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Numri i lëndës: 2019:143307 

Datë: 19.05.2022 

Numri i dokumentit:     03029803 

C.nr.199/2019 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN, Departameti I përgjithshem civile e 

shkallës së parë me gjyqtarin Bekim Avdimetaj në kontestin e paditëses Banka Kombetare 

Tregtare Sh.A Rruga Ukshin Hoti Numer 29 Prishtine te cilin më autorzim e ka përfaqesuar 

përfaqesuesi A.S.nga Prishtina kunder te paditurve H.N., Z.N. dhe SH.N. qe te gjithe nga fshati   

Komuna e Deçanit për kthim te borxhit , vlera e kontestit në shumen prej 5709.45 euro, gjykata 

pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesorë më daten 03.02.2022 në prani të përfaqesuesit 

të padisës e ne munges te paditurve  te perpiluar me daten 17.02.2022 mur këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

      I. APROVOHET në tersi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses Banka Kombetare Tregtare  

         Sh.A rruga Ukshin Hoti Numer 29 Prishtine . 

 

II. DETYROHEN te padituri H.N., Z.N. dhe SH.N. qe te gjithe nga fshati ... Komuna e 

Deçanit ne menyre solidare te perbashket  qe paditëses Banka Kombetare Tregtare Sh.A 

rruga Ukshin Hoti Numer 29 Prishtine te ja kthejn borxhin ne shumën 5709.45 euro, të gjitha 

këto të paguhen në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes se aktgjykimit e nën kërcënim të 

përmbarimit.  

 

III.DETYROHEN te paditurit qe padises per shpenzimete e preocedures kontestimote te ja 

paguan ne menyre solidare te perbashket  shumen prej 60.00 euro , të gjitha këto të paguhen 

në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes se aktgjykimit e nën kërcënim të përmbarimit  

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja  Banka Kombetare Tregtare Sh.A rruga Ukshin Hoti Numer 29 Prishtine te cilin më 

autorzim e ka përfaqesuar përfaqesuesi A.S. nga Prishtina kan paraqitur kerkespadi ne kete 

gjykate me daten 02.07.2019 kunder te paditurve H.N., Z.N. dhe SH.N. qe te gjithe nga fshati ...  

Komuna e Deqanit për kthim te borxhit , vlera e kontestit në shumen prej 5709.45 euro. 

 

 

 

 

 

Paditësja Banka Kombetare Tregtare e Kosovës Sha me te paditurin H.N.,ne cilsine  e 

kredimarrësit, dhe Z.N. ne cilsine e garantueses me date 07.07.2017 kane nenshkruar kontraten 
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e kredise bankare te regjistruar te kreditori me numer 7201281505 ne shumen prej 5000 euro, 

me destinim kredi per renovim. 

 

Prove per kete kontrata e kredise bankare me numer 7201281505 e daten 07.07.2017. 

 

Të paditurat H.N dhe Z.N., në baze te kesaj kontrate me numer dhe date si më lartë kanë qenë te 

obliguara ta paguajne kredine ne baza mujore nga data e nenshkrimit te kontrates e deri ne 

perfundimin e saj ne afat prej 36 muajsh, me norme efektive te interest 6.96%. 

Për të siguruar kthimin e kredise me kohe sipas kontrates se kredise me numer 7201281505, 

paditësja me të paditurën H.N. kanë nenshkruar edhe marrëveshje mbi pengun, me të cilën 

marrëveshje u siguruan qe ne llogarinë bankare dhe pagen te cilen e realizon nga punedhenesi te 

merren peng per sigurim te kredisë.  

 

Nga evidence e te paditëses shihet se të paditurit nuk ju kanë permbajtur kontrates se kredise 

bankare, lidhur me pagesen e kisteve mujore respektivisht nuk e kane paguar borxhin prej 

5.503.17 euro, edhe perkunder faktit se paditësja I ka ftuar të paditurit disa here per te 

përmbushur detyrimin ndaj paditëses.. 

  

Duke u bazuar ne kontratën e kredisë dhe provat e sipër përmendura paditësja i propozon 

gjykatës qe ti detyron te paditurit  te realizojne borxhin ndaj paditëses.  

 

Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 

 

Neni 37 par .1 i Ligjit të Procedures Kontestimore parashihet, nëse me ligj nuk është caktuar 

kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e çështjes është 

kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur. 

 

Pretendimet e të autorizuarve të paleve ndergjyqese 

 

Përfaqësuesi i paditëses A.S. nga Prishtina gjate seancës te shqyrtimit përgatitorë dhe kryesore 

ka deklaruar qe fillimisht e bëjmë precizimin e kërkesëpadisë në kuptimin subjektiv të paditurve 

ashtu që në kërkesëpadi si i paditur i tretë të përfshihet edhe SH.N. i lindur me dt. ... me numër 

personal ... shtetas Kosovar banues në fshatin ... K-Deçan. Pasi që i njëjti është në cilësinë e 

garantuesit për kredinë e kredi marrëses H.N. në shumën prej 6.000.00 euro sipas kontratës se 

kredisë bankare numër 720609958 e nënshkruar me date 11.12.2015 një kopje të secilës ja 

dorëzojmë si provë gjykatës po ashtu e bëjmë precizimin e kërkesëpadisë në kuptimin objektiv 

ashtu që borxhi i të paditurve është në shumën prej 5.709.45 euro. Në këtë borxhe janë të 

përfshirë dy kredi e kredi marrëses H.N. si dhe borxhi i mbetur i mbi tërheqjes sipas marrëveshjes 

për ofruar  (mbi tërheqjen) numër 7201289617 e nënshkruar me dt. 07.07.2016 një kopje të se 

cilës ja dorëzojmë si provë kësaj gjykate . 

Duke qenë se ka flet kthesat është konstatuar se palët jetojnë në Prishtinë dhe ne si palë paditëse 

nuk i kemi këto informata që të tentoi edhe një here që dorëzimin e letërthirrjes për seancë të e 

bejë në fshatin ... dhe në letërthirrje të shënohet edhe emiri i paditurit të tretë SH.N. 

 

Përfaqësuesi i padis ës i lartshënuar  ne fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar konsideroj  se 

paditësja për mes padis  dhe provave qe janë bashkangjitur padis  gjithashtu edhe provave te 

dorëzuar gjate seancës se kaluar dhe deklarimeve  ne seancat dëgjimore ka arriture te beje te 

besueshëm tersi kërkesëpadinë dhe faktin se te paditurit  nuk kanë shprehure  ndonjë kundërshtim 

te kërkesëpadisë .Andaj mare për baze këto prova kërkojmë nga gjykata se na afet ligjore  te 

nxjerre aktgjykim meritore  qe të e paditurit  ti obligoj qe ne afat ligjore pas plotfuqishmërisë se 
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aktgjykimit  te ja paguan ne mënyre solidarë padis ës  borxhin  ne shemën prej 5709.45 euro  si 

dhe shpenzimet procedurale ne shemën prej 60.00 euro për taksen gjyqësore për padi qe ne total  

te paditurit padis ës te ja paguan shumën përgjithshëm prej  5769.45 euro . 

 

Gjykata i ka ftuar me ftes ne mënyrë të rregullt te paditurit H.N., Z.N. SH.N., qe te gjithe nga 

fshati ... Komuna e Deçanit dhe nga fletkthesat e kthyer ne gjykate me daten 03.12.2021 jan te 

nenshkruar qe kan pranuar te paditurit te lartshenuar dhe per arsyjen e mosardhjes nuk e kan 

njoftuar gjykaten me ndonje parashtres me shkrim, andaj gjykata ka vepruar ne kuptim te nenit 

423 par. 4 ,151 te LPK.  

 

Faktet e vërtetuar 

 

-Kontrata kredi bankare 7201281505 e lidhur me 07.07.2017, ne mes Banka Kombëtare Tregtare 

dega Kosovë si kredidhenes me kredi marrësen  H.N. e lindur me … nga fshati ... komuna e 

Deçanit, me garantues Z.N. e lindur me … ne fshatin ... Komuna e Deçanit, objekti I kredisë 

shuma prej 5000 euro.  

 

-Marrëveshja mbi pengun me numer 7201281505 e lidhur me 07.07.2017, ne mes paditëses 

banka Kombëtare Tregtare dega në Kosovë dhe peng dhënësi H.N. e lindur me … nga fshati ... 

komuna e Deçanit.  

 

-Kontrata kredi bankare me numër 720609958 e lidhur me datën 11.12.2015, në mes paditëses 

Banka Kombëtare Tregtare si kredidhënëse dhe kredimarrëses H.N. e lindur me … nga fshati ... 

komuna e Deçanit.  

 

-Garantuesit SH.N. i lindur me datën … në fshatin ... Komuna e Deçanit, objekti I kredisë shuma 

6000 euro. 

 

-Marrëveshja mbi pengun me numër 720609958 e lidhur me datën 10.12.2015 mes paditëses 

Banka Kombëtare Tregtare si pengmarrëse dhe pengdhënësi H.N. e lindur me … nga fshati ... 

komuna e Deçanit, në shumën prej 6000 euro.  

  

Me përfundimin e seancës së shqyrtimit kryesorë pas nxjerrjes së provave të përgjithshme, 

vlerësimit  të secilës veç e veç  e në lidhmëni reciproke me provat tjera,  gjykata  në kuptim të 

nenit 8  të LPK  vendosi  si në dispozitiv të këtij  aktgjykimi . 

 

Administrimi i provave gjate seancës te shqyrtimit kryesore 

 

 Gjykata gjate shqyrtimit kryesore  ka bere administrimin e provave: 

 

Lexohet padia e paditëses e dorëzuar në gjykatë me datën  02.07.2018 

 

Lexohet kontrata kredi bankare 7201281505 e lidhur me 07.07.2017, ne mes Banka Kombëtare 

Tregtare dega Kosovë si kredidhenes me kredi marrësen  H.N. e lindur me …nga fshati ... 

komuna e Deçanit, me garantues Z.N. e lindur me … ne fshatin ... Komuna e Deçanit, objekti I 

kredisë shuma prej 5000 euro. 

  

Lexohet marrëveshja mbi pengun me numer 7201281505 e lidhur me 07.07.2017, ne mes 

paditëses banka Kombëtare Tregtare dega në Kosovë dhe peng dhënësi H.N. e lindur me … nga 

fshati ... komuna e Deçanit.  
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Lexohet kontrata kredi bankare me numër 720609958 e lidhur me datën 11.12.2015, në mes 

paditëses Banka Kombëtare Tregtare si kredidhënëse dhe kredimarrëses H.N.e lindur me 

19.05.1992 nga fshati ... komuna e Deçanit.  

 

Lexohet garantuesit SH.N.i lindur me datën 03.10.1966 në fshatin ... Komuna e Deçanit, objekti 

I kredisë shuma 6000 euro. 

 

Lexohet marrëveshja mbi pengun me numër 720609958 e lidhur me datën 10.12.2015 mes 

paditëses Banka Kombëtare Tregtare si pengmarrëse dhe pengdhënësi H.N.e lindur me 

19.05.1992 nga fshati ... komuna e Deçanit, në shumën prej 6000 euro.  

 

Te cilave provave te lartshenuar qe gjenden ne shkersat e lendes gjykata ja ka falur besimin. 

 

Dispozitat ligjore 

 

Gjykata duke çmuar me kujdes çdo provë veç e veç dhe te gjitha atyre se bashku dhe nga kjo 

gjendje e vërtetuar faktike si më larte, erdhi ne përfundim dhe vërtetoj ne mënyrë te pa dyshimte  

kërkesëpadia e padisës në tersi është e bazuar ne kuptim te nenve: 8,15,34, l06, 245 par. 

1,2,277,305,800 te Ligjit Nr.04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve, të Republikës së Kosovës  

dhe gjykata vendosi si piken I dhe II  të dispozitivit  të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata ka vendosur si ne piken III  te dispozitivit te ketij aktgjykimit qe detyrohen te paditurit 

qe padises per shpenzimet e procedures kontestimore te ja paguan ne menyre solidare te 

perbashket  shumen prej 60.00 euro per takes per padi  bazuar ne nenin  463 par.1,2  të LPK. 

 
Nga sa u tha me larte u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE PEJË- DEGA NË DEÇAN, me daten 17.02.2022. 

 

                                                      

                                                                                                                        GJYQTARI 

                                                                                                                   Bekim Avdimetaj 

 

KËSHILLA JURIDIKE  

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa ne 

afat prej l5 ditësh Gjykatës së Apelit ne 

Prishtinë  e përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 


