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Numri i lëndës: 2019:102023 

Datë: 12.04.2022 

Numri i dokumentit:     02964266 

 

                                                                                                          C.nr.677/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni 

Civil, me gjyqtarin Bekim Salihu dhe bashkëpunëtorin profesional Fatlum Halimi, në çështjen 

juridike të paditësit F.H.nga fshati .., Komuna Ferizaj, të cilin me autorizim e përfaqëson Visar 

Musa, avokat nga Ferizaj, kundër të paditurve L.S.dhe E.S., që të dy nga fshati ..., Komuna 

Viti, të cilët me autorizim i përfaqëson Xhemajl Ahmeti avokat nga Ferizaj, për pagimin e 

borxhit, në seancën e mbajtur me datën 18.01.2022 mori, ndërsa më 12.04.2022 përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi padia dhe kërkesëpadia e paditësit F.H.nga fshati ..., 

Komuna Ferizaj, si e bazuar. 

 

II. DETYROHEN të paditurit L. S. dhe E. S., që të dy nga fshati K., Komuna Viti, që 

paditësit F.H.nga fshati M., Komuna Ferizaj, në emër të borxhit të mbetur, t’ia paguajnë 

shumën prej 62,000.00 € (gjashtëdhjetë e dymijë euro) me kamatëvonesë prej 8%, duke 

llogaritur nga dita e parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e 

procedurës në shumë prej 2,288.20 €, në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Paditësi F.H.nga fshati M., Komuna Ferizaj, më dt.24.05.2018 ka paraqitur padi, 

kundër të paditurve L. S. dhe E. S., që të dy nga fshati K., Komuna Viti, për pagimin e borxhit 

në shumë prej 62.000,00 €. 
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I autorizuari i paditësit gjatë seancave të mbajtura si dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë kërkesëpadisë si dhe deklarimeve nga seancat e kaluara, 

duke theksuar se paditësi kishte hyrë në marrëdhënie biznesi me të paditurit në vitin 2014 duke 

i shitur të paditurit të parë materiale të tekstilit dhe artikuj të ndryshëm në vlerë të përgjithshme 

prej 70.000,00 €, ashtu që nga kjo shumë, i padituri L. S. në periudha të ndryshme kohore gjatë 

vitit 2015, i ka paguar paditësit shumën prej 8,000.00 €, kurse pjesën tjetër prej 62.000.00 € 

nuk i’a ka paguar edhe pse paditësi i ka ofruar mundësi të ndryshme për pagesën e borxhit. Pas 

kësaj, paditësi me të paditurin e parë L. S. dhe prindin e tij, respektivisht me të paditurin e dytë 

E. S., më dt.23.09.2017, kanë lidhur kontratë me shkrim, ku të njëjtit kanë marrë obligim të 

paguajnë borxhin, ku i padituri i dytë E. madje kishte garantuar se nëse djali i tij L., dështon që 

të paguaj borxhin në fjalë, atëherë ai do ta paguaj këtë borxh, mirëpo, të njëjtit deri më tani nuk 

kanë ndërmarrë asnjë veprim drejt pagesës së borxhit. Pretendimet e të paditurve lidhur me dy 

lëndë që i kanë përmendur si çështje paraprake, siç është lënda C.nr.180/16 dhe C.nr.600/18, të 

njëjtat nuk kanë të bëjnë fare me objektin e kontestit në këtë procedurë, por që të paditurit i 

përmendin këto dy lëndë me qëllim të zvarritjes së procedurës. Andaj, nga arsyet e lartë 

përmendura, i propozon gjykatës që ta aprovoj në tërësi kërkesëpadinë e paditësit dhe t’i 

detyroj të paditurit që paditësit t’ia paguajnë borxhin në shumë prej 62.000.00 € me 

kamatëvonesë prej 8% duke filluar nga paraqitja e padisë në gjykatë e deri në pagesën 

definitive. I ka kërkuar shpenzimet e procedurës.  

 

Të paditurit përmes të autorizuarit të tyre, në përgjigjen e tyre në padi, gjatë shqyrtimit 

si dhe në fjalën përfundimtare kanë deklaruar se kërkesëpadia e paditësit për pagesën e borxhit 

është e parakohshme, ngase borxhi nuk është maturuar, përkatësisht nuk është bërë i 

realizueshëm, pra nuk ka skaduar afati për përmbushjen e prestimit. Siç shihet nga vet 

përmbajtja e kontratës mbi bazën e të cilës është krijuar borxhi objekt i kërkesëpadisë, është 

përcaktuar forma dhe afati i përmbushjes së obligimit, ku si formë e përmbushjes është 

përcaktuar forma me këste mujore, ndërsa afati i përmbushjes është paraparë për 94 muaj, duke 

filluar nga data 1 mars 2018 deri më 1 janar 2026. Duke qenë se afati i fundit për përmbushje të 

borxhit është data 1 janar 2026, borxhi si i tillë nuk është maturuar, përkatësisht nuk është bërë 

i realizueshëm, ngase nuk ka skaduar afati për përmbushjen e prestimit, por në rastin konkret 

kemi vetëm vonesë të përmbushjes së kësteve të caktuara, e assesi nuk mund të flitet për 

mospërbushje të tërësishme të borxhit. Më tej i autorizuari i të paditurve deklaron se kontrata 

mbi pranimin, kthimin dhe garantimin e borxhit nuk është vërtetuar tek organi kompetent dhe 

nuk është regjistruar pranë Zyrës Kadastrale si hipotekë, andaj konsiderojnë se kjo kontratë 
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është nule pjesërisht në pjesën ku i padituri i dytë E. S. garanton me tërë pasurinë e luajtshme 

dhe të paluajtshme apo tërësisht duke pasur për bazë që kjo pjesë është pjesë kryesore e 

kontratës së nënshkruar. E ka kundërshtuar legjitimitetin pasiv të të paditurit të dytë E. S., e 

gjithashtu e ka theksuar faktin se në këtë gjykatë janë në zhvillim e sipër dy procedura 

kontestimore, njëra mban numrin e lëndës C.nr.180/16, me kërkesë për sigurimin e paraprovës, 

që udhëhiqet tek gjyqtari tjetër i kësaj gjykate, si dhe lënda tjetër me numrin e rastit 

C.nr.600/18 me kërkesë për kompensimin e dëmit material, e cila udhëhiqet tek një gjyqtar 

tjetër, janë çështje paraprake dhe kanë ndikim në këtë çështje kontestimore pasi siç edhe e ka 

pranuar paditësi në kontratën mbi pranimin e borxhit në faqen 1 të saj, se i padituri ka pësuar 

një dëm në lokalin e tij dhe ky dëm është bërë pikërisht në objektin e kësaj kërkesëpadie ose 

mallit (tekstilit) i cili është objekt i kërkesëpadisë, andaj i kërkon gjykatës që fillimisht të 

vendos lidhur me këto dy propozime, pastaj të vendos për kërkesat objekt kontesti në këtë 

procedurë. Nga arsyet e lartë përmendura, i propozon gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta 

refuzoj në tërësi si të pabazuar. I ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

Paditësi në cilësi të palës ka deklaruar se të paditurit  i njeh më herët ngase paditësi 

punon me reklama dhe të paditurit kanë bërë porosia më herët te ai dhe në këtë formë i njeh 

ata. Mallin që i kishte ardhur nga Amerika paditësi i’a kishte shitur të paditurve në vitin 2014, 

në vlerë prej 70.000,00 € dhe në momentin e shitjes ka qenë prezent i padituri i parë L. si dhe i 

padituri i dytë E. si dhe disa shokë të L., ku janë marrë vesh me bërë pagesën krahas shitjes, ku 

fillimisht nuk kanë pasur datë të caktuar të pagesës por në vitin 2015, të paditurit kanë bërë 

pagesë vetëm 8.000,00 €, ndërsa për pjesë tjetër pasi që nuk kishin kryer pagesë një kohë të 

gjatë, paditësi me të paditurit ishin marrë vesh me bërë pagesën me këste që nga viti 2017, për 

të cilën marrëveshje kanë lidhur edhe kontratë me shkrim me të paditurit L. dhe E. S.. Më tej, 

pala deklaron se me kontratën në fjalë të paditurit ishin zotuar se do ta përmbushnin borxhin 

me këste për 74 muaj, nga 400 euro për 20 muajt e parë dhe pas kësaj periudhe nga 600 euro, 

në muaj deri në përfundim të këtij borxhi përmes llogarisë bankare të cekur në kontratë, mirëpo 

të paditurit nuk kanë kryer asnjë pagesë të vetme pas lidhjes së kësaj kontrate, njëherit paditësi 

shton faktin se me kontratën e lartë përmendur ishin pajtuar me të paditurin e parë që t’ia 

zbriste shumën prej 10.000 euro nga borxhi total, me arsyetimin se i padituri L.S. kishte pësuar 

dëm material në lokalin e tij si rezultat i zjarrit, krejt kjo me qëllim për t’i ndihmuar të 

paditurit. Lidhur me shumën e lartë cekur prej 10.000 euro, të cilën i’a ka zbritur të paditurit 

nga borxhi total, paditësi deklaron se marrëveshja ka qenë se nëse i padituri fillon të paguaj 

borxhin, atëherë, sipas asaj marrëveshje do t’i zbriten 10.000 euro për shkak të dëmit të pësuar 
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në lokal të shkaktuar nga zjarri, por pasi që i njëjti nuk ka filluar të kryej asnjë obligim-pagesë, 

atëherë është prishur ajo marrëveshje dhe tani detyrimi i përgjithshëm është në shumë prej 

62.000 (gjashtëdhjetë e dymijë euro).   

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjyqëse i parashtruan ato në këtë procedurë, bazuar në nenin 7.1 të LPK-së, ka bërë 

administrimin e provave si vijon: kontrata mbi pranimin, kthimin dhe garantimin e borxhit e 

dt.23.09.2017 e lidhur në mes të palëve ndërgjyqëse; propozimi për sigurimin e provës, i 

paraqitur nga propozuesi L. S.në Gjykatën Themelore në Ferizaj më dt.04.03.2016; padia e 

paraqitur nga i padituri L. S.me shenjën C.nr.180/16 pranë kësaj gjykate më dt.22.06.2016. 

 

Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të 

ndërlidhura si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 parg.1 dhe 

2 të LPK-së, ka gjetur se duhej vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Përmes kontratës mbi pranimin, kthimin dhe garantimin e borxhit e dt.23.09.2017 e 

lidhur në mes të palëve ndërgjyqëse F.H.nga njëra anë dhe në anën tjetër të paditurve Liridon 

dhe E. S., gjykata ka vërtetuar faktin se të paditurit i’a kanë marrë mall (tekstil dhe produkte 

tjera) paditësit në vlerë prej 70.000 euro, ku nga kjo shumë të paditurit e kishin paguar vetëm 

shumën prej 8.000 euro, ndërsa borxhi i mbetur është në shumë prej 62.000 euro. Nga e njëjta 

kontratë, gjykata konstatoi faktin se paditësi nga borxhi i mbetur i’a ka falur të paditurve 

shumën prej 10.000 euro, me kusht që të paguajnë shumën e mbetur prej 52.000 euro në afat 

prej 94 muaj dhe atë duke filluar nga data 01.03.2018 deri më dt.01.01.2026, me këste nga 400 

euro për 20 muaj e  parë, ndërsa pas kësaj periudhe, për 74 muajt e tjerë të paguaj nga 600 euro 

në muaj deri në likuidim të borxhit. Po nga e njëjta kontratë, gjykata vërtetoi faktin se palët 

ishin pajtuar se në rast se të paditurit nuk i paguajnë rend mbi dy këste, atëherë paditësi ka të 

drejtë që të fillojë procedurën gjyqësore për kthimin e borxhit total pranë Gjykatës Themelore 

në Ferizaj dhe njëherit vërtetoi faktin se në rast se të paditurit dështojnë në kthimin e borxhit, 

falja për vlerën prej 10.000 euro shfuqizohet dhe duhet të bëhet kthimi i borxhit në tërësi pa 

falje të borxhit.  

 

Gjykata ka vërtetuar faktin se propozimi për sigurimin e provës, i paraqitur në Gjykatën 

Themelore në Ferizaj më dt.04.03.2016, është paraqitur nga propozuesi L. S. ndaj 

kundërporpozuesit G. B. dhe i njëjti propozim nuk ka lidhje direkte me objektin e kontestit në 

këtë procedurë si dhe nuk ka asnjë ndikim në vendosjen e kësaj çështje kontestimore.  
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Gjithashtu, padia e paraqitur nga i padituri L. S. me shenjën C.nr.180/16 pranë kësaj gjykate 

më dt.22.06.2016, është paraqitur kundër të paditurës Komuna e Ferizajt, për kompensim dëmi 

material dhe e njëjta nuk ka të bëjë fare me objektin e kontestit në këtë procedurë kontestimore 

e as me palën paditëse dhe e njëjta nuk ka fare ndikim në mënyrën e vendosjes së kësaj çështje 

kontestimore.  

 

Pretendimi i të paditurve se kërkesëpadi e paditësit është e parakohshme dhe e njëjta 

duhet të refuzohet mbi këtë bazë, për gjykatën është pretendimi pabazuar, sepse sipas vet 

Kontratës për pranimin dhe kthimin e borxhit, palët janë pajtuar se në rast se nuk paguhen rend 

mbi dy këste, atëherë pala paditëse F.H.ka të drejtë që të filloj procedurën kontestimore pranë 

Gjykatës Themelore në Ferizaj, për kthimin e tërë borxhit. Pra, në këtë rast, e drejta e paditësit 

për të paraqitur padi për kthimin e borxhit total edhe para datës 01.01.2026 buron nga vetë 

Kontrata e lidhur në mes të palëve ndërgjyqëse, e cila formalisht është edhe si ligj për palët. 

 

Pretendimi i të paditurve se borxhi total është 52.000 euro, pasi që paditësi i’a ka falur 

atyre shumën prej 10.000 euro nga borxhi total për shkak të dëmit material të pësuar në lokalin 

e të paditurit, për gjykatën është pretendim i pabazuar, ngase sipas kontratës për programimin 

dhe kthimin e borxhit, konkretisht në faqen 2 rreshti 5 dhe 6 i tekstit të Kontratës parasheh që: 

“Palët pajtohen se në rast se dështon në kthimin e borxhit, falja për vlerën 10,000.00 € 

dhjetë mijë euro shfuqizohet dhe duhet të bëhet kthimi i borxhit në tërësi pa falje të borxhit”.  

 

Pretendimi i të paditurve se i padituri i dytë E. S., nuk ka legjitimitet pasiv për të qenë 

palë e paditur në këtë procedurë, për gjykatën është pretendim i pabazuar, sepse me kontratën 

për pranimin e borxhit, i padituri i dytë ka garantuar se në rast se i padituri i parë dështon në 

përmbushjen e borxhit, atëherë i padituri i dytë e merr përsipër ta përmbush borxhin e njëjt, 

madje duke garantuar me tërë pasurinë e tij të paluajtshme.  

 

Sipas nenit 435 të LMD-së parashihet që: “Kontrata për hyrjen në borxh është ajo 

kontratë ndërmjet kreditorit dhe personit të tretë, me të cilën personi i tretë detyrohet ndaj 

kreditorit se do ta përmbushë kërkesën e tij që ka nga debitori, i treti hyn në detyrim krahas 

debitorit”. Bazuar në dispozitën e cituar, gjykata ka vlerësuar se i padituri i dytë E.S., ka 

legjitimitet të plotë pasiv për të qenë palë e paditur në këtë procedurë dhe se i njëjti ka detyrime 

të barabarta me të paditurin e parë për të paguar borxhin objekt kontesti të vendosur si në pikën 

II të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  
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Pretendimi i të paditurve se lëndët C.nr.180/16 dhe C.nr.600/18 janë çështje paraprake 

dhe i propozojnë gjykatës që kjo procedurë të ndërpritet për shkak të ekzistimit të çështjes 

paraprake, për gjykatën është pretendim i pabazuar ngase në lëndët e lartë përmendura 

procedura është duke u zhvilluar mes palëve të tjera dhe nuk ka lidhje direkte e as ndonjë 

ndikim në vendosjen ndryshe në çështjen objekt kontesti në këtë procedurë. 

 

Gjykata i ka shqyrtuar dhe vlerësuar edhe thëniet dhe pretendimet tjera të palëve 

ndërgjyqëse, mirë po ka konstatuar se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Nga të lartë cekurat, gjykata, konform nenit 143 të LPK-së, lidhur me nenin 245 par.1, 

nenit 382 dhe nenit 435 të LMD-së, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata vendosi konform nenit 452 par.1 të LPK-

së si dhe tarifës së OAK-së, duke i obliguar të paditurit që paditësit t’ia paguajnë shpenzimet e 

procedurës në shumë të përgjithshme prej 2,288.20 € dhe atë si në vijim: për përpilim të padisë 

shumën prej 312.00 €, për taksën gjyqësore shumën prej 151.00 €, për katër seanca të mbajtura 

nga 405.60 € dhe një seancë të shtyrë në shumë prej 208.80 €. 

 

Nga sa u tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.677/18, me datën 12.04.2022 

                                                                                                                            Gjyqtari,  

                                                                                                                              Bekim Salihu 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prej 15 ditësh, pas pranimit të tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 


