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Numri i lëndës: 2019:102929 

Datë: 30.07.2020 

Numri i dokumentit:     01045359 

 

                   C.nr.2000/2018   

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Gëzim Shehu,  në çështjen juridike  kontestimore të paditëses  M.B nga Prizreni, të 

cilin me autorizim e përfaqëson av.V.R nga Prishtina, kundër të paditurit Z.Ç nga Peja rr. ” ... “ 

nr. ... , për shkak të kthimit të borxhit, vlera e kontestit 36.000.00 euro, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor- publik, në mungesë të palës së paditur  e të ftuar në mënyrë të rregullt,  me 

datë 08.07.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 
I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses M.B nga Prizreni . 

 

II. DETYROHET i padituri Z.Ç nga Peja, që në emër të borxhit, t’ia paguaj paditëses 

shumën në lartësi prej 36.000.00 €, me kamate ligjore prej 8 %, nga dita e marrjes se këtij 

aktgjykime e deri ne pagesën definitive,  të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve pas ditës së 

pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

III. DETYROHET  i padituri që në emër të shpenzimeve të procedurës t’ia paguaj 

paditëses shumën në lartësi prej 578.40 €, të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve pas ditës së 

pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

 

A r s y e t i m 

 

  

Shqyrtimi kryesor është mbajtur në mungesë të të paditurit Z.Ç, konform nenit 423 par. 

4 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK). 

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

       Paditësja M.B nga Prizreni, të cilin me autorizim e përfaqëson av.V.R nga Prishtina , pranë 

kësaj gjykate ka parashtruar padi kundër të paditurit Z.Ç nga Peja rr. ” ... “ nr. ..., përmes së 

cilës ka theksuar se paditësja i ka dhënë në hua te paditurit Z.Ç , në shumën mujore  prej 

36.000.00 euro, e cila pagës është dashtë të kthehet deri me date 01.08.2017.  
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Përgjatë shqyrtimit gjyqësor, dhe fjalës e tij  përfundimtare i autorizuar i paditëse 

av.V.R nga Prishtina   deklaron: se mbetem në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë si 

kërkesëpadisë dhe se nga  provat e administruara përkatësisht kontratën mbi huan në mes të 

palëve ndërgjyqëse të dt.24.05.2017 i padituri ka pranuar shumën prej 36.000, 00 € nga 

paditësja dhe i njëjti deri më tani nuk ia ka kthyer me çka i padituri i ngelet borxh paditëses për 

këtë shumë. I padituri nuk e ka kontestuar bazën juridike të kërkesëpadisë e as lartësinë e sajë 

prandaj konsiderojmë se nuk është kontestuar as baza e as lartësia e padisë dhe kërkesëpadisë. 

Prandaj i kërkojmë gjykatës që të marrë aktgjykim ku aprovohet padia e paditëses M.B si e 

bazuar në emër të borxhit në shumën prej 36.000.00 €, me kamat ligjore prej 8 % nga dita e 

parashtrimit të padisë si dhe shpenzimet gjyqësore dhe atë në emër të taksës gjyqësore shumën 

prej 100 €, në emër të parashtrimit të padisë shumën prej 208 € si dhe në emër të një 

përfaqësimi shumën prej 270.40 €, të gjitha këto  në afat prej 15 dite nga dita e nxjerrjes së 

aktgjykimit e nën kërcnimin e përmbarimit të dhunshëm, më gjerësisht sikurse në fjalën 

përfundimtare. 

 

Shqyrtimi është mbajtur në mungesë të palës se paditur e ftuar në mënyre të rregullt, 

pasi qe nja plotësuar kushtet ligjore nga nenit 423 par. 4 të Ligjit për Procedurën Kontestimore 

(LPK), gjithashtu i padituri nuk ka parashtruar ase përgjigje në padi.  

 

Gjendja faktike e vërtetuar    

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në vijim: 

kontrata mbi huan , të datës 24.05.2017. 

 

Gjykata pas vlersimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të tjera, në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegjje 

ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se: 

 

Kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. 

 

              Nga leximi në kontratën mbi huan , të datës 24.05.2017, gjykata ka provuar faktin se 

kjo kontratë  është lidhur në mes të paditëses M.B (si huadhënëse) – ,  në njërën anë dhe  të 

paditurit Z.Ç  (si huamarrës) në anën tjetër,  më gjerësisht sikurse në këtë kontratë. 

  

 Baza ligjore 

 

Duke pasur parasysh kohën e krijimit të raporteve detyrimore në mes të palëve 

ndërgjyqëse, si dhe nenit 1057 të Ligjit të ri nr.04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve 

(LMD), i cili ka hyr në fuqi më 20 Dhjetor 2012, i cili nen parasheh se “dispozitat e këti ligji 

nuk zbatohen në mardhënjet e detyrimeve që kan lindur para hyrjes në fuqi të këtij ligji”, 

gjykata ka vlerësuar në këtë çështje kontestimore, gjen zbatim LMD (i vjetër), i vitit 1978. Me 

nenin 17 të LMD-së së zbatueshme në këtë rast, është paraparë se “pjesëmarrësit e detyrimit 

kanë për detyrë që ta zbatojnë detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e tij“, 

ndërsa me nenin 262 të po këtij ligji, është paraparë se “kreditori në raportin e obliguar është 

i autorizuar që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për 

detyrë ta përmbush me ndërgjegje krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij”. 

 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 
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Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar në këtë procedurë, është vërtetuar se këtu i 

padituri Z.Ç , si huamarrës , në emër të borxhit mbi huane  t’ia paguaj këtu paditëses M.B, 

shumën prej 36.000.00.  Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar në bazë të provave të 

lartëcekura të administruara në këtë procedurë, e sidomos duke u bazuar në kontratën të datës 

24.05.2017, e në bazë të cilës shihet se këtu palët ndërgjyqëse kanë krijuar raporte kontraktuese 

detyrimore me datën 24.05.2017 dhe atë për çështjen e kthimit të huas  sikurse në këtë kontratë 

të cilës  edhe ua fali besimin e plotë.  Andaj mbi bazën e të lartëcekurave gjykata vendosi që 

kërkesëpadinë e paditëses ta aprovoi në tërësi si të bazuar sikurse në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palës ndërgjyqëse, dhe ka ardhur në 

përfundim se të njëjtat janë me ndikim në nxjerrjen  e këtij aktgjykimi. 

 

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 të 

LPK-së. 

 

Gjykata ka vendosur sikurse në dispozitivin II të këtij aktgjykimi, bazuar në nenin 

452.1 të LPK- së dhe atë për shpenzimet si në vijim: për padinë në shumë prej 208 euro, për 

shpenzimet e taksës gjyqësore 100 euro si dhe  ne emër te përfaqësimit shume prej 270 euro, 

respektivisht shumën e tërësishme të shpenzimeve procedurale 578.40 € euro. 

 

 

   GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm  

C.nr.2000/2018, me datë 08.07.2020 

 

 

                                                                                                            Gj y q t a r i, 

                                                                                                              Gëzim Shehu 

 

 

 

 KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 ditëve pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

të  kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


