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Numri i lëndës: 2019:092080 

Datë: 07.10.2019 

Numri i dokumentit:     00557610 

 

                                                                                                  C.nr.789/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Alban 

Beqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditësit SH.H nga fshati .... Komuna 

Lipjan, të cilin me autorizim e përfaqëson SH.S avokat  nga ...., kundër të paditurit B.O nga 

fshati .... Komuna Ferizaj, për çështjen juridike mos përmbushje e kontratës-borxh, vlera e 

kontestit 4,100.00 €, në seancën e mbajtur me datën 18.09.2019, në prezencën e paditësit dhe të 

autorizuarit të tij dhe në mungesë të  paditurit mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësit SH.H nga fsh.... Komuna Lipjan, si 

e bazuar. 

II. DETYROHET i padituri B.O nga fshati .... Komuna Ferizaj, që paditësit t’ia paguajnë 

shumën prej 3,400.00€ (tre mijë e katërqind euro) në emër të mos përmbushjes së kontratës të 

datës 26.05.2016, për shitblerjen e autokombajnës të tipit Zmaj 133 RM, me kamatë ligjore 

prej 8% e cila do të llogaritet nga dita e paraqitjes të padisë dt.18.11.2016, deri në pagesën 

definitive si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 534.60 €, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë  

III. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë përtej shumës të aprovuar sikurse në pikën 

II të dispozitivit dhe atë shumën prej 700€, (shtatëqind euro) si e pa bazuar. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij ka deklaruar se mbetem në tërësi pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë, duke shtuar se nga provat e administruara, nuk ka qenë kontestuese fakti se 
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palët ndërgjygjëse kanë lidhur kontratë me datën 26.05.2016, për shitblerjen e autokombajnës, 

por i padituri nuk e ka përmbushur kontratën e shitblerjes dhe pse e ka pranuar autokombajnën, 

paditësi ka kërkuar nga i padituri ta përmbush këtë detyrim në rrugë jashtë gjyqësore por i 

njëjti e  ka refuzuar. 

Sa i përket vlertës së kërkesëpadisë paditësi edhe më tutje  mbetet  pranë kësaj vlere pasi që 

nga deklarata e dëshmitarit dhe paditësit në cilësi të palës ka rezultuar se paditësi ia ka shitur 

edhe një kombi të llojit Ford Tranzit, e cila nuk ka qenë e përfshirë në kontratë si dhe 

autokombajnës dhe vlera e të dy automjeteve ka qenë 4.100€. 

Andaj ka kërkuar nga ana e gjykatës që të aprovohet kërkesë padia si e bazuar i ka kërkuar 

shpenzimet e procedurës në shumë të përgjithshme prej 534.60 € 

I padituri në seancën e datës 18.09.2019, ka munguar edhe pse ka qenë i ftuar në mënyrë të 

rregullt siç është konstatuar nga flet-kthesës së datës 16.09.2019, ka rezultuar se ftesën për 

seancë se bashku me procesverbalin e datës 02.09.2019, e ka pranuar personalisht, mungesën 

nuk e ka arsyetuar dhe shtyrjen nuk e ka kërkuar, andaj Gjykata konfrom nenit 423 par.4 të 

LPK-së, seancën e ka mbajtur në mungesë të palës së paditur, pasi që ka konsideruar se janë 

plotësuar kushtet ligjore. 

Gjykata paraprakisht të paditurit ia ka përcjellë edhe aktvendimin për përgjigje në padi së 

bashku me shkresat e lëndës të cilin e ka pranuar me datën 27.09.2019, por nuk ka prova se i 

njëjti ka dorëzuar përgjigje në padi 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike ka bërë administrimin e provave: 

Kontrata mbi shitëblerjen e autokombajës e datës 26.05.2016, e lidhur në mes shitësit SH.H 

dhe blerësit B.O, Autorizimi i paditësit dhënë av.SH.S i datës 12.10.2016, Autorizimi i 

paditësit dhënë av.A.P i datës 07.06.2019, procesverbali i datës 02.09.2019, në të cilën në 

cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar R.A.   

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

bashku, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 të LPK-së, gjykata ka vërtetuar 

se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar. 

Gjykata nga provat e administruara deklaratat e palëve ndërgjygjëse dhe deklarata e dëshmitarit 

R.A ka konstatuar gjendjen faktike se nuk ishte kontestuese lidhja e kontratës mbi shitblerjes e 

autokombajës e datës 26.05.2016 në mes paditësi SH.H në cilësin e shitësit dhe të paditurit B.O 

në cilësi të blerësit, por kontestuese ishte lartësia e kërkesëpadisë. 

Gjykata me rastin e vlerësimit të bazueshmërisë së kërkesëpadisë të paditësit dhe lartësisë ka 

vendosur sipas vlerësimit të lirë kuptim nenit 332 të LPK-së, lidhur me nenin 245, 276 të 

LMD-së konsideroj se e njëjta bazohet në provat e administruara, dhe atë kontratën mbi 
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shitblerjen e Autokombajnës e dt.26.05.2016, deklarata e dëshmitarit, paditësit në cilësi të 

palës. 

Gjykata me anë të kontratës mbi shitblerjen e autokombajnës të datës 26.05.2016, ka vërtetuar 

faktin se i padituri e ka pranuar në dorëzim sendin, kurse ka pasur për detyrim që çmimin 

kontraktues t’ia paguaj me kiste, ku pagesën e parë të kistit është dashur ta paguaj me datën 

05.09.2019, në shumë prej 3.500€, kurse kistin e dytë me datën 05.10.2016, në këtë kontratë 

objekt i shitblerjes ka qenë vetëm autokombajna sipas çmimit prej 4.100€, ku sipas deklaratës 

së dëshmitarit dhe paditësit në cilësi të palës ka rezultuar se nuk është çmimi real sa i përket 

shitblerjes së autokombajnës të përshkruar në kontratë. 

Gjykata përmes nxjerrjes së provës me dëgjimin e dëshmitarit R.A, i cili është prindi i paditësit 

ka rezultuar se çmimi real i shitblerjes së autokombajnës ka qenë 3.500€, e jo 4.100€, sa është 

në kontratë si dhe ka rezultuar se i padituri në emër të kaparit paditësit ia ka dorëzuar shumën 

prej 100€, sa i përket çmimi që është cekur në kontratë prej 4.100€, ka theksuar se të paditurit i 

është shitur edhe një veturë e llojit kombi transit në shumë prej 800€, e cila nuk është përfshirë 

në kontratë por vetëm çmimi i përgjithshëm.  

Kurse me dëgjimin e paditësit në cilësi të palës gjithashtu ka rezultuar se çmimi real i 

shitblerjes së autokombajnës ka qenë 3.500€, e jo 4.100€, sa është në kontratë, por ka theksuar 

se të paditurit ia ka shitur edhe një veturë kombi e llojit transit ku sipas marrëveshjes gojore ka 

qenë 700€ që i bie gjithsej shuma 4.200€. 

Andaj, gjykata nga kontrata e shitblerjes konsideron se palët ndërgjygjëse kanë krijuar raport 

juridiko-civil nё kuptim tё nenit 15 dhe 18 lidhur me nenin 130 të LMD-sё dhe nga ky raport 

janë krijuar tё drejtat dhe detyrimet, i cili fakt vërtetohet nga provat e administruara kontrata e 

shitblerjes si dhe nga deklarimi i dëshmitarit R.A dhe nga deklarimi i paditësit te dhënë në 

cilësi të palës dhe ka rezultuar se i padituri nuk e ka përmbushur detyrimin e tij kuptim nenin 

245 dhe 276 të LMD-së. 

Sa i përket lartësisë së kërkesëpadisë gjykata duke u bazuar në deklaratat e dëshmitarit dhe 

paditësit ka rezultuar se çmimi real i shitblerjes së autokombajnës ka qenë 3.500€, prej të 

cilave shumën prej 100€, ia ka dhënë i padituri paditësit në emër të kaparit, që nënkupton se ka 

mbetur e pa paguar edhe shuma prej 3.400€. 

Gjykata me rastin e refuzimit të  kërkesëpadisë të paditësit shumë prej 700 €, të  si në pikën III 

të dispozitivit konsideron shuma e kërkuar nga paditësi është tepër e lart dhe është në 

kundërshtim me bazën juridike sepse në bazë të nenin I të kontratës së shitëblerjes  në të cilin 

në mënyrë të qart është e përcaktuar objekti i kontratës,  është Autokombajna e tipit Zmaj 133 

RM viti i prodhimit 1990 me ngjyrë të kuqe, e jo dhe vetura Kombi e llojit transit, kurse në 
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nenin II po të kësaj kontrate ku është i përcaktuar çmimi për autokombajnën që është 

përcaktuar 4.100 €, i cili çmim nuk është real sepse nga vet deklarimi i paditësit dhe 

dëshmitarit ka rezultuar se çmimi i shitblerjes i autokombajnës ka qenë 3.500€, e duke marr 

parasysh se i padituri paditësit ia ka dhënë shumën prej 100€, në formë të kaparit ka mbetur pa 

paguar edhe shumën prej 3.400€ 

Andaj gjykata sa i përket pretendimit të paditësit se në këtë marrëveshje përveç autokombajës 

palët kontraktuese ishin pajtuar për shitëblerjen e një automjet-kombi e markës Ford Transit në 

lartësi prej 800 € nuk është provuar me asnjë provë për arsye sepse i njejti automjet  nuk është 

objekt i kontratës së kontratës së shitblerjes. 

Andaj, gjykata me rastin e vendosjes është kujdesur zyrtarisht mos po ju cenohet ndonjë e 

drejtë e të paditurit pasi që i njëjti nuk ka paraqitur përgjigje në padi dhe nuk ka prezantuar në 

seancë mirëpo nuk ka gjetur bazë për të vendosur ndryshe për dallim të asaj që ka vendosur si 

në dispozitiv të aktgjykimit 

Gjykata në lartësinë e aprovuar të mos përmbushjes së kontratës, paditësit ja ka njohur të 

drejtën në kamatë vonesë prej 8% prej ditës së paraqitjes së padisë, dt.18.11.2016, deri në 

pagesën definitive në kuptim të nenit 382 të LMD-së. 

Gjykata sa i përket shpenzimeve të procedurës, ka vendosur duke u bazuar në nenin 452 par.1 

të LPK-së, duke e obliguar të paditurin që t’ia paguajë paditësit shpenzimet në shumë të 

përgjithshme prej 534.60€ dhe atë për përpilim të padis shumën prej 104€, për taksën gjyqësore 

për padi shumën prej 25€, për përfaqësim në tri seanca gjyqësore 405.60€.  

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.789/18, me datën 18.09.2019                                   

                     Gjyqtari 

                                                                                                                             Alban Beqiri 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet 

ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit në Gjykatën e Apelit 

në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 


