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Datë: 25.03.2020 

Numri i dokumentit:     00913521 

 

 

                C.nr.159/19 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi, në çështjen juridike kontestimore të paditëses L.B nga Ferizaj rr .... nr...., të 

cilën e përfaqëson me autorizim av.B.S nga Ferizaj, kundër të paditurit N.S nga fshati .... 

K.Ferizaj, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi përkohshëm av.M.LL nga Ferizaj, me objekt 

kontesti kthim borxhi në shumën prej 37,029 euro, në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur me 

datë 27 Shkurt 2020, në prezencën e paditëses, të autorizuarit të saj, dhe përfaqësuesit të 

përkohshëm të paditurit mori, ndërsa me datë 25 Mars 2020 përpiloi me shkrim  këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

                                                        

I.APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses L.B nga Ferizaj rr....nr...., si e bazuar.  

 

II.DETYROHET i padituri N.S nga fshati ... K.Ferizaj, që paditëses në emër të borxhit ti 

paguajë shumën prej 37,029 € (tridhjetë e shtatë mijë e njëzet e nëntë euro), me kamatë ligjore 

prej 8% nga dita e paraqitjes së padisë dt.06.12.2019, deri në pagesën përfundimtare si dhe 

shpenzimet e procedurës në shumë prej 3,425 €, të gjitha brenda afatit prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 
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A r s y e t i m i 

 

 

Paditësja përmes të autorizuarit të saj av.B.S me dt.19.02.2019 ka paraqitur padi në gjykatë 

kundër të paditurit N.S nga  fshati .... K.Ferizaj,  për kthimin e  borxhit. 

 

Gjykata ka mbajtur seancën përgatitore me dt.14.06.2019, në të cilën seancë nuk ka prezantuar 

i padituri, në ftesën e datës 22.05.2019 është kthyer flet kthesa se i njëjti jeton në botën e 

jashtme, ndërsa me datën 15.04.2019 i padituri ka ushtruar përgjigje në padi në të cilën e ka 

kundërshtuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses. 

Pasi që i padituri nuk ishte gjendur në adresën e dhënë, gjykata me propozim të palës paditëse 

të njëjtës konform dispozitave ligjore të LPK-së i’a caktoi përfaqësuesin e përkohshëm nga 

radha e avokatëve av.M.LL. 

 

Në seancën kryesore dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditëse av.B.S ka deklaruar se 

paditësja të paditurit në disa raste i ka dhënë borxh duke filluar nga data 23.09.2014 kur i ka 

dhënë 935 euro, pastaj në vitin 2015 i ka dhënë 5,000 euro, me datë 20 qershor 2016 i ka dhënë 

4,000 euro, me datë 15.07.2016 paditësja i ka dhënë të paditurit 6,000 euro, ne vitin 2016 i ka 

dërguar 100 euro, pastaj  280 euro, me dt.19.04.2017 i ka dhënë 5,000 euro, 2,000 euro,  me 

dt.22.05.2017 i ka dhënë 1,500 euro,  me 13.04.2017 paditësja ika dhënë borxh 5,000 euro, me 

dt.13.04.2017 i ka dhënë 2,000 euro, me dt.15.05.2017 i ka dhënë 3,000 euro, pastaj 2,000 

euro, si dhe me datën 24.06.2017 paditësja i ka transferuar shumën prej 214 euro.  

Paditësja ka deklaruar se vazhdimisht i padituri i ka kërkuar para paditëses, dhe se pageat 

paditësja i ka bërë përmes transfereve bankare, ka provuar të kontaktoj me të paditurin në 

mënyrë që i njëjti t’ia kthej borxhin por i padituri vetëm se i ka premtuar se do ti a kthej por 

deri më sot i njëjti asnjëherë nuk i është lajmëruar paditëses, me të paditurin ka pasur raporte 

miqësore prandaj në besimi ka dhënë borxh sepse ka menduar që i njëjti do t’ia kthej të hollat. 

 

 

Paditësja i ka prezantuar gjykatës dy dokumente të identifikimit për të paditurin, ku fotografia 

është e njëjtë ku me njërën shihet emrin N.S ndërsa në tjetrën figuron emri A.H, dhe për këtë 
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arsye ka sqaruar se transferet janë bërë në emër të A.H sepse i njëjti ka prezantuar dokumentin 

me atë emër.  

Dhe se edhe nga ekspertiza financiare u vërtetua se paditësja i ka dhënë para borxh personit me 

emrin A.H dhe kjo vërtetohet nga transferet bankare, dhe se kjo është vërtetuar edhe nga 

dëshmia e dëshmitarëve, dhe këtë borxh e kanë pranuar edhe familjarët e të paditurit të cilët me 

një rast kanë shprehur gatishmëri që t’ia japin një banesë si kompensim, i ka propozuar 

gjykatës që ta aprovon padinë dhe kërkesëpadinë si të bazuar dhe ta detyroj të paditurin që 

shumë prej 37.029 euro t’ia paguaj në emër të borxhit me kamatë, gjithashtu i ka kërkuar edhe 

shpenzimet e procedurës. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit av.M.LL në seancë, në shqyrtimin gjyqësor dhe fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë pasi paditësja nuk ka 

vërtetuar thëniet se kinse i padituri i ka borxh  paditëses, paditësja as në dëshminë e saj në 

gjykatë nuk  ka vërtetuar faktin se i ka dhënë shuma të ndryshme kesh të paditurit,  nuk figuron 

asnjë bazë ligjore dhe marrëveshje në bazë të çkafit i ka dhënë para, nuk e ka kundërshtuar 

ekspertizën pasi e njëjta është profesionale, por deklarata e paditëses nuk përputhet me shumën  

e cekur në ekspertizë, nuk ka argumentuar burimin e parave të cilat pretendon se i ka dhuruar të 

paditurit, dhe për këtë arsye kërkon nga gjykata që të mos ia fali besimin paditëses. Sa i përket 

dëshmisë së dëshmitarit A.S, N.K dhe A.D, me asnjë rast dëshmia e tyre nuk ka mundur të 

vërtetoj se i padituri i ka obligim paditëses. Paditësja nuk ka dorëzuar asnjë provë burimore që 

i padituri i ka borxh paditëses përveç pretendimeve të saja në padi se përmes Moneta dhe Mony 

gram i ka dhënë shuma të parave borxh personit me emrin A.H. Ka deklaruar se kërkesëpadia 

nuk është e vërtetuar me asnjë provë dhe edhe po të kishte ndonjë bazë kjo kërkesë është e 

parashkruar nga shkak se borxhi është i vitit 2014 ndërsa padia është dorëzuar në vitin 2019, 

pra kemi të bëjmë me parashkrim të kërkesave. I propozon gjykatës që ta refuzon 

kërkesëpadinë si të pabazuar. 

I ka kërkuar shpenzimet e procedurës në shumën prej 1,550 euro, dhe atë për parashtresa 200 

euro, për 5 seanca të mbajtura  nga 270 euro për seancë  totali 1,350 euro. 

 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike në 

procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova: padia C.nr 159/19 e datës 19.02.2019; 
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pasqyra e transaksioneve dt.07.02.2019, 01.01.2008 deri 06.02.2019, Kopja e pasaportës për të 

paditurin N.S, përgjigje në padi e dt.15.04.2019, Aktvendimi për caktimin e përfaqësuesit të 

përkohshëm në tri gjuhë, kërkesa për verifikimin e identitetit të paditurit, parashtresë nga 

p[përfaqësuesi përkohshëm dt.12.11.2019, ekspertiza financiare e dt.06.12.2019, certifikata e 

lindjes në emër të N.S e dt.22.01.2020, certifikata e vdekjes në emër të A.H, Historiati i 

transfereve në Money Gram dt.21.11.2019. 

Pasi që gjykata e bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç  dhe të gjitha së bashku, mbështetur 

në dispozitat nga neni 8 të LPK-së,  arriti në përfundimin se në këtë çështje juridike duhet 

vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit, për këto arsye. 

 

Gjykata nga provat bashkangjitura në padi ka vërtetuar fatin se ka paditësja i ka dhënë para 

borxh të paditurit N.S kohë pas kohë, dhe se i njëjti asnjëherë deri më tani nuk ia ka kthyer 

parat paditëses. 

 

Paditësja në dëshminë e saj ka deklaruar se të paditurin e njeh që një kohë të gjatë dhe e ka 

pasur mik, prandaj në besim i ka dhënë parat borxh pasi të dy kanë punuar me tekstil dhe për 

këtë arsye e njëjta i ka dhënë parat përmes transfereve bankare duke filluar nga viti 2014 deri 

me vitin 2017, disa herë ka provuar të kontaktoj me të paditurin, ka kontaktuar edhe me 

familjen e tij të cilët kanë deklaruar se në këmbim të borxhit do ti japin një banesë, por deri më 

tani nuk ia kanë dhënë as parat e as banesën. 

 

Dëshmitari A.S ka deklaruar se të paditurin e njeh pasi e ka babë, ndërsa paditësen e njeh pasi e 

njëjta ka qenë njëherë tek shtëpia e tyre për të kërkuar një borxh që i kishte babai i tij. Ka 

deklaruar se babi i tij jeton në Francë dhe nuk e ka të rregulluar dokumentacionin dhe për këtë 

arsye nuk mund të vie në Kosovë. Ka deklaruar se babai i tij nuk i ka borxh paditëses. 

I njëjti ka deklaruar se me paditësen është takuar edhe kur e njëjta ka ardhur tek vendi i punës 

se tij ne marketin E.A në Prishtinë, por nuk pranon se i ka thënë se do ta kthej borxhin dhe as 

se do të hynë në ndonjë marrëveshje lidhur me kompensimin e borxhit me ndonjë banesë. 

Gjykata dëshmitarit i prezanton dokumentin identifikues me fotografi dhe me emër të A.H dhe e 

pyete se personi në foto a është babi juaj, dëshmitari përgjigjet ‘’ po’’. 

 

Dëshmitarja N.K ka deklaruar se paditësen e njeh dhe ka dëgjuar nga ajo se paditësja i ka 

dhënë para borxh N.S në shumë prej 37,000 €, dhe pse kanë kaluar 4 vite asnjëherë ska mundur 
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ti marr ato para  nga i njëjti, ka deklaruar se ka qenë njëherë prezent kur kanë shkuare me 

paditësen në një market në Prishtinë për të komunikuar me djalin e N.S-A...., dhe djali i të 

paditurit i ka thënë paditëses se këtë punë do ta zgjidhim vetëm mos më shqetëso në vendin e 

punës dhe se parat e huazuara nga babai i tij do ti’a kthej paditëses. 

Dëshmitari A.D ka deklaruar se paditësen e ka mike dhe e di se ajo i ka dhënë N.S diku afër 

35,000 €, dhe se bashku me paditëses kanë shkuar njëher tek shtëpia e të paditurit dhe ka dalur 

gruaja e tij se N... nuk është në shtëpi por do ta njoftoj, pas 3 apo 4 dite ka deklaruar se ka 

shkuar tek marketi E.A në Prishtinë sepse aty punon djali i N.S, dhe ai ika thënë se po ja kemi 

borxh L... të hollat por do të bisedon me babën dhe do të takohen, pra djali i tij asnjëherë nuk 

ka kundërshtuar se ia kanë borxh L... dhe vazhdimisht ka deklaruar se do ti’a kthejnë borxhin 

L... pasi të kontaktoj me babain e tij. 

Gjykata nga provat që i janë bashkangjitur padisë e ka vërtetuar faktin se personi Afrim Hyeni 

dhe N.S janë i njëjti person, pasi gjykata ka në shkresat e lëndës dokumentin identifikues me 

fotografinë e N.S dhe 2 identitetet e tij. 

Gjykata i është drejtuar Policisë së Kosovës dhe zyrës së Gjendjes Civile në Ferizaj dhe 

Prishtinë, u ka dërguar dy dokumentet identifikuese në emër të N.S dhe A.H  dhe ka kërkuar 

sqarime nga ana e tyre.  

Policia e Kosovës me memorandumin zyrtar të datës 06.03.2020 ka njoftuar gjykatën se ka 

bërë verifikimin e adresës dhe se adresa e N.S është në fshatin ... 

Zyra e gjendjes civile në Ferizaj me shkresën e datës 22.01.2020  i ka dorëzuar gjykatës 

ekstraktin e lindjes për N.S, ku të dhënat janë identike me dokumentin identifikues që gjykatës 

i ka dorëzuar paditësja. 

Ndërsa në ekstraktin e vdekjes se personit A.H, data e lindjes është e njëjtë me atë që pësoni 

A.H  ka në dokumentin që paditësja i ka dorëzuar gjykatës si provë, dhe në atë dokument si 

datë e lëshimit të të dokumentin identifikues figuron viti 2014, ndërsa në certifikatën e vdekjes 

personi A.H vendin e lindjes e ka Mitrovicën, dhe si datë e vdekjes figuron data 09.06.1999. 

 

Gjykata nga provat e administruara ka vërtetuar faktin se se në mes të palëve ndërgjygjese ka 

ekzistuar një marrëveshja gojore dhe atë se i padituri N.S ka kërkuar para nga paditësja duke e 

shfrytëzuar miqësinë e tyre, dhe atë kohë pas kohe nga marrur patra nga ajo në shuma të 
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ndryshme, me premtimin se do t’ia kthej, me ç’rast paditësja edhe ka pranuar, dhe përmes 

transferove bankare i  dhënë para borxh të paditurit. 

I padituri në përgjigjen  në padi të ushtruar në gjykatë e ka kundërshtuar padinë e paditëses 

duke mos dorëzuar ndonjë provë bindëse për gjykatën se pretendimi i paditëses nuk qëndron, 

për më tepër edhe familjarët kanë deklaruar se ai jeton jashtë vendit dhe për këtë arsye nuk 

mund të vie në gjykatë. 

Gjykata ka konsideruar se i padituri ka qenë i njoftuar me padinë dhe shkresat e lëndës  sepse i 

njëjti e ka pranuar aktvendimin për përgjigjje në padi dhe në afatin e paraparë ligjor ka 

paraqitur përgjigje në padi, i njëjti e ka pranuar marrëveshjen e lidhur me paditësin dhe borxhin  

ndaj tij meqenëse i njëjti nuk e ka kundërshtuar me asnjë provë padinë e paditësit. 

Gjithashtu vet mos interesimi i të paditurit që të dorëzoj prova për të kundërshtuar padinë e 

paditëses, për më tepër edhe vet djali i tij edhe pse para gjykatës nuk pranon se ka njohuri rreh 

borxhit që babai i tij i ka të paditëses por i njëjti vetëm ka ushtruar përgjigje në padi pa i 

bashkangjitur ndonjë provë, tregon për një mos interesim të paditurit t’ia paguaj borxhin 

paditësit. 

Gjykata i analizoi edhe theksimet e përfaqësuesit të përkohshëm të paditurit, i cili i propozoj 

gjykatës që  kërkesë padinë  e paditësit të refuzoj, mirëpo këto theksime gjykata nuk ia fali 

besimin pasi të njëjtat nuk arritën ta bindin gjykatës që të vendos ndryshe nga ajo që gjykata  

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Sa  i përket pretendimit të përfaqësuesit të përkohshëm se kemi të bëjmë me parashkrim, 

gjykata konstatoi se nuk ka të bëjë me parashkrim sepse kemi transaksionet bankare që 

paditësja i dhënë para të paditurit në vitin 2017, ndërsa padia është paraqitur me datë 

19.02.2019. 

 

Dëshmitë e dëshmitarëve gjykata pjesërisht i mori si të bazueshme edhe pse të njëjtit nuk kanë 

qenë të lidhur direkt me apo nuk kanë qenë prezent kur paditësja i ka dhënë para të paditurit,  

por dëshmitë e tyre vërtetojnë pretendimin e paditëses të theksuar në padi, dëshmitë e tyre kanë 

qenë në kohezion me njëra tjetrën. 

Për më tepër dëshmia e djalit të paditurit A.S gjykata e vlerësoi si të rëndësishme pasi i njëjti e 

pranon se personi në foto e ku evidentohet emri i A.H është babi i tij N.S, pra dëshmia e tij 



 Numri i lëndës: 2019:107106 
 Datë: 25.03.2020 
 Numri i dokumentit: 00913521 
 

7 (8)  

 2
0

1
9

:1
0

7
1

0
7

 

ndihmoi gjykatën në identifikimin e të paditurit, pasi gjykata nga transaksionet bankare ka 

vërtetuar se paditësja të paditurit në disa raste i ka dhënë borxh duke filluar nga data 

23.09.2014 kur i ka dhënë 935 euro, pastaj në vitin 2015 i ka dhënë 5,000 euro, me datë 20 

qershor 2016 i ka dhënë 4,000 euro, me datë 15.07.2016 paditësja i ka dhënë të paditurit 6,000 

euro, ne vitin 2016 i ka dërguar 100 euro, pastaj  280 euro, me dt.19.04.2017 i ka dhënë 5,000 

euro, 2,000 euro,  me dt.22.05.2017 i ka dhënë 1,500 euro,  me 13.04.2017 paditësja ika dhënë 

borxh 5,000 euro, me dt.13.04.2017 i ka dhënë 2,000 euro, me dt.15.05.2017 i ka dhënë 3,000 

euro, pastaj 2,000 euro, si dhe me datën 24.06.2017 paditësja i ka transferuar shumën prej 214 

euro. 

Gjykata ia fali besimin ekspertizës financiare të punuar nga eksperti E.P të dhënë me shkrim si 

dhe ne seancë i cili  ka deklaruar se dhe në tabelën nr.4të kësaj ekspertizë ka deklaruar se në 

bazë të transferove shuma e borxhit është 37,029 euro. Eksperti sipas kërkesës së paditëses ka 

llogaritur edhe kamatën dhe fitimin e humbur, mirëpo gjykata kamatën paditëses ia ka 

llogaritur 8% nga data e përpilimi të të ekspertizës data 06.12.2019 pasi atëherë gjykata ka 

konstatuar se i padituri i ka mbetur borxh paditëses. 

Gjykata në kuptim të dispozitave të cituara nga neni 143 dhe 153 të LPK-së,  e në lidhje me 

dispozitata e nga neni 245.1 të LMD-së ku përcaktohet se ‘’ kreditori në marrëdhëniet e 

detyrimeve ka të drejtë që prej debitorit të kërkoj përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka –

për detyrë ta përmbush atë me ndërgjegje dhe me tersi, në përputhje me përmbajtjen e tij’’ – 

gjeti se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Kamatë vonesa është vendosur në kuptim të nenit 382 të LMD-së, dhe atë nga data 06.12.2019 

nga data e përpilimit të ekspertizës. 
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Vendimin që pala e paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës gjykata e ka bazuar ne dispozitat 

ligjore konform nenit 452 të Ligjit për Procedurën Kontestimore. Gjykata e ka detyruar palën e 

paditur të paguaj shumën prej 3,425€ dha të 1450€ për 5 seanca të përfaqësuara nga av.B.S, 

100 € për ekspertizë financiare, përpilim të padisë 204 euro, taksë 101 euro,  përkthim të 

aktvendimit për përfaqësues të përkohshëm 20 euro, si dhe shpenzimet për përfaqësues të 

përkohshëm 1,550 euro, dhe atë ( 1,350 euro për përfaqësim në 5 seanca dhe 200 për 

parashtresa).  

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.159/19 dt.25 Mars 2020 

 

                                                                                                                     Gjyqtarja  

                                                                                             Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 

ditëve, nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


