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C.nr.542/10  

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ Departamenti Përgjithshmën Divizioni Civil,si 
gjykatë e shkallës së parë kontestimore, gjyqtari Burim Emërllahu, në lëndën 
kontestimore të paditësit N.B ,nga …….,të cilin në bazë të autorizimit e përfaqëson 
avokati  E.A nga….,kundër të paditurit R.Z,nga…..,të cilin në cilësi të përfaqësuesit të 
përkohshëm e përfaqëson avokati B.Q,nga ….. ,baza e kontestit borgj, më datë 
17.10.2019 mori këtë : 

                                                             A K T GJ Y K I M   

I.PJESËRISHT APROVOHET SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditësit N.B ,nga ….. dhe 
detyrohet i padituri R.Z,nga …..,që paditësit N.B ,nga …  në emër të borgjit t’ia paguaj 
shumën prej 15000 euro ,me kamatë e cila vlenë për mjetet  e deponuara në bankë në 
afat më tepër se një vit pa destinim të caktuar duke filluar nga data 28.12.2007 e deri 
me datën 31.12.2012,ndërsa prej datës 01.01.2013 me kamatë prej 8% në vit deri në 
pagesën  e plotë ,të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqieshmërisë së 
këtij aktgjykimi. 

II.Refuzohet si e pa bazuar pjesa e kërkesëpadis së paditësit N.B me të cilën ka kërkuar 
që të detyrohet i padituri  R.Z të paguaj kamatën duke filluar nga data 01.05.2003 e deri 
me datën 27.12.2007,e cila vlenë për mjetet  e deponuara në bankë në afat më tepër se 
një vit pa destinim të caktuar  

III.Detyrohet i padituri R. Z ,nga ….  që  paditësit N.B ,nga ….. në emër të shpenzimeve të 
procedures kontestimore t’ia paguaj shumat siq vijon:për një seancë të shtyer shumën 
prej 135.20 euro,për tri seanca të mbajtura 810 euro,për taksën gjyqsore për padi 
78.25 euro në emër të shpenzimeve për përfaqësues përkohshëm për përgjegjje në padi 
208 euro,në emër të shpenzimeve për përfaqësues të përkohshëm për tri seanca 
gjyqësore ,shumën prej 810 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 
plotëfuqieshmërisë së këtij aktgjykimi. 

                                                                 A r s y e t i m  

Paditësi N.B ,nga …. , ka parashtruar padi në këtë  gjykatë ,kundër të paditurit R.Z 
me bazë jurdike pagesa e borgjit . 

Paditësi  N.B në lidhje me qështjen kontestuese në padi  ka theksuar: Paditësi të 
paditurit dhe bashkëshortes së tij znj.D.M, me datën 01.05.2003, ia ka dhënë në hua 
shumën e të hollave në vlerë prej 21000-€, me afat kthimi prej 2 muajve respektivisht 
huaja e marrë është dashur të kthehet më së largu  me datën.01.07.2003 dhe lidhur me 
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këtë është përpiluar Kontrat e veqantë me shkrim, mirëpo huamarrësit obligimet e 
pranuara për kthimin e huas deri më sot i kanë përmbushur vetëm pjesërisht duke ia 
kthyer paditësit shumën në vlerë prej 5350-€.Paditësi shumë herë ka kontaktuar me të 
paditurin  lidhur me kthimin e huasë në fjalë mirëpo nga i njëjti qdo herë ka marrë  
përgjegjje se për momentin nuk ka mundësi ta kthej huanë për arsye se i njejti është 
futurë në obligime të mëdha të biznesit të tij por asnjëher nuk e ka kundërshtuar 
rrethanën se obligimi i referuar nuk  qëndron. Përkundrazi, ka premtuar se huanë do ta 
kthej menjëher pasi që të përmirësohet situata e tij financiare dhe duke pasur parasysh 
të gjitha këto rrethana paditësi deri më sot ka patur mirëkuptim ndaj të paditurit dhe 
ndaj tij nuk ka ndërrmar kurrfarë aktivitet ligjore për kthimin e huasë, me theksim  të 
veçant se i padituri me datë.22.12.2010, në formë të dëshmisë ka pranuar dhe me dorën 
e vet e ka nënshkruar deklaratën e veçantë që në të vërtet ndaj paditësit ka obligime 
financiare për huanë e pranuar në shumë totale prej 16000€ respektivisht 
15650€.Duke patur parasysh rrethanën se kthimi i huasë është zhagitur më shumë se 7 
vite duke llogaritur nga dita e marrjes se saj në një anë kurse në anën tjeter se afatet 
ligjore për mbrojtjen e interesave të tij janë vetem 2 vjeqare. Për këtë arsye paditësi ka 
vendosur që ndaj të paditurit të ngrit Aktpadinë konkrete për pasurim  pa bazë, duke e 
mbeshtetur  atë në  dispozitën e nenit 211 të ligjit mbi mardhëniet detyrimore dhe për  
këtë arsye i propozon Gjykatës Komunale në Ferizaj që e njejta   ta caktoj shqyrtimin ti 
nxjerr provat e propozuara.  

Me një parashtres te dorëzuar në këtë Gjykatë  me datë 15.03.2018, përfaqësuesi 
i autorizuar i paditësit Av.E.A nga…, ka theksuar: se ndërmjet ndërgjyqësve nuk është 
kontesuese fakti se paditësi, në njërën anë si huadhënës dhe i padituri R.L- Z e D.M, në 
anën tjetër si bashkë huamarrës, ndërmjet veti me date 01.05.2003, kanë lidhur 
kontratë  për huazimin e parave në shumë prej 21,000.00€. Me dëshminë e dt 
22.12.2010 e nënshkruar nga i padituri R.Z është vërtetuar se i padituri e ka pranuar 
borxhin e mbetur ndaj huadhënsit N.B në shumën prej 16,000.00€. si dhe me të njejtën 
deklaratë e ka pranuar detyrimin e bashkë huamarrëses D. M që borxhin e mbetur tia 
paguaj në tërsi huamarrësi.Me vërtetimin e dt.27.12.2010 vërtetohet se i padituri në 
emër të borgjit ia ka paguar paditësit shumën prej 350€. Dhe ka pranuar se paditësi i ka 
mbetur borxh edhe për shumën prej 15,650.00€.Me vërtetimin e dt.17.05.2012 i 
nënshkruar  nga i padituri vërtetohet se i padituri në emër borxhit ia ka paguar 
paditësit shumën  prej 300€  dhe ka pranuar se paditësi i ka mbetur borxh edhe për 
shumën prej 15,000.00€. nga të gjitha provat e paraqitura, rrjedhë se i padituri pas 
ushtrimit të padisë në gjykatën e titulluar me dt.28.12.2010,  e ka pranuar borxhin 
kontestues, të cilin ka filluar ta paguaj rrjedhimisht si në provat e përshkruar, andaj mbi 
bazën e këtyre fakteve të paraqitura paditësi e precizon kërkespadinë si 
vijon:Detyrohet i padituri R. L.-Z nga…. që në afat prej 15 dite nga dorëzimi i akgjykimit, 
në emër të borxhit tia paguaj paditësit borxhin në shumën prej 15,000.00€, me kamat e 
cila  vlenë për mjete të deponuara në bank në afat me tëpër se një vit pa destinim të 
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caktuar, duke filluar prej dt.01.05.2003 e deri me datë 31.12.2012 ndërsa prej 
dt.01.01.2013 me kamat prej 8% deri në pagesë  të plotë.  

 
Përfaqësuesi i paditësit avokati E.A ,nga….,gjatë seancës ka kërkuar që të 

aprovohet në tërësi kërkesëpadia e paditësit si e bazuar dhe i ka kërkuar shpenzimet e 
procedurës kontestimore  dhe ka theksuar: nga të gjitha provat të cilat janë shqyrtuar   gjatë 

procedurës së  provës, posaqërisht  në dëshmin e dëshmitaritës D.Z , bashkëshortja e    të 

paditurit, u vërtetua bindshëm  se i padituri i ka borxh paditësit shumën prej  15000€. 
 
Përfaqsuesi i përkohshëm i të paditurit avokati B.Q ,nga …. ,në përgjegjje në padi 

ka deklaruar:Bazuar në provat si dhe në  shkresat e lëndës dhe kohën kur paditësi ka 
kërkuar mbrojtje gjyqësore ,me padinë e tij ,vërtetohet në mënyrë të pa kontestueshme 
se paditësi për pretendimin e kthimit të borgjit të dhënë tek i padituri sipas kontratës 
mbi huazimin e parave ,e datës 01.05.2003 [e që në kontratë shihet se kemi të bëjmë 
me bashkëhuamarrës e jo vetëm me të paditurin ]sido qoftë ,në rastin konkret shifet se 
paditësi ,në kuptim të nenit 357 par 1 dhe 2 lidhur me nenin 352 të LMD-së e ka 
humbur drejtën ,që lidhur me objektin e kontestit të kërkojë mbrojtje ligjore nga 
gjykata,si pasojë që në rastin e paditësit kemi të bëjmë me arritjen e afatit të 
përgjithshëm të parashkrmit ,andaj edhe gjykatës i propozojmë që në fund të 
procedimit të kësaj qështje kontestimore kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e 
palejuar me arsyetim se padia e paditësit është paraqitur pas skadimit të afatit ,ngase 
konform shkresave të lëndës ,konkretishtë nëse i referohemi nenit 2  të kontratës mbi 
huazimin e parave ,të lidhur në mes të palëve tani ndërgjyqëse ,më datë 01.07.2013 
,konstatohet se afati i fundit për të paraqitur padi për kthimin e borgjit në gjykatë ,për 
paditësin ka qenë data 30 qershor 2006 ,por në asnjë rast [edhe sikur te rastin paditësit 
të kishte pas ndërprerje të parashkrimit me prova të artikulueshme dhe të ligjshme] 
paditësi nuk ka pasur të drejtë të vonohet me paraqitjen e padis në gjykatë ,më vonë se 
deri me dt 30 qershor 2008 ,pasi që nga data 01.07.2008 paditësi ka humbur sipas vet 
ligjit të drejtën për të kërkuar mbrojtje gjyqësore për sa i përket pretendimeve të tij 
lidhur me kontratën mbi huazimin e parave ,e datës 01.05.20003.Kontestojmë në tërësi 
kërkesëpadin e paditësit.  

 
Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit avokati B. Q nga …. gjatë seancës për 

shqyrtim gjyqësorë e ka kontestuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit dhe 
ka propozuar që e njejta të refuzohet dhe ka theksuar: mbetem pranë   përgjigjes së dhënë  

në padi,  ritheksoj se  nuk është kontestues fakti se i padituri R.Z, ka marrë një borxh,  nga  

paditësi në   vitin 2003, sikurse  nuk është kontestues edhe fakti  që  lidhur me borxhin është 

përpiluar një kontratë në atë kohë, gjithashtu, nga dëshmia e bashkëshortes  e të paditurit,  është 

konstatuar se e njejta  ka  nënshkruar  në kontratën  për të cilën bëhet fjalë në këtë çështje 

kontestimore, duke nënvizuar faktin se e njejta nuk ka qenë  në dijeni për përmbajtjen e asaj 
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kontrate. Nga deklarata e dëshmitarës e cila është edhe nënshkruese  e kontratës,  është 

konstatuar se e njejta në kohën e nënshkrimit të asaj kontrate nuk ka qenë në dijeni, se   kontrata 

kishte të bënte me një    marrje huaje të parave, ku  me  rastin e kthimit hua dhënsi tani paditësit  

do ti kompensoj një shumë shtesë,  e në pa mundësi për të paguar borxhi, gjithashtu, dëshmitarja 

nuk ishte në dijeni se në atë kontratë,  ishte  vendosus si hipotekë,  pjesa  e  një prone  e 

përshkruar    si në nenin  4  e përshkruar  të asaj kontrate ku ishte edhe e ndërtuar edhe Fabrike e 

mobileve  “…..” në sipërfaqe prej 11 ari, sa i përket kësaj pike dhe duke  aluduar në faktin  që   

11 ari sipërfaqe toke, dhe  një fabrikë e ndërtuar në atë,  është terësishtë jo proporiconale   

kontrata në shumë prej 21000 euro, për huazimin e parave në krahasimin e lënjes së  hipotekes  

në   11 ari sipërfaqe  toke, në fabrikë të  mobileve  të ndërtuar  në të.  Fillimisht  në  këtë pike,  

përfaqësueesi i përkohshëm, konsideron se  kontrata  ka qenë  e lidhur  në kundërshtim të 

dispozitat ligjore të marrdhëniet  detyrimore, në rregullat  e marrdhënieve shoqërore për faktin se    

vetëm   fabrika e ndërtuar  në  11  ari sipërfaqe do ta kalonte  tre fish, vlerën e huazuar të parave.  

Gjithashtu njoftojmë gjykatën se  dyshimi i kontratës nga unë si përfaqëues i përkohshëm,  

bazohet në vet paragrafin  4 të  asaj kontrate ku  thuhet se: lënja e hipotekes si në paragrafin 4 në 

rast se  nuk përmbushet borxhi palët nënshkruese  kanë deklaruar se do të ia japing  fabrikën në 

11 ari sipërfaqe toke huadhënësit,  duke shtuar se  në të kundërtën,   për marrjen e asaj fabrike 

dhe  11 ari toke do të pranojnë edhe  efektin e aktgjykimin   e plotëfuqishëm gjyqësor 

respektivisht nëse neni 4  përkthehet qartë,  apo interpretohet  në favor të palës e cila nuk e ka 

përpiluar kontratën,  konstatohet që  vet neni 4  i asaj kontrate i përpiluar nga paditësi  len të 

kuptoj që  mos përmbushja e borxhit  të përshkruar në atë kontratë në afatin e parapar,neni 4  I 

Kontratës, mund të konsiderohet si aktgjykim i formes së prerë, me pajtimin e palëve,  ashtu që 

për vlerën prej 21000 euro, do ti takonte e tërë  fabrika  dhe  11 ari sipërfaqe toke,  tani 

paditësit.,dhe kur i shtohet fakti  që dëshmitarja e dëgjuar në   këtë séance,  nuk ka  qenë në 

dijeni lidhur me një fakt të tillë,  konsiderojmë   që në  kuptim të dispozitave   imperative 

kontrata është nul, pasi që    ajo nuk është vënë për ta ndihmuar  të paditurin dhe bashkëshorten e 

tij,  por  është lidhur  për të përfituar  11  ari  tokë, dhe fabrikën  e ndërtuar   mbi të nga  ana e 

paditësit. Sa i përket  kërkesë padisë së paditësit, konsiderojmë se e njejta   përveq  që është e pa 

lejueshme në kuptim të parashkrimit të përgjithshëm, të afatit  për të paraqit padi, respektivisht 

neni  375 par. 1 dhe 2  lidhur me  nen 352 të LMD- e njejta  është edhe e pa lejushme  në vet 

kuptimin    e nenit  4 të asaj kontrate, meqë palët përmbushjen e kontratës, në rast se ajo nuk 

përmbushet në të holla sa i përket   kthimt të borxhit, me vullnetin e tyre”, kanë gjetur metodën 

që ajo të përmbushet përmes hipotekes, andaj duke ditur  që paditësi N.B, është vet përpilues i 

kontratës, së datës  01.05.2003,  dhe  me   këkesën e tij është vendosur mënyra e kthimit të 

borxhit, ose mënyra e përmbushjes së detyrimit nëse ajo nuk mund të kthehet në monedh, ka 

qenë që ajo  të kthehet përmes së hipotekes së lënë në paragrafin 4. Të njejtit do ti pa 

mundësonte përmbushtjen e me    aktgjykim të gjykatës,  në të holla,  edhe sikur padia  e tij të 

ishte bërë me kohë. Pasi që siq e  tham  përmbushja   ka pasur  klauzul të veçant,  krejt në fundt 

të kësaj fjale përfundimtare,   për ulje  i   lutem gjykatës, që kontratën që është  objekt shqyrtimit 

ta trajtoj përveq  në kuptimin e afatit  për të kërkuar mbrojtje gjyqësore, duke aluduar  në atë   se 

kur ka qenë koha  me të cilin paditësi ka pasur të drejtë, të kërkoj përmbushjen e kontratës, 

gjithashtu, të njejtën ta analizoj edhe duke iu  referuar faktit që tani   dëshmitarja është vënë    në 

dijeni gjykata  që nuk ka pasur dijeni  fare  lidhur me provizionin e caktuar,e kontraktuar e as me 
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hipotekë e cekur në kontratë. Andaj, edhe kërkojmë që në këto rrethana ligjore dhe  faktike të 

dhëna  nga palët në këtë procedure,  kërkesë padia e paditësit  të  refuzohet si e   pa lejueshme, si 

dhe  gjykata  të i paguaj shpenzimet e  përfaqësuesit të përkohshëm nga pjesa e deponuar  e 

paditësit, në këtë qështje, po ashtu i propozoj gjykatës,  që  pjesën e mbetur  të mos ia liroj 

paditësit  pasi që në cilindo rast që aktgjykimi  mund të jetë në dëmë të të paditurit, tani në këtë 

fjalë përfundimtare do të  paraqesim  ankesë,  kur për të  njejtën do të kërkojmë edhe shpenzimet.  

 i kërkoj shpenzimet për tri seanca, për secilën veç e veç  kërkoj nga  270 euro, për përgjigje në 

padi,  kërkojmë shumën  prej 208 euro,  si dhe eventualisht  kërkojmë për ankesë, shumën prej 

208euro, pjesa tjetër  e depozitit mund të i kthehet paditësit.  

 

Me qëllim të vërtetimit sa më të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike në këtë 
qështje civile juridike janë administruar si provë: kontrata mbi huazimin e parave  e dt.  
01.05.2003, e cila  në fund  ka edhe  dokumentin  - dëshmi  me datë 22.12.2010,  vërtetimi i 
dt. 27.12.2010 ,raporti i ekspertimit  i dt. 26.06.2019, me numër  ……i lëshuar nga Agjensia 
e Kosovës për Forenzikë,  kontata mbi huazimin e parave  e dt. 01.05.2003,  regjistri  i dt. 
01.08.2003,vërtetimi  i dt. 15.05.2012, vërtetimi i datës  17.05.2012,është dëgjuar në cilësi 
të palës paditësi N.B ,është dëgjuar në cilësi të dëshmitarës  D.Z ,nga… 

 
Gjykata provat e administruara i ka vlerësuar sipas nenit 8 të LPK-së dhe ka 

vërtetuar këtë gjendje faktike:    
 
 
Me leximin e kontratës mbi huazimin e parave ,e datës 01.05.2003 ,e lidhur në 

mes N.B si huadhënës dhe R.Zt dhe D. M si huamarrës ,gjykata ka vërtetuar se i padituri 
R.Z ,nga paditësi kishte marrur hua shumën prej 21000 euro ,me afat kthimi prej dy 
muajve ,duke filluar nga data 01.05.2003 e deri me datë 01.07.2003 . 

 
Me dëgjimin e dëshmitarës D.Z ,me mbiemër të vajzërisë M… ,nga Ferizaji,gjykata 

ka vërtetuar :se ka ekzistuar mardhënja e sipër përmendur kontraktuese ndërmjet 
palëve të sipër përmendura  e konkretishtë paditësit N.B dhe të paditurit R.Z ,në bazë të 
së cilës kontratë paditësi të paditurit ia ka dhënë shumën prej 21000 euro hua ,ku nga 
shuma në fjalë një pjesë e borgjit i është kthyer paditësit nga i padituri R.Z ,kurse një 
pjesë e borgjit nuk është kthyer .Paditësi N.B ka shkuar për ta kërkuar borgjit te shtëpia 
e të paditurit dhe gjatë bisedës që i padituri ka zhvilluar me paditësin asnjëherë nuk e 
ka mohuar ekzistencën e borgjit .Kontrattë e sipër përmendur e ka nënshkruar 
dëshmitarja,bashkëshorti sajë R.Z . 

 
Me leximin e regjistrit te datës 01.08.2003 gjykata ka vertetuar se i padituri R.Z 

,paditësit  N.B në emër të kthimit te borxhit ja ka paguar shumën prej 5000 euro me 
date 01.08.2003.  
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Me leximin e vërtetimit te dates 27.12.2010  Gjykata ka vërtetuar se i padituri 
R.Z paditësit N.B ne emër te borxhit te sipër përmendur  i’a ka paguar shumën prej 350 
euro.  

 
Me leximin e vërtetimit të datës 15.05.2012 ,gjykata ka vërtetuar se i padituri R.Z 

,me datë 15.05.2012 ,paditësit N.B ia paguar shumën e të hollave prej 350 euro dhe i ka 
mbetur borgj edhe 15300 euro. 

 
Me leximin e vërtetimit të datës 17.05.2012 , gjykata ka vërtetuar se i padituri 

R.Z ,me datë 17.05.2012, paditësit N.B ia paguar shumën e të hollave prej 300 euro dhe i 
ka mbetur borgj edhe 15000 euro. 

 
 Me leximin e kontratës mbi huazimin e parave e cila në fund përmban edhe 
shënimin e titulluar dëshmi e datës 22.12.2010 gjykata ka vërtetuar se i padituri R.Z me 
datën 22.12.2010 si huamarrës e ka pranuar borxhin e mbetur në shumën prej 16000 
dhe njeherit ka theksuar: N.B nga …. si huadhënës sipas kontratës mbi huazimin e 
parave të përpiluar me datën 01.05.2003, ku pos obligimit tim personal e marr edhe 
obligimin e bashkëshortës time D.M dmth prej tash e tutje borxhin e cekur më lartë në 
tërësi do ta marr unë ndaj huadhënësit. Këtë dëshmi të cekur me lartë e dhashë me vetë 
dëshirë dhe pakurrfarë presioni. 
  
 Edhe me dëgjimin e paditësit në cilësi të palës gjykata ka vërtetuar se 
paditësi  të paditurit R.Z  ia ka dhënë hua shumën prej 21000 euro, me afat kthimi prej 
2 muajve në vitin 2003 dhe i padituri R.Z nga shuma e borxhit prej 21000 euro i’a ka 
paguar paditësit ne emër të atij borxhi shumën prej 6000 kurse i ka mbetur borxh 
15000 .  
 
 Me leximin e ekspertizës nga lëmia grafologjisë  me datë të perfundimit 
26.06.2019 gjykata ka vertetuar  se provat e siperpermendura shkresore të  datës 
01.05.2003,01.08.2003, 27.12.2010, 15.05.2012, 17.05.2012, 22.12.2012 janë 
nënshkruar nga personi i njejtë gjegjësisht nga i padituri R.Z, kjo duke  marre parasysh 
edhe faktin se nga vete deklarata e dëshmitarës  D.Z vërtetohet se R.Z ka nënshkruar 
kontratën e datës  01.05.2003.   
 
 Gjykata bazuar ne provat e administruara e ka aprovuar pjesërishtë 
kërkesëpadine e paditësit siq eshte specifikuar ne piken I te dispozitivi të këtij 
aktgjykimi, sepse nga provat e administruara u vertetua fakti se i padituri R.Z me datën 
01.05.2003 nga paditësi N.B ka marrë hua  shumën prej 21000€  ne afat kthimi prej 2 
muajve nga data 01.05.2003 deri me datën 01.07.2003 mirëpo i padituri paditësit në 
emër të borxhit ia ka kthyer shumën prej 6000 euro, kurse i ka mbetur borxh shumën 
prej 15000 të cilën shumë përkundër kërkesës së paditësit i padituri nuk i’a ka kthyer . 
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  Kurse  me dispozitën e nenit 148 paragrafi 1 të LMD-së (i vitit 1978) 
përcaktohet se ”kontrata krijon  të drejta dhe detyrime për palët kontraktuese”, ndërsa 
me dispozitën e nenit 262 paragrafi 1 parashihet se ”kreditori në raportin e obliguar 
është i autorizuar që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori 
ka për detyrë ta përmbushë me ndërgjegje krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij”. 
 
 Sa i përket kamatës si në pikën I  të dispozitivit të këtij aktgjykimi  gjykata 
llogaritjen gjerë me datën 31.12.2012,e ka bërë bazuar në Ligjin e mëparshëm për 
Mardhënjet e Detyrimeve të vitit 1978 , neni 277 ,kurse nga data 20.12.2012 kur ka hyr 
ne fuqi Ligji për Mardhënjet e Detyrimeve i Kosovës ,gjykata llogaritjen e kamatës e ka 
bërë bazuar në Ligjin e Mardhënjeve të Detyrimeve të Kosovës,nenin 382 të këtij ligji 
,sipas së cilës dispozitë debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla 
debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën. Lartësia e kamatëvonesës është tetë 
përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë. 
 
  Gjykata ka vlerësuar edhe prapsimin e natyrës material juridike të 
parashtruar nga parfaqësuesi i të paditurit R.Z në lidhje me kërkesëpadin e aprovuar 
prej 15000 euro  si në pikën I ,mirëpo një prapsim të tillë në lidhje me kërkesëpadin e 
aprovuar si në pikën I në vlerë prej 15000 euro  kjo gjykatë e quan të pa bazuar,sepse 
kërkespadia e paditësit  si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi në vlerë prej 
15000 euro që ka arritur për pagesë për periudhen kohore 01.05.2003 deri 01.07.2003 
nuk është parashkruar sepse nga momenti kur e njejta kërkesëpadi  ka arritur për 
pagesë e deri në momentin kur paditësi e ka parashtruar padin në gjykatë ,me datë 
28.12.2012 nuk ka kaluar afati 10 vjeqar ,i parapar me dispozitën e nenit 371 ,të LMD-
së ,e cila dispozitë ka pësuar ndryshime ,me ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
Mardhënjet Detyrimore[…….]e datës 18.06.1993] ,me nenin 34 është paraparë se neni 
371 i LMD ndryshohet ashtu që fjala ‘’5’’ zëvendsohet me ‘’10’’.qka do të thotë se pas 
këtyre ndryshimeve ligjore afati për paraqitjen e padis është 10 vjet e jo 5 vjet. 
  
 Kurse gjykata  ka refuzuar pjesën e kërkesëpadis së paditësit si në pikën II 
të dispozitivit të këti aktgjykimi që ka të bëj me kamatë prej dates 01.05.2003 e deri me 
datën 27.12.2007 ,sepse e njejta është parashkruar në bazë të nenit 372 të LMD-së së 
vitit 1978 ,me të cilën parashihet se kërkesa kamatës parashkruhet për tri vite.  
 
 Gjykata ka vlerësuar edhe theksimin e përfaqësuesit të paditurit  kur 
thekson se kontrata mbi huazimin është e pavlefshme ,mirëpo kjo gjykata konsideron 
se pjese e kontratës e cila fletë për huazimin prej 21000 euro  dhe për kthimin e këtij 
huazimi  në afat prej dy muajve nuk është nuk është e pavlefshme  sepse përmban 
elemente të plota të kontratës mbi huan ,kurse pavlefshmëria e ndonjë dispozite të 
kësaj kontrate e parasegjithash ajo që ka të bëjë me theksimin e hipotekës nuk e bën të 
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pavlefshëm gjithë kontratën në kuptim të nenit 105 të LMD-së së vitit 1978.Por edhe 
kur kontrata është e pavlefshme secila palë ka për detyrë të kthej atë që ka marrë në 
bazë të nenit 104 paragrafi 1 të LMD-së së vitit 1978.  
 
 Sa i përket qështje së kthimit të depozitit për  shpenzime  për përfaqsues të 
përkohshëm gjykata do të vendos me aktvendim të veqant  ,sepse në rastin konkret 
duhet pritur nëse kemi ankesë nga përfaqësuesi i të paditurit ,kjo dhe për shkak se nga 
kjo varet edhe lartësia e depozitit që do ti kthehet paditësit dhe  lartësia e depozitit që 
do ti paguhet përfaqësuesit të përkohshëm në emër të shpenzimeve për përfaqësim të 
përkohshëm,sepse nëse kemi ankesë depoziti për ankesë i paguhet përfaqsuesit të 
përkohshëm,kurse nëse nuk kemi ankesë depoziti për ankesë i kthehet paditësit.   
 

Gjykata bazuar në dispozitat e neneve 452.5,453.1,453,2,454.1 të LPK-së  ka  
detyruara të paditurin që paditësit   t’ia kompenzoni shpenzimet e procedures 
kontestimore,duke marrur për bazë edhe faktin se avokatit i takon kompenzimi në 
emër të kryerjen së shërbimeve siq janë specifikuara në rregullat e përcaktuara nga 
OAK-u,si dhe faktin se paditësi ka pasur shpenzime në emër të prfaqësimit të 
përkohshëm të të paditurit  dhe pagesës së  taksës gjyqësore për padi.  

                                             GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ 
                                                       Më  datë 17.10.2019 
 
                                Gjyqtari  
                          Burim Emërllahu  
 
 
UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi, mund të ushtrohet ankesa 
,në  Gjykatën e Apelit të Kosovës  në Prishtinë , në afat prej 15 ditësh , nga dita e 
pranimit të këtij aktgjykimi, nëpërmes të kësaj gjykate. 
 
 
 
 


