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Numri i lëndës: 2019:153562 

Datë: 30.12.2019 

Numri i dokumentit:     00799993 

 

  C.nr.780/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm,gjyqtarin Alban 

Beqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë të paditësit F.M nga Ferizaj, të cilin me 

autorizim e përfaqëson av.G.R nga Ferizaj, kundër të paditurit F.N nga Ferizaj, Rr.”......” p.n., 

me objekt kontesti borxh, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datën 30.12.2019, në 

prezencën e paditësit dhe të autorizuarit të tij si dhe në mungesë të paditurit mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET në tërësi padia dhe kërkesëpadia e paditësit F.M nga Ferizaj, e paraqitur 

kundër të paditurit F.N nga Ferizaj, me të cilën ka kërkuar që i paditur të DETYROHET 

paditësit t’ia paguaj borxhin në shumë prej 4,970.00€, (katër mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë 

euro) në emër të shitblerjes së dyerve, fruterave dhe keramikës  si e pabazuar. 

 

II. Secila palë t’i heqë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

A r s y e t i m  

 

Gjykata pas pranimit të Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

Ac.nr.650/17 të datës 14.06.2019, në lidhje me arsyet e prishjes të Aktgjykimit të kësaj gjykate 

C.nr.317/15 të datës 20.05.2016, ka caktuar seancën gjyqësore  

 

Paditësit përmes të autorizuarit të tij në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetemi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë duke shtuar se paditësi të paditurit ia kishte dhënë fillimisht 247 cop 

dyer (tablla) si dhe 37 futera si dhe disa keramik, por meqenëse i padituri nuk e kishte 

përmbushur detyrimin e tij siç ishin pajtuar , paditësi ishte i detyruar që nga i padituri ti merr 

disa nga to respektivisht i kishte marr 157 dyer dhe 17 futera siç u vërtetua edhe nga deklarata 
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e paditësit, andaj pas kësaj paditësi me të paditurin kishin negociuar një çmim tjetër për dyert 

dhe futerat të cilat nuk i kishte marr paditësi nga i padituri dhe kishin ra dakort që shuma që i 

padituri do të duhej tia rikthej ka qenë 4.970€, i cila shumë ka theksuar se është vërtetur 

përmes marrëveshjes të nënshkruar me shkrim në mes paditësit dhe të paditurit e cila gjendet 

në shkresat e lëndës. 

Andaj ka theksuar se meqenëse i padituri nga paditësi i kishte marr dyer, futera dhe dia lloj 

keramike dhe ishin pajtuar që për të njëjtat ta përmbush detyrimin e tij në shumë prej 4.970€, të 

cilën gjë nuk e ka bërë edhe pse asnjëherë nuk e ka mohuar borxhin, ka kërkuar nga ana e 

gjykatë që ta provon në tërësi kërkesëpadinë e paditësi si të bazuar si dhe ka kërkuar 

shpenzimet e procedurës.   

I padituri në seancën e datës 30.12.2019, ka munguar edhe pse ka qenë i ftuar në mënyrë të 

rregullt siç shihet nga flet kthesa e Gjykatës ku ftesën s’bashku me procesverbaln e datës 

09.12.2019, e ka pranuar me datë 10.12.2019, mungesën nuk e ka arsyetuar dhe shtyrjen nuk e 

ka kërkuar, andaj Gjykata seancën e ka mbajtur në mungesë të paditurës konform nenit 423 

par. 4 të LPK-së. 

I padituri në ankesën e tij të paraqitur kundër aktgjykimit të kësaj gjykate e ka atakuar 

aktgjykimin si dhe ka theksuar se paditësi nuk ka sjellë prova në lidhje me vërtetimin e bazës 

juridike të kërkesëpadisë dhe lartësisë së saj, si dhe ka theksuar se është dashur që të mbahet 

seanca gjyqësore e mos të vendoset jashtë seancës me aktgjykim  

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike të çështjes, ka bërë administrimin e 

provave si vijon: U lexua prova e përpiluar me dorë të shkrimit të cilën gjykata e emërton si 

paketë ka çmim 30 euro copa pa datë, aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj 

C.nr.317/15 të dt.20.05.2016; ankesën e të paditurit të dt.16.11.2016 drejtuar Gjykatës së 

Apelit; aktvendimin e Gjykatës së Apelit AC.nr.650/17 të dt.14.06.2019.  

 

Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të ndërlidhura 

si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 të LPK-së, ka ka 

vendosur se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar. 

 

Gjykata me rastin e vërtetimit të gjendjes faktike konsideroj se ishte kontestuese sikurse baza 

juridike e kërkesëpadisë ashtu edhe lartësia e saj 
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Gjykata përmes marrëveshjes të administruar si provë nuk ka mundur të provon faktik se a e ka 

nënshkruar i padituri këtë marrëveshje pasi që askund nuk është emri dhe mbiemri i tij, përveç 

kësaj i njëjti ka munguar në seancën përgatitore dhe atë të shqyrtimit kryesor, kurse përmes 

ankesës që e ka paraqitur këtë kundër aktgjykimit të kësaj gjykate e ka atakuar respektivisht 

nuk e ka pohuar se ka lidhur ndonjë marrëveshje në emër të borxhit me paditësit në emër të 

dyerve, fruterave apo keramikës. 

 

Gjykata me rastin e refuzimit të kërkesëpadisë së paditësit për pagesën e borxhit e kërkuar nga 

i padituri, është bazuar për faktin se paditësi nuk ka arritur ta provojë përmes provave 

obligimin e të paditurit për shkak të mos përmbushjen e detyrimit sipas marrëveshjes që e ka 

prezantuar, ndërsa gjykata duke u bazuar në nenin 319 të LPK-së, në bazë të së cilës secila palë 

ka për detyrë të provojë faktet mbi të cilat i bazon pretendimet si dhe nenin 322 të LPK-së në 

bazë të së cilës në qoftë se gjykata në bazë të provave të marra nuk mund të konstatoj me siguri 

ndonjë fakt, për ekzistimin e faktit, do të përfundoj duke i aplikuar rregullat për barrën e 

provave, në rastin konkretë gjykata edhe përkundër deklaratës së paditësit në cilësi të palës i 

cili e ka specifikuar mënyrën, periudhën e dhënies së dyerve, llojin dhe sasinë fruterave, 

keramikës të paditurit, nuk ka arritur ta bind gjykatën në lidhje me sasinë e mallin, dhe çmimin 

e saj, pasi që i njëjti fillimisht nuk ka mundur ta provoj se si është bërë pronar i tyre meqenëse i 

njëjti me profesion ka qenë moler, (suvatim) nuk ka pasur një lokal që ushtron këtë veprimtari 

andaj gjykata deklaratës së tij në rastin konkretë dhe provës të cilën e ka prezantuar nuk ia ka 

falur besimin, pasi që prova si e tillë nuk përmban emrin dhe mbiemrin e të paditurit, datën e 

përpilimit të saj dhe as obligimin e marr nga i padituri siç pretendon paditësi, pasi që edhe nga 

deklarata e paditësit i njëjti ka theksuar se këtë e ka përpiluar paditësit. 

 

Kjo për faktin se as në seancën përgatitore dhe atë të shqyrtimit kryesor nuk ka prezantuar i 

padituri i cili do të deklarohej eventualisht rreth kësaj marrëveshje edhe pse gjykata i ka 

mbajtur dy seanca gjyqësore për këtë fakt, kurse në anën tjetër pala paditëse nuk ka qenë në 

gjendje të siguron ndonjë provë materiale me të cilën do të bindej gjykata, ku për ekzistimin e 

faktit do të përfundojë duke i aplikuar rregullat për barrën e provave, në rastin konkret gjykata 

ka konsideruar se paditësit nuk kanë arritur që të provojë pretendimet e tij në raport me të 

paditurin, andaj dhe mbi këtë bazë është refuzuar kërkesëpadia. 

 

Gjykata me rastin e vendosjes ka pasur parasysh gjithnjë pretendimet e paditësit në lidhje me 

këtë çështje kontestimore por nga provat të cilat janë administruara nuk ka pasur bazë për të 

vendosur ndryshe, për dallim të asaj që ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Sa i përket shpenzimeve të procedure gjykata vendosi konform nenit 450 të LPK-së, që secila 

pale ti bart shpenzimet e veta 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.780/19, me datën 30.12.2019 

 

                                                                                                                                 Gjyqtari  

                                                                                                                              Alban Beqiri 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditësh, pas pranimit të tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


