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Numri i lëndës: 2019:150567 

Datë: 07.07.2020 

Numri i dokumentit:     01011985 

C.nr. 67/19.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJE – DEGA ISTOG, Departamenti i Përgjithshëm- 

Divizioni Civil, me gjyqtar Migjen Kastrati, në çështjen juridike-kontestimore të paditëses Sh.a. 

(“K...” ) ,   Ndërtesa “K...” , “KE..” , Kati I, Pejë, kundër të paditurit  Z. (XH.) C. fshati ... 

Komuna e Istogut, për shkak të kompensimit të dëmit, vlera e kontestit:  522.74 €uro, jashtë 

seance  me datën:  07.07.2020, merr këtë: 

                     

 A K T GJ Y K I M  

         -Për shkak të mosbindjes-  

  

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses “K.." Distrikti në Peje, rr. .. K-

Peje, OBLIGOHET i padituri Z. (XH.) C. fsh. ..., K-Istog, që t’ia kompensojë dëmin paditëses 

në shumën prej, 522.74 €uro, si pasojë e kryerjes së veprës penale, me kamatë ligjore prej 8 %,  

nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi i dt. 07.07.2020,  deri tek pagesa definitive si dhe të paguaj  

shpenzimet procedurale në shumën prej 20 Euro, në afat prej 15 ditësh pas marrjes së këtij 

aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit  të detyrueshëm.    

  

                                                           A r s y e t i m   

    

Paditësja “K...”, Distrikti në Peje, ka parashtruar gjykatës padinë kundër të paditurit Z. (XH.) C., 

për shkak të kompensimit të dëmit në shumën prej 522.74 €uro, pasi që sipas aktgjykimit të 

plotfuqishëm të Gjykatës Themelore në Peje – Dega Istog, P.nr. 371/2016 të dt.19.05.2017, dhe 

i formës së prerë me datë 19.06.2017, i njëjti është shpallur fajtor për veprën penale lidhje e 

paautorizuar në shërbime nga neni 321 par.1 të KPRK-së dhe se i ka shkaktuar dëm material 

paditëses në shumën prej  522.74 €uro. Ka parashtruar prova duke i propozuar gjykatës 

aprovimin e kërkesëpadisë në tërësi dhe që të  obligohet i padituri në pagimin e borxhit në 

shumën e lartcekur.   

 

Me aktvendimin C.nr. 67/19, datë 05.03.2020, të marr në bazë të nenit 394 të LPK-së, gjykata e 

ka ftuar të paditurin që në afat prej 15 ditësh nga dorëzimi i padisë me të gjitha provat materiale, 

të paraqes përgjigje në padi në formë të shkruar në kopje të mjaftueshme për gjykatën dhe palën 

paditëse, nën kërcënim të pasojave procedurale.  

 

Këtë aktvendim i padituri e ka pranuar me datën:13.03.2020, mirëpo deri në marrjen e këtij 

aktgjykimi i njëjti nuk i ka dorëzuar gjykatës përgjigje në padi.  
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Gjykata konform nenit 150.1 nën a) dhe b) të LPK-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, pasi që paraprakisht janë plotësuar kushtet e parapara me dispozitat e lartcekura, të 

paditurit i është dorëzuar rregullisht padia dhe aktvendimi për dhënien e përgjegjës në padi, pasi 

që nga flete dërgesa për dorëzim personal vërtetohet se i njëjti padinë së bashku me prova dhe 

aktvendimin për përgjigje në padi e ka pranuar me dt. 13.03.2020.  

  

Themelësia e kërkesëpadisë del nga faktet e treguara në padi, respektivisht nga aktgjykimi i 

plotfuqishëm i Gjykatës Themelore në Peje – Dega Istog, P.nr.371/2016 të dt.19.05.2017, me të 

cilin aktgjykim është shpallur fajtor i padituri për veprën penale lidhje e paautorizuar ne shërbime 

nga neni 321 par.1 të KPRK-së, me ç’ rast i ka shkaktuar dëm material të paditurit në shumën 

prej 522.74 €uro,  gjë e cila vërtetohet edhe nga fatura e dt. 14.01.2015 ku  në emër të rikthimit 

të humbjeve figuron shuma prej 522.74 €uro, e duke ju referuar dispozitës së nenit 14 të LPK-

së, me te cilin nen është paraparë se në procedurën kontestimore gjykata, në pikëpamjet 

ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të kryerësit, është e lidhur me aktgjykimin e 

formës së prerë të gjykatës penale, me të cilin i pandehuri është shpallur fajtor. 

  

Për kamatën gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitën e nenit  317 dhe 382 të LMD-

së, për faktin se paditësi për lartësinë e dëmit të shkaktuar  ka mësuar me dt. 07.07.2020, kur 

gjykata ka vendosur . 

 

Vendimin që pala e paditur ti bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat e nenit 449 dhe 452të LPK-së, lartësia e shpenzimeve i referohet taksës gjyqësore në 

shumën prej 20 euro. 

    

GJYKATA THEMELORE NË PEJE – DEGA ISTOG, Departamenti i Përgjithshëm- 

Divizioni Civil C.nr. 67/19, datë 07.07.2020 

 

                                                                       

                                                         Gjyqtari,  

                                           Migjen Kastrati  

 

__________________ 

UDHËZIM JURIDIK : 

Kundër këtij aktgjykimi është  

e lejuar ankesa në afat prej 15 ditëve  

pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit  

në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 


