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Numri i lëndës: 2019:126102 

Datë: 08.10.2021 

Numri i dokumentit:     02261190 

 

C.nr.160/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren Kaltrinë 

Haliti, në çështjen juridike kontestimore të paditësit H.A. nga fshati U., Komuna e Gjilanit, kundër 

të paditurve S.Z. dhe V.Z., që të dy nga fshati U., Komuna e Gjilanit, me objekt kontesti  

kompensim dëmi material, pas shqyrtimit kryesor dhe publik, në prezencë të paditësit dhe në 

mungesë të paditurve, me datë 07.10.2021 mori këtë: 

A K T G J Y K I M  

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit H.A. nga fshati U., Komuna e 

Gjilanit e ushtruar kundër të paditurve S.Z.  dhe V.Z. që të dy nga fshati U., Komuna e Gjilanit dhe 

DETYROHEN të paditurit që paditësit t’ia kompensojnë dëmin e shkaktuar në vlerë të 

përgjithshme prej 1,545.30 euro me kamatë ligjore prej 8% duke filluar nga data e 

plotëfuqishmërisë së aktgjykimit penal me datë 04.12.2017 e  gjerë në pagesën definitive, në afat 

prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimit, nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm.  

 

II. DETYROHEN  të paditurit S.Z.  dhe V.Z. që të dy nga fshati U., Komuna e Gjilanit që 

paditësit H.A. nga fshati U., Komuna e Gjilanit t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës gjyqësore 

në shumë prej 134€ në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit më dhunshëm. 

   

A r s y e t i m  

 

Paditësi H.A. nga fshati U., përmes të autorizuarit të tijj, me datën 09.02.2018  ka dorëzuar në këtë 

gjykatë padi kundër të paditurve S.Z.  dhe V.Z.i që të dy nga fshati U., me të cilën ka kërkuar nga 

gjykata që të detyrohen të paditurit që paditësit t’ia kompensojnë dëmin e shkaktuar në vlerë të 

përgjithshme prej 1,545.30 euro, me kamatë ligjore prej 8% duke filluar nga data e 

plotëfuqishmërisë së aktgjykimit penal datë 04.12.2017 e  gjerë në pagesën definitive, në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 

 
Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas pranimit të padisë duke vepruar konform nenit 

394 dhe 395 të LPK-së, palëve të paditura ia ka dërguar aktvendimin për përgjegjje në padi. Me të 

cilin i ka njoftuar të paditurit për detyrimin ligjor për dhënie të përgjigjes në padi dhe për pasojat 

ligjore që do ti kenë nëse nuk paraqesin  përgjigje në padi. Gjykata nga të paditurit nuk ka pranuar 

përgjegjje në padi edhe pse të njejtit e kanë pranuar aktvendimin për përgjegjje në padi. 
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Lidhur me këtë çështje juridike kontestimore gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën përgaditore 

me dt. 20.09.2021 ku për të paditurit nuk ka prezantuar askush edhe pse të njejtit i kanë pranuar 

ftesat për seancë në mënyrë të rregullt fakt ky i kosntatuar nga flekthesat e dt. 02.08.2021, ashtu që 

gjykata me propozim të paditësit e duke u bazuar në nenin 409.2 të LPK-së seancën përgaditore e 

ka mbajtur në mungesë të të paditurve, gjithashtu gjykata me dt. 07.10.2021 ka caktuar dhe mbajtur 

seancën kryesore në të cilën seancë nuk ka prezantuar për të paditurit askush  ehde pse të njejtit 

ftesën për seanc e kanë pranuar në mënyrë të rregullt mosardhjen nuk e kanë arsyetuar fakt ky i 

konstatuar nga fletkthesa e dt. 23.09.2021 ashtu që gjykata e ka mbajtur seancën kryesore me 

propozim të paditësit e duke u bazuar në nenin 423.4 të LPK-së. 

Paditësi H.A. si në seancën përgaditore, kryesore po ashtu edhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë duke i propozuar gjykatës që të 

njejtën ta aprovon në tërësi si të bazuar e gjithashtu i njëjti i ka këkruar edhe shpenzimet e 

procedurës. 

 

Gjykata për të vepruar drejtë dhe për t’i vërtetuar pretendimet e palëve ndërgjyqëse dhe për të 

vëretuar drejtë gjendjen faktike në këtë çështje kontestimore ka administruar dhe vlerësuar këto 

prova materiale dhe atë: Çertifikatën e regjistrimit të automjetit me numër 06-636-CS, Aktgjykimin 

me numëer P.nr.775/17 i datës 24.08.2017, Kuponin fiskal me numër.1 në vlerë 64.90€, Faturën e 

datës 26.10.2017, në vlerë te 1200€, Faturën me numër 0022562 e datës 25.07.2017 me vlerë 225€, 

faturën me numer 179/17 të datës 25.07.2017 në vlere 55.46€, 2 foto të veturës Mercedes me tabela 

06-636-CS ku shihet vetura e dëmtuar dhe një foto ku shihet hyrja e një dyqnai-marketi me 

firgorifer të dëmtuar. 

 

Pas vlerësimit me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku si në kuptim të nenit 8 

të LPK si dhe në bazë të rezultatit të gjithmbarshëm të procedurës kontestimore, gjykata e aprovoj  

në tërësi si të bazuar kërkesëpadin e paditësit dhe vendosi si në dispozitivin  e këtij aktgjykimi 

 

Gjykata duke u bazuar në nenin 8 të LPK-ës duke vlerësuar secilën provë veç e veç dhe të gjitha së 

bashku, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: Se me datë 13 Korrik 2017 rreth orës 18:30 minuta në 

fshatin U. Komuan e Gjilan S.Z. dhe V.Z. gjatë dhe pas konfliktit fizik me dashje kanë dëmtuar 

automjetin e paditësit të markës “Mercedes” modeli 124 me targa regjistrimi 06-636-CS i cili ishte 

në gjende të rregullt për bartjen e udhëtarëve,  duke e goditur pa kurfarë arsye me shufra metali, e 

duke i thyer parafangon dhe xhamat anësor si dhe duke e dëmtuar karoserinë e tij e gjithashtu të 

njejtit me të njejtat shurfra  metali e kanë goditur ehde xhamin e frizit për pije, frizin për akullore 

dhe xhamin ederës së lokalit me ç’rast të dëmtuarit –paditësit H.A. i janë shkaktuar dëme të 

konsiderueshme materiale, të cilat më pastaj i njëjti është dashur që ti sanoj. 

 

Nga Çertifikata e regjistrimit të automjetit me numër 06-636-CS, gjykata vërtetoi faktin se paditësi 

është pronar i veturës së dëmtuar nga ana e të paditurive dhe se i njejti këtë automjet e ka pasur të 

regjistruar- siguruar deri  më datën 08.12.2017. 

 

Nga Aktgjykimi me numër P.nr.775/17 i datës 24.08.2017, gjykata vërtetoi faktin të paditurit për 

shkak të veprës penale ( të kryer ndaj paditësit) asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së janë shpallur fajtor dhe janë denuar nga ana e kësaj gjykate me 

denim me gjobë në shumë prej  me nga 500 euro i  cili aktgjykim është i formës së prerë që nga 

data 04.12.2017. 

  

Nga Kuponi fiskal me numër.1, gjykata vërtetoi faktin se paditësi ka paguar qelq në shumën prej 

64.90 €. 
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Nga Fatura e datës 26.10.2017,  gjykata vërtetoi faktin se paditësi për renovimin e veturës ka pagur 

në firmën- punëtorin ,,Te Kushtrimi” shumën prej 1200€. 

 

Nga Fatura me numër 0022562 e datës 25.07.2017, gjykata vërtetoi faktin se paditësi në këtë lokal 

të shitjes ka blerë pjesë të veturës së dëmtuar në vlerë prej 225€. 

 

Nga fatura me numer 179/17 e datës 25.07.2017 gjykata vërtetoi faktin se paditësi në loklain Beka 

SH.P.K. ka blerë pjeës të autormjeit në shumë prej 55.46€. 

 

Nga, 2 foto të veturës Mercedes me tabela 06-636-CS dhe një foto ku shihet hyrja e një dyqani-

marketi me firgorifer të dëmtuar, gjykata vërtetoi faktin vetura e paditësit është dëmtuar në disa 

pjesë të saj, gjithashtu edhe hyjra e dyqanit është e dëmtuar. 

 

Duke u bazuar  në gjendjen faktike të përshkruar si më lartë, gjykata e ka aprovuar në tërësi si e 

bazuar kërkesëpadinë e paditësit H.A. nga fshati U., Komuna e Gjilanit ndaj të paditurve S.Z.  dhe 

V.Z. që të dy nga fshati U., Komuna e Gjilanit dhe i ka detyruar të paditurit që paditësit t’ia 

kompensojnë dëmin material të shkaktuar në vlerë të përgjithshme prej 1,545.30€, me kamatë 

ligjore prej 8% duke filluar nga data e plotëfuqishmërisë së aktgjykimit penal datë 04.12.2017e  

gjer në pagesën definitive, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

 Këtë detyrim e ka përcaktuar shprehimisht neni 136 i LMD/Ligji i vitit  2012 që është në fuqi në 

kohën e themelimit të raportit civil/ në të cilën nen thuhet se “Kush i shkakton tjetrit dëmin ka 

për detyrë ta kompensojë, në qoftë se nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij,, e në rastin 

konkret u vërtetua se të paditurit, paditësit i kanë shkaktuar dëm material në vlerë 1545.70€ pasi që 

të njejtit me veprime të kundërligjshme ia kanë dëmtuar veturën e markës Mercedes modeli 124, 

andaj, nga të lartëcekurat gjykata ka vendosur si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata vendosi si n pikën II  të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke u bazuar në nenin 452.1 të 

LPK-së, ashtu që i detyroi të paditurit, që paditësit t’ia paguajnë shpenzimet e procedurës, në 

shumë prej 134€ edhe atë: për përpilimin e padisë nga avokati shumën prej 104 euro dhe  për 

pagesën e taksës gjyqësore shumën prej 30 euro, të gjitha këto në afat në afat prej 15 ditësh nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit më dhunshëm, gjykata sa i 

përketë përfaqësimit për dy seanca gjyqësore nuk e mori për bazë pasi që paditësi nuk ka pasur 

avokat i njejti ka ardhur personalisht.  

Nga të  lartcekurat  duke përfshirë dispozitat ligjore, gjendjen faktike, bindjen e lirë të gjykatës dhe 

bazuar në nenin 2 lidhur me nenin 142 pika 1 dhe 2 të LPK-së, si dhe nenit 136 të LMD-së, gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.160/18, datë 07.10.2021 

                                                                                                                              

  

                                                                                                                               Gjyqtarja, 

                                     Kaltrinë HALITI 
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UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit në Gjykatën e Apelit. Ankesa eventuale dorëzohet 

përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


