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Numri i lëndës: 2019:186708 

Datë: 13.07.2020 

Numri i dokumentit:     01034033 

C.nr.798/14 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Hysni 

Bardheci, në çështjen juridike kontestuese të paditëses NLB P. sh.a., me seli në P., të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson E. S., kundër të paditurit K. K., nga fshati H., Komuna P., me objekt 

kontestit, borxh, vlera e kontestit 6,008.41 euro, ne shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur më 

datë 29.06.2020, në prezencën e përfaqësuesit të paditëses dhe në mungesë të paditurit të ftuar 

me rregull për seancë,  me datë 13.07.2020 mori  këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditëses NLB P. sh.a., me seli në P., 

DETYROHET i padituri K. K., nga fshati H., Komuna P., që paditëses në emër të borxhit 

kryesor t’ia paguajë shumën prej 4,627.41 euro, me kamatë si për mjetet e deponuara në bankat 

që operojnë në Kosovë, në afat më tepër se 1 vit, pa destinim të caktuar duke filluar nga data 

13.07.2020, data e marrjes së aktgjykimit e deri në pagesën definitive, si dhe në emër interesit të 

rregullt për kredinë dhe kamatës ndëshkuese kontraktuese t’ia paguaj shumën prej 1,269.87 euro, 

si dhe t’ia paguaj shpenzimet e procedurës në shumë prej 20.00 euro, te gjitha këto në afat prej 

15 dite nga dita e marrjes së aktgjykimit. 

 

II. REFUZOHET  si e pa bazuar pjesa e kërkesëpadisë së paditëses përtej shumës së gjykuar 

dhe atë në shumën prej 110.85 euro.  

A r s y e t i m 

 

Paditësja NLB P. sh.a., me seli në P. (trashëgimtare juridike e Kasabank sh.a.), në këtë gjykatë 

ka paraqitur padi për kthimin e kredisë, kundër të paditurve K. K., dhe N. K., nga fshati H., 

Komuna P.. Paditësja në seancën përgatitore të mbajtur me datë 03.02.2020, e ka tërhequr padinë 

ndaj të paditurës së dytë N. K., ndërsa ka kërkuar nga gjykata që të vazhdohet shqyrtimi ndaj të 

paditurit të parë K. K.. 

 

I autorizuari i paditëses në seancat e mbajtura gjyqësore si dhe në fjalën përfundimtare ka 

parashtruar së i padituri K. K., me datë 15.02.2005, ka nënshkruar kontratë për kredi për 

përmirësimin e kushteve të banimit Nr.30/05, me bankën K.a, trashëgimtare e secilës është këtu 

paditësja, me të cilën ka marrë kredi në vlerë prej 5,000.00 euro, me kamatë vjetore prej 12%, 

me afat kthimi prej 24 muajve. Ka shtuar së meqenëse i padituri nuk i është përmbajtur 

marrëveshjes për kredi paditësja fillimisht ka iniciuar procedurë përmbarimore në Gjykatën 

Komunale në Prishtinë, dhe në bazë të procesverbalit të datës 15.02.2006, debitori këtu i padituri 

është pajtuar që ta kthej borxhin me kushtet e theksuara në procesverbal, dhe meqenëse paditësi 

nuk i është përmbajtur marrëveshjes së arritur në procedurë përmbarimore dhe meqenëse se i 
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njëjti e kishte tjetërsuar pengun e lënë dhe nuk ka pasur qarkullim të mjeteve në llogari, për këtë 

arsye paditësja nuk ka pasur interes që të vazhdojë në procedurën përmbarimore dhe me datë 

27.03.2015 ka ushtruar padi në gjykatë ku ka kërkuar kthimin e borxhit nga i padituri. Ka shtuar 

se që nga data e ushtrimit të padisë ku vlera incizuese ka qenë 6,440.67 euro, i padituri ka bërë 

pagesa në vlerë prej 432.54 euro, dhe së tani borxhi i mbetur i të paditurit është në shumë prej 

6,008.41 euro, prej të cilave 4,627.41 euro është borxh kryesor, ndërsa vlera prej 1,380.72 euro 

është interes i kontraktuar duke përfshirë edhe kamatëvonesën ndëshkuese. Ka sqaruar së 

qarkullimi i llogarisë dhe kartela e qarkullimit të cilin ia ka dorëzuar gjykatës janë në emër të 

biznesit “A.” N.P., pronar i së cilës është i padituri K. K., dhe kjo për faktin së i padituri e ka 

bërë ndryshimin e llogarisë nga ajo individuale në llogari biznesi. Lidhur me pretendimin e të 

paditurit të paraqitur në përgjigje në padi së kërkesa e paditëses është parashkruar, ka theksuar 

së ky pretendim është i paqëndrueshëm pasi që paditësja për këtë çështje me herët ka iniciuar 

procedurë përmbarimore, dhe po ashtu ka theksuar së paditësja me të paditurin 10.10.2019 kanë 

lidhur marrëveshje me të cilën i padituri e ka pranuar borxhin dhe është pajtuar që të kthej 

borxhin me këste mujore por që me pastaj nuk ka kryer pagesa. Nga këto arsye i ka kërkuar nga 

gjykata që ta obligoj të paditurin që ta kthej shumën e borxhit në vlerë prej 6,008.41 euro, me 

kamatë të cilat e paguajnë bankat vendore si për deponimet për kursimet me afat mbi një vit pa 

destinim të caktuar duke filluar nga data e parashtrimit të padisë e gjeri në pagesën definitive. 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë shpenzimet në emër të taksës gjyqësore për padi 

në shumë prej 20.00 euro. 

 

I padituri përmes përfaqësuesit të autorizuar Argjend Tigani, avokat në Prishtinë, me datë 

30.03.2018, ka parashtruar përgjigje në padi me të cilën e ka kontestuar në tërësi kërkesëpadinë 

e paditëses për faktin së padia është paraqitur edhe kundër nënës së tij N. K., edhe pse e njëjta 

nuk ka qenë pjesë e kësaj kredie. Me teje përmes përgjigjes në padi ka theksuar së në këtë çështja 

ka arritur parashkrimi i vet të drejtës bazuar në dispozitat ligjore nga neni 352, 353 dhe 354 të 

LMD-së, sepse nga data 15.02.2007, kur paditësi ka pasur për obligim që ta bëjë pagesën e këstit 

të fundit e deri me datën e paraqitjes së padisë në gjykatë datë 07.04.2015, kanë kaluar me shumë 

së 5 vite. Nga këto arsye i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditëses ta refuzojë si të 

pabazuar. 

 

I padituri nuk ka marrë pjesë në shqyrtimin kryesor edhe pse i njëjti ka qenë i thirrur në mënyrë 

të rregullt ndërsa mungesën nuk e ka arsyetuar, andaj gjykata në kuptim të nenit 423 par. 4 të 

LPK-së shqyrtimin kryesor e ka mbajtur në mungesë të të paditurit. Gjykata paraprakisht ftesën 

për seancë ia ka dërguar të autorizuarit të të paditurit av. Argjend Tigani, mirëpo, i njëjti me 

parashtresën e datës 24.01.2020, e ka njoftuar gjykatën së e ka tërhequr autorizimin, përkatësisht 

e ka denoncuar autorizimin me arsyetimin së i padituri nuk i është përgjigjur dhe nuk ka 

bashkëpunuar me të njëjtin lidhur me përfaqësimin e lëndës dhe ka kërkuar që të gjitha 

komunikimet tani e tutje të behën me të paditurin në adresën e tij. 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen konkrete 

juridike, gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor, bëri administrimin e provave 

dhe atë: Kontrata për kredinë e përmirësimit të kushteve të banimit Nr.30/05, datë 15.02.2005, 

Kartela e qarkullimit e lëshuar nga NLB P., datë 27.03.2015, Marrëveshja kontraktuese-

përmbushja e obligimit kreditor datë 10.10.2019, Qarkullimi për llogarinë e klientit A. N.P, datë 

06.01.2020, Kartela e qarkullimit e klientit A. N.P., datë 06.01.2020, Propozimi për përmbarim 

E.nr.1060/05, datë 02.09.2005, Procesverbali E.nr.1060/05, datë 28.02.2020, Fletëdeponimi, 

datë 28.02.2020, Qarkullimi për llogari për periudhën nga data 01.01.2005, deri me datë 

26.06.2020, për klientin A. N.P., e lëshuar me datë 26.06.2020 nga NLB B.. 
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Pasi që Gjykata beri vlerësimin e secilës prove veç e veç dhe të gjithave së bashku, mbështetur 

në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore, erdhi në përfundimin se në këtë 

çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

 

Në bazë të provave të administruara, gjykata gjeti së i padituri në cilësi të huamarrësit dhe 

Kasabanka sh.a. (pasardhëse e së cilës është këtu paditësja) në cilësi të kredidhënësit, me datë 

15.02.2005 kanë lidhur kontratë për kredinë e përmirësimit të kushteve të banimit Nr.30/05, ku 

në bazë të nenit 1 të kësaj kontrate palët janë pajtuar që huadhënësi do t’i akordoj kredi 

huamarrësit në shumë prej 5,000.00 euro, me afat kthimi të kredisë për 24 muaj, me kamatë 

vjetore prej 12% në vit, dhe është paraparë se kredia do të lejohet me 15.02.2005.  

 

Nga kartela e qarkullimi për llogarinë e klientit A. N.P., pronar i secilës është i padituri, e lëshuar 

për periudhën 01.01.2005 – 06.01.2020, rezulton së të paditurit me datë 15.02.2005, i është 

akorduar kredia në shumë prej 5000.00 euro, ku i padituri në të njëjtën datë nga llogaria e tij ka 

tërhequr shumën prej 4,930.00 euro. Po ashtu edhe në bazë të kartelës së qarkullimit e lëshuar 

nga NLB P., datë 27.03.2015, rezulton së të paditurit me datë 15.02.2005, i është lejuar kredia 

në shumë prej 5,000.00 euro, me normë të interesit 12%, ku është paraparë së kësti i parë fillon 

me datë 15.03.2005, ndërsa kësti i fundit duhet të paguhet me 15.02.2007. 

 

Në bazë të kartelës së qarkullimit e lëshuar nga NLB B., datë 06.01.2020, rezulton së shuma e 

mbetur e borxhit kryesor të cilën i padituri nuk ia ka paguar paditëses është 4,627.41 euro, ndërsa 

interesi i rregullt për huanë së bashku me interesin ndëshkues është në shumë prej 1,269.87 euro, 

gjithsej 5,897.28 euro. 

 

Nga Propozimi për përmbarim E.nr.1060/05, rezulton së K. sh.a. (pasardhëse e së cilës është 

këtu paditësja) në cilësi të kreditorit me datë 02.09.2005, në Gjykatën Komunale në Prishtinë, 

ka paraqitur propozim për përmbarim kundër debitorëve K. K., këtu i padituri, N. K. dhe S. G. 

nga P., ku ndër të tjera është cekur së debitori i parë me datë 15.02.2005 ka marrë kredi 

konsumuese të kreditori në bazë të kontratës mbi kredinë Nr.30/05, në shumë prej 5,000.00 euro, 

me kamatë vjetore prej 12% dhe me afat kthimi për 24 muaj, dhe së debitori ka mbetur pa paguar 

borxhin në shumë prej 4,775.12 euro, dhe ka kërkuar që të sekuestrohet kolaterali i debitorit të 

parë këtu të paditurit me shënime si në marrëveshjen mbi pengun të datës 15.02.2005, 

përkatësisht specifikacionit të datës 26.01.2005, në mënyrë që përmbushet detyrimi i debitorit 

ndaj kreditorit. Ndërsa në bazë të procesverbalit E.nr.1060/05, gjykata gjeti së paraardhësja e 

paditëses në cilësi të kreditorit dhe i padituri në cilësi të debitorit me datë 15.02.2006, kanë lidhur 

marrëveshje me të cilën debitori, këtu i padituri ka pranuar se deri me datë 05.03.2006 do t’i 

paguaj kreditorit shumën prej 500.00 euro, dhe me datë 10.03.2006 edhe 500.00 euro tjera, 

ndërsa deri me datë 15.04/0 do ta bëjë shlyerjen e plotë të borxhit. 

 

Në bazë të provave të administruar dhe parashtrimeve të palëve ndërgjyqëse gjykata gjeti së 

kërkesëpadia e paditëses është pjesërisht e bazuar, ngase është vërtetuar së paditësja dhe i 

padituri kanë lidhur kontratë për kredinë e përmirësimit të kushteve të banimit në bazë të secilës 

i padituri ka marrë kredi nga paditësja shumën prej 5,000.00 euro, me kamatë vjetore prej 12%  

dhe me afat kthimi për 24 muaj. Po ashtu në rastin konkret është vërtetuar së i padituri nuk i 

është përmbajtur marrëveshje mbi kredinë dhe i njëjti nuk e ka përmbushur obligimin e tij ashtu 

siç ka qenë i paraparë me kontratë dhe në këtë mënyrë i ka mbetur borxh paditëses në shumë prej 

5,897.28 euro, nga e cila shumë borxhi kryesor është 4,627.41 euro, ndërsa interes i rregullt për 

kredinë dhe kamata ndëshkues e paraparë me marrëveshjen mbi kredinë është 1,269.87. Për me 

tepër, i padituri përmes përgjigjes në padi nuk e ka kontestuar faktin së ka marrë kredi nga 

paditësja, mirëpo, i njëjti ka pretenduar së kërkesa e paditëses është parashkruar. Pra, edhe 
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përkundër faktit së i padituri ka qenë i njoftuar me shkresat e lëndës dhe me pretendimet e 

paditëses i njëjti nuk e ka provuar faktin së borxhin e pretenduar nga paditësja e ka përmbushur. 

 

Si rezultat i kësaj, i padituri, për shkak te mos pagesës se borxhit që rrjedh nga Kontrata për 

kredinë e përmirësimit të kushteve të banimit Nr.30/05, ka hyrë në raport detyrimor me 

paditësen, në të cilin raport paditësja e ka cilësinë e kreditorit kurse i padituri e ka cilësinë e 

debitorit. Sipas nenit 262 par. 1 i Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimeve (LMD), kreditori në 

marrëdhënien detyrimore është i autorizuar që nga debitori të kërkoi përmbushjen e detyrimit 

ndërsa debitori ka për detyrë ta mbush me ndërgjegje krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij.  

 

Gjykata e ka vlerësuar edhe pretendimin e të paditurit të dhëna nëpërmes përgjigje në padi së 

kërkesa e paditëses është parashkruar bazuar në dispozitat ligjore nga neni 352, 353 dhe 354 të 

LMD-së, mirëpo ka gjetur së një pretendim i tillë është i paqëndrueshëm. Kjo për faktin së në 

bazë të provave të administruara është vërtetuar së paditësja për realizimin e kërkesës së saj ndaj 

të paditurit fillimisht ka iniciuar procedurë përmbarimore e që vërtetohet nga propozimi për 

përmbarim i paraqitur në Gjykatën Komunale në Prishtinë me datë 02.09.2005, e që sipas 

procesverbalit E.nr.1060/05, rezulton së paraardhësja e paditëses në cilësi të kreditorit dhe i 

padituri në cilësi të debitorit me datë 15.02.2006, kanë lidhur marrëveshje në procedurë 

përmbarimore me të cilën debitori, këtu i padituri ka pranuar se deri me datë 05.03.2006 do t’i 

paguaj kreditorit shumën prej 500.00 euro, dhe me datë 10.03.2006 edhe 500.00 euro tjera, 

ndërsa deri me datë 15.04/0 do ta bëjë shlyerjen e plotë të borxhit. Pasi që i padituri nuk i është 

përmbajtur kësaj marrëveshje dhe meqenëse paditësja nuk ka pasur mundësi të realizoj kërkesën 

e asaj në procedurë përmbarimore atëherë i është drejtuar gjykatës me padi. Për me tepër, në 

rastin konkret është vërtetuar së i padituri me të autorizuarin e paditëses me datë 10.10.2019, 

kanë lidhur marrëveshje për përmbushje të obligimit kontraktues të cilën i padituri e ka ndaj 

paditëses, mirëpo i njëjti nuk i është përmbajtur kësaj marrëveshje.  

 

Në bazë të nenit 388 të LMD-së është paraparë së “Parashkrimi ndërpritet me ngritjen e padisë 

dhe me çdo veprim tjetër të kreditorit të ndërmarrë kundër debitorit para gjykatës ose organit 

tjetër kompetent me qëllim përcaktimi, sigurimi ose realizimi të kërkesës”. Ndërsa neni 387 par.1 

i të njëjtit ligj parasheh së parashkrimi ndërpritet kur debitori e pohon borxhin. Andaj, duke u 

bazuar në atë që u cek me sipër dhe duke u bazuar në këto dipozita ligjore gjykata vlerëson së në 

rastin konkret nuk është parashkruar kërkesa së paditëses. 

 

Gjykata vendosi si në pikën -II- të dispozitivit të aktgjykimit, sipas të cilës e refuzoj kërkesën e 

palës paditëse në shumën prej 110.85 euro, ngase e njëjta me asnjë provë shkresore nuk arriti të 

dëshmojë lartësinë e kërkesës mbi shumën e aprovuar, andaj gjykata në mungesë të provave për 

këtë pjesë të kërkesëpadisë e refuzoi si të pabazuar. 

 

Për kamatën gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitën e nenit 277 të LMD – së, dhe 

si datë nga e cila rrjedh detyrimi i të paditurit për pagesën e kamatës gjykata ka caktuar datën e 

marrjes së aktgjykimit. 

 

 

Vendimin që pala e paditur t'i bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat ligjore konform nenit 449 dhe 452 të Ligjit për Procedurën Kontestimore. Lartësia e 

këtyre shpenzimeve të aprovuara, i referohet  shpenzimeve për taksën gjyqësore për padi në 

shumë prej 20.00 euro. 
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Andaj, duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr. 819/15, date 13.07.2020 

 

Gjyqtari 

                                                                                                                    Hysni Bardheci 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi  

është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh  

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


