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Numri i lëndës: 2019:176138 

Datë: 03.03.2020 

Numri i dokumentit:     00870294 

C.nr.568/2018 
 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, gjyqtari Besnik Bislimaj, me 

zyrtaren ligjore, në çështjen kontestimore të paditësit L.K. nga Gjakova, të 
cilin e përfaqëson me autorizim av. Y.Xh. nga Gjakova, kundër të paditurit 

Gj.B., Komuna e Gjakovës, për shkak të borxhit, vlera e kontestit 7,500.00 
euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, të datës 18.02.2020, me datë 
03.03.2020, morri këtë:  

 
A K T GJ Y K I M 

 
I. REFUZOHET kërkesë- padia e paditësit L.K. nga Gjakova, përmes së 

cilës ka kërkuar që “Detyrohet i padituri Gj.B., Komuna e Gjakovës që t’ia 

paguaj paditësit në emër të borxhit shumën prej 8,000.00 $ (dollar), si dhe të 
gjitha shpenzimet procedurale, të gjitha këto në afat prej 15 ditës nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me 

dhunë”, si tërësisht e PABAZUAR. 
 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
 

 

A r s y e t i m 
 

 
Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Paditësi L.K. nga Gjakova, pranë kësaj gjykata, me datë 12.09.2018, ka 
parashtruar padi kundër të paditurit Gj.B., Komuna e Gjakovës, për shkak të 
borxhit në shumë prej 8,000.00 dollar, duke theksuar se paditësi L.K. nga 

data e hamendësuar në muajin korrik të vitit 2018 kishte dhënë hua të 
paditurit Gj.B. shumën prej 8,000.00 dollar, pa një destinim të caktuar, e që i 

padituri ishte i obliguar që t’ia përmbushë vullnetarisht pa kamatë ose ndonjë 
shpërblim tjetër, brenda afatit verbal të kontraktuar, mirëpo i njëjti nuk e ka 
përmbushur obligimin dajë paditësit dhe pas vërejtjes së paditësit dhe ka 

kërkuar nga gjykata që ta aprovoj kërkesë padinë e paditësit. 
 
I autorizuari i paditësit av. Y.Xh. nga Gjakova, në shqyrtimin gjyqësorë 

ka deklaruar se mbes në tërësi pranë padisë dhe kërkesë padisë, si dhe pranë 
deklarimeve nga seancat e kaluara. Në fjalën përfundimtare të dhënë me 

shkrim të datës 20.02.2020, i njëjti ka deklaruar se mbes pranë padisë dhe 
kërkesë padisë dhe pretendimeve të shprehura në të, tashmë besojmë se 
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është vërtetuar padia pa kontest, nga tre të paditurit sa kanë qenë në këtë 
kontest, dy prej tyre L. dhe L. e kanë pranuar borxhin. Andaj, shikuar nga 

historia e kreditorit , e debitorit të vetëm Gj.B., e njëjta histori shfaqet se i 
njëjti tashmë ka edhe borxhe tjera tek personat fizik, gjë të cilën e konfirmon 
edhe ai vete, andaj, në një situatë të tillë, vështirë se do të ishte e besueshme 

mohimi i këtij borxhi,  gjë për të cilën Gjykata nuk do të duhej të i a fali 
besimin, shikuar kronologjinë paditësi vije nga SHBA, i njëjti kishte ardhur 

me gjitha kursimet që i kishte pasur në veti mbledhur një jetë të tere, i 
padituri është në gjendje të vështirë ekonomike, por që në një moment 
keqpërdori besnikërinë, sinqeritetin, ndershmërinë nga miku i tij, që 

padyshim e drejta zakonore me shtrëngimin e duarve, ndikimi i kanunit, 
mendësia etj., ia pamundësoi përpilimin e kontratës, mosha e shtyrë e tyre, 

por që edhe afërsia e tyre në gjininë e krushësisë si dhe nga vendi i tyre 
mësojmë se shumë raste kur i është kërkuar përpilimi i kontratave kanë 
përfunduar si jo miq në mes veti. Andaj, ka kërkuar nga Gjykata që ta aprovoi 

padinë dhe kërkesë-padinë si të bazuar. 
 
I padituri Gj.B., Komuna e Gjakovës, nuk ka parashtruar përgjigje në 

padi edhe pse i njëjti, aktvendimin për përgjigje në padi e ka pranuar me 
kohë.  

Në shqyrtimin kryesorë i padituri ka deklaruar se e kundërshtojë 
padinë dhe kërkesë padinë e paditësit si të pa bazuar, pasi që unë nuk i kam 
borxh atij. Në fjalën përfundimtare i njëjti ka deklaruar se e kundërshtoj në 

tërësi padinë dhe kërkesë padinë pasi që unë nuk i kam borxh paditësit e as 
që i kam marrë borxh ndonjë herë, andaj i ka propozuar gjykatës që padinë 
dhe kërkesë padinë ta refuzojë në tërësi si të pa bazuar. Nuk i ka kërkuar 

shpenzimet procedurale. 
 

Gjendja faktike e vërtetuar 
 
Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar 

provat si në vijim: dëgjimin e dëshmitares L.M., Komuna e Gjakovës, dëgjimi i 
të paditurit në cilësi të palës. 

 
Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqës dhe provave të 

tjera në kuptim të nenit 8 të Ligjit Për Procedurën Kontestimore (LPK), me 

kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së 
bashku dhe ka gjetur se: 

 

Kërkesëpadia e paditësit L.K. nga Gjakova është në tërësi e pa bazuar. 
 

Nga dëgjimi i dëshmitares L.M., Komuna e Gjakovës, e lindur me datë 
20.08.1997, në Gjakovë, e cila në shqyrtimin kryesorë ka deklaruar se: L. e 
kamë burrë të tezës, ndërsa Gj. e kamë dajë, unë nuk dijë se çka kanë pasur 

mes veti, por kam dëgjuar nga tezja dhe burri i sajë këtu paditësi L. që kanë 
thënë se Gj.B. na ka borxh, por shumën e saktë nuk e dijë. Unë kaq di për 

ketë çështje, unë as një herë nuk kamë qenë ndërmjetëse në mes të L.K. dhe 
Gj.B. dhe se asnjë herë nuk kamë folur me ta në telefon. Gjykata kësaj 
deklarate ja fali besimin e plotë pasi që dëshmitarja ishte konkrete në 

dhënien e deklaratës së sajë dhe se e njëjta nuk ka dijeni të drejtpërdrejtë për 
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borxhin konkret, pasi që ajo deklaroi se ka dëgjuar nga paditësi në lidhje me 
borxhin. 

 
Nga dëgjimi i të paditurit Gj.B. nga Gjakova, i dëgjuar në cilësi të palës, 

i cili në shqyrtimin kryesorë ka deklaruar se unë paditësin L.K. e kam burrë 

të motrës dhe raportet me të janë të mira edhe pse ai nuk është i mirë, 
mirëpo prej tije unë kurrë nuk kam marrë borxh dhe as që më ka kërkuar ai 

ndonjëherë mua borxh. Gjykata kësaj deklarate ja fali besimin e plotë pasi që 
për gjykatën është bindëse. 

 

Baza ligjore 
 

Sipas nenit 8 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD-së), është 
paraparë se “Pjesëmarrësit në marrëdhënien e detyrimit kanë për detyrë ta 
përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e të njëjtit”, 
ndërsa me nenin 245 të po këtij ligji, është paraparë se “Kreditori në 
marrëdhënien e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e 
detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në 
tërësi, në përputhje me përmbajtjen e tij ”.. Me nenin 7.1 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK) është paraparë se “palët kanë për detyrë që të 
paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të 
propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”. ndërsa me nenin 7.2 të 

po këtij Ligji decidivisht ceket se “Gjykata është e autorizuar ti vërtetojë edhe 
faktet të cilat palët nuk i kanë paraqitur si dhe ti marrë edhe provat të cilat 
palët nuk i kanë propozuar, vetëm po që se nga rezultati i shqyrtimit dhe i të 
provuarit del përfundimi se palët kanë për qëllim disponimin me kërkesat me të 
cilat nuk mund te disponojnë lirisht (të përcaktuar në nenin 3 paragrafi 3 të 
këtij ligji), në qoftë se me ligj nuk është përcaktuar ndryshe”. 
 

Vlerësimi përfundimtar 
 

Nga administrimi i provave në këtë çështje kontestimore, të cilave dhe ja 
fali besimin e plotë, nuk është vërtetuar fakti se këtu i padituri Gj.B. nga 
Komuna e Gjakovës, ti ketë borxh paditësit L.K. nga Gjakova, shumën prej 

8,000.00 dollarë, pasi që me as një provë nuk është vërtetuar fakti se paditësi 
L.K. nga Gjakova, me këtu të paditurin Gj.B., Komuna e Gjakovës, të kenë 
krijuar marrëdhënie detyrimore ndaj njëri tjetrit, përkatësisht që paditësi L.K. 

të kishte dhënë para Borxh të paditurit Gj.B., pasi që me asnjë provë nuk 
është vërtetuar një fakt i tillë, e që sipas nenit 7.1 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK) është paraparë se “palët kanë për detyrë që të paraqesin të 
gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova 
me të cilat konstatohen faktet e tilla”. Nga dëgjimi i dëshmitares L.M. dhe 

dëgjimit të të paditurit Gj.B. është vërtetuar se paditësi asnjëherë nuk i ka 
dhënë borxh këtu të paditurit dhe përveç raporteve familjare të njëjtit nuk 

kanë krijuar raporte tjera juridike, kështu që për gjykatën kjo kërkesë është e 
pa bazuar dhe të njëjtën e refuzojë në tërësi si të pa bazuar ashtu që vendosi 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
 

Gjithashtu gjykata, edhe nga analizimi i padisë dhe theksimeve në të, ka 

konstatuar se paditësi ka sajuar borxhin e kërkuar nga i padituri, pasi që i 
njëjti nuk ka sqaruar arsyen e dhënies së këtyre parave borxh tek padituri, 
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nuk ka specifikuar edhe afatin kohorë se kur i njëjti duhet ti kthej këto para, 
as mënyrën se si janë dhënë këto para te i padituri. Andaj, në bazë të gjitha 

këtyre për gjykatën borxhi i kërkuar nga i padituri nuk ka bazë pasi që i njëjti 
nuk është vërtetuar me asnjë provë që është krijuar. 

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesorë të datës 18.02.2020, ka 
refuzuar propozimin e të autorizuarit të paditësit, për dëgjimin e paditësit në 

cilësi të palës, pasi që në seancën përgatitore gjykata kishte aprovuar 
propozimin e të autorizuarit të paditësit për dëgjimin e paditësit në cilësi të 
palës, por i njëjti në seancën e shqyrtimit kryesorë të datës 18.12.2019, ka 

bërë tërheqjen e propozimit për dëgjimin e paditësit në cilësi të palës, me 
arsyetimin se i njëjti nuk ka nevojë të dëgjohet, pasi që deklarimi i tije 

pasqyron edhe theksimet si në padi. Andaj, gjykata, propozimin e serishëm të 
dëgjimit të paditësit në cilësi të palës, ka për qëllim vetëm prolongimin e 
procedurës dhe asgjë tjetër.. mirëpo duke pas parasysh që paditësi nuk ka 

ofruar asnjë provë bindëse për të vërtetuar faktet e paraqitura në padi, për 
gjykatën edhe dëgjimi i paditësit është i pa rëndësishëm, pasi që deklarimet e 
tija nuk do të kishin mbështetje në asnjë provë ashtu që të njëjtin propozim e 

refuzoi. Gjithashtu gjykata e refuzoi propozimin e të autorizuarit të paditësit 
që nga telefonia Ipko, Vala dhe Z-mobil, të kërkohen bisedat e gjalla, pasi që 

një gjë e tillë nuk mund të realizohet në Procedurë Kontestimore.  
 
Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet tjera të palëve ndërgjyqëse, por të 

njëjtat nuk i morri për bazë pasi që të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e 
këtij aktgjykimi. 

 

Nga të lartcekurat dhe bazuar në nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi 
si në diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform  nenit 450 të 

LPK-së. 

 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 
C.nr.568/2018, me datë 03.03.2018 

 

 
Zyrtarja ligjore                                                                Gjyqtari 
Merita Xharavina                                               Besnik Bislimaj 

 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 ditësh, pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit të 
Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 
 

 

 

 


