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Numri i lëndës: 2019:165472 

Datë: 09.10.2020 

Numri i dokumentit:     01177414 

 

 

C.nr.10/2016 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Podujevë, Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Nazmi Neziri, në çështjen juridike kontestimore të paditëses Institucioni 

Microfinanciar KosInvest, lagjja Pejton, Prishtinë-Kosovë e përfaqësuar nga D. L. R. SH.P.K 

me seli në Prishtinë, rr. “Rrustem Statovci” nr.29, kundër të paditurve 1. Sh. M. nga fshati B., 

Komuna e Podujevës, 2. I. R. nga fshati B., Komuna e Podujevës, rr. “K. A.”, dhe 3. S. S. nga 

fshati B., Komuna e Podujevës, me objekt kontesti Realizim i borxhit, me vlerë të kontestit: 

601.00 €uro, jashtë seance me dt.08.10.2020, mori këtë:  

 

A K T G J Y K I M  

 

I. REFUZOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses Institucioni Microfinanciar KosInvest, 

lagjja Pejton, Prishtinë-Kosovë e përfaqësuar nga D. L. R. SH.P.K me seli në Prishtinë, rr. 

“Rrustem Statovci” nr.29, kundër të paditurve 1. Sh. M. nga fshati B., Komuna e Podujevës, 2. 

I. R. nga fshati B., Komuna e Podujevës, rr. “K. A.”, dhe 3. S. S. nga fshati B., Komuna e 

Podujevës, që paditëses në emër të obligimit mos pagesës së kredisë, t’ia paguajë shumën prej 

601.00€uro, (duke llogaritur për kredi normën e interesit të rregullt si dhe interesin ndëshkues 

sipas marrëveshjes së nënshkruar nr. FE/06190), si dhe shpenzimet për taksa gjyqësore, për 

padi, për aktgjykim dhe shpenzime tjera që pasojnë, të gjitha në afat prej shtatë (7) ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m   

 

Paditësja, ka kërkuar nga gjykata që të aprovohet kërkesëpadia dhe të detyrohen të paditurit që 

në emër të  borxhit, paditëses t’ia paguajë shumën prej 601.00 € eurove, normën e interesit, 

interesin ndëshkues si dhe shpenzimet e procedurës. Ka shtuar se të paditurit më dt.21.01.2003 

kanë nënshkruar Marrëveshje Kreditore me numër PD/....., në bazë të së cilës ata kanë marrë 

kredi pranë KosInvest në shumën prej 601.00 €uro.  

I ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave ta aprovojë kërkesëpadinë.  

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 
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E paditura Sh. M. në përgjigje në padi e ka kontestuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditëses si të pabazuar, duke theksuar se në vitin 2003 kam marrë një kredi në shumë prej 

1500 Euro të cilën e kam paguar në afat prej 12 muajve. E paditura ka theksuar se kredia ka 

qenë 1500 plus kamata dhe rreth 1900 euro i kam paguar. Më tej ka shtuar se ky borxh që 

kërkon paditësi edhe po të ekziston është parashkruar sepse nga viti 2003 e deri në vitin 2016 

kanë kaluar më tepër se 13 vite, kurse borxhi që kërkon paditësja parashkruhet për 3 vite. 

Andaj i ka propozuar gjykatës që ta hudhë në tërësi padinë e paditëses si të pabazuar.    

Shpenzimet e procedurës ka propozuar që ti bartë paditësi.  

 

I padituri I. R. në përgjigje në padi e ka kontestuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditëses si të pabazuar, duke theksuar se e kundërshtojë në tërësi këtë padi pasi që është e 

padrejtë sepse unë fare nuk kam marrë kredi por këtë kredi e ka marrë Sh. M. e cila duhet ta 

bartë këtë nëse është, sepse unë isha dëshmitar. Ka shtuar se kjo çështje ka qenë qe 17 vite, 

prandaj kjo çështje është parashkruar.  

Andaj i ka propozuar gjykatës që ta hudhë poshtë padinë e paditëses si të pabazuar.    

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

 

I padituri S. S. nuk ka parashtruar përgjigje në padi. 

 

Gjykata, pas pranimit të përgjigjes në padi, ka gjetur se janë plotësuar kushtet ligjore për 

marrjen e aktgjykimit jashtë seancës të përcaktuara në nenin 399 të LPK-së, sepse nga 

përgjigja në padi rezulton qartas se kërkesëpadia e paditësit është e pathemeltë. 

 

Gjykata, pas vlerësimit të pretendimeve të palës së paditur të parashtruar përmes përgjigjes në 

padi, ka gjetur se nuk është kontestuese se palët ndërgjygjëse kanë lidhur marrëveshje kredie 

me nr. PD/00608 të datës 2101.2003 me vlerë të kredisë  prej 1500€, me afat kthimi prej 12 

muajsh, sipas planit të amortizimit deri në përmbushjen e plotë, ku në cilësi të bashkë 

garantuesit kanë qenë dhe I. R., S. S. dhe S. A.  

 

Gjykata, në kuptim të rrethanave të konstatuara me lart dhe duke e vlerësuar prapësimin e të 

paditurës në lidhje me parashkrimin e kërkesës, gjeti se kërkesa është e parashkruar. 

 

Me dispozitën e nenit 374 paragrafi 1 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (1978) për 

kërkesat e natyrës së tillë është paraparë afati i parashkrimit ashtu që: “Kërkesat reciproke të 

personave shoqëror juridikë nga kontrata në qarkullimin e mallrave e të shërbimeve si dhe 

kërkesat e kompensimit për shpenzimet e bëra lidhur me këto kontrata, parashkruhen për tre 

vjet.”, ndërsa me nenin 369 është paraparë se: “Kur parashkruhet kërkesa atëherë 

parashkruhen edhe kërkesat akcesore, sikundër janë kërkesat e kamatës, uzufrukteve, 

shpenzimeve, penaliteteve kontraktuese.” i cili afat në rastin konkret ka kaluar para se të jetë 

ngritur padia dhe atë nga data e lidhjes së kontratës dt.21.01.2003 deri në ngritjen e padisë 

06.01.2016 kanë kaluar mbi 13 vite me çka është parashkruar dhe kërkesa për realizimin e 

borxhit dhe kërkesat aksesore konform dispozitave të lartcituara. 
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Vendimi për shpenzimet e procedurës është bazuar në dispozitat e neneve 449 dhe 450 të LPK-

së, ashtu që gjykata vendosi që secila palë ti bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

Nga arsyet e cekura me lart dhe bazuar në dispozitat e nenit 399 të LPK-së, gjykata vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Podujevë, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.10/2016, me datën 08.10.2020 

                                                                                                                                                   

Gjyqtari: 

        Nazmi Neziri 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate. 

 


