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Numri i lëndës: 2019:092237 

Datë: 05.10.2021 

Numri i dokumentit:     02245729 

 
C.nr.955/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren 

Kaltrinë Haliti, në çështjen kontestimore të paditëses N.T.P. “....” me seli në Prishtinë, të cilën 

sipas autorizimit e përfaqëson avokati Mursel Ahmeti nga Gjilani, kundër të paditurit R.A. nga 

Gjilani, të cilën e përfaqëson përfaqësuesja e përkohshme avokate Albina Budakova nga 

Prishtina, me objekt kontesti pagimi i borxhit, vlera e kontestit 36.388,60€, pas përfundimit të 

shqyrtimit gjyqësor, me dt.04.10.2021 morri këtë:  

 

A K T G J Y K I M  

 

I. REFUZOHET në tërësi si e pabazuar padia dhe kërkesëpadia paditëses N.T.P. “....” me seli 

në Prishtinë, kundër të paditurit R.A. nga Gjilani, me të cilën ka kërkuar që të obligohet i 

padituri R.A. nga Gjilani, që paditësit “Eurolab” nga Prishtina në emër të furnizimit të 

laboratorëve me paisje të laboratorëve të lëmisë së kimisë të ia paguajë borxhin sipas kontratës 

së lidhur me datë 30.05.2013 dhe faturave 1/27, 1/28 dhe 1/29 në shumën prej 36.388,60€, me 

kamatë ligjore prej 8%. 

 

II. OBLIGOHET paditësja që të paguaj shpenzimet e procedurës në shumën e përgjithshme 

prej 405€, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m  

 

Fillimisht paditësja ka ushtruar padi pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për 

Çëshjte Ekonomike, ndaj të paditurës .... me seli në Fushë Kosovë me të cilën ka kërkuar që ti 

paguhet borxhi në vlerë prej 36.888,60€ në emër të kontratës për furnzimin për paisjen e 

laboratorëve të kimisë të përshkuruara sipas faturave 1/25, 1/26, 1/27. Në seancën e datës 

14.06.2018 paditësja ka precizuar padinë në aspektin subjektiv ashtu që si të paditur ka 

precizuar R.A.n nga Gjilani me çrast Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti për 

Çështje Ekonomike, me aktvendimin e datës 14.06.2018, është shpallur jokompetente dhe 

lënda i është dërguar Gjykatës Themelore në Gjilan-Divizioni Civil. Pas krijimit të kushteve 
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ligjore, Gjykata Themelore në Gjilan – Divizioni Civil ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor të cilat 

seanca kanë vazhduar deri me datë 23.08.2021. 

 

 

I autorizuari i paditëses si në shqyrtimin përgatitor, kryesor ashtu edhe në spjegimet 

përfundimtare ka deklaruar se edhe më tutje mbete në tërësi pranë padisë ëdhe kërkesëpadisë 

me të cilën ka kërkuar që të bëhet pagesa e borxhit në shumën prej 36.888.60 euro sipas 

kontratës për furnizimin e laboratorëve të të paditurit me paisje laboratorike të lëmisë së 

kimisë, pasi që nuk është kontestuese se në mes të paditëses “...” dhe në mes të .... ka ekzistuar 

një raport civilo-juridik, sipas të cilës paditësja ka përmbushur detyrimet se saja ndërsa e 

paditura ka dështuar  që në kuadër të detyrimeve të saj të përmbush boxhin, duke shtuar faktin 

se tani i padituri R.A. kishte vënë në lajthim paditësen duke u prezentuar si pronar i .... ku pas 

eksperitzës finaciare është vërtetuar se i padituri R.A. asnjëherë nuk kishte qenë i regjistruar si 

pronar i këtij biznesi dhe si rezultat i kësaj kishin bërë precizimin e padisë në aspektin 

subjektiv ku si të paditur kishin precizuar të paditurin e lartcekur, ashtu që pas administrimit të 

provave matgeriale është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë gjendja faktike, ku nga 

ekspertiza e ekspertit financiar Riza Blakaj është konstatuar se ekziston detyrimi financiar i të 

paditurit ndaj paditëses, andaj ka kërkuar nga gjykata që të aprovoj si të bazuar kërkesëpadinë e 

paditëses dhe të detyrojë të paditurin që të paguajë borxhin. Në fund përfaqësuesi i të paditurës 

ka kërkuar shpenzimet e procedurës 

 

Përfaqësuesja e përkohshme e të paditurit si në shqyrtimin përgatitor, kryesor ashtu edhe në 

spjegimet përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi duke e 

kundërshtuar në tërsi kërkesëpadinë dhe padinë e paditësit, kjo edhe përkundër faktit se nuk 

është kontestues fakti se në mes të  paditëses dhe të paditurit ka pasur raporte afariste, por që 

kontestues është fakti nëse si pasojë e këtij raporti kontraktual i padituri ti kishte mbetur borxh 

paditësve, ngase nga kontrata e përpiluar me datë 30.05.2013, përkatësisht paragrafi 1 i kësaj 

kontrate kanë shënuar faturat me numër 1/25, 1/26 dhe 1/27, të cilat fatura nuk korespodojnë 

me faturat që gjinden në shkresat e lëndës ngase të njëtat fatura evidentohet me numra 1/28 dhe 

1/29, mbi bazën e së cilave nuk mund të vërtetohet borxhi pasi që të njëjtat nuk janë të 

nënshkruara nga të dyja palët kontraktuese, por të njëjtat janë të nënshkruara vetëm nga 

paditësja, duke shtuar se  dëshmit e dhëna nga dëshmitarët E.A. dhe N.SH. nuk vërtetojnë 

gjendjen e pretenduar faktike, e po ashtu nga ekspertiza e ekspertit financiar Riza Blakaj 

vërtetohet se kishte ekzistuar një raport juridiko-civil ndrëmjet palëve, por që nuk arrin të 

konstatoj saktësisht dhe në mënyrë përfundimtare ekzsitimin e borxhit dhe se faturat nuk janë 

shoqëruar me fletëdërgesa të mallit në të cilat me rastin e nënshkrimit të dorëzuesit dhe 

pranuesit dëshmohet furnizimi përkatës, e po ashtu ky raport financiar në faqen 9 të konstatimit 

vërteton se faturat me numër 1/25 dhe 1/26 nuk korespodojnë me faturat e bashkangjitura në 

lëndë, andaj nga gjykata ka kërkuar që ta refuzoj në tërësi si të pabazuar kërkesëpadinë e 

paditëses si dhe ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 
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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 materiale: Kontrata e lidhur në mes të 

paditëses “N.T.P. “....” dhe .... e datrës 13.05.2013 mbi furnizmin e laboratorëve të kimisë së 

Fakulteti ....,  Faturat mbi dorëzimin e paisjeve me numër 1/27, 1/28 dhe 1/29, deklaratat e 

Kemajl Sadiru dhe H.R. në cilësi të bashkëpronavrëve të paditëses të dhëna si në 

procesverbalin e datës 18.05.2017, leximin e deklaratave të dëshmitarëve E.A. dhe N.SH. të 

dhëna si në procesverbalin e datës 19.07.2017 dhe ekspertiza financiare e datës 18.09.2017. 

 

Pas vlerësimit me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku si në kuptim të 

nenit 8 të LPK si dhe në bazë të rezultatit të gjithmbarshëm të procedurës kontestimore, gjykata 

e refuzoi si të pa bazuar kërkesëpadin e paditësit dhe vendosi si në dispozitivin  e këtij 

aktgjykimi. 

 

Nga kontrata e datës 30.05.2013, e lidhur në mes të N.T.P. “....” në Prishtinë një njërën anë në 

cilësi të furnizuesit dhe “Nimedica” në Fushë Kosovë në anën tjetër në cilësi të blerësit, gjykata 

vërtetoi faktin se këto subjekte kishin lidhur këtë kontratë për paisjen e laboratorëve të lëmisë 

së kimisë të fakulteti “.....” me paisje laboratorike (instrumente, qelqurina) dhe reagjentë kimik. 

Në nenin 1 të kësaj kontrate ishte paraparë që paisjet e blera përkatësisht të shitura janë shënuar 

në ofertat – faturat me numër 1/25, 1/26 dhe 1/27 të datës 30.05.2013. 

 

Nga fatura me numër 1/27, e datës 15.05.2013, gjykata vërtetoi faktin se kjo faturë ishte 

lëshuar nga subjekti N.T.P. “...”, e cila faturë ishte bërë në emër të blerësit “....” në Fushë 

Kosovë dhe në të njëjtën janë të përshkruara produkte të ndryshme me vlerë të përgjithme prej 

4,229.60€ dhe se njëjta faturë është e nënshkruar vetëm nga ana e dorzuesit-paditëses N.T.P. 

“....” por që mungon nënshkrimi i pranuesit të mallit “......”. 

 

Nga fatura me numër 1/28, e datës 15.05.2013, gjykata vërtetoi faktin se kjo faturë ishte 

lëshuar nga subjekti N.T.P. “......”, e cila faturë ishte bërë në emër të blerësit “......” në Fushë 

Kosovë dhe në të njëjtën janë të përshkruara produkte të ndryshme me vlerë të përgjithme prej 

31,065.00€ dhe se njëjta faturë është e nënshkruar vetëm nga ana e dorzuesit-paditëses N.T.P. 

...... por që mungon nënshkrimi i pranuesit të mallit “....”. 

 

Nga fatura me numër 1/29, e datës 15.05.2013, gjykata vërtetoi faktin se kjo faturë ishte 

lëshuar nga subjekti N.T.P. ......, e cila faturë ishte bërë në emër të blerësit “....” në Fushë 

Kosovë dhe në të njëjtën janë të përshkruara produkte të ndryshme me vlerë të përgjithme prej 

1,024.00€ dhe se njëjta faturë është e nënshkruar vetëm nga ana e dorzuesit-paditëses N.T.P. 

...... por që mungon nënshkrimi i pranuesit të mallit “....”. 

 

Nga leximi i deklaratës së bashkëpronarit të paditëses K.S. të dhënë në seancën e datës 

18.05.2017, gjykata gjeti se ai ka deklaruar se me subjektin “....” kishin pasur bashkëpunim ku 

i padituri R.A. kishte kërkuar ofertë lidhur me furnizimin me paisje dhe repromaterial 

laboratorik, ashtu të njëjtit i ishin përgjegjur me ofertat 1/25, 1/26 dhe 1/27, ashtu që 

marrëveshja ishte arritur dhe furnizimi ishte bërë në afat me çrast i padituri Rabit i kishte 

falënderuar dhe marëveshja kishte qenë që brenda 10 ditësh pas furnizimit i padituri të fillonte 
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që të bënte pagesën, por që i njëjti më nuk u ishte përgjegjur dhe se tani më kanë kaluar muaj e 

vite e i padituri nuk ka paguar asnjë cent nga marrëveshja e arritur, ndërsa sa i përket 

mospërputhjeve të faturave apo ofertat e cekura në kontratë, dëshmitari ka deklaruar se kishte 

ndodhur një gabim teknik pasi që në kohën kur ishin bërë ofertat numrat kishin qenë të 

zbrazura dhe për shkak të vonesës pë përgjegjie ata numra ishin mbuluar. Tutje kishte 

deklaruar se ata nuk posedojnë dokumentacion për dorëzimin e mallit tek i padituri pasi që 

mallin e kishin dorzuar me mirëbesim dhe nuk kishte menduar se nuk do ti paguhej i njëjti 

ndërsa më vonë kishte dëgjuar se mallin të cilën e kishin dërguar tek “....”, të njëjtit atë mallë e 

kishin stërshitur.    

 

Nga leximi i deklaratës së bashkëpronarit tjetër të paditëses H.R. të dhënë në seancën e datës 

18.05.2017, gjykata gjeti se i njëjti ka deklaruar se i padituri kishte kërkuar që ta furnizonin me 

paisje laboratorike, ashtu që të njëjtit i kishin bërë një ofertë dhe kishin arritur marrëveshjen ku 

dëshmitarë kishte qenë edhe njëri ka dekanët e fakultetit Ibrahim Krasniqi  ku edhe  kishte 

nënshkruar kontratën dhe kishte premtuar se ishte i gatshëm që të dëshmonte se paisjet ishin 

pranuar, e po ashtu edhe bashkëpronari i “....” me emrin Elbasan kishte qenë në njohuri dhe 

kishte qenë prezent kur ishte bërë pranim dorzimi i mallit i cili kishte deklaruar se ishte i 

gatshëm që të dëshmonte se e kishin prnuar mallin, ndërsa lidhur me mospërputhjen e numrave 

të kontratave ka deklaruar se është gabim teknik gjatë përpilimit të kontratës dhe se të vërtetë 

janë numrat që gjenden në shkresat e lëndës, kurse sipas kontaktit të fundit që kishin pasur me 

të paditurin i njëjti u kishte thënë se kishte bankrotuar dhe nuk kishte mundësi që tua paguante 

borxhin. Tutje kishte deklaruar se faturat nuk ishin të nënshkruara pasi që i padituri kishte qenë 

në lëvizje në atë preiudhë dhe se me të njëjtin kishin pasur një bashkëpunim të mirë me çrast 

edhe tek i njëjti kishin pasur mirëbesim dhe se nuk kanë dëshmi për dorzimin e mallit pasi që 

fillimisht ishte bërë dorzimi i mallit e më pastaj ishte bërë lidhja e kontratës.  

 

Nga leximi i deklaratës së dëshmitarit E.A., të dhënë në seancën e datës 19.06.2017, gjykata 

gjeti se i njëjti kishte deklaurar se ai kishte qenë i punësuar tek “....” dhe se është të dijeni se 

paditësja kishte sjellur mallë tek e njëjta, por që nuk ishte në njohuri se çfarë kishte sjellur 

ngase të gjitha procedurat i kishte udhëhequr pronari i “....” andaj edhe nuk ishte në njohuri se 

pë çfarë kishin biseduar të njëjtit në mes tyre dhe për çfarë ishin marrë vesh, por që kishte parë 

përfaqësuesit e të paditëses që kishin ardhur 2 apo 3 herë tek “....” dhe se montimin e paisjeve e 

kishte bërë K.S. me punëtorët e tij, e po ashtu dëshmitari E.A. ishte në njohuri se i padituri 

kishte mbetur borxh tek paditësja por që nuk e dinte shumën e sakt të borxhit dhe as sasinë e 

paisjeve që kishte sjellur. 

 

Nga leximi i deklaratës së dëshmitarit N.SH., të dhënë në seancën e datës 19.06.2017, gjykata 

gjeti se i njëjti kishte deklaurar se ai nuk kishte qenë i punësuar me kontratë të rregullt tek 

paditësja, por vetëm për montimin e paisjeve laboratortike, ashtu që paditësja e kishte thirrur 

për të monutar një aparat andaj i njëjti kishte shkuar ku edhe kishte bërë montimin e paisjes ku 

prezent kishin qenë K.S., Fisnik Sadriu si dhe H.R. si dhe dy persona të tjerë punëtor të objektit 

ku kishin bërë montimin e paisjes dhe të cilën ai nuk kishte pasur kontakt por që vetëm kishte 

hyrë dhe kishte montuar paisjen, andaj edhe nuk kishte dëgjuar asnjë bisedë në mes të të 
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lartcekurve por që aty kishte parë vetëm paisjen që ai kishte montuar dhe nuk kishte parë paisje 

të tjera. 

 

Nga ekspertiza financiare e datës 18.09.2017, e përpiluar nga eksperti financiar Riza Blakaj, 

gjykata gjeti se i njëjti kishte konstatuar se: në mes të palëve ndërgjygjëse ishte lidhur kontrata 

për paisjen e laboratorëve të lëmisë së Kimisë të fakultetit “....” e datës 30.05.2013, e cila datë 

është me e vonë se data e faturave të furnizimit të mallit dhe se në kontratën e datës 

30.05.2013, faturat me numër 1/25 dhe 1/26 nuk korrespodojnë me fatuarat e bashkangjitura në 

lëndë, ndërsa fatura me numër 1/27 korrespdon me faturën e bashkangjitur në lëndë dhe se nga 

faturat e bashkangjitura lëndës nuk mund të vërtetohet të jetë bërë dorzim pranimi i mallit 

ngase faturat me numër 1/27, 1/28 dhe 1/29 të datës 15.05.2013 nuk janë të nënshkruara nga 

pranuesi i mallit.     

 

Me vlerësimin e provave të shtjelluara, secilën veç e veç dhe të gjitha së bashku si dhe thënieve 

të palëve në pajtim me dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore, gjykata ka 

ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditësit  nuk ka bazë ligjore dhe të njëjtën vendosi që 

t’a refuzojë në tërësi pasi që nuk është vërtetuar themelësia e saj. 

 

Gjithashtu gjykata në marrjen e këtij vendimi meritor u bazua në nenin 7.1 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK) ku është e 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”, dhe nenin 319 të LPK-së par.1 sipas të cilit “Secila nga palët 

ndërgjyqëse ka për detyrë të provoje faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e 

veta”,dhe në nenin 322 par.1 i cili thotë se “Në qoftë se gjykata në bazë të provave të marra 

(neni 8 i këtij ligji) nuk mund të konstatojë me siguri ndonjë fakt, për ekzistimin e faktit do të 

përfundojë duke i aplikuar rregullat mbi barrën e proves”  dhe 2 të LPK-së,  në të cilin është 

paraparë se  “Pala që pretendon se i takon një e drejtë ka për detyrë të provojë faktin që është 

qenësor për krijimin ose realizimin e saj, po që se ligji nuk parasheh diç tjetër”, e ku në rastin 

konkret paditësja me asnjë provë të vetme nuk ka arritur të vërtetojë se i padituri i kishte 

mbetur borxh, ngase në rastin konkret nga provat materiale dhe personale të administruara, 

gjykata gjeti se me rastin e nënshkrimit të kontratës në mes të paditëses në njërën anë dhe “....” 

në anën tjetër, palët kontraktuese ishin dakorduar mes tyre që paisjet e blera përkatësisht të 

shitura janë të shënuara në ofertat (faturat) me numër 1/25, 1/26 dhe 1/27 të pëshkruara si në 

pikën 1 (një) të kësaj kontrate, ndërsa në anën tjetër paditëjsa pranë gjykatës ka prezentuar 

faturat me numër 1/27, 1/28 dhe 1/29, tek të cilat e mbështetë pretendimin se i padituri u kishte 

mbetur borxh, nën arsyetimin se me rastin e përgatitjes së kontratës kishte ndodhur një gabim 

teknik, deklarime këto të cilës gjykata nuk ua fali besimin pasi që të njëjtat janë në 

kundërshtim me provat materiale dhe si faktin se këto fatura ishin të nënshkurara nga pranuesi i 

mallit me të cilën do të argumentohej se ishte bërë pranimi i mallit, e po ashtu pretendimet e të 

paditurës nuk gjejnë mbështetje as në dekaratën e dëshmitarit E.A. i cili ka deklaruar se se 

është të dijeni se paditësja kishte sjellur mallë tek “....”, por që nuk ishte në njohuri se çfarë 

kishte sjellur e po ashtu që nuk e dinte shumën e sakt të borxhit dhe as sasinë e paisjeve që 

kishte sjellur paditësja tek i padituri, duke shtuar faktin se edhe dëshmitari N.SH. i cili kishte 

deklaruar se në momentin kur ai kishte shkuar për të montuar një paisje, ai aty kishte hasur në 
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vetëm një paisje dhe nuk kishte parë paisje të tjera laboratorike, e po ashtu gjykata deri tek ky 

përfundim erdhi duke u bazuar edhe në ekspertizën financiare sipas të cilës eksperti financiar 

ka gjetur se nuk mund të vërtetohet që të jetë bërë pranim dorëzimi i mallit për faktin se faturat 

1/27, 1/28 dhe 1/29 të datës 15.05.2013, nuk janë të nënshkruara nga pranuesi i mallit. Gjykata 

ka analizuar edhe deklaratat e përfaqësuesve – bashkëpornarëve të paditëses, të cilët kanë 

deklaruar se ata nuk posedojnë dëshmi për dorzimin e mallit tek i padituri pasi që një gjë të tillë 

e kishin bërë me mirëbesimin dhe se dallimet në mes të numrave të faturave janë gabime 

teknike, dekalarata këto të cilave gjykata nuk ua fali beseimin pasi që të njëjtat janë në 

kundërshtim me provat e adminsitruara dhe se të njëjtat deklarata nuk paraqesin fakte mbi të 

cilat mbështeten kërkesat andaj  gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata vendosi  si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke u bazuar në nenin 452.1 

të LPK-së, ashtu që e obligojë paditësin që përfaqësuesit të përkohshëm të paditësit t’ia paguaj 

shpenzimet e procedurës dhe atë shumën prej nga 135€, për tre seanca të mbajtuara apo 

shumën e përgjithshme prej 405€ euro duke u bazuar në mossuksesin e paditësit. 

  

Gjykata gjithashtu ka vlerësuar edhe provat dhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka 

gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Nga të cekurat e më lartë e duka u bazuar në nenin 143 të LPK-së u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN  

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr. 955/18, Me dt.04.10.2021 

                                                                                                                            Gjyqtarja 

Kaltrinë HALITI 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi, është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve, pas ditës së pranimit të vendimit. Ankesa 

dorëzohet në kopje të mjaftueshme përmes kësaj gjykate. 

 


