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 GJYKATA THEMELORE NË  GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, me 
Gjyqtaren Mevlide Shabani, sekretaren juridike Hyrije Sylejmani,  duke vendosur në procedurën 
Kontestimore lidhur me çështjen juridiko-civile të paditësit KEO Trust, dega ne Gj., ,kundër të 
paditurëve ; B. A.dhe A. A që të dy nga fshati , K e Gj , për pagimin e borxhit nga kontrata mbi 
huan, jashtë seancës gjyqësore më dt. 24.05.2017 bie këtë  
 
 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
Për shkak të padëgjueshmëris  

 
 I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit KEP Trust,dega në Gjlan dhe 
DETYROHET të paditurëve ;B. A dhe A. A, që paditësit tia kompenzoi  dëmin e shkaktuar 
material  në shumë  prej 735.00 €, si dhe Shpenzimet procedurale  ne  shumë prej 15 €, në afat 
prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcnim të përmbarimit të 
dhunshëm. 
 
      A  r  s  y  e  t  i  m  
 
 Paditësi KEP Trust,dega në Gjlan dhe A, A,më 8 Prill 2013,i padituri dhe bashkëhuamarrsi i tij kan 

neshkruar kontraten e krediesë(….) me paditsin (KEP-Trust dega ne Gjilan) në Shumën prej 3.000 
€(tremijë euro) e cila si e till duhet te paguhet për 24 muj në këste mujore ,ndërsa duke perfshir 
edhe shkallen vjetore prej 26.50% në vjet ,si dhe te gjitha gjobat në pergjithsi (deri ne perfundim 
te borgjit total),ndersa shuma e pergjithshme te cilen i padituri duhet te paguaj është 735 € 
(shtatëqind e tridhjet e pesë euro). 
   Gjykata të paditurit së bashku me padi dhe prova tjera i ka dorëzuar aktvendimin për 
përgjigje në padi. 
 

Pasi që i padituri nuk ka paraqitur përgjigje në padi, kurse paditësi në bazë të nenit 
150.1 nën a,  b dhe c të LPK-ës e ka bërë të besueshëm themelësinë e kërkesëpadisë duke i 
bashkangjitur provat padis si;Kontrata e kredies me nr.KOFE-007694-001,Letër radhitja e 
pagesës,si dhe vrejtjen para padies.  

 
Në bazë të nenit 150.1 nën a),  b) dhe c)  të LPK-ës, lidhur me nenin 388 të LPK-ës, 

gjykata bie aktgjykim për shkak të padëgjushmëris dhe vendosi si në dispozitivin e këtij 
aktgjykimi. 

 
GJYKATA THEMELORE  NË GJILAN 

            
     Më datë 24.05.2017 

           Gj y q t a r j a   
                        Mevlide  Shabani                   
 
  

KËSHILLA JURIDIKE: kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë gjykatës së Apelit 
në Prishtinë,  në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të së njejtës. Ankesa dorëzohet në 
kopje të mjaftuara përmes  kësaj gjykate. 

         
 

            


