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               C.nr.436/10 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, si gjykate civile e shkallës së 
parë, në përbërje nga gjyqtarja Edije Sezairi, me procesmbajtësen Sanaver 

Dorambari, në çështjen juridike të paditësit ..., me seli në Prishtinë, të cilën e 
përfaqëson e autorizuara D.B nga Prishtina, kundër të paditurve I.B nga 
Prizreni, rruga “….”, nr….., A.S nga fshati ….Komuna e Prizrenit dhe D.Xh nga 
Prizreni, rruga “….”, p.n., me objekt të padisë kthimi i borxhit, pas mbajtjes së 
shqyrtimit kryesor, me datën 18.07.2013 mori këtë: 

 
A K T G J Y K I M 

 
I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit ... me seli në 

Prishtinë. 
 
II. DETYROHEN të paditurit I.B nga Prizreni, rruga “….”, nr….., A.S 

nga fshati ….. Komuna e Prizrenit dhe D.Xh nga Prizreni, rruga 
“….”, p.n., që në emër të mos përmbushjes së kontratës për 
marrjen e kredisë përkatësisht për shkak garantimit për 
përmbushjen e kësaj kontratë, në mënyrë solidare paditësit ti 
paguajnë shumën prej 5,245.24 euro, me kamatë ligjore nga dita e 
marrjes së aktgjykimit e deri në pagesën definitive, të gjitha këto 
në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën 
kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

  
III. Obligohen të paditurit në mënyrë solidare, paditësit ti paguajnë 

shpenzimet gjyqësore në vlerë prej 25.00 euro. 

 
A r s y e t i m  

  
E autorizuara e paditësit gjatë shqyrtimit kryesor ka mbetur pranë 

pohimeve të theksuara në padi dhe kërkesëpadi duke e precizuar kërkëspadinë 
në vlerën e saj dhe se tash kërkon që të obligohen të paduturit që për shkak të 
mos përmbushjesë së kontratës për dhënijen e kredisë përkatësisht për shkak 
të garantimit se kontrata do të përmbushet, në mënyrë solidare paditësit ti 
paguajnë vlerën prej 5,245.24 euro, me kamatë ligjore nga dita e marrjes së 
aktgjykimit e deri në pagesën definitive të saj. Duke kërkuar shpenzimiet 
gjyqësore në vlerë prej 25.00 euro, në emër të taksës gjyqësore të paraparë për 
padinë e parashtruar.   

 
I padituri i parë I.B nga Prizreni, gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me 

datën 17.06.2013 dhe 25.06.2013 ka theksuar se nuk është kontestuese fakti 
se ai ka lidhur kontratën për kredi me paditësin për shumën si në kontrat, dhe 
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se të njëjtin duhet ta kthej, por në momentin e nënshkrimit të kontratës ka 
qenë nën presion të paditurit të tretë H.Xh i cili adhe sipas paditurit të parë ka 
shfrytëzuar kredinë përveç shumën prej 1,000.00 euro, të cilën shumën i 
padituri i pare është i gatshëm të paguaj, duke shtuar që për momentit ai nuk 
është në gjendje ta bëjë një gjë të tillë, për shkak të gjendjes së rend ekonomike 
në të cilën gjendet ai dhe familja e tij, dhe se në bazë të kësaj ai nuk është në 
mundësi ta përmbush obligimin ndaj të paditësit.    

 
Shqyrtimi kryesor i kësaj çështje juridike kontestimore është mbajtur pa 

prezencën e të paditurit të pare I.B nga Prizreni, rruga “…”, nr….., paditurin e 
dytë A.S nga fshati …. Komuna e Prizrenit dhe të paditurit të tretë D.Xh nga 

Prizreni, rruga “….” p.n., të cilët janë thirrur në mënyrë të rregullt, dhe mos 
ardhjen e tyre nuk e kanë arsyetuar. 

   
Në këtë drejtim gjykata për vlerësimin e drejtë të gjendjes faktike në këtë 

çështje juridike në shqyrtimin kryesor ka bërë administrimin dhe vlerësimin e 
këtyre provave: parashtresës së paditësit nga data 17.08.2008, me anë të së 
cilën i është lejuar marrja e kredisë të paditurit; kontratën nr.390/2008 e 
lidhur në mes të paditësit dhe paditurin e pare ma datën 17.09.2008; kërkesës 
për lejmin e kredisë së konsumatorit të paraqitur nga ana e të paditurit të pare 
I.B; kërkesës për ndalesën administrative nr. 390/2008, të datës 17.09.2008, të 
paraqitur nga ana e të paditurit të pare I.B; deklaratën e të paditurit të tretë 
H.Xh; vërtetimin I të dhënave për garantuesin e pare A.S të dates 16.09.2008; 
vërtetimin I të dhënave për garantuesin e dytë H.Xh të dates 17.09.2008; 
deklaratën të dytë garantuesit; kontratën e punës e lidhur në mes të paditurin e 
pare dhe “…”; plani I amortizimit për pagesën e kredinë; marrëveshjen mbi 
pengun; prollogaritja e fundit të obligimeve të mbydhur me datën 29.05.2013. 

 
Gjykata pas vlerësimit te pretendimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave 

të nxjerra në kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), si 
dhe bindjes së lirë të saj, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç 
e veç dhe të gjitha ato së bashku, ashtu që ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit 
është e bazuar. 

 
Pas vlerësimit dhe analizimit të provave të administruara të cilat i kemi 

përmendur më lartë, gjykatës i rezultoi i vërtetuar fakti se të paditurit i kanë 
borxh paditësit shumën prej 5,245.24 euro, kjo para se gjithash duke u bazuar 
në kontratën e lidhur ndërmjet paditësit dhe të paditurit të pare për marrjen e 
kredisë, sipas kushteve të parapara në atë kontratë. I padituri i pare nuk i ka 
plotësuar obligimet e tij të dala nga kjo kontratë gjë për të cilën paditësi i është 
drejtuar gjykatës për realizimin e të drejtave të tij. Gjatë shqyrtimit gjyqësor i 
padituri i pare I.Bpërveç të tjerave ka deklaruar se “nuk është kontestuese se 
kam lidhur kontratë me këtu paditësin në shumë të cekur në këtë kontratë”, 
pra nga këto fjalë të të paditurit mund të konstatohet fakti se i njëjti nuk e ka 
kontestuar bazueshmërin e kërkesëpadisë. Bazueshmëria e kërkesëpadisë është 
vërtetuar edhe me fakte tjera të përmenduar më lartë. 

 
Sa i përket të paditurit të dytë A.S nga fshati …. Komuna e Prizrenit dhe 

të paditurit të tretë D.Xh .nga Prizreni, rruga “…” p.n.,të cilët edhe pse janë 
thirrur në mënyrë të rregullt nga kjo gjykatë, mungesën e vet nuk e kanë 
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arsyetuar. Ata në këtë rast paraqitet si garant për plotësimin e kontratës së 
nënshkruar nga ana e paditësit të pare. I padituri i dytë dhe të tretë kanë bërë 
nënshkrimin e kontratës për marrjen e kredisë të lidhur midis paditësit dhe të 
paditurit të parë, në të cilën ata paraqiten si garancion, çka mund të vërtetohet 
me daklaratën e tyre të dhënë para paditësit dhe të nënshkruar nga të 
paditurit, në të cilin thekson se në rast se këtu i padituri i pare nuk kthen 
kredin në afatin e paraparë, ata do të khtejnë borxhin për paditurin e pare, 
duke u bazuar në këto fakte shihet qartë obligimi i të paditurëve ndaj këtu 
paditësit. Prandaj gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

Me nenin 17 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) është 

paraparë që “pjesëmarrësit e detyrimit kanë për detyrë  ta zbatojne detyrimin e 
vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e tij”, kurse  në nenin 262 të po këtij 
ligji, është paraparë se “kreditori në raportin e obliguar është i autorizuar 
që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka 
për detyrë të përmbushë me ndërgjegje krejtesishtë sikundër është 
përmbajtja e tij”.  

 
 Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë ne kuptim te  nenit 
452.1  të LPK-së, dhe atë në shumë prej 25.00 euro, në emër të pagesës së 
taksës gjyqësore të paraparë për padinë e parashtruar. 
  
 Nga të lartcekurat dhe bazuar ne nenin 17, 262, të LMD-së, lidhur me 
nenin 143 te LPK-se, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
        

     GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 
C.nr.436/10 me datën 18.07.2013 

 
 

Procesmbajtësja             Gjyqtarja 
Sanaver Dorambari      Edije Sezairi 
 

 

 
UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në 

afat prej 15 ditësh, pas marrjes se të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 
nëpërmjet kësaj gjykate. 


