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Sylejman Nuredini * 

 

SHKOQITJA E DISA DILEMAVE DHE PAQARTËSIVE LIDHUR 

ME KONSTITUIMIN E HIPOTEKËS DHE SISTEMIT KAMATOR 

 

Abstrakt 

 

Në praktikën gjyqësore, në gjyqësorin e Republikës së Kosovës, dendur paraqiten 

vështirësitë, paqartësitë dhe rrjedhimisht dilemat përkitazi interpretimit dhe 

implementimit të dispozitave ligjore të LMD-së që i referohen efekteve juridike të 

kamatave kontraktore, caktimin rrjedhimisht parashikimin e kamatave të vonesës apo 

të ashtuquajtura kamatave ndëshkuese, cilësimin dhe trajtimin e kamatave me fajde 

duke iu qasur në mënyrë kritike dhe kreative nga aspekti i koherencës dhe korrelacionit 

sikundër me dispozitat e LMD-së ashtu edhe dispozitat tjera koresponduese e sidomos 

të atyre të LPP-së. Me interes të veçantë është edhe shkoqitja nga aspekti i 

këndvështrimit të praktikës gjyqësore të qëndrueshme juridike të kontraktimit apo 

vendimmarrjes kumulative të kontratave kontraktuale dhe të vonesës. 

 

Nga këndvështrimi i praktikës së mirëfilltë gjyqësore është edhe interpretimi dhe 

implementimi i ligjshmërisë, drejtshmërisë dhe rregullsisë së konstituimit të hipotekave 

dhe rrjedhimisht të imponimit të klauzolave të nulitetit absolut. Imponohet 

domosdoshmëria e sqarimit dhe shpjegimit të dilemave dhe paqartësive të dispozitave 

të nenit 198 dhe 199 të LPDS-së lidhur me cilësimin e dokumentit të përshtatshëm për 

përmbarim në raport me padinë hipotekare. Nga ky këndvështrim trajtohen edhe 

shkoqiten dispozitat e nenit 24 të LPP-së sa i përket dokumentit të përshtatshëm për 

përmbarim. 

 

Fjalët kyçe: Konstituimi i hipotekës, klauzolat nule, kamatat kontraktuese, kamatat 

ndëshkimore, kamatat me fajde, cilësimi i dokumentit përmbarues në raport me padinë 

hipotekare, vlefshmëria e zbatimit kamatëvonesave.  

 

Dilemat dhe paqarësitë 

 

Duke qenë, plotësisht i ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm për dilemat, paqartësitë, dhe 

vështirësitë që paraqiten në gjyqësorin e Republikës së Kosovës në interpretimin dhe 

implementimin lidhur me çështjen juridike-përmbarimore se: 

 

A përfaqëson kontrata e hipotekës, përkatësisht aktvendimi mbi regjistrimin e 

hipotekës në zyrën kadastrale dokument të përshtatshëm për përmbarim, për shitjen 

e objektit - kolateralit të hipotekës në procedurën e parashikuar sipas LPP-së, dhe 

lidhur me te sqarimi i disa dilemave dhe paqartësive të rregullave juridike të sistemit 

kamatar.  

1. Shpjegimi, sqarimi dhe interpretimi i dispozitave përkatëse ligjore ka për 

synim që t’i kontribuohet interpretimit dhe implementimit kreativ e kritik të 
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këtyre çështje juridike detyrymore, reale-juridike dhe përmbarimore dhe 

rrjedhimisht të dispozitave: 

 Nenit 7 i LMD-së (parimi i ekuivalencës së prestimeve),
34

 nenit 123 të 

LMD-së (kontratat me fajde),
35

 neni 381 të LMD-së (supozimi i 

kontratës me fajde), neni 382 i LMD-së kamatëvonesat, neni 383 i LMD-

së (kamatëvonesa e kontraktuar) dhe neni 385 i LMD-së (kamata 

kontraktore), 

 të neneve 198, 199 dhe 294 të Ligjit të Pronësisë dhe të Drejtave tjera 

Sendore ("LPDS"), 

 të nenit 22 par.1 nënpar.7 i Ligjit të Procedurës Përmbarimore ("LPP"),
36

 

 të nenit 2, par. 1, nën paragrafi 4 që i referohet përkufizimit "Ekzekutimi 

i hipotekës", nenit 5, par. 1, nën paragrafi h) dhe nenit 9 të Ligjit për 

Hipotekat ("LH"). 

 

2. Interpretimi, implementimi dhe rrjedhimisht zgjidhja e dilemave lidhur me 

dispozitat e theksuara ligjore kanë rëndësi kruciale për njësimin e praktikës 

juridiko-gjyqësore me qëllim që në rastet e njëjta të zbatohen standardet e 

njëjta dhe në këtë mënyrë të arrihet siguria juridike dhe stabiliteti social. 

 

3. Me dispozitën e nenit 22 të LPP-së parashikohet në mënyrë taksative se cilat 

janë dokumentet ekzekutive apo titujt ekzekutivë, edhe atë: 

 vendimi përmbarues i gjykatës dhe ujdia (pajtimi) gjyqësore 

përmbaruese; 

 vendimi përmbarues i dhënë në procedurë administrative dhe aktpajtimi 

(më tej: ujdia); 

 dokumenti noterial i pambarueshëm në pajtim me ligjin për noterinë; 

 marrëveshja e lidhur në procedurën e ndërmjetësimit ne pajtim me Ligjin 

mbi ndërmjetësimin pas aprovimit të gjykatës; 

 aktvendimet, aktet dhe memorandumet për ujditë gjyqësore të gjykatave 

të huaja si dhe vendimet e gjykatave të huaja të arbitrazhit dhe ujditë e 

arritura para gjykatave të tilla në raste të arbitrazhit, të cilat janë pranuar 

për përmbarim brenda territorit të Republikës së Kosovës; 

 vendimet dhe marrëveshjet përmbaruese të arbitrazhit në Republikën e 

Kosovës të shpallura të ekzekutueshme nga Gjykata; 

 kontrata për hipotekën e vërtetuar nga organi kompetent dhe regjistruar 

në regjistrin publik sipas ligjit; 

 vendimi gjyqësor i vërtetuar si urdhër përmbarues evropian; 

                                                           
34 Me nenin 7 të LMD-së nr. 04/L-077 parashikohet: “Në krijimin e kontratave me shpërblim, 

pjesëmarrësit nisen nga parimi i vlerës së barabartë të dhënieve reciproke”. 
35 Me nenin 123, par. 1 të LMD-së parashikohet: Kontrata është nule kur dikush, duke shfrytëzuar 

gjendjen e nevojës ose gjendjen e vështirë materiale të tjetrit, përvojën e pamjaftueshme të tij 

mendjelehtësinë apo varësinë e tij, kontrakton për veten e tij ose për ndonjë të tretë dobinë që është 

haptazi në shpërpjesëtim me atë që ai i ka dhënë apo i ka bërë tjetrit, ose është detyruar të japë ose të 

bëjë. 
36 Me nenin 22, par. 1 të LPP-së, parashikohet: kontrata për hipotekën e vërtetuar nga organi 

kompetent dhe regjistruar në regjistrin publik sipas ligjit. 
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 dokumenti tjetër që me ligj është quajtur dokument përmbarues; 

 vendimi ekzekutiv dhe pajtimi gjyqësor; 

 vendimet e organeve të administratës që i referohen detyrimit në të holla; 

 dokumentit noterial ekzekutiv; si dhe 

 dokumenti tjetër i cili me ligj është i quajtur dokument ekzekutiv.  

 

4. Nga kjo mund të përfundohet se edhe dokumentet tjera ekzekutive apo titujt 

ekzekutiv që parashikohen me dispozita tjera relevante ligjore mund të 

përfaqësojnë dokument të përshtatshëm për përmbarim.  

 

5. Duke qenë se, me nenin 294, par. 1 të LPDS-së
37

 parashikohet se për 

hipotekat, të cilat sipas Ligjit 2002/21 të datës 20.12.2002 (LH) janë te 

vlefshme, zbatohen edhe matej dispozitat e këtij ligji, nëse nuk është 

parashikuar ndryshe me te. Nga kjo mund të konstatohet se edhe Ligji për 

hipotekat është në fuqi përderisa nuk është në kundërthënie me LPDS-së.  

 

Shkoqitja dhe zbërthimi neneve përkatëse të LH dhe të LPP si dhe të LPDS 
 

Me nenin 2 të Ligjit për Hipotekat
38

, parashikohet që ekzekutimi i hipotekës nënkupton 

procedurën gjyqësore për shitjen e kolateralit të hipotekës me qëllim të përmbushjes së 

detyrimit që sigurohet me hipotekë, në rast kur debitori hipotekues nuk përmbush 

detyrimin sipas kushteve të dokumentit të hipotekës. Ndërkaq, me hipotekë nënkupton 

të drejtën reale e themeluar mbi një pasuri të paluajtshme të debitorit për të siguruar 

kërkesën e kreditorit që nga shitja e pasurisë së paluajtshme të tij të përmbushen këto 

kërkesa në rast të vonesës. 

 

6. Me dispozitën e nenit 5, par. 1 nën paragrafi h) të Ligjit të Hipotekës
39

, 

parashikohet se dokumenti i hipotekës duhet të përfshijë deklaratën me 

shkronja të zeza që tregon se procedura e ekzekutimit të hipotekës mund të 

shpie në marrjen e pasurisë dhe dëbimin e debitorit hipotekues nga prona. 

 

7. Së fundi, me nenin 9 të LH-së, në kapitullin që i referohet ekzekutimit 

gjyqësor dhe procedurës gjyqësore për ekzekutimin e hipotekës parashikohet 

se procedura dhe kushtet për ekzekutimin e një kolaterali të hipotekës do të 

zhvillohet sipas ligjit në fuqi mbi procedurën e ekzekutimit, përveç rasteve 

kur një autorizim i vlefshëm tregtar i është dhënë një institucioni financiar 

nga një shoqëri tregtare për të shitur kolateralin e hipotekës në pajtim me 

kapitullin 5 të këtij ligji. 

 

8. Si përjashtim të këtij rregulli për ekzekutim në procedurën gjyqësore 

përmbarimore të objektit të kolateralit të pronës së paluajtshme është kur një 

autorizim i vlefshëm tregtar i është dhënë një institucioni financiar nga një 

                                                           
37 Shih neni 294 i Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Sendore në aspektin e korelacionit të aplikimit 

subsidiare të ligjit të hipotekave, nr. 2002/4. 
38 Shih neni 2 të Ligjit të Hipotekave, nr. 2002/4. 
39 Shih neni 5 par. 1, nën paragrafi h dhe neni 9, të Ligjit për Hipotekat, nr. 2002/4. 
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shoqëri tregtare për të shitur kolateralin e hipotekës. Këto zgjidhje ligjore janë 

konform standardeve dhe praktikave të shteteve Evropiane. Qëllimi i ligjshëm 

që synohet të arrihet është funksionalizimi efektiv, efikas dhe për të qenë 

konform dinamikës së proceseve të përshpejtuara të zhvillimit ekonomiko-

shoqëror. 

 

9. Nuk është kontestuese se, duke filluar prej nenit 199 deri në nenin 249 të 

LPP-së në mënyrë të saktë, të kuptueshme, të plotë, të qartë dhe 

gjithëpërfshirëse është parashikuar procedura e përmbarimit për sendet e 

paluajtshme. 

 

10. Nga të gjitha këto dispozita të cituara ligjore dhe me interpretimin e tyre 

kreativ, gjithëpërfshirës mund të përfundohet se aktvendimi mbi regjistrimin 

e Intenca e ligjdhënësit, sikundër në dispozitat e nenit 22 të LPP-së ashtu 

edhe të neneve 198, 199
40

 të LPDS-së
41

, si dhe dispozitave përkatëse të LH-

së, të cilat, sipas nenit 294 të LPDS-së të cilat mutatis mutandis pra 

përshtatshmërisht zbatohen, është që procedura përmbaruese të jetë sa më 

efikase, efektive, e shpejtë, rezultateve dhe me sa më pak shpenzime, duke 

siguruar dhe garantuar dinamikën e zhvillimit efikas të ekonomisë së 

Republikës së Kosovës dhe rrjedhimisht kreditorëve hipotekues, që me 

shitjen e paluajtshmërisë, nëpërmjet gjykatës përmbaruese apo autorizimit 

biznesor, sipas propozimit të kreditorit hipotekues të përmbushet kërkesa e tij. 

 

11. Sipas pikëpamjes time, aktvendimi i regjistruar i hipotekës, pos asaj që u cek 

në paragrafin paraprak, do të kontribuojë në ngritjen dhe forcimin e 

pritshmërisë, kënaqshmërisë dhe besueshmërisë së kreditorëve vendas dhe të 

huaj. Konsideroj se edhe me dispozitat përkatëse të LPP-së që i referohen 

shitjes së paluajtshmërisë në procedurën përmbaruese siguron dhe garanton 

interesat e drejta dhe të ligjshme edhe të debitorëve hipotekues. Sipas këtyre 

dispozitave, në fazat e ndryshme të procedurës përmbaruese, debitori 

hipotekues ka autorizime t’i paraqesë pesë ankesa duke përfshirë këtu edhe 

prapësimin. 

 

12. Përpos kësaj, duke e ekzaminuar praktikën gjyqësore në interpretimin dhe 

implementimin e dispozitave përkatëse ligjore në rastet e caktimit të 

përmbarimit sipas propozimit për ekzekutim mbi bazën e kontratës së 

hipotekës dhe aktvendimit të regjistrimit të hipotekës, rezulton konkludimi 

juridik se, gjykatat sipas detyrës zyrtare nuk i përjashtojnë klauzolat e nulitetit 

                                                           
40 Me dispozitën e nenit 199 të LPDS-së parashikohet:  

1. Përmbushja e kërkesës së kreditorit hipotekues përmes përmbarimit të detyrueshëm. 

2. Në rast të vonesës ose të një shkelje tjetër të kontratës nga debitori, kreditori hipotekues mund të 

fitojë të drejtën përmes padisë gjyqësore që paluajtshmërinë e ngarkuar ta shesë dhe kërkesën e 

siguruar ta përmbush në radhe të parë nga shuma rezultuese (e fituar nga shitja). 

3. Kushtet dhe procedurat mbështeten në dispozitat e përmbarimit të detyrueshëm. 
41 Me dispozitën e nenit 198 të LPDS-së parashikohet: Një shkelje e kontratës nga debitori i kërkesës 

së siguruar ekziston nëse debitori gjendet në vonese me pagesë. Për këto raste, përshtatshmërisht 

zbatohen dispozitat përkatëse të ligjit për detyrimet. 
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apsolut. Rekomandimi im është që nga Oda e Avokatëve të Republikës së 

Kosovës por edhe nga Instituti Gjyqësor i Kosovës të organizohen trajnime 

adekuate për këto ligjet sidomos të ligjeve nga e drejta tregtare.  

 

Dilemat dhe vështirësitë që paraqiten në praktikë për nenet 198 dhe 199 

të LPDS-së 

 

13. Përderisa me nenin 198 të këtij Ligji parashikohet se kur debitori hipotekues 

gjendet në vonesë në përmbushjen e detyrimit atëherë zbatohet Ligji i 

Detyrimeve, Duke bërë interpretimin gramatikor, logjik, realizimi i këtyre të 

drejtave subjektive duhet të bëhet me paraqitjen të kërkesëpadisë në 

procedurë kontestimore. Ndërkaq, me nenin 199 par. 1 të LPDS-së 

parashikohet se kreditori hipotekues, në rast të vonesës sipas kontratës së 

kredisë me padi gjyqësore e shet kolateralin duke i përmbushur kërkesat e 

veta të siguruara me kolateral. Pra, edhe me këtë dispozitë parashikohet që të 

realizohet e drejta e tij duhet të bëhet me padi hipotekore. Po me këtë nen, të 

par. 2 parashikohen kushtet dhe procedura që mbështeten në dispozitat e 

përmbarimit të detyrueshëm. Përderisa me nenin 198 parashikohet zbatimi i 

Ligjit të detyrimeve e që me këtë emërtim nuk ekziston një ligj i tillë, ndërkaq 

me nenin 199, par. 2 të të njëjtit ligj, përmenden dispozitat e përmbarimit të 

detyrueshëm pa iu referuar cilit ligj. 

 

14. Me nenin 198 dhe 199 par. 1 të këtij ligji për realizimi i të drejtave subjektive 

realizohet me padi sipas dispozitave të LPK-ës, ndërkaq me par.2 të nenit 199 

përmenden dispozitat e përmbarimit të detyrueshëm, që nënkupton marrjen e 

aktvendimit për përmbarim sipas aktvendimit për regjistrimin e hipotekës në 

Zyrën Kadastrale. 

 

15. Mbi bazën e interpretimit gramatikor, rezulton se të dy opsionet janë të 

mundshme dhe kështu çdonjërës palë t’i mundësohet caktimi i përmbarimit 

sipas propozimit për përmbarim e në këtë mënyrë favorizohet pala dhe në të 

njëjtën kohë mund t’i vështirësohet pozicioni i palës, duke e detyruar që me 

padi të rregullt apo hipotekore ta realizojë të drejtën e tij. Këto dispozita 

ligjore instalojnë standarde dhe kritere të dyfishta duke ndikuar në pasigurinë 

juridike dhe stabilitetin shoqëror. 

 

16. Dispozitat e nenit 198 dhe 199 të këtij Ligji, janë përfshirë me formulime të 

bastarduara jo vetëm normave juridiko-teknike por edhe normave leksikore, 

morfologjike dhe sintaksore e kështu në mënyrë të suksesshme krijohen një 

amulli dhe paqartësi. 

 

17. Vërtet, duke u mbështetur në përgjegjësinë profesionale të pleksur me 

ndërgjegjshmëri dhe ndershmëri, mund të thuhet se jo vetëm këto dispozita 

ligjore por edhe një sërë dispozitash tjera ashtu të ndërtuara dalin të paqarta, 

të pakuptueshme, të pasakta, dhe rrjedhimisht të pazbatueshme, ndaj edhe 

kërkohet detyrimisht ndryshimi strukturor i tyre. 



Revistë shkencore juridike, Opinio Juris, nr. 2/2016 

 24 

18. Për faktin se, struktura kuptimore e ndërtimit të fjalive jo vetëm me këto 

dispozita ligjore që janë të cunguara, të pakuptimta në kundërshtim me 

strukturën leksikore fjalëformuese, drejtshkrimore me plot gabime orografike 

dhe sintaksore, ndaj edhe mund të rezultojë me interpretime dhe 

implementime subjektive dhe rrjedhimisht të vijë deri te pasiguria juridike jo 

vetëm të palëve ndërgjyqësve por të ketë impakt dhe refleksione me pasoja të 

paparashikueshme negative për sigurinë dhe kredibilitetin e gjyqësorit në sytë 

e opinionit publik, me performansë të dëmshme. Çështjet e parashikuara në 

veçanti me këto dispozita ligjore, janë në kundërshtim me rregullat 

ndërkombtarisht të njohura, ndaj edhe pushteti ligjdhënës duhet t’u përshtatet 

atyre.  

 

19. Prandaj, pikërisht për këto arsye, ligjet përfaqësojnë njëfarë lloji të gjysmë 

fabrikatit të cilat përsosen me marrjen e aktgjykimeve dhe përmbarimin e 

tyre, ndaj, janë edhe vazhdimësi e detyrueshme në procesin e krijimit nga 

sfera e përgjithshme në sferën individuale dhe konkrete. Kësodore, imponohet 

kërkesa dhe nevoja që në këto situata juridike konkrete, duke bërë 

interpretimin ekstensiv dhe me zbatimin e rregullave, standardeve si dhe 

praktikave më të mira të bashkësisë evropiane të propozohen zgjidhje 

konforme për të siguruar stabilitet, siguri dhe qëndrueshmëri juridike dhe 

shoqërore. 

 

20. Siç dihet mirëfilli, tashmë e drejta e hipotekës sipas LPDS-së është e drejtë 

sendore e kreditorit hipotekues mbi sendin e huaj, pra, in iura re aliena, me të 

cilin sigurohet e drejta e pretendimi i tij, realizimin e të cilit autorizohet ta 

bëjë nga vlera e sendit të paluajtshëm hipotekar me shitjen në procedurën 

gjyqësore-përmbarimore, në qoftë se debitori hipotekar me të arritur të 

pretendimeve të kreditorit nuk i përmbush detyrimet e veta. Shkurt, hipoteka 

është e drejtë reale-juridike aksesore, ngase e drejta kryesore është e drejta e 

kërkesës që është marrëdhënie juridiko-detyrimore dhe se e drejta e hipotekës 

varet pikërisht nga kjo e drejtë. Me hipotekë si e drejtë aksesore vetëm 

sigurohet e drejta e kërkesës. 

 

21. Me LPDS-në tërësisht dhe saktësisht janë parashikuar dispozitat ligjore që i 

referohen ekzekutimit jashtëgjyqësor të hipotekës afariste duke filluar nga 

dispozitat e nenit 201 deri me dispozitat e nenit 217 të LPP-së
42

. Me këto 

dispozita ligjore janë rregulluar këto kritere juridike për t’u sendërtuar dhe 

përmbaruar hipoteka afariste edhe atë si më poshtë: deponimi jashtëgjyqësor i 

një “hipoteke afariste”, kushtet për ushtrimin e autorizimit për shitje, njoftimi i 

mos përmbushjes, shpërndarja dhe publikimi i njoftimit për shitjen e pronës së 

paluajtshme, shtyrja e shitjes, shitja, shitja përmes ankandit publik, bartja e 

pronës së paluajtshme së ngarkuar, shpërndarja e të ardhurave nga shitja, mjetet 

juridike të pronarit të pronës së paluajtshme së ngarkuar, dhe të drejtat dhe 

detyrat e agjentit për shitje. 

                                                           
42 Shih dispozitat e neneve 201-207 të LPP-së. 
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22. Sipas këtyre dispozitave ligjore rezulton me pa mëdyshje dhe në mënyrë të 

sigurt se kreditorit hipotekar dhe debitorit hipotekar i lindin të drejta dhe 

detyrime për të krijuar dhe sendërtuar hipotekat afariste të parashikuar sipas 

dispozitave të nenit 201-217 të LPDS-së
43

, duke përjashtuar institucionet 

tradicionale të mbrojtjes gjyqësore jo vetëm të padive të ashtuquajtura 

hipotekare por edhe që kontratat hipotekare si dhe aktvendimet për konstatimin 

e hipotekës të përfaqësojnë dokument të përshtatshëm për përmbarim. Me këto 

zgjedhje ligjore, kontribuohet substancialit dinamikës së zhvillimit ekonomik të 

tregut.  

 

Disa shpjegime të Kanunit të Lekë Dukagjinit dhe kodit civil shqiptar 

lidhur me të drejtën e hipotekës 

 

23. Hipoteka si institucion juridik është e rregulluar edhe me paragrafin 501 të 

Kanunit të Lekë Dukagjinit
44

. Me këtë paragraf parashikohet që “për ta 

shëruar punën e huas e për ta larguar çdo dyshim pabesie për huan e dhënë, 

mund të merret peng”. Pra me peng nënkuptohet edhe hipoteka si instrument i 

sigurimit të kërkesave kreditore apo të huadhënësve. Sikundër në Kanunin e 

Lekë Dukagjinit ashtu edhe në të drejtën zakonore shqiptare, si mjet reale-

juridik në sendet e luajtshme, ashtu edhe ato të paluajtshme ka qenë i njohur 

instituti juridik e drejta e pengut. Pra, dhënia e pengut ka nënkuptuar sendin e 

paluajtshëm dhe atë të luajtshëm. Nga ky formulim juridik që, saktëson se 

marrja apo dhënia e pengut nënkupton sigurinë juridike të huas e kështu në 

rast të dështimit të huamarrësit për t’ju përmbajtur marrëveshjes së arritur, 

atëherë shëndoshet kthimi i huas nga kolaterali i hipotekës, gjë që ashtu siç ka 

qenë e kontraktuar. 

 

24. Edhe Kodi Civil i Shqipërisë që si model ka pasur Kodin Civil të Italisë, 

rregullon institutin e titujve ekzekutiv për ekzekutimin e detyrueshëm. Me 

nenin 510 të këtij Kodi 
45

, taksativisht parashikohen titujt apo dokumentet 

ekzekutive. Me paragrafin 1 nën paragrafi d të këtij neni, parashikohet që në 

cilësinë e titullit ekzekutiv janë edhe aktet noteriale që përmbajnë detyrime në 

të holla, si dhe aktet për dhënien e kredive bankare. Pra, nuk është kontestuese 

se ky Kod u jep fuqi ekzekutive apo i trajton si tituj ekzekutiv edhe aktet për 

dhënien e kredive bankare. Standardet dhe praktikat e avancuara të shteteve të 

bashkësisë evropiane, largohen nga zgjidhjet tradicionale të tej zgjatura, të 

komplikuara me tradicionalizëm dhe të kushtueshme, të ashtuquajtura padi 

hipotekare. Madje realizimi i kredisë sipas zgjidhjeve të tanishme me LPDS-së. 

 

Kontraktimi i klauzolave nule në kontratat e hipotekës 

 

25. Shumë është aktuale e që krijon dilema, paqartësi, konfuzion dhe vështirësi 

në interpretim dhe implementim sikundër çështjes faktike ashtu edhe 

                                                           
43 Shih dispozitat e nenit nga 201 deri 217 të Ligjit Nr.03/L-154 të pronësisë dhe të drejtave sendore. 
44 Shih paragrafin 501 të Kanunit të Lekë Dukagjinit. 
45 Shih nenit 510 i Kodit Civil të Shqipërisë. 
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qëndrimit juridik, në rastet kur sistemi bankar, duke shfrytëzuar gjendjen e 

vështirë materiale të shoqërive tregtare në ekonominë e Republikës së 

Kosovës, përvojën e pamjaftueshme të shoqërive tregtare dhe bizneseve 

individuale, herë -herë edhe mendjelehtësinë me varësi të theksuar, 

kontrakton për vete klauzola prestacioni në shpërpjesëtim me dispozitat 

imperative ligjore, siç janë kamatat e larta sikundër ato kontraktuese ashtu 

edhe kamatëvonesat. Pra, në rastet e shumta ato kontrata kanë qenë në 

kundërshtim me neni 277 të LMD-së
46

 së deritanishëm. Sipas këtyre 

dispozitave ligjore, është parashikuar se kamatat ndëshkimore apo të vonesës 

janë përcaktuar me normë vjetore sikundër mjetet e qytetarëve të deponuara 

në bankat komerciale mbi një vit pa destinim të veçantë. Ndërkaq, me nenin 

të 382 LMD-së
47

 së tanishme, parashikohet që lartësia e kamatëvonesës është 

8% në vit, përpos nëse parashikohet ndryshe me këtë ligj. 

 

26. Sipas LMD-së që është në fuqi, lartësia e kamatëvonesës është 8% në vit. 

Ndërkaq, sistemi bankar ka imponuar klauzola me normë kamatare 

ndëshkuese në kundërshtim me këtë dispozitë ligjore mbi 20% në vit e që ka 

mundur të cilësohet si kamatë me fajde. Po kështu, sistemi bankar ka 

kontraktuar klauzola në kundërshtim me nenin 399 të LMD-së
48

. Me këtë 

dispozitë ligjore parashikohet që lartësia e normës kamatare kontraktuese nuk 

është e limituar, por nëse ajo me kontratë nuk është kontraktuar, atëherë ajo 

është 8%. Kjo dispozitë ligjore është tërësisht ekuivalente dhe e 

barasvlershme me dispozitën e nenit 358 par. 2 të LMD-së
49

 që është në fuqi, 

përpos normës kamatare që tashmë është 6% në vit. 

 

27. Sistemi bankar ka imponuar kamata tejet të larta që në të shumtën e rasteve 

janë cilësuar nga Gjykata Ekonomike e Qarkut të Prishtinë si kamata me fajde 

dhe si të tilla janë shpallur ato klauzola kontraktuese nule të nulitetit absolut. 

Kamata ndëshkuese si kamatë ligjore, për kërkesat në të holla, nuk mund të 

kontraktohet, përkatësisht ajo nuk mund të jetë objekt i kontraktimit. Kjo 

pikërisht për arsye se, është përcaktuar norma e lartësisë së sajë me dispozita 

imperative. Çdo klauzolë kontraktuese në kundërshtim me këto dispozita 

ligjore, ato klauzola janë të nulitetit absolut. Prandaj, mbi këto baza ligjore, 

atyre kontratave nule, nuk iu ofrohet mbrojtje gjyqësore. 

28. Duke e kundruar praktikën gjyqësore në veçanti të gjykatave themelore por 

edhe të Gjykatës së Apelit të cilat duke vepruar sipas propozimit për caktimin 

e përmbarimit mbi bazën e kontratave të hipotekës apo të aktvendimit për 

regjistrimit të hipotekës në Zyrën kadastrale komunale, në cilësinë e 

                                                           
46 Shih nenin 277 të LMD-së së vjetër. 
47 Shih nenin 382 të LMD-së në fuqi. 
48 Shih nenin 399 të LMD-së të vjetër. 
49 Me dispozitën e nenit 388 të LMD-së në fuqi parashikohet: 

1. Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, përpos borxhit kryesor, edhe 

kamatën. 

2. Lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj 

të veçantë. 
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dokumentit përmbarues, pa i ekzaminuar dhe vlerësuar klauzolat e nulitetit 

absolut, sa kanë të bëjnë me kontraktimin e kamatave kontraktuese dhe 

ndëshkuese në kundërshtim me dispozitat e nenit 277 dhe 399 të LMD-së, së 

deritanishme kanë vendosur vulat përkatëse me të cilat caktohet përmbarimi. 

Ka raste të shpeshta edhe për faktin se këto klauzola janë të nulitetit absolut e 

me ç’rast palët për shkak të mosnjohjes së ligjit, përvojës së pamjaftueshme, 

mendjelehtësisë e në të shumtën e rasteve të imponimit të klauzolave nule nga 

sistemi bankar mund të kenë pasoja të paparashikueshme të dëmshme. 

 

29. Përpos kësaj, ka raste në praktikën gjyqësore kur caktohet përmbarimi mbi 

bazën e Kontratës së Hipotekës apo të Aktvendimit për regjistrimin e 

kolateralit, të merret çmimi i atij kolaterali të caktuar në atë kontratë. Pra, 

gjykata nuk cakton vlerën e atij kolaterali me konkluzion, duke caktuar 

ekspert financiar sipas dispozitës së nenit 203, par. 4 të LPP-së
50

, gjë që për 

pasojë ka çekuilibrimin e prestacioneve të ndërsjella të palëve kontraktuese e 

në këtë fazë të përmbarimit të debitorit-shoqërisë tregtare në njërën anë, dhe 

sistemit bankarë e që në këto raste është një eldorado e tyre. 

 

30. Duke qenë se aktvendimet e tilla në të shpeshtën e rasteve për shkak të 

mosparaqitjes së mjeteve juridike të rregullta, por edhe të atyre të 

jashtëzakonshme, sidomos nga debitorët, të njëjtat bëhen të formës së prerë 

dhe të pambarueshme sipas dispozitës së nenit 22 të LPP-së. 

 

Zbërthimi dhe shkoqitja e disa dispozitave pozitive të LMD-së 

lidhur me sistemin kamator 

 

31. Me dispozitat e nenit 378 deri me 386 të LMD-së që është në fuqi, saktësisht 

dhe tërësisht është normuar sistemi kamatar sikundër ajo e kontraktuar, 

kamatëvonesa dhe ajo me fajde. Më këto dispozita ligjore, janë bërë nivelime 

të reja. Te kamatëvonesa, ndonëse ligji ka përcaktuar normën kamatare 

vjetore në lartësi prej 8% sipas nenit 381 të LMD
51

, por me mundësi të 

ndryshimit sipas dispozicionit të palëve në raportet detyrimore kontraktuese. 

Po sipas kësaj dispozite ligjore të LMD-së, parashikohet që çdo kamatë 

sikundër kontraktuese dhe ajo e vonesës, nuk mund ta kalojë pragun harkor 

më shumë se 50% të kamatëvonesës. Përtej kësaj përqindjeje, do të trajtohej 

si kamatë me fajde. Kjo rregull përjashtohet kur kemi të bëjmë me sistemin 

financiar bankar. Ky përjashtim bie ndesh edhe me praktikat dhe standardet jo 

vetëm më shtetet që kufizohet shteti ynë, por edhe me ato të shteteve të 

bashkësisë evropiane. 

32. Sistemi bankar, ka për të abuzuar me këtë mundësi rregullative, duke 

imponuar klauzola që janë në kundërshtim me korpusin e normës juridike të 

nenit 7 të LMD-së
52

, që parashikon prestacionet ekuivalente në raportet 

detyrimore kontraktuese që i referohet kamatëvonesës të normuar kështu. 

                                                           
50 Shih neni 203, par. 4 i LPP. 
51 Shih dispozitën e nenit 381 të LMD-së. 
52 Shih dispozitën e nenit 7 të LMD-së. 
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Sigurisht që sistemi bankar në kontratat komerciale në rast se niveli i kamatës 

për të cilin janë pajtuar palët, është për 50% më i lartë, gjë që sipas 

zgjedhjeve ligjore nuk ka për detyrim për ta vërtetuar, madje, se ka 

shfrytëzuar gjendjen e pavolitshme të debitorit, vështirësinë e situatës së tij 

financiare, pamaturinë ose varësinë e krijuar prej saj. Madje, për t’i vërtetuar 

këto pretendime, atij nuk i bie barra e të provuarit. Unë konsideroj që më këtë 

dispozitë ligjore, jo vetëm që nuk krijohet ambient i përshtatshëm i të bërit 

biznes, por vështirësohet edhe matej pozita e pafavorshme e shoqërive 

tregtare. Sistemi bankar me këto klauzola ligjore në vazhdimësi do të krijojnë 

pozitë monopoliste për të krijuar përfitime enorme dhe për të varfëruar më tej 

shoqëritë tregtare. 

 

33. Korpusi i normës juridike nga neni 381 i LMD-së (supozimi i kontratës me 

fajde), ku parashikohet barra e të provuarit të kreditorit se edhe pse kamata ka 

qenë më e madhe për 50% se kamatëvonesa ligjore, por ai vetëm është 

detyruar të provojë se nuk e ka shfrytëzuar gjendjen e pavolitshme të 

debitorit, vështirësinë e situatës së tij financiare, pamaturinë ose varësinë e 

krijuar prej saj. Duke qenë se, sistemi bankar madje imponon klauzola të 

modelit të kontratave të kredive paraprakisht të formuluara dhe të 

pavolitshme si dhe për faktin se është pala në pozicionin e të fortit, atëherë, 

barra e të provuarit se nuk e ka shfrytëzuar gjendjen e pavolitshme të 

debitorit, vështirësinë e situatës së tij financiare, pamaturinë ose varësinë e 

krijuar prej saj, janë dispozita të ligjore të natyrës dekorative dhe spektakolare 

pa ndonjë efekt real-juridik për kredi marrësin. Pra, nga ky këndvështrim, 

mund të përfundohet se kredi marrësit nuk i ofrohet me këtë korpus të kësaj 

norme juridike mbrojtjeje efektive reale juridike.  

 

34. Duke kundruar ekuivalencën e dispozitës ligjore nga paragrafi paraprak, në 

raport me dispozitën ligjore 123 të LMD-së, ku është normuar kamata me 

fajde, rezulton me pa mëdyshje se ka elemente kundërthënëse dhe 

rrjedhimisht përjashtuese sa i përket brendisë së kritereve përmbajtjesore të 

koherencës së brendshme dhe korrelacionit të përgjithshëm. 

 

35. Nuk mund të shpjegohet dhe rrjedhimisht sqarohet se përderisa me 

nenin123
53

, të LMD-së parashikohet se kontrata me fajde është nule, atëherë 

kur dikush duke shfrytëzuar gjendjen e nevojës ose gjendjen e vështirë 

materiale të tjetrit, përvojën e pamjaftueshme të tij, mendjelehtësinë apo 

varësinë e tij, kontrakton për veten e tij ose për ndonjë të tretë dobinë që është 

haptazi në shpërpjesëtim me atë që ai i ka dhënë apo i ka bërë tjetrit, ose është 

                                                           
53 Me dispozitën e nenit 123 të LMD-së parashikohet: 

1. Kontrata është nule kur dikush, duke shfrytëzuar gjendjen e nevojës ose gjendjen e vështirë 

materiale të tjetrit, përvojën e pamjaftueshme të tij mendjelehtësinë apo varësinë e tij, kontrakton 

për veten e tij ose për ndonjë të tretë dobinë që është haptazi në shpërpjesëtim me atë që ai i ka 

dhënë apo i ka bërë tjetrit, ose është detyruar të japë ose të bëjë. 

2. Kuptimi i dispozitave të këtij ligji mbi pasojat e pavlefshmërisë dhe për pavlefshmërinë e 

pjesshme të kontratave zbatohen përshtatshmërisht të kontratat me fajde. 
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detyruar të japë ose të bëjë. Ndërkaq, me dispozitën e nenit 381 të LMD-së
54

, 

jo vetëm që relativizohen por madje edhe pamundësohen sendërtimi kritereve 

juridike për të vërtetuar saktësisht dhe tërësisht nga gjyqësori i Republikës së 

Kosovës me kamatat me fajde. Madje edhe kriteret juridike që përcaktojnë 

kriteret substanciale në mes të dispozitave të nenit 381 dhe 123 të LMD-së, 

dukshëm nuk janë kompatibile e pikërisht për këto shkaqe dhe arsye mos 

standardizimi i këtyre termave juridiko-teknike, do të ketë ndikim 

fondamental në njësimin e praktikës gjyqësore dhe rrjedhimisht në 

promovimin e zbatimit unik të këtyre dispozitave të LMD-së që i referohet 

sistemit kamatar e në veçanti të kamatëvonesave. 

 

36. Unë vlerësoj që do të paraqiten sfida të duar-duarshme lidhur me 

interpretimin dhe implementimin e këtyre dispozitave ligjore që në rastet e 

njëjta të sendërtohen standardet e ndryshme e cila do të ishte me ndikim 

substancial në sigurinë juridike të palëve dhe rrjedhimisht të rendit juridik në 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Madje, këto dispozita të pasakta të 

paqarta dhe jo konsistente, jo vetëm krijon dilema dhe paqartësi në 

interpretim dhe implementim por me aplikim jo të njësuar, do të venitej 

besueshmëria, pritshmëria, dhe kënaqshmëria e qytetarëve në gjykata. 

 

37. Kontrata është nule sipas dispozitës së nenit 123 të LMD-së, kur dikush, duke 

shfrytëzuar gjendjen e nevojës ose gjendjen e vështirë materiale të tjetrit, 

përvojën e pamjaftueshme të tij, mendjelehtësinë apo varësisë së tij, 

kontrakton për veten e tij ose për ndonjë të tretë, dobinë që është haptazi në 

shpërpjesëtim me atë që ai i ka dhënë apo i ka bërë tjetrit, ose është detyruar 

të japë ose të bëjë. 

 

38. Përderisa me dispozitën e nenit 381 të LMD-së, parashikohet se nuk është 

kamatë me fajde, ndonëse ajo është 50% më lartë se kamatëvonesa ligjore me 

detyrim të kreditorit që ai të provojë se nuk e ka shfrytëzuar gjendjen e 

pavolitshme të debitorit, vështirësinë e situatës së tij financiare, pamaturinë 

ose varësinë e krijuar prej saj. Ndërkaq, sipas paragrafit 2 të kësaj dispozite 

ligjore, supozimi i barrës së të provuarit për këtë element i përkasin kreditorit 

por, për kontrata komerciale nuk vlejnë. Kjo dispozitë ligjore e nenit 381, e 

vështirëson në masë të madhe apo madje e pamundëson dispozitën për 

implementimin e nenit 123 të LMD-së. 

 

                                                           
54 Me dispozitën e nenit 381 të LMD parashikohet: 

1. Në rast se niveli i kamatës për të cilin janë pajtuar palët është për pesëdhjetë përqind (50%) më i 

lartë sesa niveli i kamatëvonesës, i përllogaritur sipas nenit në vijim, një marrëveshje e tillë 

konsiderohet kontratë me fajde, përveç nëse kreditori provon se nuk ka shfrytëzuar gjendjen e 

pavolitshme të debitorit, vështirësinë e situatës së tij financiare, pamaturinë ose varësinë e 

krijuar prej saj, ose që përfitimet e rezervuara për kreditorin ose personin e tretë nuk janë në 

shpërpjesëtim me atë që kreditori ka ofruar ose ka ndërmarrë të ofrojë ose të bëjë. 

2. Supozimi i saktësuar në paragrafin paraprak nuk zbatohet në kontratat komerciale. 
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39. Me dispozitën e nenit 12 të LMD-së
55

, definohen në mënyrë të përgjithshme 

se kontrata komerciale janë ato kontrata të cilët lidhen në mes të subjekteve 

komerciale e të cilët kryejnë veprimtari fitimprurëse. Ndonëse, këto terma 

juridiko-teknike nuk janë kompatibile me strukturën organizative dhe 

funksionale të nenit 4 të Ligjit për shoqëritë tregtare
56

 dhe duke qenë se ky 

është ligj special atëherë, zbatohet ky ligj. Me ketë dispozitë ligjore, 

parashikohet se shoqëritë tregtare janë shoqëritë e personave si vijon: 

Bizneset individuale, shoqëritë e ortakërive dhe shoqëritë komandite. 

Ndërkaq, shoqëritë e kapitalit janë: Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar dhe 

shoqëritë aksionare. 

 

40. Duke qenë se sipas dispozitës së nenit 381 par. 1 të LMD-së, shoqëritë 

tregtare kredit dhënëse, ndonëse lidhin kontrata komerciale, ata mund të 

kontraktojnë kamata për 50% më të larta se kamatëvonesat ligjore, atëherë ato 

kontrata nuk do të cilësohen si kontrata me fajde dhe rrjedhimisht sipas 

dispozitës së nenit 123 të LMD-së, përjashtohet mundësia që gjykata t’i 

shpallë si kontrata të nulitetit absolut. 

 

41. Kontratat komerciale që i lidhin shoqëritë tregtare përfaqësojnë 95% të 

subjekteve tregtare. Pjesëmarrja e personave fizikë në qarkullimin e mallrave 

dhe ofrimin e shërbimeve në jetën ekonomike-tregtare, është minimal apo i 

parëndësishëm. 

 

42. Duke bërë interpretimin kritik, kreativ, përmbajtjesor rrjedhimisht gjyqësor, 

pa mëdyshje dhe në mënyrë të sigurt, rezulton se nuk mund të cilësohen si 

kontrata nule ndonëse mund të quhen me fajde edhe pse sipas dispozitës së 

nenit 381 LMD-së, kontraktohen kontratat komerciale nga shoqëritë tregtare 

mbi 50% të kamatëvonesave ligjore. Korpusi i dispozitës ligjore i nenit 381 i 

LMD-së, jo vetëm që kufizon por edhe përjashton tërësisht dispozitën e nenit 

123 të LMD-së, ku parashikohet që kamatat me fajde janë të nulitetit absolut. 

Dispozitat ligjore që rregullojnë kamatëvonesën, bien ndesh me dispozitat 

kushtetues me të cilën parashikohen se organet shtetërore janë të obliguara të 

krijojnë ambient të favorshëm e të bërit biznes, sikundër për shoqëritë tregtare 

të brendshme, e posaçërisht të shoqërive tregtare të huaja për të investuar në 

Kosovë.  

 

43. Një ndër risitë efektive është dispozita e nenit 383 
57

 i këtij ligji, me të cilin 

parashikohet që palët mund të pajtohen që më parë në kontratë, se shkalla e 

kamatës do të jetë më e lartë në rast se debitori nuk i paguan kamatat e 

                                                           
55 Shih dispozitën e neni 12 të LMD-së. 
56 Me nenin 4 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare parashikohet: 

Shoqëria tregtare mund të themelohet në Kosovë në formë të biznesit individual, ortakërisë së 

përgjithshme, shoqërisë komandite, shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar ose shoqërisë aksionare. 
57 Me dispozitën e paragrafit 383 të LMD-së parashikohet: 

Megjithatë, palët mund të pajtohen që më parë në kontratë se shkalla e kamatës do të jetë më e 

lartë në rast se debitori nuk i paguan kamatat e rrjedha për pagesë në kohën e duhur. 



Revistë shkencore juridike, Opinio Juris, nr. 2/2016 

 31 

rrjedha për pagesë në kohën e duhur. Në këtë situatë juridike, limitohet 

mundësia e vërtetimit të saktësisë së kritereve juridike të dispozitës së nenit 

123 të LMD-së, për sa ka të bëjë me nulitetin absolut të kontratave me fajde.  

 

44. Dilema dhe paqartësi ka për t’u paraqitur në rastet kur kamata e kontraktuar 

apo kamatëvonesat arrijnë për t’u paguar apo maturohen pas hyrjes në fuqi të 

LMD-së për detyrimet - kryegjënë që ka lindur apo është krijuar para hyrje në 

fuqi të dispozitave pozitive. Sipas pikëpamjes sime, neni 1057 i LMD-së
58

 me 

të cilin përcaktohet se për borxhet që kanë lindur para hyrjes në fuqi, 

zbatohen dispozitat e deritanishme i referohet vetëm borxhit kryesor apo 

kryegjësë për jo edhe kamatave përkatëse. Duke qenë se kamatat lindin apo 

krijohen për çdo vit sipas normës së përcaktuar dhe rrjedhimisht ato kanë 

lindur pas hyrjes së dispozitave ligjore të ligjit të ri, atëherë konspektivisht 

zbatohen dispozitat ligjore të këtij ligji. 

 

45. Duke bërë interpretimin kritik, kreativ, përmbajtjesor dhe rrjedhimisht 

koherent si dhe në korrelacion me dispozitat tjera ligjore të LMD-së, rezulton 

se krijimi dhe përmbushja e raporteve detyrimore juridike sikundër për 

borxhin kryesor ashtu edhe për sistemin kamatar, zbatohen dispozitat ligjore 

të LMD-së në kohën e krijimit dhe efekteve të përmbushjes veç e veç. Është i 

papranueshëm, e pabazuar dhe rrjedhimisht e kundërligjshme pikëpamja 

ligjore që i absorbon mekanikisht këto dy baza juridike të krijimit dhe 

rrjedhimisht përmbushjes së detyrimeve të ndërsjella juridike kontraktuese. 

Kjo ngase, sipas dispozitës së nenit 28 të LPP-së
59

, parashikohet kur 

kamatëvonesa ka ndryshuar pas nxjerrjes së dokumentit përmbarimor, organi 

përmbarues sipas detyrës zyrtare do të aplikojë kamatën sipas shkallës së 

ndryshuar gjatë kohës në pajtim me Ligjin për marrëdhëniet detyrimore. Duke 

kundruar këtë dispozitë ligjore nga këndvështrimi kritik dhe kreativ me pa 

mëdyshje dhe në mënyrë të sigurt, rezulton se edhe për marrëdhëniet 

detyrimore kontraktuese të krijuara sipas sistemit kamatar të LMD-së së 

deritanishme, madje sipas detyrës zyrtare do të aplikohen normat kamatare të 

LMD-së se re. Praktika juridike se vlejnë normat kamatare kur është krijuar 

detyrimi sipas LMD-së së deritanishme, ndonëse periudha kamatare shtrihet 

edhe sipas LMD-së re, është në kundërshtim me këto dispozita ligjore. Ka 

ndryshuar pas nxjerrjes të dokumentit përmbarimor, organi përmbarues sipas 

detyrës zyrtare do të aplikoj kamatën sipas shkallës së ndryshuar gjatë kohës 

në pajtim me Ligjin për marrëdhëniet detyrimore. Duke kundruar këtë 

dispozitë ligjore nga këndvështrimi kritik dhe kreativ me pa mëdyshje dhe në 

mënyrë të sigurt rezulton se edhe për marrëdhëniet detyrimore kontraktuese të 

                                                           
58 Me nenin 1057 të LMD-së parashikohet: 

Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen në marrëdhëniet e detyrimeve që kanë lindur para hyrjes në 

fuqi të këtij ligji. 
59 Me nenin 28 të LPP parashikohet:  

Në qoftë se kamatëvonesa ka ndryshuar pas nxjerrjes të dokumentit përmbarimor, organi 

përmbarues sipas detyrës zyrtare do të aplikojë kamatën sipas shkallës së ndryshuar gjatë kohës në 

pajtim me Ligjin për marrëdhëniet detyrimore. 
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krijuara sipas sistemit kamatar të LMD së deritanishme, madje sipas detyrës 

zyrtare, do të aplikohen normat kamatare të LMD se re. Praktika juridike se 

vlejnë normat kamatare kur është krijuar detyrimi sipas LMD së deritanishme 

ndonëse periudha kamatare shtrihet edhe sipas LMD së re, është në 

kundërshtim me këto dispozita ligjore. 

 

Efektet detyrimore të kamatave kontraktuese  

 

46. Risi e LMD është neni 386 i LMD
60

, që i referohet përcaktimit i kamatës në 

detyrimet jo monetare. Me këtë dispozitë ligjore, parashikohet që kamatat 

kontraktuese zbatohen në përshtatje edhe për marrëdhëniet tjera të detyrimeve 

të shquara sipas llojit, gjegjësisht detyrimet të cilat kanë për lëndë sendet e 

zëvendësueshme dhe të shquara sipas llojit. 

 

47. Sa i përket përkufizimit ligjor që kanë të bëjnë me ndalimin e kamatës në 

kamatë, kur kamata pushon të rrjedh, përcaktimi i normës kamatare prej 6% 

në vit, atëherë kur niveli i kamatës dhe koha e arritjes për pagesë nuk është 

përcaktuar, janë tërësisht dhe saktësisht identike me zgjidhjet e parashikuara 

në LMD-ën e deritanishme. Përkitazi këtyre çështjeve juridike, është 

konsoliduar një praktikë e mirëfilltë gjyqësore duke përfshirë edhe mendimet 

dhe qëndrimet juridike që i referohen promovimit të zbatimit unik të normave 

kamatore të kontraktuara. 

 

48. Sfida me të cilën shpesh do të përballet gjyqësori i Republikës Kosovës, 

pashmangshmërisht do të jenë rastet kur shoqëritë tregtare nga sfera bankare 

kontraktojnë me kontratat komerciale klauzolat sikundër kamatat 

kontraktuese ashtu edhe kamatëvonesat në mënyrë kumulative. Duke qenë se 

saktësisht dhe qartësisht nuk janë përcaktuar këto situata juridike, atëherë 

gjyqësori i Republikës së Kosovës duhet të bëj interpretim kritik dhe kreativ 

të këtyre dispozitave ligjore, madje duke dhënë zgjidhje sipas metodës së 

analogjisë, argumentum a contrario dhe së fundi, mbi bazën rregullave të 

përgjithshme të veçanta të së drejtës kontraktore. Duke iu qasur nga ky 

aspekt, pikëpamja ime juridike është në këtë rast e subsumimit të gjendjes së 

këtillë të çështjes, në rastet kur është përcaktuar kamata e kontraktuar më e 

lartë se kamatëvonesa, atëherë rrjedh kamata e kontraktuar edhe pas rënies së 

debitorit në vonesë. Nga kjo situatë konkrete juridike, mund të përfundohet se 

vlen kamata e kontraktuar procedurale pas rënies së debitorit në vonesë. 

 

49. Si përfundim, shkurt, pikëpamja ime juridike është se kumulativisht sikundër 

kamatës së kontraktuar dhe të vonesës, nuk mund t’i ofrohet mbrojtje 

gjyqësore. Pra, në këtë situatë konkrete juridike të së drejtës kontraktore 

mund t’i ofrohet mbrojtjeje gjyqësore njërës nga këto kamata, varësisht nga 

                                                           
60 Me dispozitën e nenit 386 të LMD parashikohet: 

Dispozitat e këtij ligji për kamatën kontraktuese zbatohen përshtatshmërisht edhe për marrëdhëniet 

e tjera të detyrimeve të shquara sipas llojit, gjegjësisht detyrimet të cilat kanë për lëndë sendet e 

zëvendësueshme dhe të shquara sipas llojit. 
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përcaktimi i autorizimit disponibil i kreditorit, apo sipas parimit të mirënjohur 

romak non ultra petita. 

 

50. Në praktikën juridike gjyqësore, paraqiten rastet kur nuk paguhet kamata e 

kontraktuar, atëherë gjykatat mund t’i ofrojë mbrojtje gjyqësore kërkesës së 

kreditorit që të paguhet kamatëvonesa mbi shumat e papaguara, nga paraqitja 

e kërkesë në gjykatë.  

 

51. Rrjedhimisht mbi ato që u thanë më sipër, e duke u mbështetur në praktikën e 

deritanishme gjyqësore, ka raste të shpeshta, kur kredi marrësi në cilësinë e 

debitorit ka marrë kredi nga sistemi bankar në shumat që janë në 

shpërpjesëtim të madh me objektin e kolateralit dhe për shkak të vonesës së 

mos pagesës së një kësti, me propozimin e caktimit të përmbarimit duke 

kërkuar kamatat kontraktuese dhe të vonesë në kundërshtim me dispozitat e 

nenit 282, 283 dhe 385 LMD, të cilat kamata herë-herë e tejkalojnë 

kryegjënë, caktohet përmbarimi dhe kështu shitet objekti i kolateralit i cili ka 

vlerën e tregut shumë fish më të lartë se vetë kredia duke e vënë debitorin në 

pozitë shumë të papërshtatshme, jo vetëm që ajo kredi nuk ka ndikuar në 

zhvillimin e biznesit të tij, por ai e ka humbur edhe kulmin mbi kokë të cilën 

e ka fituar me mund tërë jetën. Në fakt, kredia e tillë ka qenë një ndëshkim i 

padrejtë dhe i kundërligjshëm me klauzolat e tilla të nulitetit absolut. 

 

Përfundimi 

 
1. Rrjedhimisht, nga ato që u thanë më lartë, mund të arrihet në përfundim se 

palët kontraktuese varësisht nga situata konkrete juridike në rastet e 

kontraktimit të klauzolave me normë kamatore, në kundërshtim me këto 

dispozita ligjore të LMD, kanë të drejta dhe autorizime të kërkojnë në rrugë 

gjyqësore, mbrojtjen e të drejtave të tyre subjektive por në të shumtën e 

rasteve nuk i përdorin, qoftë për shkak të mosnjohjes së dispozitave ligjore 

apo të neglizhencës si dhe të imponimit të klauzolave të tilla nga kredi 

dhënësit. Duke qenë se konstituimi i hipotekës të krijuar me aktvendimi e 

regjistrimit në zyrën kadastrale është e drejtë reale-juridike aksesore, ngase e 

drejta kryesore është e drejta e kërkesës nga baza e kontratës të marrëdhënies 

juridiko-detyrimore prandaj, e drejta e hipotekës varet nga kontrata e kredisë 

apo e huas. Në rastet e pavlefshmërisë së kësaj baze juridike kryesore, është e 

pavlefshme edhe kontrata e hipotekës që e ka siguruar atë të drejtë kryesore 

detyrimore. 

 

2. Mbi bazën e interpretimin kritik dhe kreativ të dispozitave të nenit 381, 382 

dhe nenit 385 të LMD, konsiderojmë se në situatat juridike dhe faktike të 

kontraktimit të kamatave kontraktuese dhe ato të vonesës në mënyrë 

kumulative atëherë, nëse kamatëvonesa është më e madhe se ajo kontraktuese 

rrjedh vetëm kamatëvonesa pas rënies së debitorit në vonesë. Pra, në këtë rast 

konkret, gjyqësori i Republikës së Kosovës nuk duhet t’i ofrojë mbrojtje 

gjyqësore këtyre kamatave në mënyrë kumulative. Me këto dispozita ligjore, 
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është dashur të saktësohen, të konkretizohen dhe të qartësohen përjashtimi i 

ofrimit të mbrojtjes gjyqësore të krijimit të detyrimit dhe përmbushje në 

mënyrë kumulative të kamatave të kontraktuara dhe të vonesës. 

 

3. Po kështu, konsiderojmë që ndonëse krijimi i detyrimit në raportin e 

ndërsjellë kontraktues është bërë para hyrjes në fuqi të LMD së tanishëm e që 

sipas nenit 1057 zbatohet ligji i vjetër, por duke qenë se kamatat krijohen për 

çdo vit, atëherë zbatohet Ligji që është në fuqi. 

 

4. Duke e kundruar relacionin në mes dispozitave të nenit 123 dhe 381 të LMD 

që i referohet kritereve juridike të kamatave me fajde dhe supozimit të 

kontratës me fajde, rezulton me pa mëdyshje dhe në mënyrë të sigurt se duhet 

qasur në aspektin e interpretimit kritik, kreativ, koherent dhe në korrelacion 

me parimin bazë juridik të dispozitës së nenit 7 të LMD (parimi i 

ekuivalencës së prestimeve). Ne konsiderojmë se kriteret juridike të 

dispozitës së nenit 123 të LMD, duhet të jenë kritere bazike me rastin 

shqyrtimit dhe vlerësimit për ta quajtur apo cilësuar kamata me fajde. 

Ndërkaq korpusi i nenit 381 i LMD, është normë juridike fluide me plot 

paqartësi, dilema që i përkasin parimit juridik latin “probatio diabolika” e që 

bazamenti i të provuarit të supozimit të kamatës me fajde është shumë dubioz. 

 

5. Duke bërë interpretimin gramatikor dhe përmbajtjesor dhe gjetjen e qëllimit 

të ligjdhënësit të formuluar me dispozitën e nenit 199 të LPDS, kundruall 

citimit të dispozitave përkatëse ligjore të LPP, Ligjit të Hipotekave e sidomos 

në kontekstin e kapitullit që i referohet ekzekutimit gjyqësor të hipotekave, i 

referohet shitjes së kolateralit të hipotekës sipas dispozitave përkatëse të LPP. 

 

6. Duke pasur parasysh këto që u thanë më lart, duke shikuar në tërësinë e 

kontekstit të korrelacionit të plotësimit të njëra-tjetrës të këtyre dispozitave 

dhe koherencës së tyre të brendshme rezulton pa mëdyshje, konkludimi i 

arsyeshëm, i bazuar dhe i themeltë se aktvendimi për regjistrimin e hipotekës, 

përfaqëson dokument të përshtatshëm përmbarimor për përmbushjen e 

detyrimit të kreditorit hipotekues në rast të vonesës së debitorit hipotekues në 

përmbushjen e detyrimit të parashikuar sipas kontratës juridiko-detyrimore 

apo thënë thjeshtë, kontratës së kredisë.  

 

Rrjedhimisht nga ato që u thanë më lart, në bazë të gjendjes së tillë të interpretimit të 

dispozitave ligjore rrjedh konkludimi juridik se aktvendimi për regjistrimin e hipotekës 

i bazuar në kontratën e hipotekës, detyrimisht si kontratë reale-juridike e siguron dhe i 

përmbush të gjitha kërkesat në procedurën përmbaruese të kreditorit hipotekues mbi 

bazën e kontratës juridike-detyrimore. Në kuadër të këtij konkludimi, sipas pikëpamjes 

sime, imponohet domosdoshmëria imediate që duke bërë interpretimin dhe 

implementimin e këtyre dispozitave ligjore, madje edhe sipas detyrës zyrtare me rastin 

e caktimit me aktvendim të përmbarimit mbi bazën e kontratës së hipotekës dhe 

rrjedhimisht të aktvendimit për regjistrimin e kolateralit të hipotekës, në zyrën 

kadastrale të mos inkorporohen klauzolat të nulitetit absolut dhe kështu aktvendimet e 
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tilla të jenë të drejta të rregullta dhe të ligjshme. Po kështu, pas hyrjes në fuqi të Ligjit 

për Marrëdhëniet Detyrimore sipas nenit 28 të LPP, të aplikohen sipas detyrës zyrtare 

nga organet përmbaruese kamatat e vonesës sipas nenit 381 të LMD me normë vjetore 

prej 8%, në rastet kur e njëjta nuk është bërë nga gjykatat instancionale. 

 

Ligjet e konsultuara: 

 

1. Ligji i Marrëdhënieve të Detyrimeve. 

2. Ligji i Pronësisë dhe të Drejtave tjera sendore. 

3. Ligji i Procedurës Kontestimore. 

4. Ligji i Procedurës Përmbarimore. 

5. Ligji i Hipotekave. 

6. Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë. 

7. Ligji i Shoqërive Tregtare. 


