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C.nr.886/07 
 

 
 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, si gjykatë e shkallës së parë, 
gjyqtarja Edije Sezairi, me bashkëpunëtorin profesional Malsor Kryeziu, në 

kontestin e paditësit K. tani N. Prishtina, sh.a. me seli në Prishtinë, rr..., 
nr..., të cilën me autorizim e përfaqësojnë I. S., nga Prizreni dhe A. K., nga 

Prishtina, kundër të paditurve E. K., nga fshati L., Komuna e Suharekës, Gj. 
K., nga fshati L., Komuna e Suharekës dhe N.T.SH “C.”, me seli në Prizren, 

rr. ..., nr..., me objekt të padisë kthimin e kredisë, vlera e kontestit 
11.742,75 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datë 10.01.2014, 

morri këtë:  
 

 
A K T GJ Y K I M 

 
 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit K. tani N. Prishtina, sh.a. 
me seli në Prishtinë, dhe OBLIGOHET i padituri E. K., nga fshati L., 

Komuna e Suharekës, që në emër të kthimit të kredisë, paditësit ti paguaj 
shumën prej 11.938,27 euro, të gjitha këto brenda 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të ekzekutimit të 
dhunshëm. 

 
II. KONSTATOHET e tërhequr padia e paditësit K. tani N. Prishtina, 

sh.a. me seli në Prishtinë kundër të paditurit të dytë Gj. K., nga fshati L., 
Komuna e Suharekës dhe të paditurit të tretë N.T.SH “C.”, me seli në 

Prizren. 
 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
 

 
       A r s y e t i m 

 
 

Paditësi K. tani N. Prishtina, sh.a. me seli në Prishtinë, pranë kësaj 
gjykate ka parashtruar padi për kthimin e kredisë, kundër të paditurve E. 
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K., nga fshati L., Komuna e Suharekës, Gj. K., nga fshati L., Komuna e 
Suharekës dhe N.T.SH “C.”, me seli  
 

 
 

 
në Prizren, duke theksuar në padi se i padituri i parë dhe i dytë, si 

bashkëpjesëmarrës, kanë marr kredi te paditësi me datën 03.04.2006, në 
shumën prej 10.000,00 euro, me kamatë vjetore 11% dhe afat të kthimit 

prej 48 muajve. I padituri i tretë ka garantuar se do të paguaj në vend të të 
paditurve të parë nëse ata nuk e kthejnë kredinë. Meqenëse të paditurit nuk 

e kthejnë kredinë paditësi në padi i ka propozuar gjykatës që të merr 
aktgjykim me të cilin do ta aprovoj kërkesëpadinë dhe të detyrohen të 

paditurit që paditësit në emër të kthimit të kredisë ti paguajnë shumën prej 
11.742,75 euro, me kamatë ligjore duke filluar nga dita e parashtrimit të 

padisë e deri te pagesa definitive. I autorizuari i paditësit gjatë shqyrtimit 
kryesor ka deklaruar se qëndron si në padi dhe në të dhënat e padisë, dhe 

ka propozuar që pas përfundimit të shqyrtimit kryesor dhe administrimit të 
provave të propozuara në padi, të bien aktgjykim me të cilin do të aprovohet 

kërkesëpadia e paditësit dhe të obligohet i padituri E. K., nga fshati L., 
Komuna e Suharekës, që në emër të kthimit të kredisë, paditësit ti paguaj 

shumën prej 11.938,27 euro. I autorizuari i paditësit ka deklaruar se duke 
marrë parasysh se i padituri i tretë gjendet jashtë vendit për shkak të 

ekonomicitetit të procedurës dhe zvarritjes, i njëjti e tërheq padinë ndaj të 
paditurit të dytë dhe të tretë si garantues. Shpenzimet e procedurës nuk i 

kërkoi. 
 

I padituri personalisht në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se e 
pranon në tërësi borxhin ndaj paditësit, është i vetëdijshëm se paditësit 

duhet t’ia paguaj këtë borxh në shumën prej 11.938,27 euro, sugjeron që 
paditësi ta tërheq padinë ndaj të paditurit të dytë dhe të tretë me arsye se 

debitor kryesor është i padituri i parë i cili e ka marrë shumën e tërësishme 
të kredisë dhe i njëjti me ta në tërësi është në dispozicion. Shpenzimet e 

procedurës nuk i kërkoi. 
 

 Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar 
provat: ka bërë leximin e kontratës së kredisë për përmirësimin e kushteve 

të banimit dhe atë me riprogramimin e borxhit me numër 13/06 të datës 
03.04.2006, e lidhur ndërmjet paditësit dhe të paditurit, leximin e 

marrëveshjes së garancisë nr. 13/06 të datës 03.04.2006, dhënë nga 
garantuesi H. K., në emër të N.T.SH. “C.”, leximin e pasqyrës së detyrimeve 

të paditurit e dhënë nga paditësi të datës 10.01.2014. 
 

Gjykata pas vlerësimit të deklarimit të paditësit dhe provave të 
lartcekura në kuptim të nenit 8 të Ligjit Për Procedurën Kontestimore (LPK), 

me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha atë 
së bashku dhe ka gjetur se: 

 
Kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 
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 Me leximin e provave si: kontratës së kredisë për përmirësimin e 
kushteve të banimit dhe atë me riprogramimin e borxhit me numër 13/06 të 
datës 03.04.2006, e lidhur ndërmjet paditësit dhe të paditurit, marrëveshjes  

 
 

 
 

së garancisë nr. 13/06 të datës 03.04.2006, dhënë nga garantuesi H. K., në 
emër të N.T.SH. “C.”, pasqyrës së detyrimeve të paditurit e dhënë nga 

paditësi të datës 10.01.2014, gjykata vërteton faktin se i padituri i ka 
obligim që në emër kthimit të kredisë së marrë, ti paguaj paditësit shumë 

prej 11.938,27 €. 
 

 Me nenin 17 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) – i 
aplikueshëm Ligji Nr.3/3/1978, është paraparë se “pjesëmarrësit e 

detyrimit kanë për detyrë që ta zbatojë detyrimin e vet dhe janë 
përgjegjës për përmbushjen e tij”, ndërsa me nenin 262 të po këtij ligji, 

është paraparë se “kreditori në raportin e obliguar është i autorizuar 
që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori 

ka për detyrë të përmbushë me ndërgjegje krejtësisht sikundër është 
përmbajtja e tij”.  

 
Vendimi mbi shpenzimet procedurale është konform nenit 450 të 

LPK-së. 
 

 Nga të lartcekurat dhe bazuar në nenin 17 dhe 262 të LMD-së, lidhur 
me nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitivit nën I të këtij 

aktgjykimi, ndërsa sa i përket dispozitës nën II të këtij aktgjykimi me të 
cilën padia e paditësit për të paditurin e dytë dhe të tretë, konstatohet e 

tërhequr, gjykata vendosi në kuptim të nenin 261 par.3 të LPK-së. 
 

 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 
                             C.nr.886/07 me datën 10.01.2014 

 
 

 
Bashkëpunëtori profesional                     Gjyqtarja 

Malsor Kryeziu            Edije Sezairi 
 

 
 

 
 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të 
drejtë ankese në afat prej 15 ditësh, pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 


