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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët Erdogan Haxhibeqiri 

,kryetar, Muhamet Rexha dhe Albert Zogaj, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit NLB Sh.a , 

me seli në Prishtinë , e përfaqësuar nga e autorizuara F.G.  nga ... , kundër të paditurëve 1. NTP  

“V.” me seli në ... ,përfaqësuar nga Xh. Zh. rruga ... ,2. Xh. Zh.a  nga ... adresa e njejtë, 3. D.P.T 

‘’Q.’’ me seli në ... , e përfaqësuar  nga L. Q.,,për shkak të realizimit të borxhit  , duke vendosur 

lidhur me revizionin  e të paditurit Xh. Zh. , të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës  Ac.nr 5011/2018 të datës  18.8.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

1.4.2021.mori këtë: 

 

 

A  K T G J  Y  K I  M 

 

 Refuzohet si i pabazuar revizioni  i të  paditurit Xh. Zh. , nga …  i paraqitur kundër aktgjykimitt 

të Gjykatës së Apelit të Kosovës  Ac.nr 5011/2018 të datës  18.8.2020.  

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës , Ac.nr 5011/2018 të datës  18.8.2020 , është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurve NTP ‘’V.’’ me seli në Gjakovë , Xh. Zh. nga Gjakova 

,si dhe D.P.T ‘’Q.’’ me seli në Gjakovë , dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Gjakovë C.nr 180/18 të datës 21.9.2018 me të cilën është aprovuar kërkesë-padia e paditëses NLB 

sh.a me seli në Prishtinë dhe detyrohen të paditurit NTP V., me seli në ..., Xh. Zh. nga ... dhe 

D.P.T“Q.”-L me seli në ..., që paditëses t’i paguajnë borxhin në emër të kredisë shumën prej 

5.445.00 euro (pesëmijë e katërqind e katër dhjete e pesë euro), me kamatën ligjore 8% vjetore, 

duke filluar prej datës së paraqitjes së padisë dt.05.04.2018 e deri në pagesën definitive të borxhit, 
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si dhe ti kompensojë shpenzimet e kontestit në shumën prej 60 €, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit me kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 Kundër aktgyjimit të gjykatës së shkallës së dytë,  në afat ligjor ka paraqitur revizion i padituri 

Xh.Zh. për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit 

të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që revizioni të aprovohet si i bazuar dhe që  të dy 

aktgjykimet e lartpërmendura të  prishen dhe lënda të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës 

së parë.  

 

Nuk ka pasur përgjigje në revizion . 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të aplikueshëm sipas nenit 230 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), shqyrtoi aktvendimin e goditur me revizion,  si dhe shkresat e 

lëndës, dhe gjeti se: 

 

Revizioni i  të  paditurit Xhelal Zherka  është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës del se paditësi NLB sh.a me seli në Prishtinë, më dt.05.04.2018, ka 

parashtruar padi në këtë Gjykatë, kundër të paditurve NTP Vlera, me seli në Gjakovë, Xh. Zh. 

nga Gjakova dhe D.P.T “Q.”-L me seli në ..., për realizimin e borxhit duke kërkuar shumën në 

lartësi prej 5.445.00 euro, me kamatë ligjore si dhe ti kompensohen shpenzimet procedurale, e të 

gjithë këto në afat prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

Gjykata e shkallës së parë, me  aktvendimin e datës 25.04.2018, i ka njoftuar të paditurit me të 

drejtën e parashtrimit të përgjigjes në padi, të cilin aktvendim i padituri i parë e ka pranuar më 

datën 02.05.2018, pastaj edhe i padituri i dytë e ka pranuar Aktvendimin e tillë me të njëjtën datë, 

pra 02.05.2018, ndërsa i padituri i tretë aktvendimin për përgjigje në padi së bashku me padinë 

dhe prova tjera e ka pranuar më datën 03.05.2018. Mirëpo, asnjëri nga të paditurit nuk ka 

parashtruar përgjigje në padi, kështu që gjykata e shkallës së parë, ka konsideruar se janë plotësuar 

kushtet nga dispozita e nenit 150 paragrafi 1, pika a), b) dhe c) të LPK-së dhe ka marr aktgjykimin 

për shkak të mosbindjes.  

  Kështu që duke u bazuar në nenin 150.1 të LPK-së, gjykata ka marr aktgjykim për shkak të pa 

dëgjueshmërisë përkatësisht mosbindjes, sepse janë plotësuar kushtet ligjore nga pika a), b) dhe 

c) të nenit 150.1 të LPK-së. Kështu që, në kuptim të nenit 160.6 të LPK-së, ka dhënë vetëm arsyet 
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që justifikojnë thënien e aktgjykimit të atakuar dhe krejt në fund në kuptim të nenit 452.1 të LPK-

së, ka vendosur edhe për shpenzimet e procedurës.  

Me aktgjykimin për shkak të mosbindjes  gjykata nuk  arsyeton vendimin e  saj  , përveç arsyetimit 

që justifikojnë dhënien e aktgjykimit  për shkak të mosbindjes në kuptim të nenit 160.6 të LPK-

ës prandaj thëniet e revizionit se arsyetimi i vendimit gjyqësor nuk plotëson standardet  e drejta 

për gjykim të drejtë  sipas nenit 31 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenit 6 KEDNJ, 

u refuzuan si të pabazuara . 

 Paragrafi  i dispozitës se nenit 382 të Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve përcakton  se debitori 

që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton , përpos borxhit kryesor edhe kamatën 

.Në paragrafin 2  është përcaktuar lartësia e kamatëvonesës në lartësi prej 8 %, , me të cilën 

kamatë janë detyruar të paditurit për shkak vonesës në përmbushjen e detyrimit ndaj paditësit. 

Thëniet e të paditurit  në revizion se  i njëjti është obliguar me penalitete dhe kamatë mbi kamatë 

nuk qëndrojnë ,pasi që të paditurit janë obliguar përveç borxhit të paguajnë kamatëvonesën  në 

lartësi prej 8%°. 

Prapësimi i parashkrimit që nuk është paraqitur në gjykim shkallë të parë nuk mund të paraqitet 

me ankesë si dhe me revizion , prandaj kundërshtimi i të  paditurit  lidhur me parashkrimin e 

kërkesë në këtë fazë të procedurës  nuk mund të   shqyrtohet .  

I padituri  Xh.  Zh.  , sipas kontratës mbi kredinë paraqitet si huamarrës dhe penglënës  për 

sigurimin e kredisë   ,prandaj është obligimi i të njëjtit të përmbush kërkesën ndaj paditësit  sipas 

kontratës  mbi kredinë, ndërsa përgjegjësia e debitorëve tjerë rrjedh nga nenin 1017 të LMD . 

Thëniet e revizionit sa i përket gjendjes faktike nuk janë vlerësuar, pasi që revizioni në bazë të 

nënti 214.2 të LPK, nuk mund të paraqitet për shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike.  

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 
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