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Numri i lëndës: 2019:102877 

Datë: 09.01.2020 

Numri i dokumentit:     00800246 

                                                                                                     

                                                                                                       C.nr.320/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni 

Civil, gjyqtari Bekim Salihu, me bashkëpunëtorin profesional Fatlum Halimi, në çështjen 

juridike sipas padisë së paditësit N.M nga Ferizaj, rr... nr..., të cilin me autorizim e përfaqëson 

avokati B.Q nga Ferizaj, kundër të paditurit Z.D.E nga Prizreni, Rr... nr..., Lagja ..., të cilin me 

autorizim e përfaqëson avokati F.J nga Prizreni, për shkak të kthimit të borxhit, në seancën e 

shqyrtimit kryesor të mbajtur më datën 23.12.2019 merr ndërsa përpiloi me 09.01.2020, këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit N.M nga Ferizaj, e ushtruar kundër 

të paditurit Z.E nga Prizreni, si e bazuar. 

 

II. DETYROHET i padituri Z.E që paditësit N.M, në emër të kthimit të borxhit të 

mbetur, t’ia paguaj shumën prej 17,000.00 € (shtatëmbëdhjetë mijë euro) me kamatë ligjore 

prej 8% duke filluar nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi e deri në pagesën definitive, brenda 

afatit prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 

detyrueshëm. 

 

III. OBLIGOHET i padituri që paditësit t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 1,373.00 €, brenda afatit prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 

nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

 

                                                         A r s y e t i m i 

 

            Paditësi N.M nga Ferizaj, me datë 11.04.2017, ka paraqitur padi kundër të paditurit Z.E 

nga Prizreni, me kërkesën për kthimin e borxhit në shumë prej 17,000.00 euro. 

 

I autorizuari i paditësit gjatë shqyrtimit dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se 

paditësi me të paditurin ishin njohur shumë vite më herët dhe kishin bashkëpunuar në tregtinë, 

gjegjësisht shitblerjen e lëkurave të kafshëve. Paditësi ia kishte dhënë të paditurit në avans 
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shumën prej 17,000.00 euro, me qëllim që i padituri t’ia kompensonte të njejtën shumë me 

furnizim të lëkurave, por se i padituri nuk i ishte përmbajtur marrëveshjes së furnizimit me 

lëkura, prandaj i kishte ngelur borxh paditësit shumën në fjalë. Paditësi disa herë kishte kërkuar 

nga i padituri kthimin e borxhit por i padituri nuk e kishte përmbushur obligimin e tij edhe 

përkundër faktit se i njejti vazhdimisht e kishte pohuar borxhin. Më dt.12.05.2014 palët 

ndërgjyqëse kishin lidhur marrëveshje me shkrim lidhur me kthimin e shumës prej 17,000.00 

euro në emër të borxhit, të cilën marrëveshje vetë i padituri ishte pajtuar që të paditurit t’ia 

kthejë borxhin në fjalë dhe atë në tri këste: këstin e parë në shumë prej 6,000.00 euro me 

dt.12.05.2015, këstin e dytë në shumë prej 6,000.00 euro me dt.12.05.2016 dhe këstin e tretë në 

shumë prej 5,000.00 euro me dt.01.01.2017, mirëpo i padituri nuk e ka respektuar 

marrëveshjen në asnjë pikë të sajë, edhe pse marëveshjen i padituri e kishte nënshkruar 

personalisht me dorën e tij dhe atë në shtëpinë e tij.  I ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

I autorizuari i të paditurit, në përgjigjen e tij në padi si dhe gjatë seancave të mbajtura 

dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se paditësi ka paraqitur padit pas skadimit të afatit 

ligjor, gjegjësisht kërkespadia e paditësit është parashkruar sipas dispozitave ligjore të LMD-

së. Poashtu i njejti ka theksuar se sa i përket marrëveshjes me shkrim të dt.12.05.2014, me të 

cilën paditësi e ka mbështetur pretendimin e tij për borxh, lidhur me këtë duhet përmendur 

faktin se i padituri këtë marrëveshje e ka lidhur nën kushte të detyrimit dhe të presionit nga 

paditësi, sepse me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes në fjalë, nuk ka ekzistuar vullneti serioz 

dhe i lirë i të paditurit për të lidhur marrëveshjen, andaj nga arsyet e lartëcekura, konsideron se 

padia dhe kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar dhe e njejta është e jashtë-afatshme dhe e 

pabazuar juridikisht, prandaj i propozon gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta 

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

 

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

ndërgjygjëse parashtruan ato, si obligim i tyre sipas nenit 7 par.1 të LPK-së, ka bërë 

administrimin e provave si në vijim: marrëveshjen e palëve ndërgjyqëse e lidhur me 

dt.12.05.2014.  

 

Gjykata, pasi bëri shqyrtimin dhe analizimin e provave të çështjes, në kuptim të nenit 8 

të LPK-së, ka bërë  vlerësimin e tyre veç e veç dhe të ndërlidhura mes veti, si tërësi, dhe mbi 

bazën e bindjes së lirë të krijuar nga shqyrtimi i provave të çështjes, ka vlerësuar se duhej 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Paditësi N.M, në cilësi të dëshmitarit ka deklaruar se me të paditurin njihemi dikund dy 

vite para lidhjes së marrëveshjes së vitit 2014, përmes personit SH.K nga Suhareka, me të cilin 

kam pasur bashkëpunim biznesi me tregtinë e lëkurave të kafshëve. Në vazhdim dëshmitari 

deklaron se të paditurit  i’a  kishte dhënë paratë avans në këste vazhdimisht nga 2 mijë, 3 mijë, 

5 mijë euro, me qëllim që i padituri ta kompenzonte borxhin përmes furnizimit me lëkura të 

kafshëve. Sipas dëshmitarit, i padituri fillimisht e kishte furnizuar me rregullë por pas dy vitesh 

kishte dështuar të furnizoj paditësin dhe si rezultat i kësaj i kishte mbetur borxh shumën prej 

17,000.00 euro. Përkundër që paditësi ia kishte kërkuar borxhin vazhdimisht, i padituri nuk e 

kishte kryer detyrimin e tij ndaj paditësit, andaj paditësi kishte shkuar tek shtëpia e të paditurit 
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dhe aty e kishin bërë bilancin e borxhit dhe e kishin hartuar marrëveshjen për pagimin e 

borxhit, ku gjatë arritjes së marrëveshjes dhe nënshkrimit të saj, prezent ka qenë edhe prindi i 

të paditurit. 

 

I padituri Z.E, në cilësi të dëshmitarit ka deklaruar se prej vitit 2009 deri në fund të vitit 

2013, vazhdimisht e ka furnizuar me lëkura paditësin, herë përmes dëshmitarit SH.K e herë 

përmes bashkëpuimit të drejtëpërdrejtë me paditësin, por pas një periudhe, paditësi kishte 

refuzuar furnizimin nga i padituri, për shkak të cilësisë së lëkurave. Lidhur me marrëveshjen e 

vitit 2014, i padituri ka deklaruar se para arritjes së marrëveshjes, paditësi kishte shkuar në 

shtëpinë e tij disa herë për ta kërkuar borxhin me tone kërcënuese dhe të njëjtën marrëveshje i 

padituri e kishte nënshkruar nën kërcënim dhe detyrim, vetëm e vetëm për ta larguar nga 

shtëpia paditësin. Edhe pas nënshkrimit të marrëveshjes paditësi kishte vazhduar të shkojë në 

shtëpinë e të paditurit për ta kërkuar borxhin. Në pyetjet e të autorizuarit të paditësit, 

dëshmitari ka deklaruar se nuk ka shkuar fare ta lajmëroj rastin e kërcënimit dhe detyrimit në 

polici, e pas kërcënimit të fundit, i padituri nuk ishte takuar më me paditësin.  

 

Dëshmitari SH.K nga Suhareka, ka deklaruar se me paditësin dhe me të paditurin ka 

bashkëpunuar në shitblerjen e lëkurave nga viti 2009, e deri në fund të vitit 2013. Sa i përket 

deklarimeve të paditësit se paratë gjithnjë ia ka dhënë në avans të paditurit përmes dëshmitarit 

SH.K, i njëjti deklaron se kjo nuk është e vërtetë dhe se dëshmitari asnjëherë nuk ka qenë 

dorëzan në mes palëve gjyqësore, për më tepër dëshmitari deklaron se i padituri përpos 

bashkëpunimit me dëshmitarin, ka pasur bashkëpunim të drejtpërdrejtë edhe me vetë paditësin 

në shitblerjen e lëkurave, ku ai dhe i padituri kanë dërguar mallin tek paditësi çdo javë dhe 

secili e ka marrë pjesën e tij të hollave që i ka takuar. Mëtej dëshmitari shton se edhe ai vet ka 

pasur një kontest gjyqësor me paditësin rreth një borxhi për tregtinë e lëkurave, ku të njejtin e 

ka zgjidhur duke ia paguar borgjin paditësit në shumë prej 19,000 euro. 
 

Nga shqyrtimi i gjithëmbarshëm i provave, gjykata ka konstatuar faktin se palët 

ndërgjyqëse kanë pasur bashkëpunim biznesi në shitblerjen e lëkurave nga viti 2009 deri në 

fund të vitit 2013, në fillim në mënyrë indirekte e pastaj drejtpërdrejtë, ku i padituri 

vazhdimisht ka pranuar të holla në avans nga paditësi për furnizim me lëkura. Poashtu, gjatë 

kësaj procedure, u vërtetua fakti se palët ndërqjyqëse kanë lidhur marrëveshje me shkrim për 

kthimin e borxhit, sipas së cilës marrëveshje i padituri detyrohet që paditësit t’ia kthente 

borxhin e mbetur në shumë totale prej 17,000.00 euro dhe atë në tri këste: këstin e parë në 

shumë prej 6,000.00 euro me dt.12.05.2015, këstin e dytë në shumë prej 6,000.00 euro me 

dt.12.05.2016 ndërsa këstin e tretë në shumë prej 5,000.00 euro me dt.01.01.2017, të cilën 

marrëveshje i padituri e ka nënshkruar personalisht dhe atë në shtëpinë e tij dhe në prani të 

anëtarëve të familjes së tij.  
 

Deklarimi i dëshmitarit SH.K “se edhe ai vet ka pasur një kontest gjyqësor me 

paditësin rreth një borxhi për tregtinë e lëkurave, ku të njejtin e ka zgjidhur duke ia paguar 

borgjin paditësit në shumë prej 19,000.00 euro” për gjykatën nënkupton faktin se si dëshmitari 

ashtu edhe i padituri vazhdimisht kanë pranuar të holla në avans nga paditësi, me obligimin që 

në ndërkohë këtë borxh ta shlyejnë përmes furnizimit me lëkura. Për më tepër, vetë deklarimi i 

dëshmitarit nënkupton faktin se ai dhe i padituri i kanë mbetur borxh paditësit, por që 



 Numri i lëndës: 2019:102877 
 Datë: 09.01.2020 
 Numri i dokumentit: 00800246 
 

4 (5)  

 2
0

1
9

:1
0

2
8

7
8

 

dëshmitari tashmë përmes procesit gjyqësor ka arritur që borxhin e tij ndaj paditësit në shumë 

prej 19,000.00 euro ta shlyej, ndërsa i padituri në këtë rast ende nuk ia ka kthyer borxhin 

paditësit, prandaj paditësi është dashur të inicojë procedurë gjyqësore për kthimin e borxhit, 

sikurse tek rasti i dëshmitarit SH.K. 
 

Pretendimi i të paditurit se e ka nënshkruar marrëveshjen për kthimin e borxhit nën 

kërcënim dhe detyrim nga paditësi, për gjykatën është i pabazuar, sepse, nëse me të vërtetë ka 

pasur kërcënim apo detyrim nga paditësi që ta nënshkruaj marrëveshjen në fjalë, i padituri ka 

mundur të lajmërojë rastin në organet policore, por se i njejti asnjëherë nuk e ka bërë një gjë të 

tillë. Për më tepër, i padituri nga nënshkrimi i marrëveshjes me datë 12.05.2014, e deri në 

shqyrtimin gjyqësor të mbajtur para kësaj gjykate, asnjëherë nuk e ka kërkuar anulimin e kësaj 

marrëveshje pranë organeve kompetente.  
 

Sipas dispozitave ligjore të LMD-së, gjegjësisht nenit 97 të këtij ligji, parashihet që: 

“Kontrata është e rrëzueshme kur e ka lidhur pala me aftësi të kufizuar për të vepruar, kur 

gjatë lidhjes së saj ka pasur të meta në pikëpamje të vullnetit të palëve, si dhe kur kjo gjë 

është caktuar me këtë ligj ose me dispozitë të veçantë” ndërsa sipas nenit 102 par.1 dhe 2. të 

këtij ligji, parashihet që: “E drejta për të kërkuar anulimin e një kontrate të rrëzueshme 

shuhet me skadimin e afatit prej një (1) viti nga dita kur të jetë ditur shkaku i 

rrëzueshmërisë, përkatësisht prej pushimit të dhunës. Kjo e drejtë në çdo rast shuhet me 

skadimin e afatit prej tri (3) vitesh nga dita e lidhjes së kontratës”. 
 

 Nga dispozitat e sipërcituara, gjykata ka gjetur se i padituri në secilin rast e ka humbur 

afatin, gjegjësisht e ka humbur të drejtën që të thirret në anulimin e marrëveshjes për kthimin e 

borxhit, për shkak se kinse marrëveshja është lidhur nën kanosje, dhunë apo detyrim. Pra, 

prapësimi i të paditurit lidhur me borgjin objekt i kërkesëpadisë, duke u thirrur në nulitetin e 

marrëveshjes për kthim të borxhit, për gjykatën është i pabazuar, për faktin se i padituri e ka 

lëshuar afatin e paraparë ligjor që të thirret në nulitetin e marrëveshjes për kthim të borxhit. 

Prandaj, përderisa i padituri asnjëherë nuk e ka kërkuar anulimin e marrëveshjes për kthimin e 

borxhit brenda afatit të paraparë ligjor, për gjykatën marrëveshja konsiderohet si dokument i 

vlefshmëm, përmes së cilit paditësi mund të mbështetë pretendimet e tij në kërkesëpadi. 
 

Pretendimi i të paditurit se kërkesëpadia e paditësit është parashkruar, për gjykatën 

është i pabazuar, sepse i padituri ka nënshkruar marrëveshje mbi kthimin e borxhit me datë 

12.05.2014, ku parashihet që kësti i parë i borxhit të paguhet me datë 12.05.2015, kësti i dytë 

me datën 12.05.2016 dhe kësti i tretë me datën 01.01.2017 ndërsa padinë e ka paraqitur në 

gjykatë me datë 11.04.2017, që do të thotë se padia është paraqitur brenda afatit të paraparë 

ligjor. 

 

Mbi bazën e asaj që u theksua më lartë, konform nenit 194 dhe 382 të LMD-së, lidhur 

me nenin 143 të LPK-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

Lidhur me vendimin mbi shpenzimet e procedurës, gjykata ka vendosur konform nenit 

452 të LPK-së, me të cilën e ka detyruar të paditurin që paditësit t’ia paguan shpenzimet e 

procedurës në shumë prej 1,373.00 €, dhe atë si në vijim: për taksë gjyqësore shumën prej 
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85.00 €, për përpilim të padisë shumën prej 208.00 € dhe për përfaqësim në katër seanca, për 

secilën nga 270.00 €. 

                                                                  

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.320/17, me datë 09.01.2020 

 

 

                                Gjyqtari, 

                                                                  Bekim Salihu 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit të tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


