
1 

 

 C.nr.546/17 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, si gjykate civile e shkallës së parë, 

në përbërje nga gjyqtarja Edije Sezairi, me praktikanten I. K, në çështjen juridike të 

paditësit Kompania Kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike sh.a. (...), 

.... nr.....ndërtesa ....kati .... nr..... Prishtinë, kundër të paditurit F.(E).G, nga Prizreni, me 

banim në rr. “....”, nr .... me nr. konsumatori ..., me objekt të padisë kompenzim i dëmit 

material, vlera e kontestit 1.142,54 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, me 

datën 20.06.2017 mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit Kompania 

Kosovare për distribuim dhe furnizim me  energji elektrike  sh.a. (...), .... nr.... ndërtesa 

.... kti ... nr.... Prishtinë. 

 

II. DETYROHET i padituri F.(E).G, nga Prizreni, rr. “....”, nr.... që paditësit t’ia 

paguaj në emër të kompenzimit të dëmit material shumën prej 1.142,54 euro, me kamatë 

ligjore, e cila vlen për mjetet e deponuara në bankat që operojnë në Kosovë, në afat më 

tepër se 1(një) vit pa destinim te caktuar, duke filluar nga dita e marrjes së aktgjykimit në 

shkallë të parë prej datës 20.06.2017 e deri te pagesa e plotë,  të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë e aktgjykimit nën kërcenim të përmbarimit e 

dhunshëm. 

 

III. Detyrohet i padituri që paditësit ti paguaj në emër të shpenzimeve procedurale 

shumën prej 30,00 euro, në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë e aktgjykimit 

nën kërcenim të përmbarimit e dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

  

 

Pretendimet e palëve  
 

Paditësi Kompania Kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike 

sh.a. (...),  ... nr..../ ndërtesa ...kati ... nr.... Prishtinë, ka parashtruar padi kundër paditurit 

F.(E).G nga Prizren, rr. “...”, nr. ..., me të cilën ka kërkuar që i padituri ti kompensoj 

paditësit dëmin material në vlerë 1.142,54 euro me kamatë ligjore.   

 

I autorizuari i paditësit në shqyrtimin kryesor deklaroi se mbetet në tërësi pranë të 

dhënave të cekura në padinë e dorëzuar ne gjykatë me datën 28.04.2017, duke shtuar se 

në bazë të të gjitha provave të administruara dhe fakteve të vërtetuara është argumentuar 

arsyeshmëria e kësaj kërkesëpadie duke propozuar që gjykata ta aprovoj në tërësi 

kërkesëpadinë dhe palën e paditur ta obligoj që i njëjti paditësit në emër të kompenzimit 
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të dëmit material t’i paguaj shumën në total prej 1.142,54 euro, me kamatë ligjore si dhe 

shpenzimet procedurale në shumën prej 30,00 euro në emër të taksës gjyqësore për 

padinë e parashtruar.  

 

I padituri F.(E).G në shqyrtimin përgatitor ka deklaruar se në tërësi e pranon 

padinë e paditësit dhe do ta paguaj borxhin në shumën prej 1.142,54 euro, por shtonë se 

për momentin gjendet në gjendje shumë të veshtirë materiale, por do të gjejë një mënyrë 

që ta bëjë pagesën. 

 

Në këtë drejtim gjykata gjatë shqyrtimit kryesor ka bërë administrimin dhe 

vlerësimin e këtyre provave: 

 

- është bërë leximi e aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren, Departamenti 

i Përgjithshëm me numrin P.nr.546/17 të datës 17.10.2016 i plotfuqishëm me datën 

30.11.2016,  

- është bërë leximi e faturës ... të datës 05.03.2015. 

 

Gjykata pas vlerësimit te pretendimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të 

nxjerra në kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), si dhe bindjes së 

lirë të saj, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së 

bashku, ashtu që ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit në tërësi është e bazuar. 

 

Pas vlerësimit dhe analizimit të provave të administruara të cilat i kemi 

përmendur më lartë, gjykatës i rezultoi se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

 

 Prandaj në bazë të këtyre rrethanave dhe fakteve të vërtetuara me lart, gjykata ka 

ardhur në përfundim se i padituri  i ka borxh paditësit Kompania Kosovare për Distribuim 

dhe furnizim me energji elektrike sh.a. (...) .... nr.... ndërtesa ... kati ... nt.... Prishtinë, me 

nr të biznesit-...., në emër të kompensimit të dëmit material shumën prej 1.142,54 euro. 

Pasi që pala paditëse ka bërë specifikimin dhe shumën e shpenzimeve të procedurës 

gjykata konform nenit 452 të LPK-së ka vendosur si nën III të dispozitivit 

 

Baza ligjore 
 

Me nenin 8 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) - i aplikueshëm Ligji 

04/L - 077, 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 277 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”. Në rastin konkret, 

janë përmbushur kushtet nga nenet paraprak andaj gjykata ka vendosur si në dipozitiv të 

aktgjykimit.  

 

Vendimi mbi shpenzimet gjyqësore është marrë  konform nenit 452 të LPK-së.  

  

Nga të lartcekurat dhe bazuar në nenin 8 dhe 277 të LMD-së, lidhur me nenin 143 

të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE  NË PRIZREN 

C.nr.546/17 me datën 20.06.2017 

 

 

   Praktikantja                                                    Gjyqtarja 

      I. K                                                                                          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. 


