi 

i padituri B ka kërkuar që të na jap gjysmën e borxhit të cilin e lypim me këtë padi, shpenzimet 

e procedurës nuk i ka kërkuar – specifikuar.   

 

Shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike-kontestimore është mbajtur në mungesë të paditurit 

të ftuar në mënyrë të rregullt nga gjykata e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 423.4 e 

lidhur me nenin 387 të LPK-së.  

 

I padituri ka dhënë përgjigje në padi me shkrim të dorëzuar  në  gjykatë me datën: 29.03.2019 

dhe  ka deklaruar, se e kundërshtoj pjesërisht padinë dhe kërkesën saj e cila tani për tani, në  

rastin konkret është pjesërisht e pa baze, pra pjesërisht pa mbështetje ligjore. Paditësi përmes 

padisë të dorëzuar në gjykate me dt. 07.12.2016 ka theksuar se gjate muajit gusht të vitit: 2014 

ja ka dhëne të paditurit B L shumen e të hollave prej: 1.150,00 euro me qellim të  rregullimit të 

një vize dhe patentë shoferit S. Përkundër pagesës se kësaj shume është vërtetuar se ato kane 
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qenë të falsifikuara dhe që për këtë të paditurin e ka lajmëruar në Polici për veprën penale të 

mashtrimit, por është akuzuar për vepër penale të falsifikimit të dokumenteve neni:  398 par. 1 

të KPRK- së, që gjate shqyrtimit fillestar e ka pranuar fajësinë dhe është shpall fajtor dhe është 

dënuar me gjobe prej 200 euro. Vlen për të theksuar së në mes meje dhe paditësit ka qene 

marrëveshja që gjithë dokumentacionin e përmendur t’ia rregullojë me një emër të huaj e as 

sesi në emrin e tij, pra paditësi paraprakisht e ka ditur që ato do ti rregulloj në emrin e huaj  dhe 

ashtu ka rezultuar, kështu që për pagesën e bërë unë e kam kryer punën time sipas 

marrëveshjes sonë. Paditësi përmes padisë se tij gjykatës nuk i ka prezantuar asnjë prove 

bindëse dhe të besueshme duke u bazuar në  marrëveshjen tonë paraprake përmes të cilave 

kishte për tu argumentuar besueshmëria e pretendimeve të mija të theksuara, por ka theksuar të 

kundërtën e marrëveshjes sonë me të vetmin qellim qe t’ia kthej shumen prej: 1.150,00 Euro. 

Sidoqoftë gjatë procedurës penale në seancën e shqyrtimit fillestar kam pranuar fajësinë për të 

gjitha pikat e aktakuzës, kisha për të pranuar pjesërisht kërkese padinë e paditësit dhe nëse ai 

pajtohet kisha për t’ia paguar 50%, të shumes prej: 1,150,00 euro pra shumen prej:  575 euro. 

  

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: 14.06.2019, sipas propozimit të autorizuarit të paditësit ka 

zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat relevante: Aktgjykimin Penal me  P.nr.78/15 

dt. 28.06.2019, parashtesa dorëzuar gjykatës me dt. 28.06.2019, përgjigja në padi e të  paditurit 

B L, fotokopje e letërnjoftimit për të paditurin B L, fotokopje e patentë shoferit për te 

autorizuarin e paditësit M A, fotokopje e letërnjoftimit për paditësin A A. Gjykata ka vlerësuar 

edhe deklarimin e bërë nga përfaqësuesi i autorizuari i 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.  
 

Faktet :  

 

Paditësi pranë kësaj gjykatë me anë të padisë ka kërkuar që të detyrohet i padituri B L, që ne 

emër të borxhit ti paguaj shumën prej: 1.150,00 Euro, me kamata ligjore, duke llogaritur 

kamata nga data 07.12.2016, e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës, të 

gjitha këto në afat prej: 15 ditësh, nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, nenë kërcënim të 

përmbarimit të detyrueshëm. Në cilësinë e provave ka theksuar Aktgjykimin Penal të Gjykatës 

Themelore në Pejë- dega në I, P.nr. 78/15 i datës: 07.07.2016 i formës se prerë me datën : 

01.08.2016. ndërsa si prove tjetër në padi ka theksuar – cekur pranimi i palëve.  

 

I padituri në përgjigje në padi ka theksuar se e kundërshtoj pjesërisht padinë dhe kërkesën saj e 

cila tani për tani, në  rastin konkret është pjesërisht e pa baze, pra pjesërisht pa mbështetje 

ligjore. Paditësi përmes padisë të dorëzuar në gjykate me dt. 07.12.2016 ka theksuar se gjate 

muajit gusht të vitit: 2014 ja ka dhëne të paditurit B L shumen e të hollave prej 1.150,00 euro 

me qellim të  rregullimit të një vize dhe patentë shoferit Slloven. Përkundër pagesës se kësaj 

shume është vërtetuar se ato kane qenë të falsifikuara dhe që për këtë të paditurin e ka 

lajmëruar në Polici për veprën penale të mashtrimit, por është akuzuar për vepër penale të 

falsifikimit te dokumenteve neni:  398 par. 1 të KPRK- së, që gjate shqyrtimit fillestar e ka 

pranuar fajësinë dhe është shpall fajtor dhe është dënuar me gjobe prej 200 euro. Vlen për të 

theksuar së ne mes meje dhe paditësit ka qene marrëveshja që gjithë dokumentacionin e 

përmendur t’ia rregullojë me një emër të huaj e as sesi në  emrin e tij, pra paditësi paraprakisht 

e ka ditur që ato do ti rregulloj në emrin e huaj  dhe ashtu ka rezultuar, kështu që  për pagesën e 

bërë unë e kam kryer punën time sipas marrëveshjes sonë. Paditësi përmes padisë se tij 
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gjykatës nuk i ka prezantuar asnjë prove bindëse dhe të besueshme duke u bazuar në 

marrëveshjen tonë paraprake përmes të cilave kishte për tu argumentuar besueshmëria e 

pretendimeve të mija të theksuara, por ka theksuar të kundërtën e marrëveshjes sonë me të 

vetmin qellim që t’ia kthej shumen prej 1.150,00 Euro. Sidoqoftë gjatë procedurës penale në 

seancën e shqyrtimit fillestar kam pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës, kisha për të 

pranuar pjesërisht kërkese padinë e paditësit dhe nëse ai pajtohet kisha për t’ia paguar 50%, të 

shumes prej: 1,150,00 euro pra shumen prej:  575 euro. 

 

Gjykata ka bërë leximin e Aktgjykimit Penal të Gjykatës Themelore në Pejë – dega në Istog 

P.nr. 78/15, i datës 07.07.2016, i formës së prere me datën : 01.08.2016, me të cilin aktgjykimi 

i pandehuri këtu i padituri B L, është shpallur fajtorë për veprën penale falsifikim i 

dokumenteve nga nenin:  398 par. 1 të KPRK-së, për shkak se në muajin gushtë të viti 2014, në 

kohë të pa caktuar, në Istog përpilon dokument të falsifikuar me qëllimi të shfrytëzimit si 

origjinal dhe atë patentë shoferin slloven me nr. Serik ... letërnjoftimin slloven me numër serik. 

.... si dhe një kartelë bankarë ‘P me nr. ..., në atë mënyrë që pasi i dëmtuari A A ka kërkuar nga 

i pandehuri që t’ia rregulloje dokumentin slloven e për të cilat ka paguar shumën prej: 1.150,00 

Euro, dhe pasi që i dëmtuari pajiset me dokumentet e lartcekura, i njëjti dyshon në vërtetësinë e 

tyre pasi që të njëjtat ishin lëshuar në emër të një personi tjetër dhe i dëmtuari lajmëron 

policinë ashtu që pas ekzaminimit të tyre nga ana e sektorit për ekspertime, është konstatuar se 

patentë shoferi dhe letërnjoftimi slloven janë të falsifikim i plotë ndërsa kartela bankare është 

pa konkludim në mungesë të një mostre standarde për krahasim. Dhe është dënuar me dënim 

me gjobë në shumë prej: 200 Euro, i dëmtuari A A këtu paditësi me vendbanim në fshatin Më, 

Komuna e I, për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civilë, dhe si 

dënim plotësuese i ka shqiptuar dënimin plotësuese marrja e sendit dhe atë i patentë shoferit 

slloven me nr. Serik .., letërnjoftimin sllovene me numër serik: .. si dhe një kartelë bankare ‘P, 

me numër: ....   

 

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. 

 

Baza ligjore :  

 

Gjykata gjen se në këtë raste kërkesëpadia e paditësit ka të bëjë me të drejtat me të cilat ai nuk 

mund të disponojnë, të parapara me nenin: 3.3 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), e 

lidhur me dispozitën e nenit: 39 të Ligjit për Marrëdhënie të Detyrimeve në të cilën 

shprehimisht është përcaktuar se baza e lejueshme e kontratës si vijon:  Secili detyrim 

kontraktues duhet të ketë bazën e lejueshme. Baza është e palejueshme në rast se është në 

kundërshtim me dispozitat e rendit publik, dispozitat tjera urdhëruese dhe moralin e shoqërisë. 

Konsiderohet se detyrimi ka bazë, edhe në rast se kjo nuk është e shprehur. Në rast se nuk ka 

bazë ose baza është e palejueshme, kontrata është nul dhe absolutisht e pavlefshme. Ndërsa me 

nenin: 37 të LMD - Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve është përcaktuar se: Objekti i 

detyrimit është i palejueshëm, në qoftë se është në kundërshtim me dispozitat e rendit publik, 

dispozitat tjera urdhëruese dhe moralin e shoqërisë. Gjykata konstaton që se  detyrimi të krijojë 

efekte të caktuara, ai duhet të jetë i lejueshëm. Detyrimi është i lejueshëm, nëse është në pajtim 

me rregullat kushtetuese, ligjore dhe me normat e moralit shoqëror.  

 

Pjesëmarrësit në marrëdhëniet e detyrimit lirisht mund të krijojnë marrëdhënie të detyrimit, por 

nuk mund të krijojnë marrëdhënie të detyrimit që janë në kundërshtim me rregullat 

kushtetuese, imperativë dhe me normat e moralit (neni 2 i LMD). Në qoftë se krijohen 
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marrëdhënie detyrimesh të palejueshme, këto marrëdhënie nuk krijojnë efekte juridike. Gjykata 

ka konstatuar se marrëveshja në mes paditësit dhe të paditurit, respektivisht i padituri ti 

siguroje dokumentacionin sipas kërkese se paditësit e ky i fundit t’i jap shumën prej:1.150,00 

euro, si shpërblim në emër të rregullimit të dokumentacionit, kjo gjykata konstaton se një 

raport respektivisht një akordimi i tillë në mese paditësit A (M) A dhe të paditurit B (A) L 

është një detyrimi i pa lejueshme ku natyra materialë e këtij raporti është specifikuar sipas 

dispozitave si me lartë.  

 

Gjykata konstaton se nga rregulla e përgjithshme për rivendosjen e gjendjes së mëparshme 

ekziston përjashtimi në rastin kur dy palët lidhin kontratën respektivisht në rastin konkret siç 

është vepruar në mese paditësit dhe të paditurit me marrëveshje më synim të realizimit të 

qëllimit të ndaluar siç ka qenë kërkesa për rregullimin e dokumentacionit. Kuptimi i kësaj 

rrethane qëndron në atë se në qoftë se është fjala për kontratën e ndaluar dhe të dy palët kanë 

vepruar në mënyrë të kundërligjshme, kanë lidhur kontratën e në rastin konkret kanë arritur 

marrëveshje  për realizimin e ndonjë qëllimi të palejuar, pala e cila e ka përmbushur prestimin 

e vet, nuk do të mundet, edhe pse kontrata është nule, t’i referohet nulitetit për të marrë prapa 

atë që i ka dhënë palës tjetër. Veprimi juridik që është i pavlefshëm mund të merret parasysh 

nga gjykata edhe kryesisht, pa u kërkuar nga pala e interesuar, madje edhe kundër vullnetit 

(dëshirës) të saj. Forma e parashtrimit mund të jetë edhe prapësimi, kjo për faktin se veprimi 

juridik absolutisht i pavlefshëm nuk mund të bëhet i vlefshëm me asnjë veprim të mëparshëm. 

 

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

si të pa bazuar edhe 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 e që faktet dhe pretendimet e palëve duhet të jenë të 

mbështetura në dispozitat ligjore respektivisht për të kërkuar mbrojtje ligjore me anë të padis 

në procedurë kontestimorë padia – kërkesa duhet të jetë ligjërisht e ligjshme.  

 

Gjykata vlerëson se në 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 të propozojnë 

prova me te 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 në  përputhje me ligjin, të provojë faktet 

mbi të  cilat e bazon pretendimin e saj.  

 

Në rastin konkretë rezultoi se pala paditëse nuk ofroi prova të mjaftueshme të cilat eventualisht 

do të vërtetonin pretendimet e saj. 

  

E duke iu referuar dispozitës së  nenit: 7 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, palët kanë për 

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

provat me të cilat konstatohen faktet e tilla, ndërsa me dispozitat e nenit: 319.1 të LPK , 

parashihet se secila palë ndërgjyqës ka për detyrë ti provoi faktet mbi të cilat i bazon kërkimet 

dhe pretendimet e veta. 

 

 

 

Nga të gjitha të cekurat si me lartë, gjykata erdhi në përfundim se padia dhe kërkesëpadia e 

paditësit , ashtu siç u cek në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi është plotësisht e pa 
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themeltë, për shkak siç u cek me lartë paditësi nuk ka ofruar prova të mjaftueshme të cilat do të 

vërtetonin pretendimet e tij. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata vendosi që secila palë ti bartë shpenzimet e veta 

procedurale, pasi që përfaqësuesi i paditësit dhe as i padituri, nuk kanë  paraqitur kërkesën e 

specifikuar për shpenzime, ashtu siç parashihet me dispozitën e nenit:  463 të LPK. 

 

Nga se u tha me lartë, gjykata vendosi si më dispozitiv të këtij aktgjykimi, bazuar në nenin: 

143 të LPK- së.  

 

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

Përgjithshëm, Divizioni-Civil, C.nr. 342/16, datë 27.11.2019.  

                                                                                                                    

 

G j y q t a r i 

         __________________ 

                                                                                                                Migjen Kastrati 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa, 

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

drejtuar Gjykatës së Apelit ne Prishtinë, e  

përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


