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Numri i lëndës: 2019:089947 

Datë: 08.07.2019 

Numri i dokumentit:     00397776 

 

C.nr. 742/15 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm gjyqtari 

Shaban Shala, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Kujtime Koçinaj, në kontestin e paditësit 

N.Xh nga Prishtina, lagjja ..., hyrja ... kati ... të cilin në bazë të autorizimit e përfaqëson 

av.Sh.B nga ... kundër të paditurve Sh. dhe E.Ç nga fshati ..., Komuna e Prizrenit për shkak të 

kompensimit të dëmit, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datën 27.05.2019, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

  

 
I. PJESËRISHT APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit N.Xh nga 

Prishtina, ashtu që solidarisht DETYROHEN të paditurit Sh. dhe E.Ç që në emër të pagesës 

për hargjimin e energjisë elektrike lidhur më lokalin afarist nr.78 në lagjen ... në Prishtinë, rr...., 

nr.... t'ia paguajnë paditësit shumën prej 662 € e cila do të llogaritet me kamatë ligjore prej 8 % 

nga data e marrjes së këtij aktgjykimi (27.05.2019)  deri në pagesën definitive të borxhit, në  

afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me 

dhunë.  

 

II. REFUZOHET si e pa bazuar pjesa tjetër e kërkesë padisë lidhur më hargjimin e 

energjisë elektrike në shumën prej 1,824 € dhe hargjimin e ujit në shumën prej 52 €. 

 

III.  REFUZOHET propozimi për caktimin e masës së sigurimit e cila konsiston në 

bllokimin e të gjitha mjeteve financiare të paditurve në llogarite e tyre bankare. 

 

IV. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësit N. dhe H.Xh fillimisht pranë kësaj gjykate kanë parashtruar padi kundër të 

paditurve  për shkak të pagimit pagimit të shpenzimit të energjisë elektrike dhe ujit lidhur më 

lokalin afarist në Prishtinë. Mirëpo paditësja H.Xh më parashtresën e dt.03.05.2019 e ka 

tërhequr padinë dhe kërkesë padinë ndaj të paditurve. 

 

Paditësi në shqyrtimet e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se:  mbetet 

në tërësi pranë padisë dhe kërkesë padisë dhe parashtresës të paditësit të parë të dt.05.04.2019. 
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Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se kontrata për qiranë e lokalit afarist është lidhur 

për periudhën kohore 01.02.2011 deri më 31.01.2016 ku në bazë të pikës 6 të kësaj kontrate të 

paditurit kanë qenë të detyruar të paguajnë rrymën, ujin, mbeturinat dhe shpenzimet tjera të 

komunalive. Ndërsa më nenin 4 të kësaj kontrate është paraparë që qiramarrësit, këtu të 

paditurit të mirëmbajnë lokalin dhe nëse bëjnë adaptime dhe investime në lokal do ti bartin vet 

shpenzimet. Shton se pala e paditur nuk ka argumentuar me asnjë provë që ka paguar faturat e 

rrymës që kanë arritur vlerën prej 2,486,01 € dhe të ujit për muajin janar të vitit 2015 në 

shumën prej 52.15 €. Se paditësi ka pasur problem lidhur më rikyqjen e rrymës elektrike, andaj 

është dashur të paguaj shumën prej 692,00 € që ka qenë si parakusht për rikyqjen e saj, ndërsa 

nga provat e tjera të administruara u vërtetua se kërkesë padia është e bazuar duke propozuar 

aprovimin e saj. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar të cilat i ka specifikuar më parashtresë.    

 

  I padituri E.Ç dhe si i autorizuar i të paditurit Sh. Ç. në shqyrtimet e mbajtura dhe në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar: se kundërshton padinë dhe kërkesë padinë si të pa bazuar 

sepse ora e rrymës që ka qenë e vendosur në lokal nuk është prekur prej tyre, duke shtuar se 

obligimet e rrymës dhe ujit janë paguar. Ndërsa sa i përket rrymës në vitin 2005 kur është marr 

lokali me qira ka pasur borgje, ku më dt.04.12.2014 është bërë pagesa prej 208 €, kurse shuma 

e mbetur prej 579.81 € ka qenë borgji i falur i ...për të cilin borgj ka qenë i autorizuar z.N.Xh. 

Shton se në kartelën e konsumatorit të dt.16.12.2014 është theksuar se shuma prej 1,798.09 € 

është borgj-rikthim i humbjeve, ndërsa lokali ka qenë aktiv deri në fund të vitit 2014 ku si 

pasojë e z.Xh. kontrata është prishur. Gjithashtu dhe lidhur më ujin para se të merret lokali ka 

qenë i ngarkuar me borgje, kështu janë të detyruar që të paguajnë vazhdimisht për të vazhduar 

aktivitetin. Nga këto arsye i ka propozuar gjykatës refuzimin e kërkesë padisë, shpenzimet 

procedurale i ka kërkuar, por nuk i ka specifikuar. 

  

 Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si 

në vijim: ka bërë leximin e kontratës mbi bashkimin e mjeteve për ndërtimin e lokaleve afariste 

të dt. 28.11.1986, leximin e kontratës për qiranë e lokalit afarist e muajit shkurt të vitit 2011, 

leximin e kontratës për qiranë e lokalit afarist për periudhën kohore 01.05.2007 deri më 

01.01.2011, leximi i vërejtjes së paditësit të dt.03.10.2014, leximin e kartelës së ... të 

dt.19.01.2015 dhe dëftesë pagesën e dt.09.02.2015, leximin e kontratës së shitblerjes 

LRP.nr....e dt.25.01.2019 dhe ka bërë leximin e procesverbalit nr.... të dt.12.12.2014, 

procesverbalit nr.... i dt.15.01.2015 së bashku më kartelën financiare për hargjimin e ujit andaj 

gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjygjëse dhe provave të lartcekura në kuptim 

të nenit 8  të  LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha 

atë së bashku dhe ka konstatuar se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga leximi i kontratës për bashkimin e mjeteve për ndërtimin e lokaleve afariste të 

dt.28.11.1986 gjykata vërteton faktin se këtu paditësi N.Xh së bashku më Xh. Xh. kanë 

bashkuar mjetet me ish BVI për banim për ndërtimin e lokalit afarist në lagjen ... nr...., në 

sipërfaqe prej 19,66 m2. 

 

Nga leximi i kontratës për qiranë e lokalit afarist e muajit shkurt 2011 gjykata vërteton 

faktin se këtu palët ndërgjygjëse kanë lidhur kontratën për qiranë e lokalit afarist nr.78, në 

lagjen ... në Prishtinë për periudhën kohore 01.02.2011 deri më 31.01.2016 ku qiraja e 

kontraktuar mujore ka qenë në shumën prej 400 €, ndërsa destinimi i këtij lokali është dyqan 

ushqimor. Më nenin 6 të kësaj kontrate është përcaktuar se qiramarrësi këtu të paditurit do ti 

paguajnë shpenzimet e rrymës, ujit, mbeturinave dhe shpenzimeve tjera të komunalive, ndërsa 

obligim i qiradhënësit këtu paditësit mbetet pagimi i tatimit të qirasë dhe tatimit vjetor. Ndërsa 

nga kontrata tjetër për qiranë e lokalit afarist gjykata vërteton faktin se kjo kontratë është lidhur 
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në kohë të caktuar për periudhën kohore 01.05.2007 deri më 01.01.2011 gjithashtu më qira 

mujore prej 400 € ku kjo shumë e qirasë do të llogaritet nga dt.01.02.2008 për shkak të 

adaptimeve të cilat i kanë bërë të paditurit.     

 

Nga leximi i vërejtjes së paditësit të dt.03.10.2014 gjykata njoftohet me kërkesën e 

paditësit drejtuar të paditurve për pagimin e qirasë për 6 muaj të vitit 2014 dhe të gjitha 

detyrimeve tjera të arritura deri më dt.01.10.2014 në të kundërtën më dt.13.10.2014 ti 

dorëzohet lokali i liruar nga personat dhe sendet. 

 

Nga leximi i kartelës së ...-it të dt.19.01.2015 rrjedh se borgji i paditësit ndaj ...-it për 

shpenzimin e energjisë elektrike në datën e lëshimit të kësaj kartele është 2,486.01€, ndërsa 

nga leximi i dëftesë pagesës të dt.09.02.2015 rrjedh se nga paditësi më dt.09.02.2015 është bërë 

pagesa e shpenzimit të energjisë elektrike në shumën prej 692.00 € për lokalin e paditësit i cili 

mban shifrën .... 

 

Nga leximi i kontratës LRP nr....të dt.25.01.2019 gjykata vërteton faktin se z.H.(A.) Xh. 

ia shet E.Xh pjesën ideale prej ½ të lokalit afarist i cili evidentohet në njësinë kadastrale ..., në 

sipërfaqe prej 25 m2.  

 

Nga leximi i procesverbalit të ...-it nr.... të dt.12.12.2014 gjykata njoftohet me 

konstatimin e komisionit të ...-it se ishte duke u keqpërdorur energjia elektrike, ashtu që kanë 

bërë ndërrimin e njësorit dhe kanë matur fuqinë e angazhuar. Ndërsa nga leximi i 

procesverbalit të ...-it nr.... të dt.15.01.2015 rrjedh se ky komision sipas kërkesës së 

konsumatorit ka konstatuar gjendjes reale si në vijim : tarifa I 000541 ndërsa tarifa II 000085. 

Ndërsa nga kartela e dt.13.01.2015 e cila përfshinë periudhën kohore prej dt.01.01.2014 deri 

më 31.12.2015 gjykata vërteton faktin se shpenzimi i energjisë elektrike ka të bëjë më lokalin 

afarist në Prishtinë rr.... nr.... ku si debitor në raport më ...-in është N.Xh këtu paditësi i cili 

është i regjistruar sipas shifrës së konsumatorit nr..... Nga kjo kartelë e konsumatorit e cila 

përfshinë periudhën kohore nga dt.01.01.2014 e deri më dt.31.12.2015 detyrimi i konsumatorit 

ndaj ...-it më datën e lëshimit të kësaj kartele është në shumën prej 2,486.01 €. Ndërsa nga 

leximi i kartelës financiare për konsumatorin N.Xh lidhur shfrytëzimin e ujit e cila përfshinë 

periudhën kohore nga dt.01.01.2013 deri më 02.07.2015 gjykata vërteton faktin se detyrimi i 

konsumatorit deri më dt.30.06.2015 ka qenë 107.63 €, gjithashtu nga kjo kartelë rrjedh si 

debitor në raport me kompaninë e ujësjellësit evidentohet N.Xh.  

 

  Për gjykatën nuk është kontestues fakti se këtu palët ndërgjygjëse kanë lidhur kontratë 

me qira për shfrytëzimin e lokalit afarist nr.78 në lagjen ... në Prishtinë dhe atë në kohë të 

caktuar fillimisht për periudhën kohore nga dt.01.05.2007 deri më dt.01.01.2011, ndërsa në 

bazë të kontratës tjetër për periudhën kohore nga dt.01.02.2011 deri më 31.01.2016 i cili fakt 

pohohet nga palët ndërgjygjëse, por dhe vërtetohet nga administrimi i provave konkretisht 

leximi i këtyre kontratave. Gjithashtu nuk është kontestuese fakti se të paditurit deri në fund të 

vitit 2014 e kanë shfrytëzuar lokalin afarist, por kontestuese për gjykatën mbetet fakti se të 

paditurit a detyrohen që t’ia kompensojnë dëmin paditësit në lartësinë e kërkuar si në kërkesë 

padi lidhur më shfrytëzimin e energjisë elektrike dhe ujit. Duke marr për bazë provat të cilat 

janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor gjykata vërteton gjendjen faktike sipas të cilës 

njësori elektrik i cili mban shifrën e konsumatorit nr.... është i regjistruar në emër të N.Xh këtu 

paditësit, kështu që si debitor në këtë raport kontraktual paraqitet këtu paditësi, ndërsa si 

kreditor është ...-i, i cili sipas vlerësimit të gjykatës e ka legjitimitetin për të kërkuar 

përmbushjen e detyrimit ndaj çdo kujt në emër të cilit është i regjistruar njësori elektrik, ndërsa 

shpenzon energjinë dhe nuk paguan sikurse në rastin konkret.   
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Bazuar në gjendjen faktike të vërtetuar më lartë dhe duke u bazuar në  nenin 8 të Ligjit 

mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve i cili përcakton se: “Pjesëmarrësit në marrëdhënien e 

detyrimit kanë për detyrë që ta përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për 

përmbushjen e njëjtit”, në nenin 245 të po këtij ligji i cili përcakton 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”, ashtu që gjykata duke marrë për bazë gjendjen e vërtetuar faktike vendosi 

sikurse nën dispozitivin nën I të këtij aktgjykimi duke i detyruar solidarisht të paditurit tia 

paguajnë paditësit shumën prej 662 € për shkak se paditësi këtë shumë ia paguar ...-it në emër 

të emër të hargjimit të energjisë elektrike nga të paditurit dhe në këtë aspekt gjykata ia njeh të 

drejtën e regresit ngase fakti i pagimit të kësaj shumë vërtetohet nga dëftesë pagesa e 

dt.09.02.2015. Ndërsa gjykata vendosi sikurse në dispozitivin nën II të këtij aktgjykimi duke 

refuzuar kërkesë padinë e paditësit si të pa bazuar për shkak se paditësi në këtë rast nuk e ka 

cilësinë e kreditorit dhe as të drejtën e regresit për shkak se nuk ka ofruar prova që të ketë 

paguar këtë shumë të hargjimit të energjisë elektrike dhe të ujit në emër të paditurve, në 

mënyrë që ta ketë të drejtën e regresit. 

 

Lidhur më masën e sigurimit gjykata vendosi sikurse në dispozitivin nën III të këtij 

aktgjykimi duke refuzuar propozimin për caktimin e masën për shkak se nuk plotësohen 

kushtet ligjore nga neni 297 par.1 pika a dhe b të LPK-së. 

 

 Lidhur më shpenzimet e procedurës gjykata vendosi që secila palë ti bart shpenzimet e 

veta duke u bazuar në nenin 452.2 të LPK-së 

 

 Nga të dhënat e cekura më lartë e duke u bazuar në nenin 8 dhe 245 të LMD-së, lidhur 

me nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

           Departamenti i përgjithshëm 

       C.nr.742/15, datë 27.05.2019 

 

Sekretare juridike        Gjyqtari 

    Kujtime Koçinaj                           Shaban Shala  

 

 

UDHËZIME PËR ANKESË: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 ditësh, pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj gjykate. 
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