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Numri i lëndës: 2019:119701 

Datë: 12.10.2021 

Numri i dokumentit:     02271715 

C.nr.554/18 
 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren Merita 

Baloku, në çështjen juridike-kontestimore të paditësit: NLB-Bankë si trashëgimtare e NLB 

Prishtina, sh.a me seli në Prishtinë Rr. Ukshin Hoti nr.24 te cilën me autorizim e përfaqëson M. 

K., kundër të paditurit: A. Z. nga ....., Rr. .........nr.9-3, baza juridike: kthim i kredisë, vlera e 

kontestit 220.78 euro, në prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe në mungesë të  paditurit, pas 

përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor të datës 11.10.2021 dhe përpiluar me dt. 12.10.2021 

bie:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I.APROVOHET SI E BAZUAR, kërkesëpadia e paditësit NLB-Bankë si trashëgimtare e NLB 

Prishtina, sh.a me seli në Prishtinë  

 

II. DETYROHET i padituri A. Z., nga ......, që t’ia paguaj paditëses, borxhin në emër të kredisë 

të pakthyer në shumë prej 220.78 euro, me kamat ligjore prej  8%, duke i llogaritur nga data 

04.06.2018 e deri në ditën e pagesës definitive, si dhe shpenzimet procedurale në lartësi prej 20 

€, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes  së këtij aktgjykimi nën kërcënim të 

përmbarimit. 

A r s y e t i m 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij me datën 04.06.2018, ka parashtruar padi kundër të paditurit. 

Me padinë e ushtruar ka parashtruar çështjen si vijon: se i padituri e ka shfrytëzuar produktin 

bankar të mbitërheqjes te paditësi me dt.25.04.2014 në shumen prej 200.00 euro me kamat 14% 

dhe afat  te kthimit prej 36 muajve. I padituri ka mbetur pa paguar borxhin në shumë prej 220.78 

euro, dukë i propozuar gjykatës  ta aprovoj padinë si te bazuar.  

 

Në seancën e shqyrtimit kryesore dhe në fjalën e saj përfundimtare e autorizuara e paditësit   

deklaroi se: mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesës së saj, i propozoj gjykatës që e njëjta të 

aprovohet pas administrimit të provave të cilat propozon që të administrohen. Ndërsa kërkesën 

e mbështet tek kartela e qarkullimit mbi tërheqje dhe të njëjtat nuk i ka kthyer për çka borxhi në 

total arrin si në shumën e cekur në padi. 

 

Nga provat e administruara në seancën e sotme u vërtetua se i padituri A. Z. me datë 25.04.2014, 

ka bërë mbitërheqje në vlerë prej 200 euro dhe ka hyrë në raport kontraktual me bankën NLB 

dhe i njëjti detyrohet që bankës t’ ia kthejë obligimin në shumën prej 220.78 euro, me kamatë 

siç është cekur edhe në kontratë, të cilën ende nuk e ka përmbushur. Gjykatës i kemi propozuar 

prova të mjaftueshme për ta vërtetuar pretendimin tonë për çka i propozon gjykatës ta aprovojë 

në tërësi padinë dhe kërkesën e saj. Vlen të theksohet se kur i është lejuar mbitërheqja,  
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i janë shtuar 3 euro për mbitërheqje dhe këto vazhdimisht janë shtuar në shumën bazë pasi që i 

njëjti nuk ka paguar dhe ka arritur shuma e cekur si në padi. Shpenzimet e procedurës, i ka 

kërkuar. 

 

Konform neni 423.4 të LPK-së gjykata shqyrtimin kryesor ka mbajtur në mungesë të paditurit të 

ftuar në mënyrë të rregullt e me propozimin e palës paditëse. 

 

I  padituri edhe përkundër faktit se ka pranuar Aktvendimin për përgjigje në padi,  padinë dhe 

provat, i njëjti nuk ka dhënë përgjigje në padi. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike - kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, 

sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën e provave dhe ka administruar provat:  

Kontrata mbi Tërheqje, nr. K0614/703 e dt. 25.04.2014, Kartela e Qarkullimit për të paditurin e 

datës 28.05.2018, si dhe  lexoi shkresat tjera të lëndës C.nr. 554/18. 

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku në lidhshmëri 

me njëra-tjetrën, çmuarjes me kujdes e ndërgjegje të secilës provë veç e veç, e duke u mbështetur 

në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, arriti në përfundimin se në këtë çështje juridike-civile duhet 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që me provat e administruara gjykata vërtetoj 

këtë gjendje faktike: 

 

Nga provat e administruara gjykata ka konstatuar faktin se me datë 25.04.2014 ne mesë të 

paditësit dhe të paditurit është lidhur kontrata për mbitërheqje me nr.K0614/703,  ku të  paditurit 

apo huamarrësit i lejohet mbitërheqja në shumen prej 200 euro me interes prej 14 % me aftë të 

kthimi prej 36 muajve, fakt te cilin gjykata ja fali besimin e plot sepse kontrata është ligje për 

palët dhe se palët duhet ti përmbushin obligimet qe rrjedhin nga kontrata bona fides ose me 

mirëbesim. 

 

Gjykata në kuptim  të dispozitave  nga neni 150 i LPK-së e në lidhje me dispozitat nga neni 245, 

paragrafi 1 i Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD)- ku përcaktohet se kreditori në 

marrëdhënie të detyrimit ka të drejt që prej debitorit të kërkoj përmbushjen e kontratës, 

përkatësisht detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tersi 

në përputhje me përmbajtjen e tij. 

 

Baza juridike e kërkesëpadisë, që e padituri të jetë përgjegjëse për kthimin e kredisë, gjen 

mbështetje në dispozitat e nenit 245 par 1, të Ligji mbi Marrëdhënie e Detyrimet Nr.04./L-077.  

 

Gjykata vendimin lidhur me kamatën e gjykuar, e mbështet ne dispozitat e nenit 378 dhe 382  te 

LMD-se, ku gjykata ka pranuar si moment të fillimit të llogaritjes se kamatës kohen e 

parashtrimit të padisë me datë04.06.2018, duke i njohur paditësit kamatën ligjore prej 8 %, në 

tërësi ashtu siç parashihet me dispozitat e nenit 382  te LMD-se.  

 

Vendimin që pala e paditur ti bart shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në dispozitat 

e nenit 449, 452 dhe 463 te LPK-se, duke pasur parasysh suksesin e paditësit në ketë procedurë, 

duke i pranuar shpenzimet procedurale në shumën prej 20 € për taks gjyqësore,   

 

Andaj nga të cekurat si më lartë, bazuar në nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 
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 NGA GJYKATA THEMELORE PEJË 

                     DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

                                                   C.nr.554/18 dt.12.10.2021         

 

        

                                                                                                         Gjyqtarja                                                                                                                      

                                                                                         Merita Baloku 

                                                                                                            _________________ 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 (pesëmbëdhjete) ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të kësaj 

Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


