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                               C.nr 853/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil, 

gjyqtarja Florije Qerimi, në çështjen juridike kontestimore të paditësit I.I.E.  nga .... ,  të 

cilin sipas autorizimit e përfaqëson .... av.nga .... , ndaj të paditurit A.E.  nga .... , Komuna e 

Gjilanit, të cilin e përfaqëson ....  nga .... , sipas padisë për pagesë borxhi, pas seancës 

kryesore dhe publike, me datë 25.09.2019 mori këtë: 

 

A   K   T   GJ   Y   K   I   M 

 

I.REFUZOHET si e pabazuar në ligj kërkesëpadia e paditësit I.I.E.  nga .... , me të cilën 

ka kërkuar që të obligohet i padituri A.E.   nga .... , që në emër të borxhit t’ia japë shumën 

prej 27,000 €, të cilën e kishte pranuar në bazë të transaksionit të shitblerjes e cila si e tillë  

nuk është realizuar, me kamatë siç paguajnë bankat për mjete të deponuara në kohëzgjatje 

prej një viti, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën 

kërcënim të përmbarimit. 

 

II.Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore.  

 

  A r s y e t i m 

 

 

Paditësi I.E.  nga .... , ka ushtruar padi më datë 17.11.2017 kundër të paditurit A.E.  nga .... 

, me objekt kontesti pagimi i  borxhit, në të cilën kishte theksuar se paditësi me të paditurin 

kishin lidhur marrëveshje me shkrim më datën 28.05.2014 në të cilën ishin marrur vesh qe 

I.E. , shumën të cilën ia kishte dhënë hua A.E.  në vlerë prej 27.000 €, të njëjtën shumë 

kishin patur për t’ia kthyer deri në fund të vitit 2013. Por meqë të njëjtën shumë i njëjti nuk 

e ka përmbushur   tëherë janë marrë vesh pasi që A.E. , është në posedim dhe në shfrytëzim 

të ngas. Kad.1232-0 ZK Livoq i Poshtëm, e cila ka dimensione 11x25m në të cilën objekt 

për banim edhe kufizohet me pronën e J.E.  dhe në anën e kundërt gjindet ne kufi me 

pronën e vet A.E. , të njëjtën do ti dorëzojë  dhe t’ia njoh të drejtën në pronësi dhe posedim 

të përhershëm I.E. , nëse A.E.  nuk ia kthen këtë shumë të borxhit deri më 15 Gusht të vitit 

2014, kjo marrëveshje në mes palëve ishte e lidhur në gjendje të mirë psikofizike dhe 

shëndetësore dhe me vullnet të lirë dhe pa kurrfarë presioni të cilën e kishin nënshkruar 

palët në mes veti. 
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Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas shqyrtimit paraprak të padisë ka nxjerrë 

aktvendimin për përgjigje në padi më datë 05.12.2017. Me aktvendimin për përgjigje në 

padi,  gjykata e ka njoftuar të paditurin për detyrimin ligjor për dhënie të përgjigjes në padi 

dhe për pasojat ligjore që do ti ketë nëse nuk paraqet  përgjigje në padi dhe  për mundësinë 

që gjykata të marrë aktvendim për shkak të mosbindjes.  

I padituri, përmes të autorizuarit të tij  në përgjigjen në padi të dhënë më datë 17.01.2018  e 

ka kundërshtuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit,  duke theksuar që e njëjta 

nuk është e bazuar pasi që paditësi në kërkesëpadi vet e cekë se bëhet fjalë për një borxh 

nga viti 2008 nga e cila rezulton se kemi parashkrim të kërkesës së tij në kuptim të nenin 

354 të LMD-së.  

 

Përfaqësuesi i paditësit  .... , si në seancën përgatitore, kryesore ashtu dhe në fjalën 

përfundimtare, ka mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë duke theksuar se pas 

mbajtjes së shqyrtimeve paraprake kryesore si dhe shtjellimit të provave të vërtetohet  

gjendja faktike ashtu siç kërkohet në padi dhe kërkesëpadi të ushtruar nga ana e paditësit, si 

dhe pas shtjellimit të provave gjykata të bie aktgjykim me të cilin do ta aprovoj padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit në tërësi si të bazuara dhe ta obligojë të paditurin që të paguaj 

shumën prej 27.000 €, në emër të borxhit me kamatë ashtu siç paguajnë bankat mbi një vit 

pa destinim të veçantë. 

 

I autorizuari i të paditurit si në seancën përgatitore, kryesore dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi duke e kundërshtuar padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit, duke shtuar se paditësi I.E. , të paditurit në emër të vonesës ja ka 

llogaritë shumë prej 8000 € më vonë edhe shumën prej 2000 €. Po ashtu i njëjti ka theksuar 

se në bazë të kontratës së shitblerjes së paluajtshmërisë i padituri më datë 18.04.2011 

paditësit I.E. , ja ka bart në emër të tij ngas.kad.nr.1732/12 ZK Gjilan, dhe kjo pronë ishte 

llogaritur në lartësi prej 15 mijë euro e cila shumë ka hyrë në borxhin të cilin i padituri ia 

ka pas paditësit dhe se kjo kontratë është vërtetuar në ish Gjykatën Komunale në Gjilan. Në 

fund i njëjti i ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave të propozuara të marr 

aktgjykim me të cilin do të refuzohet në tërësi si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit I.E. , 

me të cilën ka kërkuar që të obligohet i padituri A.E. , që paditësit ti kthej borxhin në lartësi 

prej 27.000 €. 

 

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: Marrëveshja për kthimin e 

borxhit e lidhur me datë 28.05.2018 në mes të palëve ndërgjyqëse; Deklarata e paditësit 

I.E. , e dhënë tek noteri më LRP.nr.5125/19  me datë 26.07.2019; Çertfikata me nr.të 

lëndës 90171-2019e datës 30.07.2019; Aktvendimi me nr.të lëndës 12-4048 i datës 

15.04.2009 nga DGJKP në Gjilan; Deklaratën e të paditurit A.E. ; Deklaratën e 

dëshmitarëve N.J. , A.E.  dhe Z.I. . 

 

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

mbështetur në dispozitat nga neni 8 i LPK-së, arriti në përfundimin se në këtë çështje 

juridike civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 
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Gjykata nga provat që i janë bashkangjitur padisë dhe dëgjimin e dëshmitarëve  ka 

vërtetuar faktin se palët ndërgjyqëse më datë 28.05.2014 kishin përpiluar një marrëveshje 

meqë i padituri nuk e ka përmbushur obligimin për  kthimin e borxhit në shumë prej 27.000 

€, të cilën paditësi shumën të cilën ia kishte dhënë hua A.E. , nuk ia kthen këtë shumë të 

borxhit deri më 15 Gusht të vitit 2014, dhe meqë i padituri është në posedim dhe në 

shfrytëzim të ngas. Kad.1232-0 ZK Livoq i Poshtëm, të njëjtën do t’ia  dorëzoj dhe t’ia 

njoh të drejtën në pronësi dhe posedim të përhershëm paditësit. Gjykata as nga dëgjimi i të 

paditurit në cilësi të palës por as nga deklaratat e dëshimitarëve e as nga provat materiale 

nuk arriti të bindet për shumën e borxhit të cilën palët e kishin arritur marrëveshjen.  

 

Nga Deklarata e paditësit I.E.  e dhënë tek noteri më LRP.nr.5125/19  me datë 26.07.2019 

gjykata nuk arriti të vërtetoi vërtetoi faktin se paditësi I.E.  me datë 14.03.2008 kishte bërë 

një transakcion mbi shitblerjen me A.E.  nga ....  dhe ate lidhur me një paluajtshmëri me 

dimenzione 78x25,20x25,40 metra në mënyrë që të kthehet borxhi prej 30.000 €, por pasi 

që kishte ardhë në dijeni se kjo paluajtshmëri nuk evidentohet në emër të paditurit  e kishin 

bërë një marrëveshje tjetër për ngastrën kad.nr.1232-0 në Livoqë të Poshtëm, që nëse nuk 

kthehet shuma prej 27.000 € kjo paluajtshmri të bartet në emër të tij dhe të hyjëë në 

posedim dhe shfrytëzim të saj.  

 

-Nga deklarata e të paditurit A.E.  i dëgjuar në cilësi të palës – gjykata vërtetoi faktin se i 

padituri i kishte marrë hua paditësit një shumë të parave por nuk vërtetohet fakti se për 

çfarë shume bëhet fjalë mirëpo meqenëse i padituri nuk kishte pasur mundësi tia kthejë atë 

shumë dhe në marrëveshje mes tyre i kishte dhënë 492 m2 të parcelës me nr.01732-12 

ZK.Gjilan, e cila evidentohet në emër të paditësit, e që e njejta shfrytëzohet si rrugë private 

nga vëllezërit e të paditurit.  

  

-Nga deklarata e dëshmitarve N.J.  nga .... , Z.I.  nga .... ,                                                                               

gjykata nuk arriti të vërtetoi shumën e borxhit të cilën ia kishte dhënë paditësi të paditurit.  

 

Gjykata  pas  analizimit dhe shtjellimit të  gjitha provave të propozuara nga palët 

ndërgjyqëse e refuzoi kërkesë padinë e paditësit si të pabazuar, me të cilën ka kërkuar që të 

obligohet i padituri A.E.  që paditësit I.E.  t’ia kthejë borxhin në lartësi prej 27.000 €, nga 

se gjykata në bazë të gjitha provave të administruara nuk ka vërtetuar faktin se i padituri i 

ka mbetur borxh paditësit në shumën e lartcekur. 

 

Duke u bazuar në nenin 319.1 dhe nenin 322 pika 1 dhe 2 të LPK-ës, ku neni 319.1 citon 

“secila nga palët ndërgjyqëse ka për detyrë të provojë faktet mbi të cilat i bazon kërkimet 

dhe pretendimet e veta”, kurse neni 322.1 ka paraparë “në qoftëse gjykata në bazë të 

provave të marrura (neni 8 i këtij ligji) nuk mund të konstatojë me siguri ndonjë fakt, për 

ekzistimin e faktit do të përfundojë duke aplikuar rregullat mbi barrën e provës” , ndërsa 

neni 322.2 citon “pala që pretendon se i takon një e drejtë ka për detyrë të provojë faktin 

që është qenjësor për krijimin ose realizimin e saj poqese ligji nuk parasheh diq tjetër”, 

andaj nga provat e administruara, siç thamë edhe më lartë, paditësi nuk arriti të provojë 

faktin se i padituri i ka mbetur borxh paditësit në shumën e lartcekur ashtu siq pretendon 

paditësi, andaj mbi  këtë bazë gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi. 
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Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi ashtu që secila palë i bart  

shpenzimet e veta të procedurës edhe ate duke u bazuar në nenin 450 të LPK-ës. 

 

Gjykata pati parasysh edhe provat e tjera të paraqitura në këtë proces të cilat edhe u 

administruan, mirëpo të njëjtat prova nuk u arsyetuan, pasi që nuk do të ndryshonin 

gjendjen faktike apo nuk do të kishte ndikim në marrjen ndryshe të vendimit, siç edhe është 

marë në rastin konkret. 

 

Andaj nga të cekurat më lartë, duke u bazuar 319.1 dhe nenin 322 pika 1 dhe 2 të LPK-ës, 

lidhur me nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr.853-17, Më datë 25.09.2019 

 

          Gjyqtarja 

                   Florije Qerimi  

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj 

Gjykate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


