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Numri i lëndës: 2019:119593 

Datë: 08.12.2021 

Numri i dokumentit:     02487523 

C.nr.663/18 
 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren Merita 

Baloku, në çështjen juridike-kontestimore të paditësit: .........., dega në Pejë, Rr.Emrush Miftari 

nr. 1 te cilën me autorizim e përfaqëson L. L., kundër të paditurve: F. K. nga ...... Rr. .............., 

pa nr, K. K., me banim në Rr............... pa nr-Pejë, K. Sh. me banim në Rr..............nr.125-Pejë, 

dhe B. Z. ma banim në rr. ...............-Pejë, baza juridike: pagimi i borxhit nga kontrata mbi huanë, 

vlera e kontestit 16,990.00 euro, në prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe në mungesë të të 

paditurve, pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor të datës 22.11.2021 dhe përpiluar me 

dt. 07.12.2021 bie këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I.APROVOHET SI E BAZUAR, kërkesëpadia e paditësit .........., dega në Pejë  

 

II. DETYROHEN të paditurit: F. K., K. K., K. Sh., dhe B. Z., të gjithë nga që në mënyre 

Solidare,  paditësit t’ia paguajnë borxhin në shumë prej 8.361,50 €, së bashku me kamatë ligjore 

prej 8 % nga data 22.11.2021, e gjer në pagesën definitive, si  dhe ti kompensoj shpenzimet e 

procedurës në lartësi prej 85,50 €, e të gjitha këto  në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi nën kërcenim te përmbarimit me dhunë.  

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij me datën 10.05.2012, ka parashtruar padi kundër të 

paditurve. Padinë e ka parashtruar ne këtë mënyre si vijon: të paditurit e kanë nënshkruar 

kontratën mbi huan, Nr.KOPE-0104336-04-r, me paditësin KEP-trust si dhe marrëveshjen mbi 

Pengun me dt. 06.03.2007 në shumë prej 25,000.00, e cila si e tillë duhej të paguhej për 36 muaj 

në këste mujore, duke përfshirë edhe shkallën  vjetore të interesit prej 25.17% në vit. Te paditurit 

nuk e kanë përmbushur detyrimin e tyre kontraktuese as në procedurën përmbarimore.   

 

Në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare , i autorizuari i paditësit ka  

deklaruar se mbetet në tërësi pranë padis të dt.10.05.2012, njëherë bënë zvogëlimin e borxhit në 

kërkesë padi, ku shuma e mbetur e borxhit të papaguar është 8.361,50€ sepse nga data e 

paraqitjes së padisë në gjykatë të paditurit kanë paguar kohë pas kohe dhe borxhin e mbetur i 

papaguar e është shuma e cekur më lartë , edhe pse ka pasur pagesa nga të paditurit nuk  ka 

mundur të arrihet një marrëveshje jashtëgjyqësore sepse këto pagesa nuk kanë qenë të rregullta 

mujore siç  dakordoheshin fillimisht por kanë qenë të herë pas hershme dhe të paqëndrueshme 

për arritjen e një marrëveshje. Shton se  edhe tani kemi arritur një dakordim fillestar por serish 

nga pagesa e dytë e tutje po tejkalohet data e pagesës për çka nuk jemi të sigurt se ky dakordim 

do të mund të respektohet e të behët marrëveshje finale. I autorizuari i paditësit në seancën e 
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shqyrtimit kryesore në fjalën përfundimtare deklaroi: në tërësi mbetet pranë padisë dhe kërkesë 

padisë së precizuar sot në shumë prej 8.361.50€ ku në bazë të provave të administruara 

konstatojmë se u vërtetua themelësia e kësaj kërkesë padie. Andaj kërkoi nga gjykata që të njëjtën 

ta aprovoi si të bazuar në prova dhe kërkon që të i obligoi të paditurit që solidarisht paditësit të 

ja kthejnë borxhin në shumën e lartë cekur së bashku me kamatën ligjore prej datës së ushtrimit 

të padisë respektivisht 10.05.2012 e deri në përmbushjen definitive të detyrimit. Po ashtu kërkon 

nga gjykata që solid arishte të paditurit të i paguajnë shpenzimet procedurale sa u përket taksave 

gjyqësore për padi dhe provizionin në shumë prej 85.50€ .  

 

Gjykata Konform nenit 423.4 të LPK-së, shqyrtimin kryesor të datës 22.11.2021 e ka mbajtur në 

mungesë të paditurve të ftuar në mënyre të rregullt të cilët gjatë gjithë procedurës së zhvilluar 

kanë qnë në dijeni se ndaj tyre është duke u zhvilluar kjo procedurë.. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike - kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, 

sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat: marrëveshja mbi 

hipotekën e dt. 06.03.2007, dokumenti mbi regjistrimin e automjetit të K. Sh.;  shkresat 

përmbarimore të procedurës përmbarimore duke filluar nga faqja e 6 e shkresave të lëndës 

Cnr.347/12 gjer në faqen 20, marrëveshja mbi huan e lidhur me palëve  ndërgjyqësve si dhe lexoi 

shkresat e lëndës, C.nr.663/1. 

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku në lidhshmëri 

me njëra-tjetrën, çmuarjes me kujdes e ndërgjegje të secilës provë e duke u mbështetur në 

dispozitat e nenit 8 të LPK-së arriti në përfundimin se në këtë çështje juridike-civile duhet 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për faktin se: 

  

Nga provat e administruara  u vërtetua se  e  paditura F. K., me paditësen  me datë 21.03.2007, 

kishin nënshkruar marrëveshjen mbi huan me numër të Kredisë Nr. KOPE -010436-4-r dhe 

shuma e huasë ishte 25000 €, ndërsa të paditurit tjerë  K. K., K. Sh. dhe B. Z. në cilësi të 

Garantuesit të kësaj Kredie dhe vetë e paditura  F. K.  

e kanë nënshkruar marrëveshjen mbi hipotekën  me datë 06.03.2007. 

 

Kontrata mbi huanë, Nr.KOPE-0104336-04-r, e lidhur në mes të palës paditur F. K. me paditësin 

KEP-trust si dhe marrëveshjen mbi Pengun e nënshkruar nga te paditurit me dt. 06.03.2007 për 

shumën prej 25,000.00, si e tillë duhej të paguhej për 36 muaj në këste mujore gjë që të paditurit 

nuk e kanë paguar. 

a 

Meqenëse e paditura F. K.  dhe garantuesit  e kanë 0 përmbushur detyrimin  pjesërisht që rrjedhe 

nga kontrata mbi huanë dhe kontrata mbi pengun,  gjykata ketë fakte e ka vërtetuar nga shkesat 

e lendes, shkresat e procedurës përmbarimore dhe deklarimet e të autorizuarit të paditësit, gjykata  

të paditurit  i obligoi për borxhin e papaguar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 Nga provat e administruara gjykata ka konstatuar faktin se me datë 21.03.2007 ne mesë të 

paditësit dhe të paditurave është lidhur kontrata për huanë me nr. Nr.KOPE-0104336-04-r, dhe 

kontrata mbi pengun, ku i padituri i parë dhe garantuesit të paditurit tjerë, ka marrë huanë , fakt 

te cilin gjykata ja fali besimin e plot sepse kontrata është ligje për palët dhe se palët duhet ti 

përmbushin obligimet qe rrjedhin nga kontrata bona fides ose me mirëbesim. Për sigurimin e 

kthimit të kredisë paditësi ka lidhur po ashtu kontratën mbi Pengun me te paditurit, K. K., K. 

Sh., dhe B. Z., detyrim te cilin pengdhënësit nuk e kanë përmbushur sipas kontratës mbi pengun 

të nënshkruar me dt.06.03.2007, prandaj gjykata i detyron te paditurit qe në mënyre solidare ta 

përmbushin detyrimin e mbeture ndaj paditësit. 
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Gjykata në kuptim  të dispozitave  nga neni  e në lidhje me dispozitat nga neni 245, paragrafi 1 

i Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD)- ku përcaktohet se kreditori në marrëdhënie të 

detyrimit ka të drejt që prej debitorit të kërkoj përmbushjen e kontratës, përkatësisht detyrimit, 

ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tersi në përputhje me 

përmbajtjen e tij. 

 

Meqenëse baza juridike e kërkesëpadisë, që të padituri të jetë përgjegjës për kthimin e huas  gjen 

mbështetje në dispozitat e nenit 262 të LMD-së, nenit  245 par 1, të Ligji mbi Marrëdhënie e 

Detyrimet Nr.04./L-077. Dhe me që e paditura e parë si huamarrëse dhe te paditurit tjerë  të cilët 

e kanë tjetërsuar kolateralin  gjykata konform nenit 190 të Ligjit mbi Detyrimet Nr.04./L-077të 

paditurit i obligoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata vendimin lidhur me kamatën e gjykuar, e mbështet ne dispozitat e nenit 378 dhe 382  te 

LMD-se, ku gjykata ka pranuar si moment të fillimit të llogaritjes se kamatës kohen e 

nënshkrimit të kontratës për huanë nga palët kontraktues, duke i njohur paditësit kamatën ligjore 

prej 8%, nga dita kur është bërë precizimi i kërkesëpadisë me datë 22.11.2021, ashtu siç 

parashihet me dispozitat e nenit 382  te LMD-se.  

  

Vendimin që pala e paditur ti bart shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në dispozitat 

e nenit 449, 452 dhe 463 te LPK-se, duke pasur parasysh suksesin e paditësit në ketë procedurë, 

duke i pranuar shpenzimet procedurale për taksen për padi në shumën prej 85,50 €. 
 

Andaj nga të cekurat si më lartë, bazuar në nenin 262 të LMD-së dhe nenit 245 par 1.nenit 190 

të Ligjit Nr.04./L-077 si dhe  nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË 

 

 

                     DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

                                                   C.nr.663/18 dt.22.11.2021         

 

     

 

                                                                                                         Gjyqtaria                                                                                                                      

                                                                                         Merita Baloku 

                                                                                                            _________________ 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 (pesëmbëdhjete) ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të kësaj 

Gjykate. 

 


