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 C.nr.771/18 

 

 GJYKATA THEMELORE  GJAKOVË – Departamenti i përgjithshëm – Divizioni 

civil nga Gjykatësi Drilon HARAÇIA dhe me pjesëmarrjen e sekretares juridike Valbone 

Hoxha, duke vendosur në çështjen juridike të paditësit Rr.(P.)B., Komuna e Gjakovës,  të cilin e 

përfaqëson e autorizuara F.X., avokate nga Gjakova, me autorizim në shkresat e lëndës, kundër 

të paditurit P.(N.)Gj., Komuna e Gjakovës, të cilin e përfaqëson P.K., avokat nga Gjakova, me 

autorizim në lëndë, baza juridike për kthimin e borxh, vlera e kontestit 40.000,00 €, pas 

përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur me dt.30.12.2019, në prezencën e palëve në 

procedurë dhe të autorizuarve të tyre, me dt.01.04.2020, mori këtë: 

 
A K T GJ Y K I M  

 

I. REFUZOHET kërkesë - padia e paditësit Rr.(P.)B., Komuna e Gjakovës, me të cilën 

ka kërkuar që të DETYROHET i padituri P.(N.)Gj., Komuna e Gjakovës, që në emër të borxhit 

t’ia paguajë shumën prej 40.000.00 € (dyzetë mijë euro) me kamatën përkatëse ligjore të cilat e 

paguajnë Bankat komerciale në Kosovë për mjetet e deponuara në Bankë, në afat mbi një vit, pa 

destinim të caktuar e cila fillon të rrjedhë nga dt.21.11.2018, e tutje, gjer në pagimin definitiv, si 

dhe  shpenzimeve procedurale, e te gjitha këto në afatin prej 15 ditëve nga dita e marrjes së 

Aktgjykimit, e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë, SI E PA BAZUAR, për shkak të 

arritjes së parashkrimit. 

 

 II.Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Pala paditëse pranë kësaj Gjykate ka paraqitur padi, kundër të paditurit të lartcekur për 

kthimin e borxhit, duke theksuar se paditësi me dt.30.01.2015 ia ka dhen hua shumën prej 

40.000.00 € të paditurit pranë subjektit të tij afarist N.T.P “Q.B.” – Gjakovë, dhe atë në afat 

kthimi prej 6 muajve, ndërsa ka shtuar se pas kalimit të afatit prej 6 muajve i padituri nuk ia ka 

kthyer të hollat. 

 

E autorizuara e paditësit në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se mbesim në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesë padisë, paditësi me të paditurin ka lidhur një marrëveshje me datën 

30.01.2015, ku paditësi ka dhënë hua shumën e të hollave prej 40.000,oo € në lokalin afarist të të 

paditurit në Gjakovë. Këto të holla janë dhënë për një kohë të caktuar përkatësisht për 6 muaj pa 

ndonjë interes, pas kalimit të afati 6 mujor paditësi disa herë ka kërkuar që i padituri ta përmbush 

obligimin dhe të kthej borxhin të cilin e kishte marrë, mirëpo i padituri çdo herë ka gjete ndonjë 

arsyetim dhe ju ka shmang obligimit dhe deri më tani nuk i ka kthyer. I padituri para se ta merr 

borxhin disa herë ka shkuar dhe e ka kontaktuar të paditurin me nipin e tij V.D., K Gjakovë, i cili 
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në njëfarë forme edhe ka garantuar se borxhi i marrë do ti kthehet me kohë. Gjithashtu 

dëshmitarët në rastin e lidhjes së marrëveshjes ishin edhe K.B. dhe T.G., K. Gjakovë. I propozoi 

Gjykatës që pas administrimit të provave të merr vendim dhe të obligim P.Gj. që në afatin prej 

15 ditësh nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm, paditësit ti kthej shumën e të hollave prej 

40.000,oo € në kamat ligjore për mjetet e deponuara për nji vit, duke llogaritur prej dt. 

21.11.2018 nga dita e paraqitjes së kësaj padie si dhe ti kompensoi shpenzimet tjera procedurale.  

 

 E autorizuara e paditësit në fjalën përfundimtare të dhënë me shkrim me dt.09.01.2020 ka 

theksuar se gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor u administruan provat, u dëgjuan palët ndërgjyqëse si 

dhe dëshmitarët me të cilat u vërtetuan pretendimet e paditësit nga padia. Nga provat e 

administruara u vërtetua se kërkesa e parashtruar në padi e vërteton gjendjen faktike se paditësi 

me datën 31.01.2015 ja ka dhënë shumën e të hollave prej 40.000 euro të paditurit në subjektin e 

tij afarist N.T.P “Q.B.” e cila gjendet në rrugën M.M. në Gjakovë. Lidhur me këtë palët 

ndëgjyqëse kishin lidhur paraprakisht një marrëveshje me shkrim e cila i është prezantuar 

gjykatës si provë si dhe prova tjera ndërlidhëse të cilat e vërtetojnë gjendjen faktike se ky raport 

huadhënie ka ekzistuar dhe se i padituri që nga koha kur i  ka marrë këto të holla asnjëherë nuk i 

a ka kthyer paditësit. Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor nuk u vërtetuan arsyetimet e të pandehurit të 

cilat kanë qenë kundërthënëse me deklarimet në përgjigjen në padi si dhe deklarimeve të tij në 

shqyrtimin kryesor i cili në kundërshtimin në padi të dt. 21.12.2018 i jep një kahje krejt tjetër 

këtij raporti duke u munduar ta paraqesë si “fajde”, apo një raport të natyrës tjetër të cilin nuk ka 

mundur ta sqaroj as gjatë këtij shqyrtimi (duke i përmendur disa pasosha). Ndërsa në deklarimin 

e tij pranë gjykatës me dt. 30.12.2019 këtij raporti të huamarrjes dhe marrëveshjen e nënshkruar 

e paraqet si para kontratë duke tërhequr nga pretendimet në kundërshtimin e padisë. Në rastin 

konkret shumë qartë shihet se kemi të bëjmë me një raport huamarrje me shumë prej 40.000 €, të 

cilat i padituri i ishte marrë nga paditësi me premtimin se do ti a kthejë në afat prej 6 muajsh e 

këtë nuk e ka bërë deri me sot. Andaj përfundimisht gjykatës i propozoi që padinë e paditësit ta 

aprovoi në tërësi si të bazuar dhe i padituri P.Gj., në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi në kërcënim të përmbarimit me dhunë paditësit Rr.B. nga 

K Gjakovë t’ia kthen shumën e të hollave prej 40.000 € në emër të borxhit me kamatë ligjore si 

për mjetet e deponuara në bankë mbi një vit duke llogaritur prej datës 21.11.2018, kërkojmë 

shpenzimet e procedurës si dhe të përfaqësuesit për seancat e mbajtura sipas tarifës së Odës së 

Avokatëve të Kosovës. 

 

- Shpenzimet procedurale i kërkoj sipas TA-së.   

I autorizuari i të paditurit në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar mbesim në tërësi pranë 

përgjigjes në padi si dhe parashtrimeve në të. Shtoi se pretendimet e paditësit nuk qëndrojnë po 

ashtu nuk janë të vërteta duke filluar nga shuma e të hollave, mënyra e marrjes së të hollave si 

dhe vendi ku janë marrur të hollat. Paditësi ka paguar shumën e të hollave prej 24.000,oo € për 

nxjerrjen e dy pasaportave me shtetësi të shtetit Serbisë nga një person me origjinë nga Serbia, 

me të cilën i padituri e ka njoftuar paditësin që të njëjtit të merren vesh lidhur me nxjerrjen e tyre 

pasaportave si dhe pagesat të cilat do të bëhen për ato pasaporta. Paditësi asnjëherë nuk ka 

marrur të holla nga i padituri në shumën prej 40.000,oo €, por i paditësi me pretendimin se i 

padituri e ka njoftuar me personin nga Serbia për nxjerrjen e pasaportave i njëjti ka kërkuar nga i 

padituri që të ia paguaj atë shumë prej 40.000,oo €, pasi që pasaportat, njëra prej pasaportave ka 

qenë e falsifikuar dhe se llogarinë e ka kërkuar nga këtu i padituri. Paditësi ka kërkuar nga i 

padituri me dt. 30.01.2015 që ta nënshkruaj një marrëveshje që i njëjti ta pranon një borxh 

disproporcional në shumën të cilën e ka paguar paditësi për nxjerrjen e dy pasaportave, e cila 

shumë është paguar në vlerë prej 24,000 €, ndërsa paditësi ka kërkuar nga i padituri shumën prej 

40,000,oo €, me përqindje në formë kamate me të lartë që shuma të cilën e ka paguar. I padituri 

marrëveshjen të cilën e ka nënshkruar me dt. 30.01.2015 është përpiluar nën detyrim se në rast se 
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nuk e nënshkruan këtë marrëveshje do të paraqesë tek organet policore edhe për faktin që kjo 

marrëveshje ka qenë në një shumë tejet të lartë me pagesën reale të cilën e ka bërë paditësi për 

nxjerrjen e dy pasaportave. I padituri në rastin konkret nuk e ka marrë as shumën prej 24,000,oo 

€, pasi që ato të holla i ka marrë personi nga nënshtetësia e Serbisë dhe në rastin konkret këtu i 

padituri mungon edhe legjitimiteti pasiv i palës në procedurë sepse nuk ka asnjë obligim ndaj 

paditësit. I padituri në bazë të kësaj marrëveshje do të inicoi edhe procedurë penale nën detyrim 

për kamatë të lartë të fajdesë që është detyruar ta nënshkruaj. Propozoi që padia dhe kërkesë 

padia e paditësit të refuzohet në tërësi si e pa bazuar, po ashtu sa i përket propozimeve për 

dëgjimin e dëshmitarëve propozoi që të refuzohen pasi që nuk kanë asnjë relevancë lidhur me 

lëndën dhe nuk janë të shkruar në asnjë dëshmi me shkrim si dëshmitarë. Propozoi që në cilësinë 

e palës të dëgjohen ndërgjyqësit po ashtu të dëgjohet dëshmitari L.Gj., K Gjakovë. 

 

I autorizuari i të paditurit në fjalën përfundimtare të dhënë me shkrim me dt.09.01.2020 

ka theksuar se gjatë tërë këtij shqyrtimi gjyqësor janë administruar shumë prova materiale dhe 

personale në cilësinë e palës është dëgjua paditësi Rr.B. dhe i padituri P.Gj. janë dëgjuar 

dëshmitarët K.B., T.B., V.D. dhe L.Gj. ku nga dëshmitë e tyre dhe provat e administruara janë 

vërtetuar pretendimet e të paditurit se padia – kërkesë padia është e pa bazuar, se kinse paditësi 

Rr.B. i ka dhënë hua shumën e të hollave të paditurit P.Gj., po ashtu u vërtetua fakti se edhe nën 

supozimin se ekziston borxhi për të cilin pretendon paditësi, afati për kërkimin e këtij borxhi 

është parashkruar (vjetërsuar) ngase kanë kaluar më shumë se 3 vite nga dita ku thuhet që është 

bërë marrëveshje e nga dita kur është parashtruar padia nga ana e paditësit. Nga deklarimet e 

dëshmitarit L.Gj. si dhe deklarimi i vetë të paditurit P.Gj. është vërtetuar fakti se paditësi 

asnjëherë nuk ka pranuar shumën e të hollave që kërkon paditësi në kërkesën e tij, u vërtetua 

fakti se me paditësin kanë biseduar në zyrën e të paditurit në NTP ”Q.B.” lidhur me zgjerimin e 

aktivitetit bujqësor blerjes së viqave dhe se i padituri ka kërkuar nga paditësi që të siguroi mjete 

për blerjen e viqave, e të cilat mjete sipas bisedave gojore do të sigurohen nga paditësi brenda 1-

3, e cila do të konkretizohen me shkrim pas sjelljes së të hollave para zyrës noteriale brenda 1-3 

ditë nga marrëveshja gojore, me kusht që mjetet që do të jepen hua të i kthen i padituri në afatin 

prej 6 muajve nga data e dhënies së huas, po ashtu u vërtetuat fakti se paditësi asnjëherë nga dita 

e asaj marrëveshje nuk i ka sjellur të hollat në shumë prej 40.000.oo €, po ashtu u vërtetua fakti 

se marrëveshja e paraqitur nga ana e paditësit e datës 30.01.2015, e ka nënshkrua i padituri me 

kërkesën e paditësit që ti arsyetoi të hollat tek familja dhe të afërmit e tij se kinse të hollat ja ka 

dhënë të paditurit për ti mbuluar humbjet e të hollave të cilat ai e dinë se si dhe ka i humbur, po 

ashtu nga deklarimi i paditurit u vërtetua fakti se ajo marrëveshje nuk është jetësuar nga dy palët 

dhe nënshkruar nga dy palët paditësi dhe i padituri, të cilin fakt e ka deklaruar edhe i padituri se 

un nuk e kam lënë të nënshkruar nga dy palët paditësi dhe i padituri, të cilin fakt e ka deklaruar 

edhe i padituri se un nuk e kam lënë të nënshkruan Rr. deri në momentin se ti bjenë të hollat që 

marrëveshja të mos jetë e vërtetuar se Rr. i ka dhënë të hollat, asi mund të keqpërdoret kjo 

marrëveshje ashtu siç edhe është keqpërdorur, po ashtu nga deklarimet e tyre u vërtetua fakti se 

paditësi ditën kur ka qenë në zyrë për marrëveshje ka qenë vetëm dhe nuk ka qenë me personat e 

cekur si dëshmitarë e me çka kanë deklaruar se dëshmitarin T.G. nuk e kanë parë kurrë dhe as që 

e njohin si person, andaj deklarimeve të tyre gjykata duhet të ju falë besimin në tërësi sepse 

paditësi asnjëherë nuk i ka dhënë të paditurit të hollat për të cilat pretendon. Gjykata nuk duhet të 

ju falë besimin deklarimeve të dëshmitarëve K.B., T.G., V.D. dhe dëshmisë së paditësit në 

cilësinë e palës sepse dëshmitë e këtyre dëshmitarëve kanë qenë kontradiktorë me njëri tjetrin 

sidomos sa i përket prezencës së personit te (6) L.Gj. dhe më vet vetën dhe deklaratat e tyre, po 

ashtu deklarimet e tyre e vënë në pikëpyetje prezencën e tyre se ditën kur është bërë kinse 

marrëveshja a kanë qenë prezentë, por deklarimet e tyre shihen qartë se kanë qenë të ndikuar nga 

paditësi që i ka përgatitur që të deklarojnë në seancë gjyqësore ashtu siç ka biseduar paditësi me 

të paditurin për marrëveshje pa prezencën e tyre, sepse dëshmitarit K.B. në pyetjen e gjykatës 
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përgjigjet “Ka qenë Rr., unë V.D. dhe T.G. si dhe ka qenë personi L.Gj., mirëpo ai ka qenë 

punëtor dhe me rastin e dorëzimit të hollave nuk ka qenë në zyre”, dëshmitari T.G. në pyetjen e 

gjykatës përgjigjet” se në zyrë ka qenë P., V., unë dhe K., ka qenë edhe një person tjetër mirëpo 

ai ka dal jashtë pasi që i ka thënë P.” dëshmitari V.D. në pyetjen e Gjykatës përgjigjet” se jo nuk 

e di ndoshta ka qenë ndonjë punëtorë i P.” ndërsa paditësi Rr.B. thotë se nuk ka qenë L., atëherë 

shtrohet pyetja cila është e vërteta. Po ashtu nga deklarimi i Paditësit u vërtetua fakti se të hollat 

se i ka kërkuar i padituri i njëjti i ka kërkuar familjarëve të tij të cilëve ju ka thënë që këto të 

holla i duhen për ndërtimin e stallës së viçave dhe ky fakt jep të kuptojmë se paditësi është duke 

u munduar që Gjykatën të vënë në lajthim me deklarime të tij dhe kërkesën e tij, se njëherë 

thirret se ja ka dhënë të hollat të paditurit e një herë thotë se të hollat e kërkuara nga i padituri i 

ka siguruar nga të afërmit e tij kinse dëshiron të ndërtoi stallën dhe nuk e ka vërtetuar me asnjë 

deklaratë të afërmeve të tij se i kanë dhënë ato të holla apo ndonjë dokument kinse i ka marrur 

ato të holla, por ka paraqitur një transaksion banket në emër të K.B.t i cili fare nuk është palë në 

procedurë kinse ka marrur kredi për kthimin e borxhit familjarëve, kjo veprime të paditësit dhe 

këto prova japin të kuptojmë që paditësi është duke u munduar që Gjykatën të vë në lajthim se 

kinse i padituri i ka borxh. Gjykata duhet ta refuzoi padinë dhe kërkesë padinë e paditësit për 

faktin se padija është e parregullt edhe nga aspekti subjektiv i palëve në procedurë sepse aty 

kemi vetëm një të paditur ndërsa në marrëveshje është edhe personi juridik NTP Q.B. dhe se 

Gjykata nuk mund të vendos për një borxhe dhe një kërkesë të tillë kur mundon si palë 

subjektive – pasive në procedurë edhe NTP Q.B. pasi figuron në marrëveshje dhe gjykata nuk 

mund të vendos për borxhin se nuk mund vendosët drejtë kjo çështje kontestimore pa ditur se të 

hollat janë marrur në emër të personit fizik apo juridik e kur dihet që pronarë i personit juridik 

është K.Gj. e jo i padituri P.Gj.. Pra një kërkesë e tillë nuk mund të bazohet në provat e 

paraqitura nga paditësi siç është marrëveshja e datës 30.01.2015 sepse paditësi nuk e ka 

nënshkruar marrëveshje për të cilën supozon se është arritur, po ashtu nuk ka asnjë transaksion 

bankar se i ka qitur të hollat në llogarinë bankare të paditurit apo NTP Q.B., po ashtu në 

marrëveshje është përfshirë edhe vula e NTP. “Q.B.” me pronar L.Gj., me çka paditësi nuk e ka 

përfshirë si palë në procedurë edhe NTP Q.B., për të përcaktuar drejtë kërkesës padinë e tij, pra 

me të gjitha këto të meta nuk mund të vërtetohet kërkesë padia e paditësit. Gjithashtu në rastin 

konkret edhe nën supozim që ekziston ky borxh padia e paditësit është parashtruar jashtë afatit 

ligjor pasi kanë kaluar mbi 3 vite nga marrëveshja për të cilën pretendon paditësi pasi sipas 

deklarimeve të paditësit dhe të paditurit dhe dëshmitarëve afati ka qenë 6 muaj për me i kthyer të 

hollat nga data e marrëveshjes e datë 30.01.2015, me çka paditësi e ka parashtruar padinë me 

datën 21.11.2018 ndërkaq marrëveshja është bërë me dt. 30.01.2015 dhe duke llogaritur edhe 

afatin e kthimit prej 6 muajve nga data 30.01.2015 ky borxh është vjetërsuar (parashkruar) me 

çka Gjykata bazuar në Ligjin për Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) duhet që ta refuzoi kërkesë 

padinë e paditësit si të parashkruar. Përfundimisht gjykatës se faktit i propozoi që padinë dhe 

kërkesës padinë e paditësit Rr.B. të e refuzoi në tërësi si të pa bazuar dhe të pasafatshme, si dhe 

të obligon paditësin të paguaj shpenzimet procedural dhe njëkohësisht i kërkoi shpenzimet 

procedurale sipas tarifës së avokatëve. 

 

Gjykata pas vlerësimit të fakteve juridiko-relevante të kësaj çështje, çmuarjes së provave 

materiale, dhe në mbështetje të nenit 8 të ligjit për Procedurën Kontestimore nr.38/2008, vërtetoi 

se kërkesë-padia e paditësit duhet refuzuar për shkak të parashkrimit të kërkesë-padisë. 

 

Nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor si prova  janë nxjerr si: Shkresës së 

përpiluar me dorë shkrim të dt.30.01.2015, shkresës lidhur me regjistrimin e biznesit të lëshuar 

nga MTI-ARBK lidhur me biznesin L.Gj. BI, Transaksionit Bankar të lëshuar nga TEB Bankë 

me dt.30.12.2019 në emër të K.B., po ashtu është bërë dëgjimi i dëshmitarëve K.B., T.G., V.D., 

L.Gj. si dhe procedimin e palëve në procedurë Rr.B. dhe P.Gj.. 
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Nga Shkresa e përpiluar me dorë shkrim të dt.30.01.2015, është shënuar Marrëveshje mbi 

huadhënie. 1) Rr.B. i dha 40.000.00 € hua. 2) P.Gj. i muarr 40.000.00€ hua për blerjen e viçave. 

I murr P.Gj. nr. ID ..., nënshkrimi. I dha Rr.B. nr. Id. ..., dhe në këtë shkresë është vendosur një 

vulë e cila mbanë emërtimin N.T.P Q.B. – Gjakovë. 

 

Nga shkresa mbi regjistrimin e biznesit të lëshuar nga MTI-ARBK lidhur me biznesin 

L.Gj. BI, me emër tregtar N.T.P “Q.B.” adresa Gjakovë, është konstatuar se pronar ëstë L.Gj., 

data e regjistrimit të biznesit është me dt.01.04.2004. 

 

Nga Transaksioni Bankar të lëshuar nga TEB Bankë me dt.30.12.2019 në emër të K.B. 

është sjell si provë nga pala paditëse ku sipas konstatismeve shihet se K.B. ka marrë kredi me 

dt.07.04.2018 në shumën prej 20.000.00 € ku edhe ka filluar pagesat. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor në cilësinë e dëshmitarit ka proceduar K.B. (vëllai i 

paditësit) i cili ka deklaruar se në janar të vitin 2015 jam takuar me P. ku kam shkuar unë dhe 

vëllai Rr., T.G. dhe V.D. në zyrën e tij, pasi që Rr. më ka thënë se mi ka lyp disa pare hua dhe 

pra kësaj e kam parë që me V. para kësaj kohe ka ardh e i ka lyp. Ja kemi qu paret në zyrën tek 

P. i cili ka biznes për grumbullimin e grurit ku ia kemi dorëzuar 40.000 €, ku e ka nënshkruar një 

kontratë me vulë të veten P.. Afati i caktuar për kthimin e pareve ka qenë i caktuar afati 6 muaj, 

mirëpo i njëjti ka thënë se ka mundësi që ju kthej më përpara pasi që do ta bëjë dorëzimin e 

grurit në S.. Sipas të paditurit i njëjti ka pas për qëllim mi marrë disa bika pasi që kishte hap një 

fermë dhe kishte marrë dhe një subvencion prej qeverisë, ndërsa ka shtuar se asnjë pjesë e 

borxhit nuk iu ka kthyer. Dëshmitari ka shtuar se po kam qenë së bashku me Rr. si dhe ka pas 

raste kur kam shkuar edhe vet dhe i njëjti është përgjigjur se do ti kthej shumë shpejtë duke thënë 

pritem edhe një muaj edhe një muaj. Ndërsa të hollat i ka marrë personalisht P., në marrëveshje 

është vendosur edhe vula e firmës e cila është vendosur për pare të cila ia ka dhënë hua, dhe 

firma ka qenë në emër të P.t. Dëshmitari ka deklaruar se nuk ka qenë e caktuar data në 

marrëveshje pasi që i kemi besuar dhe se i njëjti ka deklaruara që do ti kthej brenda 6 muaj, kur 

ta dërgon grurin në S.. Dëshmitari ka deklaruar se kur janë dorëzuar të hollat ka qenë Rr., une 

V.D. dhe T.G. si dhe ka qenë personi L.Gj., mirëpo ai ka qenë punëtor dhe me rastin e dorëzimit 

të hollave nuk ka qenë në zyre. Lidhur me të hollat dëshmitari ka deklaruar se i ka mbledh Rr. 

nga motrat dhe vëllezërit dhe i ka tubuar dhe ia ka dërguar. Unë personalisht kam mare kredi 

25.000 €, për me ju kthyer borxhin familjarëve, motrave dhe vëllezërve, pasi që i padituri nuk e 

kthente borxhin. Dëshmitari ka deklaruar se i kemi besuar dhe nuk e këna menduar se nuk do të 

na kthej të hollat, andaj dhe nuk kam nënshkruar si dëshmitar në atë marrëveshje. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor në cilësinë e dëshmitarit ka proceduar T.G., i cili ka 

deklaruar se; P.n, unë e njoh nëpërmjet Rr.t dhe V. e kam parë disa herë me V. te Rr. në shtëpi, 

shton se unë kam qenë me K. duke ndejtur kur e ka thirre Rr. dhe i ka thënë se duhet të shkojmë 

deri te P.Gj. për me shkuar te depo e mullirit, kam qenë unë V.D., Rr. dhe kur kemi shkuar aty 

kam kuptuar se bëhet fjalë për disa të holla, rreth 40,000 €, ku ia ka dhënë Rr., P.t dhe i kam parë 

kur i ka nënshkruar në një cop letër dhe kam dëgjuar kur kanë biseduar për disa bika. Dëshmitari 

ka deklaruar se ka qenë huadhënie dhe afati i kthimit ka qenë për 6 muaj, unë kam qëlluar 

rastësisht. Ka shtuar se e njoh V.D. pasi që e kam komshi dhe rolin pak a shume e ka pas si 

ndërmjetësues pasi që i njëjti e ka njohur më shumë P.n. Ku V. ka thënë se është njeri i sigurte 

dhe do ti kthen të hollat. Afati për kthimin e të hollave ka qenë brenda 6 muajve dhe sa kam 

njohuri nuk është kthyer asnjë pjesë. Unë nuk e kam parë marrëveshjen, shton se i kam parë 

duke nënshkruar por nuk e dijë përmbajtjen, lidhur me afatin e kthimit me gojë e kam dëgjuar, 

mirëpo në marrëveshje nuk e dijë se çfarë kanë shkruar. Vendi ka qenë në depo tek P. në rrugën 
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për T.. Atë ditë i kam parë të hollat dhe ka pas të ndryshme, mirëpo nuk mund të them saktë pasi 

që kanë kaluar shumë vite, nuk kam dijeni se a janë marrë në emër të firmës apo personalisht. I 

njëjti ka shtuar se paditësi punon si bujk ndërsa me herët ka qenë punëtor në Mal të Zi, dhe sipas 

bisedave që i kemi pas paditësi i ka marrë të hollat nga ana e familjarëve. Në zyre ka qenë  P., 

V., unë dhe K., ka qenë edhe një person tjetër mirëpo ai ka dal jashtë, pasi që i ka thënë P.. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor në cilësinë e dëshmitarit ka proceduar V.D., i cili ka 

deklaruar se; P.n e njoh qe 7 vite, ndërsa Rr.B.n e kam kojshi dhe e njoh prej fëmijërisë, ndërsa 

palët  janë njoftuar nëpërmjet meje. Dëshmitari ka deklaruar se me P.n e kam mik që sa vite, 

ndërsa Rr. e kam kojshi dhe raportet me P. si shokë kanë qenë më të thella, pasi që e konsideroi 

edhe si dajë. Dëshmitari ka deklaruar se P. ju kanë nevojitur një shumë e të hollave, pasi që e 

kishte mbaruar stallën për viqa dhe i kam propozuar për të holla që të ia lyp Rr. dhe unë kam 

biseduar me Rr. dhe ja kam kërkuar të hollat për P., jam takuar nja dy tri herë me P. dhe kemi 

shkuar te Rr. dhe jemi takuar bashkë dhe i kam thënë se që të dy jeni njerëz të mirë dhe ki 

mundësi Rr. mi krye punë. Njëherë Rr. nuk i ka dhënë se ka deklaruara se nuk kam pastaj jemi 

takuar prapë dhe i kam thënë Rr. jepja, se e kam ditë se i ka disa të holla për stallë të vetë, pastaj 

prapë jemi takuar dhe ia ka dhënë, ku ia ka dhënë 40.000 €. Pranim dorëzimi i të hollave është 

bërë tek P. – vend punimi i tij, ka qenë viti 2015 muaji parë. Dëshmitari ka deklaron se po kam 

qenë prezentë dhe të hollat janë numëruar dhe janë dhënë kesh, kanë bërë me shkrim 

marrëveshjen, pasi që për këtë kishte vullnet edhe P. dhe afati i kthimit ka qenë brenda 6 muajve, 

roli im ka qenë se e kam njoftuar dhe kam ndërmjetësuar dhe ka shtuar se nuk janë kthyer të 

hollat. Dëshmitari ka deklaron se po ka kontaktuar Rr. me mua disa herë dhe kam biseduar me 

P.n dhe i njëjti më ka thënë se do të ia kthejë qe një muaj qe dy muaj të hollat i ka kërkuar në 

emër të vetin. Marrëveshja është bërë me shkrim me dorë dhe të njëjtin e ka shkruar vetë P.Gj.. 

Kur është bërë pranim dorëzimi i pareve kanë qenë prezentë unë Rr., K.B.  dhe T.G. dhe P. të 

cilat i ka pranuar të hollat. Dëshmitari ka deklaruar se ka nënshkruar P.Gj. ndërsa të tjerët nuk ka 

lejuar mi nënshkruar, pasi që kanë qenë njerëz të besueshëm. Lidhur me sigurimin e të hollave se 

një pjesë të hollave e ka pas ndërsa pjesën tjetër nuk e dijë se ku e ka siguruar. Pronar i firmës ka 

qenë L.Gj., djali i P. Rr. nuk e ka nënshkruar marrëveshjen pasi që P. e ka bërë vetë këtë 

marrëveshje, pasi që ne i kemi thënë se nuk ka nevojë me bërë këtë marrëveshje, andaj edhe Rr. 

nuk e ka nënshkruar, ndërsa të hollat janë dhënë dhe nuk ka pas ndonjë mosmarrëveshje. i njëjti 

ka deklaruar se L.Gj. nuk ka qenë atë ditë në zyre, ndoshta ka ndonjë punëtor i P.t. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor në cilësinë e dëshmitarit ka proceduar L.Gj., i cili ka 

deklaruar se me dt.30.01.2015, Rr. ka ardh në zyre tek unë vetëm dhe i kam dëgjuar duke 

biseduar me babai tim për një marrëveshje e cila nuk është jetësuar kurrë. Pra kjo marrëveshje e 

cila është shkruar me shkrim, është biseduar për blerjen e disa viçave, e cila marrëveshje ka qenë 

rreth 40.000 € të cilat të holla ka pas Rr. mi sjellë dhe të cilat nuk janë sjellë asnjëherë dhe po të 

silleshin ato të holla do të kërkoja që të njëjtat të transferohen nëpërmjet bankës. Marrëveshjen e 

ka nënshkruar vetëm P., ndërsa Rr. nuk e ka nënshkruar se pasi që i njëjti nuk i ka sjellë të hollat 

dhe do të kërkoja që e njëjta të vërtetohet tek noteri. Të hollat supozohet se kanë qenë të në emër 

të P. dhe nuk ka qenë askush prezentë. Ka shtuar se V. dhe K. e njoh ndërsa T.G.n nuk e njoh 

dhe asnjëri nuk kanë qenë prezentë. Ka shtuar se në rast se ishte arritur marrëveshja atëherë afati 

i kthimit ka qenë 6 muaj. Firma ime merret kryesisht me prodhime bujqësore nëse ishte marrë 

borxhi kemi pas për qëllim zgjerimin e biznesit. Marrëveshjen e ka shkruar babai im P.. Me 

rastin e shkrimit të marrëveshjes Rr. ka pas mi sjell kotë të holla shumë shpejt, se kanë qenë 

biseda pas sjelljes së të hollave e cila ka qenë afati shumë shpejtë një ditë apo dy dhe afati i 

kthimit ka qenë 6 muaj. Dëshmitari ka shtuar se tek zyret nuk kemi kamera të sigurisë dhe Rr. 

është duke e keq përdorë këtë të mirë të cilën ia ka bërë P., duke ia nënshkruar këtë marrëveshje 

për mbulimin e disa të hollave tjera. 
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Gjykata në shqyrtimin gjyqësor në cilësinë e palës ka proceduar paditësin Rr.B., i cili ka 

deklaruar se të paditurin e njoh që nga fundi i vitit 2014 dhe jam njoftuar nëpërmjet personit 

V.D. duke shtuar se P.Gj. së bashku me V. D. kanë ardhur disa herë tek unë te shtëpia V. me P.n, 

V. e kam dëgjua që ju drejtoj kë daja P. dhe më ka thënë se e kam dajë P.n. Ku ka ardh V. me P. 

dhe mi kanë lyp 40.000 €. Mi ka lyp borxh për 6 muaj kthim,  për blerjen e viçave. Unë i kam 

thënë nuk i kam prapë mbas një jave më ka thirre V. në telefon dhe jemi takuar në Restorantin 

K.. Në restorant ju kam thënë se nuk muaj se nuk i kam krejt, ka qenë edhe P. aty. Pas dy jave 

prapë kanë ardh tek shtëpia, kanë ardh e mu kanë lut për me ja u bërë qato pare. Ku unë i kam 

thënë brenda jave do të ju lajmëroi. Unë i kam pas të mia me vëllain rreth 20.000 €, ndërsa 

20.000 tjera 10.000 mi ka dërguar vllau ndërsa 10.000 tjera motra. Kur i kam bërë ato pare e kam 

thirre V., ka ardh deri te unë ka qëlluar T.G. te shtëpia ima së bashku me vllaun tim K., i kam 

thënë V. thirre P.n dhe du me ja dhënë parat për afat 6 muaj, pasi që ti V. je tu garantua për te. 

Kemi shkuar në zyrën e P.t tek mulliri ku i ka zyrat, ku kemi qenë unë V., K. dhe T.G. dhe P.Gj.. 

Ku ka qenë edhe një punëtorë prezentë i cili u sillke. Ia kam dhënë P. parat, P. e ka marrë një 

copë letër dhe e ka shkruar me dorë të vet, mandej kur ka ardh koha mi kthye mbas 6 muajve, 

nuk mi ka kthyer pastaj e kam thirre në telefon V., kurse V. ka thirre P.Gj. dhe jemi takuar P. na 

ka thënë shumë herë mua kur të vjen data më së largu 20 para vitit të ri dhjetor, 2015, kur të 

vijnë vëllezërit dhe djali prej botës së jashtme do ti kthej. Kur ka ardh ajo kohë jam shkuar te P. 

më ka thënë me datën 10 kur të bëhet grumbullimi i grurit që e dorëzon në M.S. do ti kthej. Nuk 

i ka kthyer, prapë me V. mandej më ka thënë si ti shes viçat se janë rrit për vit ri të vitit 2016 do 

ti kthej, prapë nuk mi ka kthyer. Mandej më ka thënë se kur të vjen festa më vijnë vëllezërit dhe 

djali do ti kthej, nuk mi ka kthyer, dikur mbas atyhit nuk e ka hap as telefonin, pas atyhit kam 

shkuar disa herë te V., V. më ka thënë se duhet me prite edhe pak, edhe pak deri sa ka ardh kjo 

ditë, ku jemi sot. Ka shtuar se paret janë dhënë atë ditë kur është nënshkruar ajo marrëveshja me 

shkrim. Kur është bërë pranim dorëzimi i të hollave nuk ka qenë dikush tjetër, përveç personave 

V.D., T.G., K.B. dhe unë e P., ka shtuar se me rastin e dorëzimit të hollave nuk ka qenë punëtori. 

Paditësi ka deklaruar se unë tani familjen e kam në botën e jashtme, ndërsa vet punoi si bujk. 

Kam qenë në Mal të Zi dhe kam punuar si punëtorë dhe jam kthyer në vitin 2014. Paditësi ka 

dekoruar se i kam marrë hua dhe të njëjtat ju kam kthyer në vitin 2018 pasi që kam marrë një 

kredi rreth 32.000 €, të cilin ende jam duke paguar, ku gjykatës ia dorëzojmë transaksionit 

bankar lidhur me këtë kredi të lëshuar nga TEB Bankë të dt. 30.12.2019. Personin me emrin 

L.Gj. e njoh dhe ditën kur është bërë marrëveshja nuk ka qenë prezent. Ka qenë një person 

prezent i cili ka mujt me qenë 1 min, ose një gjys minuti, ndërsa kur kam dal e kam parë në oborr 

aj ka qenë i shkurtë zeshkan me flokë të zi, i mesëm. Ka shtuar se kur është bërë marrëveshja me 

dt.31.01.2015 i padituri ka pas afat 6 muaj për mi kthyer të hollat. Paditësi ka deklaruar se unë 

nuk ja kam lyp këtë letër, mirëpo vet e ka bërë këtë letër dhe më ka lyp letërnjoftimin dhe e ka 

shkuar me dorë të vet. Dhe e ka nënshkruar me dorë të vet. Ndërsa nuk e kam nënshkruar i kam 

besuar këtij dhe V.. Dëshmitarët nuk kanë nënshkruar se unë e kam pas besimin tek V. dhe ky 

dhe unë nuk e kam kërkuar këtë marrëveshje me shkrim. Shuma e të hollave kanë qenë 500, 200 

dhe 100-she. Iu kam marrë huan nga vllau L. dhe motra T. D., ju kam lyp hua, dhe ju kam thënë 

se kam mi ndërtuar një stallë për veti. Paditësi ka deklaruar se ja kam dhënë P.Gj., ndërsa stallën 

nuk e kam ndërtuar, ndërsa ja kam treguar vllaut dhe motrës se të hollat ia kam dhënë P.t. 

Gjykata ka pyet paditësin se pse ti me ja dhënë 40.000 €, a ke pas ndonjë përfitim, paditësi ka 

deklaruar se jo. Gjykata ka pyet paditësin se a keni qenë ndonjëherë i dënuar për fajde apo 

përfitim jo proporcional. Paditësi ka deklaruar se jo. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor në cilësinë e palës ka proceduar të paditurin P.Gj., i cili 

ka deklaruar se jam ekonomist i diplomuar, 4 vite kam punuar si kryesues i Bordit të drejtorëve 

të Hidrositemit R. – D., për Gjakovë –R.-Prizren. Tani punoi si Kryetar i shoqatave të fermerëve 
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në nivel të Republikës. Paditësin e njoh nëpërmjet vëllaut të tij K., ka shtuar se kurrë në jetë nuk 

kam pas ndonjë raport me te dhe as nuk kam qenë në shtëpinë e tij. I padituri ka deklaruar se në 

fund të vitit 2014 kam ndejtë me Rr.n në restorant në E.. I padituri rreth këtij borxhi prej 40.000 

€ ka deklaruar se djali im L.Gj., e ka një qendër bujqësore e cila merret me grumbullimin e 

prodhimeve bujqësore si dhe me blegtori. Gjatë bisedave me Rr. kemi shqyrtuar mundësin e një 

lloji ndihme që nëse ka mundësi të mi ofroi disa mjete financiare për zgjerim të blegtorisë – 

blerjen e viçave. Ku Rr. më ka thënë se po e shqyrtoi mundësinë por që unë të jem i arsyeshëm 

para familjarëve të mi dhe rrethit të vet, nëse ka mundësi me dhënë një dëshmi pastaj të shikoj 

me ti gjete këto të holla. Unë ia kam dhënë një letër si drafte marrëveshje, në momentin kur ky të 

mi sjellë mjetet ku ka qenë biseda për 2-3 ditë, atëherë duhet të shkojmë te noteri, të i përcaktoi 

kushtet dhe i dorëzon mjetet. Unë ia kam dhënë atë drafte marrëveshje formalisht sa për të pas 

arsyetim, që brenda 2 ditëve maksimum 3 ditë do ti sjellë mjetet dhe të shkojmë te noteri dhe ta 

përpilojmë kontratën me shkrim. Ku me atë drafte marrëveshje jemi marrë vesh se nëse mi sjellë 

të hollat brenda 6 muajve të ia kthej, ndërsa për kushtet, interesin, do të merrem vesh me shkrim 

tek noteri. E kam prit 1,2,3 nuk ka ardh dhe nuk ka pruar asgjë, dhe nuk e kam thirre apo 

biseduar më. Marrëveshja është bërë  në zyrë tek unë e cila gjendet në rr. M.M. pn dhe prezent 

nuk askush nuk ka qenë kemi qenë vetëm unë dhe Rr. dhe djali im i cili vinte kohë pas kohe. 

Personat T.G., V.D. dhe K.B. se jo nuk i njoh T.G. nuk e njoh, ndërsa V. e njoh dhe K.. Kam 

dëgjuar se paditësi ka qenë në botën e jashtme. Marrëveshja është shkruar rreth orës 4 mbasdite e 

dt. 30.01.2015, në dhjetor të viti 2014, kemi ndejt disa herë në E., ndërsa në 30 janar 2015 kemi 

nënshkruar draft marrëveshjen. I padituri ka deklaruar se ketë e ka kërkuar Rr., dhe mjaft mirë 

jemi sqaruar në mes veti. Sepse po ta kisha bërë drafte marrëveshje, atëherë sipas Rr. nuk do të 

ketë besim te rrethi i tij për sigurimin e mjeteve dhe kur unë ja kam afruar Rr., i njëjti ka dashtë 

me nënshkruar se i muarr dhe i dha. Ndërsa unë nuk e lejova me nënshkruar pasi që nuk janë 

dhënë. I padituri ka deklaruar se në bazë të kësaj drafte marrëveshje i njëjti ka pas me ja 

prezantuar familjarëve dhe me ja siguruar të holla. Pranë kësaj Gjykate nuk kam ndonjë çështje 

për borxh, pasi që është herra parë që vie pranë kësaj gjykate. I padituri ka deklaruar se unë kam 

qenë si drejtor komercial për atë arsye e kam përdor vulën e firmës me qëllim që Rr. ta ketë me 

të lehtë sigurimin e mjeteve. Gjykata ka pyet të paditurin se a keni pyetur nëpërmjet ndonjë 

personi tjetër apo personalisht Rr. se pse po i kërkon këto pare, pasi që ju deklaruat se nuk janë 

dhënë asnjëherë. I padituri ka deklaruar se nuk ka biseduar me mua, mirëpo djalit i ka bërë 

presion të madhe, ndërsa unë jam njoftuar përmes Gjykatës. I padituri ka deklaruar se ka shkuar 

në zyre tek djali e ka penguar, e ka mbyll derën, i ka thënë mi ka prindi yt 2.000,oo €, pastaj ka 

shkuar ka thënë janë rrit janë bërë 4.000,oo €, tretën herë ka thënë janë bërë 6.000.oo €. Pastaj 

djali është shqetësuar dhe e kam parë se nuk është në rregull, kam biseduar me të shoqen ku me 

ka treguar dhe e kam mbyll firmën dhe kam marrë djalin në shtëpi. Rastin nuk e kam paraqit në 

polici. Kamera të sigurisë tek zyrat e punës nuk kemi. 

 

Gjykata pas analizimit dhe vlerësimit të provave dhe pretendimeve të palëve, 

respektivisht pretendimet e të autorizuarit të paditurit i cili është thirrur në parashkrimin e 

borxhit, Gjykata erdhe në përfundim se kërkesë-padia e paditësit është parashkruar pasi që 

borxhi i cili është objekt i kësaj kërkese sipas marrëveshjes është lidhur me dt.30.01.2015, e cila 

është lidhur në mes të paditësit dhe të paditurit e cila është lidhur në zyrat e objektit afarist N.T.P 

“Q.B.” – Gjakovë dhe në atë marrëveshje është venë vula e firmës ku është shënuar në 

marrëveshje për blerjen e viçave, me afat kthimi brenda 6 muajve (sipas deklarimit të vet palëve 

dhe dëshmitarëve ) që do të thotë i afati i kthimit të borxhit ka qenë me dt.30.07.2015, pastaj ka 

filluar të rrjedh afati i parashkrimit, ndërsa pala paditëse kërkesë – padinë për kthimin e borxhit e 

ka parashtruar pranë kësaj Gjykate me dt.21.11.2018 çka do të thotë se kërkesë-padia është 

parashtruar pas 3 viteve respektivisht me dt.21.11.2018, ku edhe ka kaluar afati 3 vjeçare lidhur 

me mbrojtjen gjyqësor pra ka arritur parashkrimi i kërkesë-padisë, pra borxhi konsiderohet se 
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është dhënë me dt.30.01.2015, afati i kthimit 6 muaj pra me dt.30.07.2015, ndërsa kërkesë-padia 

sipas shkresave te lëndës është parashtruar me dt.21.11.2018 pas afatit 3 vjeçar, po ashtu duhet 

cekur faktin se parashkrimi nuk është ndërpres gjatë këtij intervali kohorë pasi që nga vet 

paditësi dhe dëshmitarët të njëjtit kanë deklaruar se i padituri nuk ka kthyer asnjë pjesë të borxhit 

ku do të ndalet parashkrimi, andaj Gjykata duke marrë parasysh se pala e paditur është thirrur në 

parashkrimin – vjetërsimin e kërkesë-padisë, Gjykata konsideron se një pretendim i tillë qëndron 

për faktin se pala paditëse padinë e ka parashtruar kërkesë-padinë pas afatit tre vjeçare, andaj në 

bazë të lartcekura kjo gjykata erdh në përfundim se kërkesë-padia e paditësit është e pa 

bazuar dhe si e tillë u refuzuar duke u bazuar në nenin 355 parg.1 të Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimit të Kosovës. 

Gjykata nuk bëri analizimin e provave tjera pasi që nuk kishin influencë në vendosje ne 

mënyrë tjetër të kësaj çështje. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u muarr konform nenit 450 te LPK-së, pasi që palët 

në procedurë nuk i kanë specifikuar shpenzimet procedurale.  

  

Nga të lartcekurat u vendos si në diapozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

C.nr.771/18 të dt.01.04.2020.  

                                                    GJ Y K A T Ë S I,  

                                          Drilon HARAÇIA 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi  lejohet e drejta e ushtrimit të ankesës, në afat 

prej 15 ditëve , Gjykatës së Apelit në Prishtine, nëpërmes kësaj Gjykate.  


