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Numri i lëndës: 2019:250041 

Datë: 03.12.2019 

Numri i dokumentit:     00689292 

                                    
III.EK.nr.419/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Ekonomike, me gjyqtaren 

Franciska Zhitia-Ymeri, duke vendosur lidhur me çështjen juridike të paditësit B. K. T., me seli në 

P., të cilën e përfaqëson sipas autorizimit A. S., kundër të paditurve Kompania N.SH.T. Ambulanta 

Specialistike “R.-G.” me seli në Gj., Sh. Z. nga Gj., M. Z. nga Gj. dhe K. Z. nga Gj., të cilët i 

përfaqëson sipas autorizimit Y. Xh. avokate nga Gj., me objekt kontesti borxhit për kthim të kredisë, 

në shumë të përgjithshme prej 183,594.01 euro, pas përfundimit të seancës kryesore publike të datës: 

17.10.2019, ndërsa pas marrjes së fjalës përfundimtare të hartuar me shkrim nga palët në procedurë, 

me datë 15.11.2019, mori këtë: 

 

                                                           A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit Banka Kombëtare Tregtare, me 

seli në Prishtinë, ashtu që DETYROHEN të paditurit Kompania N.SH.T. Ambulanta 

Specialistike “R.-G.” me seli në Gj., Sh.Z. nga Gj., M. Z. nga Gj. dhe K. Z. nga Gj., që në mënyrë 

solidare t’ia paguajnë paditësit, shumën e përgjithshme prej 75,934.40 euro, (shtatëdhjetë e pesë 

mijë e nëntëqind e tridhjetë e katër euro e katërdhjetë cent), në emër të borxhit nga kontrata e 

kredisë, në afatin partitiv prej 7 (shtatë) ditëve, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi nën 

kërcënimin e përmbarimit me detyrim. 

 

II.REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit B. K. T., me seli në P., me të cilën ka 

kërkuar që të detyrohet të paditurit, që në mënyrë solidare t’ia paguajnë paditësit shumën prej 

105,655.61 €, në emër të kamatës ndëshkuese. 

 

III.DETYROHEN të paditurit që paditësit t’ia paguajnë shumën e përgjithshme prej 917.00 €, 

në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore në afat prej 7 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. 

 

 

A r s y e t i m 

  

Paditësi B. K. T.- me seli në P., me datë 26.07.2018 ka parashtruar padi ndaj të paditurëve 

Kompania N.SH.T. Ambulanta Specialistike “R.-G” me seli në Gj., Sh. Z. nga Gj., M. Z. nga 

Gj. dhe K. Z. nga Gj., duke kërkuar që të paditurat t’ia paguajnë borxhin në shumën prej 

196,046.45 euro, njëherit i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës kontestimore.  
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I autorizuari i paditësit gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor ka mbetur pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë, duke shtuar se me datën 25.02.2010, me të paditurit kanë nënshkruar Kontratën 

e Kredisë Bankare me Nr.1927/10 dhe kontratën mbi Hipotekën me Nr.1927/10, të datës 

03.03.2010, mirëpo të paditurit  janë vonuar në përmbushjen e obligimeve sipas kontratave të 

lartcekura, paditësja me dt.04.12.2012 ka dorëzuar propozimin për ekzekutim të paluajtshmërisë 

/hipotekës në Gjykatën Komunale në Gjakovë, si rrjedhojë në procedurën përmbarimore me 

aktvendimin e datës 01.11.2013, paluajtshmëria e hipotekuar është blerë nga B. në seancën e 

tretë të ankandit publik në shumën prej 15,000.00 €. Ka shtuar se borxhi i debitorit nuk ka arritur 

të shlyhet në tërësi edhe pas shitjes së paluajtshmërisë me çmimin e lartë cekur dhe borxhi aktual 

i mbetur është shuma prej 183,594.01€, duke qenë se paditësja nuk ka arritur ta realizoj në tërësi 

borxhin i ka propozuar gjykatës që pas shqyrtimit të kërkesëpadisë dhe administrimit të provave 

të aprovohet kërkesëpadia në tërësi. Në fjalën përfundimtare ka deklaruar se qëndrojnë pranë të 

gjitha thënieve si në padi dhe kërkesëpadi duke shtuar se kanë arritur që në plotëni ti arsyetojnë 

dhe vërtetojnë pretendimet e tyre, ka theksuar se edhe ekspertiza financiare e cila është propozuar 

nga të paditurit ka konfirmuar borxhin e të paditurve ndaj paditësit në shumën e përgjithshme 

prej 183,594.01 €, shumë kjo për të cilën e paditura nuk ka arritur ta vërtetoj të kundërtën. Duke 

u bazuar në të gjitha thëniet si në padi dhe kërkesëpadi, provat e prezantuara dhe në ekspertizën 

financiare ka kërkuar nga gjykata që të aprovohet kërkesëpadia, ashtu që të detyrohen të paditurit 

që në mënyrë solidare t’ia paguajnë borxhin në shumën prej 183,594.01 € .  

 

Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka kërkuar dhe i ka specifikuar. 

 

I autorizuari i të paditurve përmes përgjigjes në padi dhe gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor e ka 

kundërshtuar në tërësi e cila mbështetët në veprime kundërligjore duke filluar nga luhatja e 

borxhit, nga një dokument në tjetër të lëshuara nga vet banka, ka deklaruar se janë të gatshëm 

për arritjen e marrëveshjes lidhur me përmbushjen e borxhit. Në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se nuk është arritur marrëveshja meqenëse ka munguar disponimi i bankës, sa i përket 

padisë e ka kundërshtuar shumën e borxhit të propozuar, meqenëse kjo vërtetohet edhe përmes 

akt-ekspertizës dhe dispozitave të LMD-së. Padia e cila në vete përmban vlerën kontestuese nuk 

do të duhet të kapërdihej në tërësi  për neve pjesa e borxhit principiel dhe interes është e 

pakontestueshme 75,938.00 €, e gjithë kjo edhe nga ana e Bankës Qendrore shihet si veprim i 

mbështetur ligjor pasi në rregulloret përkatëse i njëjti rregullator ka thënë fjalën e vet se rastet 

gjyqësore nuk do të duheshin të kalkulonin penalitetin. 

 

Shpenzimet e procedurës kontestimore nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata ka administruar provat e propozuara nga palët në procedurë dhe atë: kontrata për kredi 

bankare me nr.1927/10 e dt.25.02.2010; aneks i qeljes dhe përdorimit të kredisë i dt.25.02.2010; 

aneks i elementeve specifike të kreditimit i dt.25.02.2010; kontratë mbi hipotekën me nr.1927 e 

dt.03.03.2010; propozimin për ekzekutimin në paluajtshmëri e dt.04.12.2012; aktvendimi i 

gjykatës themelore në Gjakovë, E.nr.1072/12, i dt.01.11.2013; pasqyra e borxhit nga BKT, e 

dt.30.01.2018; njoftimi i dt.28.01.2019; draft koncept për pagimin e borxhit e dt.31.01.2019; 

ekspertiza financiare nga A. G., e dt.05.08.2019; ekspertiza financiare nga A. G. së bashku me 

prova të bashkangjitura kësaj ekspertize; padi drejtuar gjykatës themelore në Gjakovë e 

dt.24.12.2018; aktvendim nga Ministria Shërbimeve Publike e dt.07.09.2015. 

 

Në mes palëve në procedure kontestimore nuk ishte kontestuese marrëdhënia afariste në mesë 

tyre por kontestuese ishte sa sa i ka mbetur e paditura borxh paditësit gjegjësisht lartësinë e 

borxhit. 
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Në bazë të provave të administruara gjykata ka vërtetuar faktin se palët në procedurë kanë qenë 

në marrëdhënie detyrimore kontraktuese, ku kanë arritur lidhjen e kontratës së kredisë bankare 

me Nr.1927 e datës 25.02.2010 për kredinë e lejuar në shumë prej 128,000.00 euro, kontratën 

mbi Hipotekën me Nr.1927/10 e datës 03.03.2010 për sigurimin e pengmarrësit (këtu paditësit) 

për plotësimin e detyrimeve të parapara me Kontratën për Kredi nga pengdhënësi (këtu i padituri) 

dhe me këto marrëveshje palët kontraktuese janë pajtuar me kushtet të cilat i përmbajnë këto 

marrëveshje, po ashtu edhe për kundër marrjes së kredisë të paditurit nuk iu kanë përmbajtur 

obligimeve të tyre. 

 

Në procedurën përmbarimore në Gjykatën Themelore në Gjakovë me aktvendimin  E.nr.1072/12 

të datës 01.11.2013, është bërë shitja publike e paluajtshmërisë së hipotekuar për çmimin e 

përgjithshëm në shumën prej 15,000.00 €, pas shitjes së paluajtshmërisë me çmimin e lartcekur 

borxhi i mbetur është në shumën prej 183,594.01 €.  

 

Gjykata për ta vërtetuar çështjen kontestuese lidhur me lartësinë e borxhit në këtë kontest ka 

aprovuar propozimin e të autorizuarit të palëve të paditura për caktimin e ekspertit financiar, ku 

sipas mendimit dhe konstatimit të ekspertizës financiare të datës 05.08.2019 si dhe sqarimeve 

shtesë në seancën e datës 17.10.2019 nga eksperti A. G., gjykata ka vërtetuar  faktin se të paditurit 

i kanë mbetur borxh paditësit për kredinë e marrë nga paditësja shumën prej 62.238.29 €, për 

interesin –kamatën e rregullt shumën prej 13,700.00€, për penalet- kamatën ndëshkuese shumën 

prej 107,655.61 €, në shumën e përgjithshme prej shumën prej 183,594.01 euro. Këtë konstatim 

eksperti e ka arritur duke marrë të gjithë dokumentacionin i cili gjendet në shkresat e lëndës dhe 

kontaktit me palë në  procedurë dhe në mënyrë tabelare i ka paraparë dhe ka ardhur në përfundim 

se borxhi i mbetur dhe i papaguar është 183,594.01 euro. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 17 paragrafi 1 të LMD-së me të cilin parashihet se 

“Pjesëmarrësit e marrëdhënies së detyrimit kanë për detyrë ta zbatojnë detyrimin e vet dhe janë 

përgjegjës për përmbushjen e tij” dhe nga kjo del se të paditurit nuk e kanë përmbushur detyrimin 

siç është paraparë në marrëveshje, po ashtu gjykata është bazuar edhe në nenin 1065 të LMD-së, 

ku parashihet se” me kontratën mbi kredinë banka obligohet që t’i vëjë në dispozicion 

shfrytëzuesit të kredisë një shumë të caktuar mjetesh në të holla për një kohë të caktuar ose të 

pacaktuar, kurse shfrytëzuesi obligohet t’i paguajë bankës kamatë të kontraktuar dhe shumën e 

marrë të parave ta kthejë në kohën dhe mënyrën sikundër është përcaktuar me kontratë”. Nga të 

lartcekurat gjykata konstatoi se kërkesëpadia e paditësit lidhur me borxhin bazë dhe kamatën e 

rregullt (siç është përcaktuar edhe me kontratën e kredisë) është e bazuar në ligj dhe të njëjtën e 

miratoi si në pikën I të dispozitivit. 

 

Lidhur me detyrimin e të paditurve për pagesën e borxhit në mënyrë solidare gjykata u bazua në 

nenin 1004 paragrafi 3 të LMD-së në të cilin është përcaktuar se “Në qofte se dorëzanës është 

obliguar si dorëzanës pagues, i përgjigjet kreditorit si debitori kryesor për krejt detyrimin dhe 

kreditori mund të kërkojë përmbushjen e tij si nga debitori kryesor ashtu edhe nga dorëzanësi 

apo nga të dy njëkohësisht (dorëzania solidare)”. 

 

Kërkesën e paditësit përkitazi me kamatën ndëshkuese në lartësinë prej 107,655.61 €, gjykata e 

refuzoi si të pabazuar, duke pasur parasysh se kjo kërkesë është në kundërshtim me dispozitën e 

nenit 270 par 3 të LMD-së ku parashihet se “Dënimi kontraktues nuk mund të kontraktohet për 

detyrimet në të holla”, andaj, dispozitat kontraktuese për kamatën ndëshkuese si në rastin 

konkret nuk prodhojnë efekte juridike dhe si të tilla nuk gëzojnë mbrojtje gjyqësore. 
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Gjykata vlerësoi edhe pretendimet tjera të të paditurve lidhur me atë se kanë gjendje të rënduar 

ekonomike, mirëpo një pretendim i tillë është i pabazuara sepse këto pretendime jo vetëm që 

janë të pabazuara por janë edhe irelevante për zgjidhjen e këtij kontesti, meqë detyrimi në mes 

të dy palëve në këtë proces gjyqësor rrjedh nga marrëveshjet e nënshkruara.    

 

Duke u bazuar në faktet dhe rrethanat e lartë cekura dhe në dispozitat ligjore të cituara më lartë, 

gjykata konstatoi se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar andaj edhe u aprovua si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore gjykata është bazuar në dispozitën e nenit 

452 paragrafi 1 dhe nenit 463 paragrafi 2 të LPK-së, në rastin konkret shpenzimet e krijuara 

gjyqësore si detyrim i të paditurit, i referohen shumës së përgjithshme të precizuar si në pikën 

III të dispozitivit të aktgjykimit, e cila përfshin shpenzimet e kërkuara dhe të argumentuara nga 

paditësi dhe atë: në shumën e përgjithshme prej 917.00 €, në emër të taksës gjyqësore për padi.  

 

Andaj nga të lartë cekurat gjykata vendosi si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

      

      GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

         -Departamenti për Çështje Ekonomike- 

                                              III.EK.nr.419/18  me datë: 15.11.2019                                                                                                                     

                                                                                                          Gjyqtarja 

                Franciska Zhitia-Ymeri 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Ndaj këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta e ankesës në afatin kohor 

prej 7 (shtatë) ditëve, duke llogaritur nga dita e pranimit të tij duke iu drejtuar Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


