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Numri i lëndës: 2020:917948 

Datë: 21.07.2021 

Numri i dokumentit:     02014636 

 
           C.nr.20/2021 

GJYKATA THEMELORE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI-Departamenti i 
Pergjithshem-Divizioni Civil, si kontestimore e perbere nga gjykatësi individual 
Besnik Feka, ne çështjen juridike te paditesit Sh. G. nga fsh.S. e P./Vushtrri, te cilin 
me autorizim e përfaqëson av.Nexhat Beqiri, kunder te paditurit A. G. nga fsh.S.e 
P./Vushtrri, te cilin me autorizim e përfaqëson av.Abit Asllani, pas kthimit te lendes 
ne rigjykim dhe mbajtjes se seancës kryesore publike ne prezence te autorizuarve te 
palëve ndergjyqese, me date 16.07.2021 nxjerre kete: 
 

A K T G J Y K I M 
  
I.OBLIGOHET i padituri A. G. qe ne emër te borgjit nga raportet e ndërgjyqësve lidhur 
me shitblerjen e vajit motorik dhe pagesat e bëra nga paditësi lidhur me kete mall ne 
shërbimet doganore, t’ia paguaj paditësit Sh. G. shumen prej 11.481 euro dhe ate per 
shitjen e vajit morotik shumen prej 4.481 euro, ndërsa per pagesën e doganimit te 
këtij malli shumen prej 7.000 euro, me kamate sipas lartësisë se mjeteve qe paguhen 
per nje vit ne banka pa destinim te caktuar, duke filluar nga data e parashtrimit te 
padisë me date 28.02.2005, e gjere ne pagesën definitive te borgjit.  
 
II.OBLIGOHET i padituri qe ne emër te shpenzimeve procedurale paditësit t’ia paguaj 
shumen totale prej 1,122 euro,te gjitha këto ne afat prej 15 ditesh nga dita e 
plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nen paralajmërimin e ekzekutimit te 
detyrueshëm.  
 

A r s y e t i m  
 
Paditesi Sh. G. nga fsh.S.e P./Vushtrri, ka ka ushtruar padi per pagesën e borgjit ne 
emër te shitjes se vajit motorik dhe pagesës se doganimit te mallit kundër te paditurit 
A. G. nga fsh.S.eP./Vushtrri, duke kërkuar nga gjykata qe ta obligoj te paditurin qe 

t’ia paguaj shumen e tërësishme prej 11.481 euro, ne afat prej 15 ditesh nga dita e 
plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nen kërcënimin e ekzekutimit me dhune. 
Shpenzimet e procedurës i kërkoi.  
 

Gjykata, pas kthimit te lendes ne rigjykim, ka caktuar seancën per shqyrtim kryesor 
te çështjes, ne te cilën kane prezantuar te autorizuarit e palëve ndergjyqese. 
 

Ne fjalën perfundimtare i autorizuari i paditësit Av. Nexhat Beqiri deklaroi: Mbetem ne 
tërësi prane padisë dhe kerkespadise kërkoj nga gjykata qe te njëjtën ta aprovoj ne 
tërësi, duke e obliguar te paditurin qe paditësit t’ia paguaj shumen e cekur ne padi. 
Shpenzimet e procedurës i kërkojmë sipas tarifës.  
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Ne fjalën e tij perfundimtare,  i autorizuari i te paditurit av.Abit Asllani deklaroi: 
mbetem ne tërësi pranë kundërshtimeve dhe deklaratave nga seanca e kaluar, 
gjykatës i propozoj qe padinë e paditësit ta hudhe poshtë si te pa baze, ngase te 
paditurit i mungon legjitimiteti pasiv, per shkak se i njëjti asnjëherë nuk i ka pas borgj 
paditësit, paditësit i detyrohet ortakëria, por jo edhe i padituri, palët ndergjyqese 
asnjëherë nuk kane pas marrëveshje kontraktuale mes tyre dhe faturat e prezentuara 
nga paditësi i kane te bëjnë me kompaninë dhe me asnjë prove nuk eshte vërtetuar se 
paditësi i ka dhene te paditurit ndonjë shume monetare. Mbi bazën e këtyre arsyeve i 
ka propozuar gjykatës qe padinë ta refuzoj si te pa baze. Shpenzimet e procedurës i ka 
kërkuar. 
 

Gjykata pas administrimit te provave, te njëjtat i ka shqyrtuar nje nga nje bazuar ne 
nenin 7 dhe 8 te LPK-se dhe ate: te gjitha provat me vërejtjet dhe kundërshtimet e 
dhëna sipas numrit C.nr.63/17, sipas procesverbalit nga seanca e datës 16.10.2017 
ku janë konstatuar leximi i provave sipas numrave paraprak C.nr.544/05 dhe 

C.nr.41/2013 dhe pas shqyrtimit te te gjithave bashkërisht, ne procedurën rigjykuese, 
duke vepruar sipas udhëzimeve te Gjykates se Apelit, konstatoi kete gjendje faktike: 
 

Nuk eshte kontestuese fakti qe palët ndergjyqese mes tyre kane qene ne raporte 
ortakërie dhe ne kete raport te dy palët kane investuar bashkarisht. 
 

Nuk eshte kontestues fakti se palët ndergjyqese janë ne afërsi familjare-kusherinj dhe 
se nuk eshte kontestues se vaji motorik i transportuar nga G. përmes Sh. e eshte 
magazinuar ne shtëpinë e te paditurit dhe çelësat e ka poseduar paditësi. 
 

Gjykata lidhur me vendosjen sipas pikës I te dispozitivit u bazua ne nenin 17, 148, 
par.1, ne lidhje me nenin 262, par.1 dhe 2 te Ligjit per Marredheniet e Detyrimeve i 
vitit 1978 (i aplikueshëm ne rastin konkret), dhe konstatoi se paditësi shumen prej 
7.000 euro te borgjit ia ka paguar personit te trete, respektivisht doganave per mallin 
e importuar dhe i njëjti borgj tejkalon detyrimin qe paditësi e ka pas ne baze te 
marreveshjes me te paditurin, prandaj edhe i njëjti ka te drejte te kërkoj kthimin e 
këtyre mjeteve nga i padituri, ngase vetëm paditësi ka kontribuar ne kete pjese dhe jo 
i padituri. 
 

Per shumen e borgjit prej 4.481 euro, gjykata u bazua ne nenin  bazën e cekur ligjore 
si me larte, ngase fitimet e ortakeve ne rastin konkret eshte dashtë te ndahen ne 
menyre te barabarte, mirëpo i padituri edhe pse ka ndare nje pjese te fitimit nga shitja 
e vajti motorik prej 11.000 litra, shumen prej 14.000 euro paditësit, te njëjtit i ka 
mbetur borgj pjesën tjetër te shumes prej 4.481 euro, ngsae shuma e tërësishme qe i 
padituri eshte dasht t’ia kthej paditësit nga shitja e vajti motorik prej 11.000 litra ka 
qene rreth 19.000 euro, ku 14.000 euro i janë kthyer paditësit dhe ka mbetur shuma 
prej 4.481 euro pa iu kthyer dhe nga ky nen rrjedh edhe detyrimi i te paditurit per 
pagesën e kësaj shume te borgjit paditësit sipas bazave dhe arsyeve te cekura me larte. 
 
Lidhur me vendosjen sipas kamatës se aplikuar, gjykata iu referua nenit 277 te LMD-
se vitit 1978, ndërsa sa i përket rrjedhjes dhe lartësisë, iu referua mendimit juridike 
te Gjykates Supreme te Kosoves, nr. 265/20, dt: 02.12.2020, përkatësisht pika I dhe 
XIV e këtij mendimi, ashtu qe, rrjedhja e kamatëvonesës fillon nga data e ushtrimit te 
padisë e tutje. 
 

Gjykata, lidhur me vendosjen sipas pikës II te dispozitivit, u bazua ne nenin 452 par.1 
ne lidhje me nenin 465 par.3 te LPK-se dhe vlerësoi se te gjitha shpenzimet e krijuara 
deri me tani, ti mbeten ne barre te paditurit, ne shumat e llogaritura sipas pikës II te 
dispozitivit te këtij aktgjykimi. 
 
Gjykata, edhe pas kthimit te lendes ne rigjykim dhe respektimit te udhëzimeve te 
Gjykates se Apelit, gjeti se gjendja faktike dhe provat qe e mbështesin kete gjendje 
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faktike nuk vërtetojnë gjendje tjetër nga ajo e vërtetua tanimë me aktgjykimin sipas 
numrit C.nr.63/17 dhe si mbi kete baze, kjo gjykate nuk gjeti arsye tjera te vendosjes 
ndryshe. 
 
Gjykata, me rastin e vendosjes mori parasysh edhe pretendimet e te autorizuarit te te 
paditurit, se paditësi asnjëherë nuk i ka dhene shume monetare te paditurit, se te 
paditurit i mungon legjitimiteti pasiv ne rastin konkret, se paditësi eshte kompensuar 
nga i padituri dhe arsye tjera, mirëpo gjykata nga provat e cekura me larte, konstatoi 
se pikërisht i padituri i detyrohet paditësit ne borgjin si me larte dhe i njëjti ka qene 
ne raporte ortakërie me paditësin, prandaj edhe ka legjitimitet pasiv, bazuar ne nenin 
78 te LPK-se, andaj edhe këto pretendime gjykata i refuzoi si te pabaza. 
 
Gjykata, aktgjykimin e saj e mbështeti ne nenin 143 par.1 te LPK-se.  
 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI 
Departamenti i Pergjithshem-Divizioni Civil 

C.nr.20/2021, dt.16.07.2021 
 

GJ Y K A T E S I                                                                                         
Besnik Feka  

 
   

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kunder ketij aktgjykimi lejohet e drejta ne ankese 
ne afat prej 15 ditesh, nga dita vijuese pas ditës se pranimit te ketij aktgjykimi, 
Gjykates se Apelit ne Prishtine. Ankesa ushtrohet permes kesaj gjykate. 
 


