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Numri i lëndës: 2020:013480 

Datë: 10.09.2020 

Numri i dokumentit:     01106646 

C.nr.93/20  
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 
Bashkim Beshi, në çështjen juridike kontestimore të paditëses K...-Distrikti në 
Prizren,  kundër të paditurës N. (H.) A. nga Prizreni, me objekt kontesti kompensimi i 
dëmit material, me vlerë të kontestit prej 185.72.oo eurove, konform nenit 150 të 

LPK-së, më datën 10.06.2020,  mori  këtë:  

 

A K T G J Y K I M  

-Për shkak të padëgjueshmërisë- 
 

APROVOHET në tërësi si e bazuar  kërkesëpadia e paditëses K...-Distrikti në Prizren 
dhe  DETYROHET i paditurës N. (H.) A. nga Prizreni, që t’ia kompensojë dëmin 
material, paditësit në shumën prej 185.72.oo eurove, si pasojë e kryerjes së veprës 
penale, me kamatë ligjore, duke filluar nga dita e parashtrimit të padisë e deri në 
pagesën përfundimtare si dhe t’i paguaj shpenzimet për taksën gjyqësore në shumën 
prej 21.oo eurove, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë 
së këtij aktgjykimi, e nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 
A r s y e t i m  

 

Paditësja K...-Distrikti në Prizren, me datën 30.01.2020, ka paraqitur padi kundër 

të paditurës N. (H.) A. nga Prizreni, për shkak të kompensimit të dëmit, në shumën 
prej 185.72.oo eurove, pasi që sipas aktgjykimit të plotëfuqishëm të Gjykatës 
Themelore në Prizren P.nr.1761/2016 të dt.02.07.2019, e njëjta është shpallur fajtor 
për veprën penale të vjedhjes nga neni 320 të KPK-së dhe se i ka shkaktuar dëm 
material paditësit në shumën prej 185.72.oo eurove.  Ka parashtruar prova duke i 
propozuar gjykatës aprovimin e kërkesëpadisë në tërësi dhe që të  obligohet i 
padituri në kompensimin e dëmit të shkaktuar në shumën prej 185.72.oo eurove. I 
ka propozuar gjykatës që pas adminsitrimit të provave ta aprovojë kërkespadinë si të 
bazuar. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 
 
Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas shqyrtimit paraprak të padisë ka 
nxjerrë aktvendimin për përgjigje në padi më datën 20.02.2020, të cilin i padituri e 
ka pranuar me datën 21 Shkurt 2020, (e cila është konfirmuar përmes fletëkthesës, 
e cila gjendet në shkresat e lëndës). Me aktvendimin për përgjigje në padi, gjykata e 
ka njoftuar të paditurin për detyrimin ligjor për dhënie të përgjegjës në padi dhe për 

pasojat ligjore që do t’i ketë nëse nuk paraqet përgjigje në padi, gjegjësisht për 
mundësinë që gjykata të marrë aktgjykim për shkak të mosbindjes.  
E padituria,  pavarësisht se e ka pranuar aktvendimin për përgjigje në padi, së 
bashku me padinë dhe provat materiale në këtë çështje juridike kontestuese, nuk ka 
paraqitur përgjigje në padi brenda afatit ligjor.  
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Gjykata, pasi i ka vlerësuar kushtet ligjore për nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të 
mosbindjes, ka gjetur së në rastin konkret plotësohen të gjitha kushtet ligjore për 
nxjerrjen e aktgjykimit në fjalë nga neni 150 paragrafi 1 pikat a), b) dhe (c) të LPK-
së, nëse të paditurit i është dorëzuar padia dhe thirrja për përgjigje në padi, se 
themelësia e kërkesëpadisë del nga faktet e treguara në padi, respektivisht nga 
aktgjykimi i plotfuqishëm i Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr.1761/2016 të 
dt.02.07.2019, me të cilin aktgjykim është shpallur fajtor e paditura për veprën 
penale të vjedhjes nga neni 320 par.1 të KPK-së, me ç’ rast i ka shkaktuar dëm 
material paditësit në shumën prej 185.72.oo eurove, gjë e cila vërtetohet edhe nga 
faktura e dt.12.05.2016 si dhe nga  pasqyra e transakcionit të konsumatorit  ku  në 
emër të rikthimit të humbjeve figuron shuma prej 185.72.oo.    
 
Kamatëvonesa është vendosur në kuptim të dispozitave të nenit 382 të LMD-së.   
 
Vendimin që pala e paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës gjykata e ka 

mbështetur në dispozitat ligjore konform nenit 449 dhe 452 të Ligjit për Procedurën 
Kontestimore. Lartësia e këtyre shpenzimeve të aprovuara u referohet taksave 
gjyqësore në shumë prej 21.oo eurove.  
 
Duke  u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të 
këtij aktgjykimi. 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.93/2020, me datën 10.09.2020 

 
                                                                                                 Gjyqtari, 

                                                                                                    Bashkim Beshi 
 

 
 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 
pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit , pranë Gjykatës së Apelit 
në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


