
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

 

1 (5)  

 2
0

2
0

:0
4

9
0

7
2

 

Numri i lëndës: 2020:049071 

Datë: 09.03.2020 

Numri i dokumentit:     00914383 

                                                         C.nr.1010/18 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Habib 

Zeqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditësit I.J, të cilin e përfaqëson av. 

M.N nga Gjilani, kundër të paditurve: F.S të cilin e përfaqëson me autorizim av.  B.Q dhe A.Z, 

të cilin e përfaqëson me autorizim zëvendësues av. V.H, në çështjen juridike pagesa e borxhit 

në emër të kontratës së huasë, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur më 09 mars 2020, në 

prezencën e të autorizuarit të paditësit, të paditurit F.S dhe të autorizuarve të paditurve, të 

njëjtën ditë mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi e bazuar kërkesëpadia e paditësit I.J nga fshati ... komuna e 

Gjilanit, kundër të paditurve: F.S nga fshati ... komuna e Vitisë dhe A.Z nga Ferizaj, lidhur me 

pagesën e borxhit në emër të kontratës së huasë e lidhur mes palëve e datës 31 tetor 2016.  

 

II. OBLIGOHEN të paditurit, që në mënyrë solidare, në emër të kontratës së huas, t’i 

paguajnë  paditësit shumën prej 30.000 € (tridhjetë mijë euro) me kamatë ligjore prej 8 % nga 

dita e paraqitjes së padisë nga paditësi më 18 tetor 2018, deri në pagesën definitive si dhe 

shpenzimet e procedurës në lartësi prej 817€ (tetëqind e shtatëmbëdhjetë euro) të gjitha këto në 

afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) dite nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m i 

 

1. Paditësi I.J, përmes të autorizuarit të tij av. M.N më datë 18 tetor 2018 në këtë gjykatë ka 

shtruar padi ndaj të paditurve: F.S dhe A.Z për mos përmbushjen e kontratës së huas të 

nënshkruar mes palëve më 31 tetor 2016, me të cilën ka kërkuar që të paditurit ti paguajnë 

paditësit shumën prej 30.000 €. 

 



 Numri i lëndës: 2020:049071 
 Datë: 09.03.2020     30.04.2020 
 Numri i dokumentit: 00914383 
 

2 (5)  

 2
0

2
0

:0
4

9
0

7
2

 

2. Lidhur me këtë çështje, gjykata përveç tjerash ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit 

kryesor më 09 mars 2020.1 I autorizuari i paditësit ka mbetur në tërësi pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë së paditësit, duke theksuar se paditësi me të paditurit kanë lidhur kontratë të huas 

më 31 tetor 2016 sipas së cilës paditësi u’a ka huazuar tani të paditurve shumën prej 30.000 € me 

afat të kthimit deri më 31 dhjetor 2017 dhe se të paditurit nuk kanë respektuar marrëveshjen 

kontraktuese. 

 

3. I autorizuari i të paditurit të parë, e kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit duke theksuar mes 

tjerash se: paditësi nuk ka ofruar asnjë provë gjykatës në kuptim të nenit 569 të Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, po ashtu ka theksuar se kontrata e huas është kontratë me destinim, 

ku në nenin 4 thuhet se parat do të jepen për investime në biznes, me çka paditësi nuk ka bërë 

asnjë transaksion bankar për sa i përket vlerës së kërkuar në padi, për më tepër të paditurit të parë 

nuk i ka kërkuar asnjëherë përmbushjen e kësaj kontrate në rrugë jashtëgjyqësore dhe se sigurisht 

një gjë të tillë nuk e ka bërë sepse ai vetë nuk e ka përmbushur premtimin mbi dorëzimin e 

parave të përshkruara në kontratë. Nuk e ka kontestuar origjinalitetin e kësaj kontrate, 

respektivisht nuk e ka kontestuar faktin se i autorizuesi i tij e ka nënshkruar kontratën, por 

kontrata si e tillë është fiktive me që paraprakisht nuk ka asnjë provë apo dëshmi që ajo të jetë 

përmbushur nga huadhënësi, duke vlerësuar se kjo kontratë duhet të konsiderohet se nuk është 

themeluar fare. I ka propozuar gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj si të pa 

bazuar. 

 

4.   E autorizuara me zëvendësim për të autorizuarin e dytë në seancën e shqyrtimit kryesor mes 

tjerash ka theksuar: i padituri të cilin e përfaqëson nuk e konteston faktin se është lidhur kontrata 

e huas e datës 31 tetor 2016, mes palëve ndërgjyqëse, mirëpo mjetet financiare të cilat kanë qenë 

objekt i kësaj kontrate i padituri asnjëherë nuk i ka pranuar, pra vetë paditësi nuk i është 

përmbajtur kontratës, do të thotë paditësi ka qenë i obliguar sipas kontratës që të i dorëzoj mjetet 

që kanë objekt i kontratës, mirëpo i njëjti ato mjete nuk i ka dorëzuar asnjëherë dhe këto 

pretendimet nuk i mbështet në prova materiale siç mund të jenë transferet bankare apo ndonjë 

provë tjetër. Ka shtuar se kontrata nuk është dokument i përmbarueshëm sipas LPP-së.  

 

 

                                                 
1 Paraprakisht, në të njëjtën datë është mbajtur seanca përgaditore dhe si rrjedhojë gjykata me aktvendim 

procedural seancën përgaditore e ka konvokuar menjëherë në seancë kryesore, nga fakti se palët nuk kishin 

propozime për prova tjera, përveç kontratës së huas, andaj edhe është vepruar konform nenit 420 par.3 të LPK-së. 
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5. Për të vërtetuar gjendjen faktike, Gjykata gjatë seancës kryesore ka bërë administrimin e 

provave, respektivisht është administruar si provë e vetme Kontrata mbi huazim e nënshkruar 

mes palëve ndërgjyqëse më datë 31 tetor 2016, e që pas administrimit të kësaj prove në kuptim të 

nenit 8 të LPK-së  ka konstatuar se kërkesë padia e paditësit është e bazuar, për arsyet si në 

vijim: 

 

6. Fillimisht, gjykata vlerëson se mes palëve nuk ishte kontestues fakti paditësi me të paditurit 

kanë lidhur kontratë mbi huan më datës 31 tetor 2016, e që sipas kësaj huamarrësit, në këtë rast 

të paditurit kanë pasur për obligim të ja kthejnë paditësit shumën prej 30.000 €. Megjithatë 

kontestues mes palëve ishte fakti se të paditurit kanë pretenduar se në fakt paditësi në cilësi të 

huadhënësit, fillimisht nuk e ka përmbushur kontratën, gjegjësisht nuk u’a ka dorëzuar mjetet 

financiare të paditurve, ndërsa paditësi përmes të autorizuarit të tij ka pretenduar se paditësi 

këto mjete financiare u’a ka huazuar tani të paditurve. 

 

7. Sipas bindjes së gjykatës, bazuar në kontratën mbi huazim të administruar si provë në këtë 

çështje qartazi është e kuptueshme se paditësi në cilësi të huadhënësit, u’a ka huazuar 

huamarrësve (tani të paditurve) mjetet financiare. Për më tepër palët me kontratë janë pajtuar si 

në vijim; 

 

7.1  

Neni 1 i kontratës tekstualisht: 

 

Palet me vullnet te tyre pa presion, mashtrim apo lajthim, me vullnet te lirë kan   hyrë në 

mardhenje kontraktuale me qka z.I.J ja ka huazuar z.A.Z dhe z.F.S shumën e parave ne vlerë 

prej tridhjetë mijë euro (30,000,00 euro) me kthim deri me 31 dhjetor 2017. 

7.2 

Neni 2  

 

Palët  janë pajtuar qe këto para ja dhen  huazim pa asnjë interes-kamatë 

7.3 

Neni 3 

 

Huamarrësit kanë detyrim që këto para ti kthejnë me se largu deri me datën 31  dhjetor 2017 
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7.4 

Neni 4  

 

Këto para janë marrë për investim në biznes......... (kontrata vijon edhe me nene tjera) 

 

8. Kontrata si e tillë, që nga fillimi i saj neni 1 e deri në dispozitat e fundit përshkruan vetëm 

detyrimin e të paditurve që shumën e të hollave t’ua kthejë paditësit dhe atë më së largu deri 

më 31 dhjetor 2017, që del në pah konkludimi se paditësi mjetet financiare u’a ka huazuar tani 

të paditurve dhe se ka mbetur që të njëjtit ta kryejnë obligimin të paraparë me kontratë, e të 

cilët nu 

 

9. Pretendimi i të autorizuarve të paditurve se fillimisht paditësi nuk ka përmbushur obligimin 

e tij për huazim të mjeteve financiare, pasi që nuk është bërë përmes ndonjë transaksioni 

bankar, për gjykatën pretendimi i tillë është i pa qëndrueshëm dhe si rrjedhojë edhe i pa bazuar, 

për dy arsye: 

 

9.1. E para: palët me vullnetin e tyre kanë zgjedhur formën e kontratës, e në të cilën nuk është 

paraparë asnjë dispozitë, me të cilën do ta obligonte huadhënësin (paditësin) që huazimin ta 

bëjë përmes transferit bankar, për më tepër edhe në aspektin ligjor nuk rrjedh një detyrim i 

tillë.2 

 

9.2 E dyta: bëhet fjalë për një kontratë, përmbajtja e së cilës rezulton të jetë e përmbushur nga 

paditësi, ndërsa e pa përmbushur nga të paditurit. Nëse do të ishte pretendimi i të paditurve i 

saktë, të njëjtit përmes procedurave gjyqësore, ose do të kërkonin përmbushjen e kontratës, ose 

anulimin e saj gjë që nuk kanë arritur ta provojnë këtë rrethanë. 

 

10. Andaj mbi bazën e këtyre argumenteve, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, duke aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit dhe njëkohësisht duke i obliguar 

të paditurit që në mënyrë solidare, në emër të huas t’ia kthejnë paditësit shumën prej 30.000 €, 

pasi që të paditurit nuk kanë arritur që ta përmbushin kontratën në mënyrë vullnetare, jashtë 

procedurës gjyqësore. Në aspektin e së drejtës materiale, gjykata me rastin e vendosjes është 

                                                 
2 Detyrimet e huadhënësit janë të përcaktuara nga neni 569 deri 571 të Ligjit Nr.04/L-077 për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve. 
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bazuar në dispozitën e nenit 572 par.1 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, e cila dispozitë 

përcakton: ‘’Huamarrësi ka për detyrë që në afatin e kontraktuar t’i kthejë sendet e marra hua 

në sasi e në cilësi të njëjtë’’. Sipas këtij përshkrimi ligjor detyrimi i të paditurve ka qenë i pa 

kushtëzuar që ta përmbushin kontratën në tërësi si të tillë, gjë që paditësi sukses’shëm ka 

arritur ta provojë që të njëjtit nuk e kanë përmbushur atë kontratë.  

 

11. Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës ka vendosur konform nenit 452 par.1 të LPK-

së, ku me ç’rast ka vendosur që të paditurit të i kompensojnë paditësit shpenzimet e kësaj 

procedure në shumë prej 817€ dhe atë (për përpilim të padisë në shumë prej 312€, për taksë 

gjyqësore shumën prej 100€ si dhe për përfaqësim për një seancë gjyqësore 405 konform 

Rregullores për Tarifat e OAK-së.  

Nga sa u tha më lartë është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

C.nr.1010/18 më 09 mars 2020 

 

 

                                                                                                                   Gjyqtari, 

                                                                                                                Habib Zeqiri 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 15 

(pesëmbëdhjetë) dite, nga dita e pranimit Gjykatës së Apelit të Kosovës, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


