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Numri i lëndës: 2019:145072 

Datë: 21.05.2021 

Numri i dokumentit:     01802821 

 

        C.nr. 314/2017 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN/DEGA NË VITI - Departamenti i 

Përgjithshëm, gjyqtari Arben Xheladini, në çështjen kontestimore të paditësit, NN, me adresë 

Lagja “NN”, rr. “Fatmir Ibishi”, nr. I/40, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson, Zyre Avokatie 

"B&B" Sh.“.k. me adresë Rr. “Bulevardi i Pavarësisë”, H-I, K-I, Nr. 3, Gjilan, kundër të 

paditures NN”, me seli në Viti, me numër të biznesit 80081804, dhe numër fiskal 600145561, 

me pronar Mehmet Slemani, me objekt kontesti mos përmbushja e kontratës, vlera e objektit të 

kontestit 4, 761 Euro, pas pranimit të përgjigjes në padi, jashtë seance, me datë 11.05.2021, 

mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

PA SHQYRTIM KRYESOR TË ÇËSHTJES 

  

I. Aprovohet kërkesëpadia e paditësit NN nga Gjilani, me adresë Lagja “NN”, rr. “Fatmir 

Ibishi”, nr. I/40, e paraqitur kundër të paditurës NN”, me seli në Viti, me numër të biznesit 

80081804, dhe numër fiskal 600145561, me pronar Mehmet Slemani dhe, detyrohet e paditura 

që paditësit t’ia paguajë shumën prej 4, 761 Euro me kamatë ligjore prej 8 % në vit, e llogaritur 

nga data e parashtrimit të padisë në gjykatë e deri në pagesën e plotë, në afat prej 15 ditësh nga 

pranimi i këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit.   

 

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

 

A r s y e t i m  

 

Me datë 06.09.2017, paditësi NN, nëpërmjet përfaqësuesit të tij me autorizim, Burim Islami, 

avokat me seli të zyrës në Gjilan, ka paraqitur padi, kundër të paditurës NN”, me seli në Viti, 

me të cilën ka kërkuar nga gjykata aprovimin e kërkesëpadisë dhe detyrimin e të paditurës për 

t’ia paguar paditësit shumën prej 4, 761 Euro, më kamatë ligjore prej 8 % në vit, e llogaritur 

nga data e dorëzimit të padisë e deri në pagesën definitive.  

 

Pretendimet në padi, i ka mbështetur në faktin se me datë 28.12.2015, me të padituren kishin 

lidhur marëveshje për  mbajtjen e një dasme në lokalin e  të paditurës, me datë 13.07.2016 me 

fillim në ora 20:00, në të cilën ishin paraparë të merrinin pjesë 230 persona, ashtu që çmimi për 

person ishte 20.70 Euro, ndërsa shuma e përgjithshme e çmimit të kontraktuar kishte qenë 4, 
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761 Euro, të cilin, paditësi e kishte paguar paraprakisht. Dasma e planifikuar nuk ishte mbajtur 

për shkak se paditësi, me datë 24.06.2016, kishte pësuar një aksident trafiku, dhe për këtë e 

paditura ishte informuar me kohë, me të cilën, me marrëveshjen me shkrim të datës  

16.12.2016, ishin dakorduar që e paditura t’ia kthejë paditësit shumën prej 4, 761 Euro më së 

largu me datë 01.08.2017.    

 

E paditura, në përgjigjen në padi, të dorëzuar në gjykatë me datë 26.09.2017
1
, i ka pohuar 

faktet vendimtare si në padi: ekzistimin e kontratës për organimizim e dasmës, faktin se 

paditësi e kishte paguar paraprakisht shumën prej 4, 761 Euro ndërsa, dasma nuk ishte mbajtur 

për shkak se paditësi kishte pësuar aksident, e gjithashtu se me datë 16.12.2017, paditësi dhe e 

paditura ishin dakorduar që e paditura t’ia kthejë paditësit shumën prej 4, 761 Euro më së largu 

me datë 01.08.2017.  Përkundër pohimit të fakteve vendimtare, e paditura e ka kontestuar 

kërkesëpadinë e paditësit, me arsyetimin se, paditësi e ka kërkuar kthimin e të hollave para 

datës së përcaktuar me marrëveshjen për kthimin e të hollave, që e paditura i kishte marrë 

avans nga paditësi. Sipas të paditures, paditësi kishte shkuar për të kërkuar borxhin  me datë 

01.08.2017, ndërsa sipas marrëveshjes së datës 16.12.2016, palët e kishin caktuar një afat tjetër 

për kthimin e të hollave, dhe përkundër kësaj, pronari i ka propozuar paditësit që atë ditë, t’ia 

dorëzoj shumën prej 2, 000 Euro, ndërsa pjesën tjetër pas dy ditëve, mirëpo, paditësi nuk kishte 

pranuar, dhe i kishte kërkuar që borxhi t’i paguhej brenda afatit prej 24 orëve.   

 

Neni 152 i LPK përcakton “Po që se i padituri me anë të përgjigjes në padi i ka pohuar faktet 

vendimtare, përkundrejt kontestimit të kërkesëpadisë, gjykata mundet pa caktuar seancë 

gjyqësore, të jep aktgjykim (neni 143 dhe 147 të këtij ligji), nëse nuk ekzistojnë pengesa të 

tjera për dhënien e tij”.  

 

Pas vlerësimit të pretendimeve në padi dhe përgjigjes së të paditures në padi, gjykata konstaton 

se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për dhënien e aktgjykimin pa shqyrtim kryesor të 

çështjes, për shkak se e paditura në përgjigjen në padi i ka pohuar faktet vendimtare, ndërsa 

gjykata nuk ka gjetur se ka pengesa të tjera për dhënien e këtij aktgjykimi respektivisht, gjykata 

ka gjetur se palët mund të disponojnë lirisht me kërkesat e tyre ashtu siç përcaktohet me nenin 

3.1 të LPK. 

 

Për këto arsye, gjykata e aprovoi kërkesën e paditësit si të bazuar, dhe e detyroi të padituren që 

paditësit, t’ia paguajë shumën prej 4, 761 Euro me kamatë ligjore prej 8 % në vit, e llogaritur 

nga data e parashtrimit të padisë në gjykatë e deri në pagesën e plotë, në afat prej 15 ditësh, nga 

pranimi i këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, Gjykata vendosi duke u bazuar në nenin 463.1 të LPK-së, 

sipas të cilit “Për pagimin e shpenzimeve procedurale gjykata vendosë vetëm me kërkesën e 

specifikuar të palës, pa bërë asnjë shqyrtim verbalisht lidhur me kërkesën”. Paditësi, me rastin 

e parashtrimit të padisë ka kërkuar kompensimin e shpenzimeve të procedures në lartësinë të 

                                                 
1
 Përgjigja në padi është paraqitur nga pronari i të paditures, Mehmet Selmani. 
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cilën e përcakton gjykata, andaj, meqenëse nuk ka pasur kërkesë të specifikuar, është vendosur 

si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit. 

 

Nga të lartcekurat, e duke u bazuar në nenin 152 lidhur me nenin 142 dhe 143 të LPK, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-DEGA NË VITI 

C.nr. 314/17, datë 11.05.2021 

 

                                                                                                                                                                

Gjyqtari, 

 

       Arben Xheladini  

 

 

 

 

 

 

Këshillë Juridike: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në Gjykaten Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afatin prej 15 ditëve, pas ditës së pranimit. Ankesa, në kopje të 

mjaftueshme, dorëzohet në këtë gjykatë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


