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Numri i lëndës: 2019:089050 

Datë: 08.05.2019 

Numri i dokumentit:     00304051 

         C.nr.692/18 

   

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN -Departamenti i Përgjithshëm, 

gjyqtari Fahret Vellija, me bashkëpunëtorin profesional Taulant Rexhëbeqaj, në çështjen 

juridike të paditësit ... SH. A-Distrikti në Prizren, të cilin me autorizim e përfaqëson Y.M nga 

Prizreni, kundër të paditurit K.(M).M nga Prizreni, me adresë Rr. ...“...” pn, me objekt të padisë 

kompensim dëmi, vlera e kontestit 589.79 €, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, në 

mungesë të palës së paditur, me datën 23.04.2018, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit– ... SH.A-Distrikti në Prizren, si e bazuar. 

 

  II. DETYROHET i padituri K.M nga Prizreni, që në emër të kompensimit të dëmit të 

shkaktuar për shkak të shfrytëzimit të pa autorizuar të energjisë elektrike, t’ia paguajë paditësit 

shumën prej 589.79 €, me kamatë ligjore prej 8 % në vit, duke e llogaritur atë nga dita e 

marrjes së këtij aktgjykimi (23.04.2019), e deri tek pagesa definitive, të gjitha këto brenda 

afatit 15 ditor, pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

III. Shfuqizohet Aktvendimi për Urdhërpagesë me nr. C.nr.692/18 i datës 06.02.2019. 

 

IV. Obligohet i padituri, që t’ia paguajë paditësit shpenzimet procedurale dhe atë 

shumën në lartësi prej 20 € ( njëzetë euro), në afatin prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

       A r s y e t i m 

 

 Pranë kësaj gjykate është iniciuar padia e paditësit ... me seli në Prizren, kundër të 

paditurit K.M nga Prizreni, me objekt të kontestit kompensim dëmi. 
  

 E autorizuara e paditësit Y.M gjatë shqyrtimit kryesor ka deklaruar se ngel pranë 

pohimeve të theksuara në padi dhe kërkesëpadi, duke propozuar që gjykata pas administrimit të 

provave, të njëjtën ta aprovon si të bazuar. Gjithashtu, ka kërkuar nga gjykata që ta obligoj të 

paditurin që të paguaj shumën e kërkuar si në padi me kamatë ligjore. Shpenzimet procedurale 

i ka kërkuar dhe atë për taksë gjyqësore në shumë prej 20 euro. 

 

Shqyrtimin e datës 23.04.2019, gjykata e ka mbajtur në mungesë të palës së paditur, 

ngase nga shkresat e lëndës vërtetohet se i paditur është thirrur në rregull, (gjë e cila mund të 

shihet sipas procesverbalit të datës 20.03.2019), mungesën nuk e ka arsyetuar, andaj gjykata ka 

vendosur konform nenit 423.4 të LPK-së. 
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  I padituri K.M nga Prizreni, në pohimet e theksuara në prapësim e datës 19.02.2019 e 

ka kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit, me arsyetim se nuk ka mundësi financiare që të 

paguajë një shumë të tillë për shkak se është në gjendje të rëndë ekonomike. Shpenzimet e 

procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Për vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata 

gjatë shqyrtimit kryesor ka bërë administrimin e këtyre provave: aktgjykimin penal 

P.nr.1842/14 i dt.06.06.2017 të Gjykatës Themelore në Prizren; dhe faturën  me nr. ..., e datës 

12.05.2014. 

 

   Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse, provave të nxjerra në kuptim 

të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar 

çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e 

bazuar. 

 

Nga leximi i aktgjykimit penal P.nr.1842/14 i dt. 06.06.2017, i Gjykatës Themelore në 

Prizren, i plotfuqishëm nga data 11.07.2017, gjykata ka vërtetuar faktin se i padituri është 

shpallur fajtor për veprën penale të vjedhjes (shfrytëzim i paautorizuar i energjisë elektrike) ku 

këtu palës paditëse i ka shkaktuar dëm material në shumën prej 589.79 €. 

 

Nga leximi i faturës  me nr. ..., e datës 12.05.2014., gjykata ka konstatuar se dëmi i 

shkaktuar këtu paditësit nga ana e të paditurit është shuma prej 589.79 euro.   

 

Me nenin 136 par. 1. të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), është paraparë 

se “Kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për detyrë ta kompensoj, në qoftë se nuk provon se dëmi 

ka lindur  pa fajin  e tij”. Në bazë të këtij principi pala  përgjigjet  për dëmin e shkaktuar me 

dashje dhe nga pa kujdesia. Çështja e përgjegjësisë subjektive është rregulluar në bazë të nenit 

136 par. 1. dhe lidhur me nenin 140 të LMD. Në rastin konkret i padituri nuk i ka ofruar prova 

gjykatës që do të provonin se dëmi ndaj paditësit është shkaktuar pa fajin e tij, ndërsa me nenin 

245 të po këtij ligji, është paraparë se “Kreditori në marrëdhënien e detyrimit ka të drejtë që 

prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë 

atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me përmbajtjen e tij.”. Gjithashtu bazuar në 

nenin 14 të LPK-së në procedurën kontestimore gjykata, në pikëpamje të ekzistimit të veprës 

penale dhe të përgjegjësisë penale të kryesit, është e lidhur me aktgjykimin e formës së prerë të 

gjykatës penale, me të cilën i pandehuri është shpallur fajtor. 

 

Duke i marr për bazë të cekurat më lartë, provat e administruar dhe dispozitat ligjore të 

lartcekura, gjykata ka ardh në përfundim se padia e paditësit është e bazuar, andaj si të tillë e ka 

aprovuar në tërësi. Gjykata ka vërtetuar faktin se këtu i padituri me vendimin e kësaj gjykate 

P.nr.1842/14 i dt. 06.06.2017, është shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale të vjedhjes 

(shfrytëzim i paautorizuar i energjisë elektrike), vendim ky i cili është bërë i plotfuqishëm me 

datën 11.07.2017. Me këto veprime i padituri i kishte shkaktuar dëme këtu të paditurës në vlerë 

prej 589.79 euro, gjë e cila është vërtetuar nga dëftesa e këtu paditësit me nr. ... të datës 

12.05.2014. Këtyre provave gjykata ia fal besimin e plotë, pasi që ato janë në përputhje me 

njëra tjetrën dhe se i padituri nuk ka afruar asnjë provë të vetme me të cilat do të kundërshtoj 

ato. Nga të cekurat më lartë gjykata e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar, 

sikurse është theksuar në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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I padituri në prapësimin e bërë nuk e ka kontestuar dëmin e shkaktuar, por vetëm ka 

deklaruar se i njëjti nuk është në mundësi financiare të bëjë pagesën e këtij dëmi. Këto 

pretendime gjykata i vlerësoi si të pa bazuara, për faktin se kjo çështje është irelevante në këtë 

çështje kontestimore, pasi që në këtë procedurë duhet të vlerësohet çështja e ekzistimit apo jo 

të të drejtave konkrete të paditësit, ndërsa çështja e ekzistimit apo jo të mundësive financiare 

për pagesën e shumës së lartcekur mund të jetë relevante në ndonjë procedurë tjetër (procedurë 

të ekzekutimit). 

 

Për detyrimin e të paditurit për të paguar kamatën vjetore, gjykata vendosi konform 

nenit 382 parag.1 i LMD-së, meqenëse i padituri është vonuar në pagesën e detyrimit ndaj 

paditësit. Lidhur me kamatëvonesën e miratuar në lartësi prej 8 % vjetore, gjykata u bazuar në 

nenin 382 par. 2 të LMD-së.  

 

Gjykata ka shfuqizuar Urdhërpagesën e aprovuar me Aktvendimin C. nr. 692/18 datë 

06.02.2019, pasi që në këtë çështje ka vendosur në mënyrë meritore pas mbajtjes së seancës së 

shqyrtimit kryesor dhe atë pasi që pala e paditur ka paraqitur prapësim në atë urdhërpagesë. 

 

Gjykata në kuptim të nenit 498 paragrafi 2 ka konvokuar menjëherë seancën e 

shqyrtimit kryesore, pasi që ka vlerësuar se nuk është i nevojshëm konvokimi i seancës 

përgatitore.  

 

Gjykata vendosi që konform nenit 452.1 të LPK-së, ta obligoj të paditurin që në emër të 

shpenzimeve për taksë gjyqësore ti paguajë paditësit shumën prej 20 euro, pasi që ai e ka 

humbur kontestin në këtë çështje kontestimore. 

 

Nga të lartcekurat dhe bazuar në nenin 8 dhe 245 të LMD-së, lidhur me nenin 143 të 

LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C.nr.692/18, datë 23.04.2019 

B.Profesional,                                        Gjyqtari, 

Taulant Rexhëbeqaj                                 Fahret Vellija 

 

 
UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur, ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh pas pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


