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GJYKATA SUPREME E KOSOVË-kolegji i përbërë nga gjyqtari :Erdogan Haxhibeqiri, 

kryetar, Gyltene Sylejmani dhe Isa Kelmendi anëtarë, në çështjen juridike t paditësit NLB sh.a 

me seli në Prishtinë, trashëgimtare e bankës së Re, të cilën e përfaqëson F. L.,, kundër të 

paditurit Q, X., nga komuna e ..., objekt i kontesti kthimi i kredisë, duke vendosur lidhur me 

revizioni e të paditurit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

Ac.nr.239/14 datë 22.05.2018, n seancën e kolegjit t mbajtur më 18.09.2018 morri ketë : 

 

             A K T GJ Y K I M  

Refuzohet si i pa bazuar revizioni i të paditurit , paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës Ac.nr.239/14 datë 22.05.2018 që ka të bëjë me borxhin kryesor  dhe kamatën  

kontraktuese prej 4,5%.. 

Pranohet revizioni i të paditurit  ndryshohet aktgjykimi  i Gjykatës së  Apelit të Kosovës 

Ac.nr.239/14 datë 22.05.2018 dhe aktgjykimi Gjykatës Themelore në Mitrovicë- Dega në 

Skenderaj C.nr.0017/2011 datë 10.06.2013, ashtu që refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e 

paditësit  që ka të bëjë me kamatën në lartësi prej 0,05% në borxhin kryesor  në lartësi prej 

29.848,00 € për çdo ditë vonesë  duke llogaritur nga data 17.1.2011  e deri në pagesën definitive  

.               A  r s y e t i m  

Me aktgjykimin e  Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.239/14 datë 22.05.2018, është refuzuar 

ankesa e të paditurit dhe është vërtetuar aktgjykimi në bazë të pohimit të Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë- Dega në Skenderaj C.nr.0017/2011 datë 10.06.2013, m të cilën obligohet i padituri që 

paditësit ti paguaj borxhin në emër të kredisë së pa kthyer shumën prej 29.848,00 € me kamat 

ditore prej 0,05 % me kamat vonës vjetore prej 4,5% duke llogaritur nga data 17.01.2011 deri në 
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pagesën definitive si dhe të paguaj shpenzimet procedurale në shumen prej 149 €, të gjithë këto 

në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka paraqitur revizion i padituri, për shkak të 

shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së 

drejtës materiale, me propozim që aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulëte të prishen dhe 

lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

  Gjykata Supreme e Kosovës pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur në kuptim të neni 

215 të LPK ka gjetur se ;  

  Revizioni i të paditurit është i pabazuar 

Në procedurë të zhvilluar dhe nga shkresat e lëndës del se paditësja NLB sh.a në 

Prishtinë, trashëgimtare e Bankës së Re, të  paditurit i ka  dhen hua në shumen prej 40,000.00 € 

me normën e interesit 0.05% dhe afat kthimi 60 ditë. I padituri nuk është përmbajtur dinamikës 

së  pagesës dhe borxhi i tij ka mbetur 29,848.00 €. Në procedurë pranë gjykatës së shkallës së 

par i padituri ka pranuar kërkesëpadinë dhe se gjykata e shkallës së parë në bazë të nenit 148 

paragrafi 1 të LPK, ka marr aktgjykimi me të cilin ka obliguar të paditurin që paditësi ti kthej 

shumen e borxhit të mbetur prej 29.848.00 € me kamat ditore prej 0,5 % dhe kamat vonës vjetore 

prej 4,5 % duke llogaritur nga data 17.01.2001 kur është parashtruar padia gjykatës. 

  Gjykata e shkallës së dytë, ka refuzuar ankesën e të paditurit dhe ka vërtetuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. 

 Gjykata Supreme  gjeti se gjykata e shkallës së parë ,duke vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të 

plotë gjendjen faktike i ka zbatuar drejt dispozitat  e procedurës kontetsimore  dhe të drejtën 

materiale  ku ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit  është e bazuar  lidhur me borxhin kryesor  dhe 

kamatën e kontraktuar .Aktgjykimi përmban  arsye të mjaftueshme  lidhur me faktet vendimtare  

të cilat e pranon edhe kjo gjykatë .Detyrimet e palëve  kontraktuese nga Kontrata e kredisë janë 

të caktuara në nenin 1065 të Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve  (Fletorja Zyrtare RSFJ  nr. 

29/78). 
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Gjykata Supreme vlerëson se gjykata e shkallës së parë  drejtë ka vërtetuar gjendjen faktike  por 

të dy gjykatat e instancës ma të ulët gabimisht ka zbatuar të drejtën materiale  kur kanë gjetur  se 

kërkesëpadia  e paditësit ,me të cilën ka kërkuar që i padituri të detyrohet  që paditësit  në 

borxhin kryesor të paguaj  edhe kamatën 0.05 %  për çdo ditë vonesë në shumën e papaguar, 

sepse kjo është në kundërshtim me dispozitën e nenit 270 paragrafi 3 Ligjit për marrëdhëniet e 

detyrimeve, sipas së cilës ndëshkim  kontraktues nuk mund të kontraktohet  për detyrimet në të 

holla , e cila dispozitë është natyrës imperativ ,prandaj kamata ndëshkuese përbën ndëshkim të 

kontraktuar  , ajo nuk mund të ketë efekt juridik. Dispozita në fjalë është e karakterit imperativ 

dhe nuk mund të disponojnë palët nga marrëdhëniet e detyrimi. 

Pavarësisht  se   në dispozitën  e nenit 3 të Kontratës  për huazim lidhur në mes të palëve 

ndërgjyqëse është emërtuar se norma e interesit prej 0.05 % ,që kjo shpesh ndodh në praktikë  

,mirëpo kemi të bëjmë me kamatën ndëshkuese , kjo del edhe nga esenca e punës juridike  e dhe 

nga emërtimi ,pasi që kamatë vonesa është paraparë në nenin 6 të kontratës. 

Nga arsyet e dhëna ma lartë u vendos si nën pikën 1 të dispozitivit të këtij aktgjykimi në bazë të 

nenit 222 të LPK , ndërsa si nën pikën 2 të dsipozitivit  në bazë të nenit  224.1 të LPK 
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                                                                                                                    Kryetari i kolegjit 

                                                                                                           Erdogan Haxhibeqiri 

    

 


