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Numri i lëndës: 2019:140974 

Datë: 27.10.2020 

Numri i dokumentit:     01220364 

C.nr.267/19 

      

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEGA NË ISTOG, Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Civil, sipas gjyqtarit Shemsedin Haxhiaj, në çështjen juridike-kontestimore të 

paditëses Sh.a. (“K...”) ,  “K...”, “KE...”, Kati I, Pejë, të cilin me autorizim e përfaqëson Ariana 

Kurmehaj nga Peja, kundër të paditurit: R. (S. ) B.   K-Istog, nga baza juridike kompensim dëmi, 

vlera e kontestit 329 €, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, me datën 27.10.2020, dhe 

përpiluar me datë.27.10.2020 mori këtë:  

  

A K T GJ Y K I M 

  

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses: Sh.a. (“K...”) “K...”, 

“KE..”, Kati I, Pejë. DETYROHET i padituri R. (S. ) B.  që në emër të kompensimit 

të dëmit të shkaktuar për shkak të shfrytëzimit të pa autorizuar të energjisë elektrike, 

t’ia paguajë paditëses shumën prej 329 €, me kamatë ligjore prej 8 % në vit, duke e 

llogaritur atë nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi (27.10.2020), e deri tek pagesa 

definitive, të gjitha këto brenda afatit 15 ditor, pas ditës së pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me detyrim. 

  

II. 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 detyrim.  

  

            A r s y e t i m  

  

Pranë kësaj gjykate është iniciuar padia e paditëses SH. A “K...” -Distrikti në Peje, kundër të 

paditurit  R. (S. ) B.  K-Istog, me objekt të kontestit kompensim dëmi.  

 

Përfaqësuesja e autorizuar  e paditëses gjatë shqyrtimit kryesor dhe ne fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se mbesim në tërësi pranë padisë  dhe kërkesës së saj për kompensimin e demit 

material, ku i padituri nga data 28.10.2015 ne shtëpinë me qellim qe ti sjelle vetit pasuri te kundër 

ligjshme ka shfrytëzuar energjinë elektrike ne mënyre te pa autorizuar, ku komisioni profesional 

ka konstatuar se i njëjti ishte i kyçur direkt ne rrjetin elektrik pa njësor, me ketë veprim i padituri 

i ka shkaktuar paditësit demin material ne vlere prej 329.09 euro, po ashtu për këtë vepër penale 

i njëjti eshte dënuar sipas Aktgjykimit penal te formës se prere te Gjykatës Themelore ne Peje – 

Dega ne Istog  nen shenjen P.nr. 293/17 te dt.10.11.2017,meqenëse deri tani i padituri nuk e ka 

bere pagesën e demit te shkaktuar kërkojmë nga kjo gjykate qe te aprovohet padia dhe 

kërkesëpadia e paditëses dhe te obligohet i padituri te paguaj demin e shkaktuar material ne vlere 

prej 329.09.Euro si dhe atë ne emër te taksës gjyqësore ne lartësi prej 20 euro. 
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I padituri  gjate shqyrtimit kryesor dhe ne fjalën përfundimtare ka deklaruar se eshte  e vërtetë 

se ne procedurën penale e kam pranuar fajësinë ,  ne kohen kur ekipi i “K...”-it ka ardhur për 

verifikim kane hasur ne një kabllo e cila ka qene e kyçur direkt pa njësor elektrik ku me herët 

kam kërkuar nga paditësja qe te vije e te vendose orën matëse te rrymës por te njëjtit nuk kane 

ardhur dhe meqë ka qene e nevojshme rryma për ndërtimin e shtëpisë unë e kam pranuar fajin 

dhe po ashtu jam i gatshëm ta përmbushi borxhin qe kërkohet ne raport me mua por kjo eshte e 

pamundshme për shkak te gjendjes time tejet te dobët ekonomike, ku nuk kam asnjë te ardhur 

vetëm kohe pas kohe duke u angazhuar si punëtor krahu andaj nga këto rrethana e kam te 

pamundshme përmbushjen e obligimit ku nga gjykata dhe paditësja kërkoi qe te lirohem nga 

pagesa e borxhit te kërkuar ndaj meje.  

 

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.293/17 dhe 

i plotfuqishëm me datës 10.11.2017 të Gjykatës Themelore në Peje – Dega Istog, faturën  me 

nr.DPE15HP08445, te datës 04.11.2015 . 

  

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 paditëses është e bazuar.  

  

Nga  aktgjykimit penal P.nr.293/17 i dt. 10.11.2017, i Gjykatës Themelore në Peje – Dega Istog, 

i plotfuqishëm nga data 10.11.2017, gjykata ka vërtetuar faktin se i padituri është shpallur fajtor 

për veprën penale lidhje  e paautorizuar në shërbime nga neni 321 të KPRK-së, ku këtu palës 

paditëse i ka shkaktuar dëm material në shumën prej 329.09 €.  

  

Nga fatura me nr. DPE15HP08445, te datës 04.11.2015, gjykata ka konstatuar se dëmi i 

shkaktuar këtu paditësit nga ana e të paditurit është shuma prej 329.09 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 ardhur në përfundim se padia e paditëses 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.293/17 i dt. 10.11.2017, është shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale lidhje  e 

paautorizuar në shërbime nga neni 321 të KPRK-së, vendim ky i cili është bërë i plotfuqishëm 

me datën 10.11.2017. Me këto veprime i padituri i kishte shkaktuar dëme këtu të paditëses në 

vlerë prej 329.09 euro, gjë e cila është vërtetuar nga dëftesa e këtu paditësit me  

nr.DPE15HP08445, te datës 04.11.2015,  Këtyre provave gjykata ia fal besimin e plotë, pasi që 



 Numri i lëndës: 2019:140974 
 Datë: 27.10.2020 
 Numri i dokumentit: 01220364 
 

3 (4)  

 2
0

1
9

:1
4

0
9

7
5

 

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.   

  

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 i relevante 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 317 

dhe 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 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 PEJË – DEGA NË ISTOG, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil C.nr.267/19, datë 28.10.2020 

                                       

                                                                                                               Gjyqtari,  

                                   Shemsedin Haxhiaj  

  

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. 
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