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Numri i lëndës: 2019:191894 

Datë: 21.04.2021 

Numri i dokumentit:     01712870 

 

C.nr.2808/12 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren 

Fatbardha Uka Ibrahimi, në çështjen juridike kontestimore të paditësit H. M. nga Prishtina, Lagja 

U., D .. H ... nr. .., kundër të paditurit K. H. nga Prishtina, Lagja U., D., H ., nr. .., objekt kontesti 

borxh, vlera e kontestit 1,857.52 €, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datën 21.04.2021, 

mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit Halil Mustafa nga Prishtina 

 

II. DETYROHET i padituri Kosovar Halimi nga Prishtina, që paditësit në emër të borxhit 

për shkak të mos përmbushjes së kontratës, t`ia paguaj shumën prej 1,857.52 €, me 

kamatë të cilën e aplikojnë bankat vendore si për mjetet e afatizuara për një vit pa 

destinim të caktuar, duke filluar nga data 25.10.2012 gjegjësisht nga data e parashtrimit 

të padisë, e deri në pagesën definitive, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së 

aktgjykimit e nën kanosjen e përmbarimit  ligjor.  

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi ka parashtruar padi kundër të paditurit me objekt kontesti përmbushjen e borxhit mbi 

bazën e kontratës së shitblerjes së paluajtshmërisë. Në padi ka theksuar se palët ndërgjyqese kanë 

lidhur kontratë mbi shitblerjen e paluajtshmërisë, përmes të cilës i padituri në cilësinë e shitësit 

ka qenë i detyruar të bëjë pagesën e shpenzimeve elektrike të krijuara deri në lidhjen e kësaj 

kontrate. Ka shtuar se i padituri ka qenë i detyruar të bëjë pagesën e shpenzimeve elektrike në 

momentin e nënshkrimit të kontratës.  

 

Përgjatë seancave gjyqësore ka deklaruar se më datë 23.07.2010 si pronar i banesës ka 

parashtruar kërkesë pranë ish Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) për ndërrimin e emrit 

të pronarit në transaksionet e konsumatorit ngase të njëjtat figuronin në emër të S. T., mirëpo për 

shkak të borxhit të mbetur e të papaguar kjo kërkesë nuk është aprovuar. Tutje ka shtuar se 

ndërkohë e kishte paguar borxhin në shumë prej 1,857.52 €, i cili ishte krijuar për shkak të 
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shpenzimit të energjisë elektrike nga i padituri. I ka propozuar gjykatës të aprovohet 

kërkesëpadia në tërësi si e bazuar. 

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

 

I padituri nuk ka paraqitur përgjigje në padi, e po ashtu edhe përkundër pranimit të ftesave në 

mënyre të rregullt i njëjti nuk ka prezantuar ne seanca gjyqësore. 

 

Gjykata në ketë çështje juridike kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike 

ka zhvilluar procedurën e të provuarit dhe ka administruar provat: Kontrata mbi shitblerjen e 

paluajtshmërisë-banesës e datës 30.03.2010; Fletëdorëzimi i ankesës për ndërrimin e emrit i 

datës 23.07.2010; Transaksionet e konsumatorit të datës 24.06.2010 dhe19.02.2021; Dëftesat e 

pagesave të datës 13.10.2010, 24.06.2010, 24.10.2011.  

 

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave se bashku, mbështetur 

në dispozitat nga neni 8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në përfundimin se në këtë 

çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Nga kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë-banesës të datës 30.03.2012, gjykata ka vërtetuar 

faktin se i padituri në cilësinë e shitësit kishte marrë për obligim që borxhi i krijuar në emër të 

shpenzimeve të energjisë elektrike të paguaj në ditën e dorëzimit të çelësave.  

 

Nga transaksionet e konsumatorit DPR ... të datës 24.06.2010 dhe 19.02.2021, gjykata ka 

vërtetuar faktin se borxhi në shumë prej 1,857.52 € është krijuar para datës 30.03.2010 

përkatësisht para datës së lidhjes së kontratës së shitblerjes së paluajtshmërisë. 

 

Nga flete dorëzimi i ankesës të datës 23.07.2010, gjykata vërtetoi faktin se është bërë kërkesë 

për ndërrimin e emrit në shifrën e konsumatorit DPR 1908. 

 

Nga dëftesat e pagesës të datës 13.10.2010, 24.06.2010 dhe 24.10.2011, gjykata ka vërtetuar 

faktin se borxhi i krijuar nga shpenzimi i energjisë elektrike në shumë prej 1,857.52 € është 

përmbushur nga paditësi më datë 23.01.2012. 

 c 

Me nenin 17 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) – i aplikueshëm Ligji Nr.3/3/1978, 

është paraparë se “pjesëmarrësit e detyrimit kanë për detyrë që ta zbatojë detyrimin e vet dhe 

janë përgjegjës për përmbushjen e tij”, ndërsa me nenin 262 të po këtij ligji, është paraparë se 

“kreditori në raportin e obliguar është i autorizuar që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e 

detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë të përmbushë me ndërgjegje krejtësisht sikundër është 

përmbajtja e tij”. Neni 7 par. 1 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, është paraparë se “palët 

kanë për detyrë që të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të 

propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”. 

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar në këtë procedurë, është vërtetuar se kërkesëpadia e 

paditësit është e bazuar dhe se e njëjta duhet të aprovohet në tërësi. Kjo ngase është provuar se 

ndërgjyqësit me datën 30.03.2010 kanë lidhur kontratë mbi shitblerjen e paluajtshmërisë-

banesës, e cila gjendet në Prishtinë, Lagja U. D-. H.. ..., ashtu që në nenin 5 të kësaj kontrate 

është përcaktuar se i padituri në cilësi të shitësit do ti shlyen detyrimet e krijuara nga shpenzimi 

i energjisë elektrike në ditën e dorëzimit të çelësave.  Në bazë të provave të administruara në 

këtë procedurë, të cilave gjykata ua fali besimin e plotë është vërtetuar se i padituri nuk e kishte 
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përmbushur detyrimin e tij sipas kontratës së shitblerjes, përkatësisht nuk i kishte paguar borxhin 

në shumë prej 1,857.52 € i krijuar nga shpenzimi i energjisë elektrike para datës së lidhjes të 

kontratës së shitblerjes të paluajtshmërisë, ndërsa ky borxh ishte paguar nga paditësi 

përfundimisht më datë 23.01.2012 andaj mbi bazën e të lartcekurave gjykata vendosi që 

kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoi në tërësi si të bazuar sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Lidhur me kërkesën për kamatë, gjykata vendosi në kuptim të nenit 277 par. 1 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, e detyroi të paditurin që paditësit në shumën e gjykuar t’ia paguaj 

edhe kamatën duke llogaritur nga data e parashtrimit të padisë 25.10.2012 e deri në përmbushjen 

definitive të detyrimit. 

 

Mbi bazën e te dhënave si me lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.    

 

 

       GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË- 

      Departamenti i Përgjithshëm  

                                           C.nr. 2808/12, datë 21.04.2021                    

 

         Gjyqtarja  

 

Fatbardha Uka Ibrahimi 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh pas marrjes së të njejtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj 

gjykate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                   

 

 


