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    C.nr.505/2013 

 
 GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, (e vendosur ne 
objektin e Degës së kësaj Gjykate  në Vushtrri), si kontestimore e 

përbërë nga gjyqtari individual Faton Ademi, me procesmbajtësen 
Elheme Peci në çështjen juridike të paditëses: GR nga Mitrovica të cilin 
e përfaqëson sipas autorizimit me shkrim Av.RM kundër të paditurit: 

NF nga Mitrovica, baza e kontestit: Kthim i Borxhit, pas mbajtjes së 
seancën kryesore të datës: 28.08.2014 me datën 14.11.2014  bie këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET padia dhe kërkesëpadia e paditësit GR nga 

Mitrovica për Kthimin e Borxhit  si e PABAZUAR. 
 

 OBLIGOHET, paditësi që në emër të shpenzimeve gjyqësore, t’ia 

paguajë gjykatës shumën prej 30 euro dhe atë në emër të taksës 
për padi 15 euro ndërsa ne emër të përpilimit te këtij aktgjykimi, 

gjykatës t’ia paguaj shumën prej 15 euro, të gjitha në afat 7 
ditësh nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm.   

 
A r s y e t i m 

 

 Paditësi me datë: 18.07.2013  ka parashtruar në gjykatë padi për 
kthimin e borxhit ne vlerë prej 100 euro,  kundër të paditurit NF nga 

Mitrovica. 
 
I autorizuari i paditësit në seancën e shqyrtimit kryesor të dt. 

28.08.2014  dhe ne fjalën përfundimtare deklaroi se mbetet pranë 
padisë dhe kërkesëpadisë, nuk e shoh të nevojshme dëgjimin e  
dëshmitarit të cekur në padi. Shpenzimet e procedurës i kërkoi. 

 
I padituri në seancën e shqyrtimit kryesor të dt.28.08.2014  nuk 

prezantoi edhe pse është ftuar në mënyre të rregullte dhe mungesën 
nuk e ka arsyetuar. 
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Për të vërtetuar gjendjen faktike gjykata nuk pati asnjë provë të 

vetme për te administruar. 

 
Gjykata, me rastin e vendosjes morri parasysh pretendimet e paditësit 
në padi, se i padituri i kishte marr hua 100 euro pa kamat me afat 

kthimi për disa dite, mirëpo gjykata te njëjtat i refuzoi si te pabaza, 
ngase, paditësi me asnjë prove te vetme nuk e dëshmoi se i padituri i ka 

borxh shumën e kërkuar. 
 
Gjykata, me rastin e vendosjes, vendosi duke marr për bazë dispozitat e 

nenit 7 par.1 të LPK-së të aplikueshëm në rastin konkret, sipas të cilit  
palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i 
mbështesin kërkesat e veta. Po ashtu me rastin e vendosjes gjykata u 

bazua në neni 322. par. 2 të LPK-së ku parashihet 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, e që në rastin konkret paditësi nuk i 
argumentoi pretendimet e veta. 
 

Sa i përket shpenzimeve procedurale, sipas pikës 2 të dispozitivit u 
bazua në nenin 452 par 1 të LPK-së, ndërsa lidhur me vendosjen mbi 

shpenzimet gjyqësore u bazua në nenin 10.12 në lidhje me nenin 10.1 
të Udhëzimit Administrativ të KGJK-së për Unifikimin e Taksat 
Gjyqësore nr.2008. 

 
Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 143 të LPK-së  vendosi si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

C.Nr.505/2013  datë: 13.11.2014 
 
         GJ Y Q T A R I 

                      Faton Ademi 
 

 
UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e 
pakënaqur ka të drejtën e ankesës në afat prej 7 ditor nga dita e 

pranimit së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë – nëpërmjet kësaj 
gjykate. 
 


