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Numri i lëndës: 2019:251126 

Datë: 26.03.2021 

Numri i dokumentit:     01639842 

 

      III.EK.nr.223/2019 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

gjyqtaren Franciska Zhitia-Ymeri, duke vendosur lidhur me çështjen juridike kontestimore të 

paditësit “A...” Sh.p.k. me seli në L., të cilin e përfaqëson sipas autorizimit me shkrim A. S. 

avokate nga P., kundër të paditurit N.N.T “A... P...” me seli në P., të cilën e përfaqëson sipas 

autorizimit me shkrim N.L., me objekt kontesti kthim borxhi në vlerë prej 46,074.30 euro, pas 

përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor të çështjes së datës 18.03.2021, ndërsa me datën 

24.03.2021 merr këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.REFUZOHET në tërësi si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit “A.” Sh.p.k. me seli në L., e 

paraqitur kundër të paditurit N.N.T “A... P...” me seli në Prishtinë, për borxhin e marr në formë 

huaje t’ia paguajë shumën e përgjithshme prej 46,074.30 euro (katërdhjtë e gjashtë mijë e 

shtatëdhjetë katër euro e tridhjetë cent), me kamatë ligjore duke filluar nga data e paraqitjes së 

padisë e deri në pagesën definitive.  

 

II.DETYROHET paditësi “A...” Sh.p.k. me seli në L. që të paditurit N.N.T “A... P...” me seli 

në P., t’ia paguaj shumën prej 478.40 euro në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi “A...” Sh.p.k. me seli në L., ka parashtruar padi me datë 26.04.2019, kundër të paditurit 

N.N.T “A... P...” me seli në P. duke kërkuar që e paditura t’ia paguaj në emër të borxhit të marrë 

në formë huaje shumën prej 46,074.30 euro, me kamatë ligjore nga data e ushtrimit të padisë.  

 

I autorizuari i paditësit si në padi ashtu edhe në seancat e mbajtura dhe parashtresës për 

precizimin e padisë së datës 06.01.2021, ndër të tjera ka theksuar se paraqet kërkesëpadinë mbi 

bazën juridike mbi kthimin e huave të dhëna të paditurit në bazë të marrëveshjes gojore dhe me 

mirëbesim, i janë dhënë disa huazime veç e veç  dhe atë me datën 03.03.3015, përmes 

xhirollogarisë bankare nga R... B... shumën prej 5,000.00 € me datën 24.03.2015, përmes 

xhirollogarisë bankare nga B. E. shumën prej 25,000.00 €, janë huazuar për 7 ditë (e cekur edhe 

në transferin bankar) si dhe të njëjtën ditë të paditurës i janë huazuar edhe 15,000.00 € përmes 

xhirollogarisë bankare nga Banka T., mjete këto të huazuara për 7 ditë dhe me datën 09.01.2015, 

përmes transferim bankar nga Banka për Biznes i janë transferuar 1,700.00 €. Pas kalimit të afatit 
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të lartcekur i padituri e ka kontaktuar paditësin për tu takuar dhe i ka kërkuar që huan e dhënë 

t’ia shtyej për një afat tjetër pasi që ndërmarrja kishte një krizë financiare, paditësi me mirëbesim 

dhe duke e lënë në ndërgjegjen e të paditurit e ka shtyer borxhin edhe për një kohë të caktuar. I 

ka kundërshtuar pretendimet e të paditurit lidhur me parashkrimin, konsideron se padia është 

paraqitur në vitin 2018 me nr.163/18, dhe e njëjta është konsideruar e tërhequr për shkak të 

neglizhencës të të autorizuarit të tij. I padituri e ka kontaktuar edhe disa herë paditësin duke 

kërkuar që të mos ndërmarr ndonjë veprim me arsyetimin se së shpejti do ta kryej obligimin, 

obligim ky që nuk është përmbushur asnjëherë. I ka propozuar gjykatës që të aprovohet 

kërkesëpadia si e bazuar, ashtu që të detyrohet i padituri që t’ia kthej huan e marr në shumë prej 

46,700.00 €, me kamatë ligjore prej 8 %. Në fjalën përfundimtare ka deklaruar se duke u bazuar 

në prova dhe pas administrimit të tyre të aprovon precizimin e kërkesëpadisë. Shpenzimet e 

procedurës i ka kërkuar por nuk ka bërë specifikimin e tyre.  

 

I autorizuari i të paditurit si në përgjigje në padi ashtu edhe gjatë seancave të mbajtura e ka 

kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit, ka kontestuar faktet e paraqitura dhe ekzistimin e 

obligimit monetar. Ka shtuar se borxhi i pretenduar nga pala paditëse është përmbushur përmes 

pagesës nga ana e palës së paditur, me ç’ rast pala e paditëse ka pranuar përmbushjen e obligimit 

monetar përmes kryerjes së pagesave në llogari të ndërmarrjeve të tjera, ndaj të cilave paditësi 

ka pasur obligime të caktuara dhe sipas kërkesës që pagesa të bëhet në këto llogari nga vetë pala 

paditëse. Për vërtetimin e plotë të fakteve gjykatës i propozoi dëgjimin e dëshmitarëve të cilët 

kanë pranuar pagesat në emër të paditësit sipas kërkesës së vet pronarit të saj R. M. dhe M. M. 

dhe dëshmitar të tjerë. Po ashtu ka theksuar se detyrimi në para është parashkruar për shkak të 

detyrimit mes subjekteve afariste afati i parashkrimit është 3 vite, dhe nëse llogaritet momenti i 

bërjes së pagesave rezulton se kanë kaluar më shumë se 3 vite. Në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se i propozon gjykatës që ta refuzon padinë e paditësit. Shpenzimet e procedurës i ka 

kërkuar dhe ka bërë specifikimin e tyre. 

 

Gjykata gjatë shqyrtimit kryesor të kësaj çështje juridike ka administruar këto prova si në vijim: 

xhirollogaria e lëshuar nga B. E. prej dt 01.01.2015-31.12.2015; monitorimi i transaksioneve e 

lëshuar nga T. B. prej dt.01.01.2015-31.12.2015; certifikata e biznesit të paditurit me 

nr.810493982; transaksioni nga R. B. 02.03.2015-07.04.2015; shkresë nga BpB- transfer e 

dt.09.01.2015; xhirollogaria e të paditurës e dt.31.12.2015; transferet nga N. B. e dt.21.04.2015, 

me 2 shtojca, si dhe aktvendimi me nr. E.nr.163/2018 e dt.13.03.2019.   

 

 Pas shqyrtimit dhe analizës së këtyre provave dhe pretendimeve të dy palëve në procedurë 

Gjykata  gjeti se kërkesëpadia e paditëses është e parashkruar dhe atë konform dispozitave të 

nenit 355 të LMD-së, prandaj edhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata duke u bazuar në provat e administruara dhe nga deklarimet e palëve në procedurë gjeti 

se kërkesa për kthimin e huas së dhënë nga transferet bankare të realizuara me datën 09.01.2015, 

transferit të datës 03.03.2015, dhe dy transfereve të datës 24.03.2015, duke qenë se borxhi është 

krijuar nga data 09.01.2015 deri me datën 24.03.2015, ndërsa padia e paditësit është paraqitur në 

gjykatë me datën 26.04.2019, sipas vlerësimit të kësaj gjykate lidhur me kohën e afatshme për 

paraqitjen e kërkesës lidhur me pagesën e borxhit- kthimin e huas është e parashkruar sipas nenit 

355 paragrafi 1 i LMD-së, i cili parasheh në mënyre decidive se “Kërkesat reciproke nga 

kontratat komerciale si dhe kërkesat e shpërblimit të shpenzimeve të bëra lidhur me këto 

kontrata, parashkruhen për tri (3) vite” ndërsa në paragrafin 2 është përcaktuar se “Parashkrimi 

rrjedh veç e veç për çdo dërgim të mallit, pune ose shërbimi të kryer”, kështu që deri në datën e 

paraqitjes së padisë në gjykate kanë kaluar më shumë se 3 vite, rrjedhimisht gjykata gjeti se 
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kërkesëpadia e paditësit është e parashkruar, bazuar nga të lartcekurat gjykata ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

Gjykata vlerësoj edhe pretendimet e paditësit lidhur me atë se është ndërprerë parashkrimi pasi 

që  padia është paraqitur në vitin 2018 me nr.163/18, dhe e njëjta është konsideruar e tërhequr 

për shkak të neglizhencës të të autorizuarit të tij, por një pretendim të tillë gjykata e refuzoj si të 

pa bazuar duke u bazuar në nenin 261.5 të LPK-së me të cilën është paraparë se “Padia e tërhequr 

konsiderohet se nuk është paraqitur asnjëherë dhe mund të paraqitet në gjykatë përsëri.  

 
Gjykata vlerësoj edhe pretendimet e paditësit se nuk mund të ketë parashkrim për shkak se e paditura ka 

premtuar se do ta kryej detyrimin e tij ndaj paditësit mirëpo gjykata këtë pretendim e konsideron si të 

pabazuar ngase duke u bazuar në nenin 391 të LMD-së, se “ Për ndërprerjen e parashkrimit nuk mjafton 

që kreditori ta ftojë debitorin me shkrim ose me gojë që ta përmbushë detyrimin”, andaj gjykata ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

Gjykata pas shtjellimit të çështjes juridike civile të paditësit lidhur me kthimin e huas së marr në 

shumën prej 46,700.00 euro, nuk është lëshuar në administrimin e provave të tjera, për faktin se 

kur kemi të bëjmë me parashkrimin e kërkesës atëherë nuk mund të vlerësohen provat tjera të 

cilat nuk mund të jenë valide në marrjen e një vendimi meritor.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore është marrë në bazë të nenit 452 paragrafi 

1 lidhur me nenin 463 paragrafi 1 të LPK-së, në rastin konkret shpenzimet e krijuara gjyqësore 

si detyrim i paditësit, i referohen shumës së precizuar si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit, 

e cila përfshin shpenzimet procedurale të kërkuara dhe të provuara nga i padituri, dhe atë: në 

emër të përpilimit të përgjigjes në padi shumën prej 208.00 euro, në emër të përfaqësimit në një 

seancë shumën prej 270.40 euro, në shumën e përgjithshme prej 478.40 euro.  

 

Nga të lartcekurat kjo gjykatë ka vlerësuar se kërkesëpadia e paditëses është e pabazuar në bazë 

të nenit 355 të LMD-së, andaj dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

    

    GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

        -Departamenti për Çështje Ekonomike- 

III.EK.nr.223/2019 me datë 24.03.2021 

                                                                                                                                        

Gjyqtarja 

     Franciska Zhitia-Ymeri 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Ndaj këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta e ankesës në afat prej 7 

(shtatë) ditëve, duke llogaritur nga dita e pranimit të tij, duke iu drejtuar Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë përmes kësaj gjykate. 

 


