
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA  KOSOVA 

              C.nr.49/17 

 
 GJYKATA THEMELORE  NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, si 

gjykatë civile e shkallës së parë, gjyqtarja Mevlide Shabani, me bashkëpunëtoren 

profesionale Vlora Selmani- Rahimi, në çështjen juridike të paditëses .... , të cilën e 

përfaqëson sipas autorizimit ....  nga .... , kundër të paditures N.SH.  nga .... , të cilën sipas 

autorizimit e pëfaqëson ....  nga .... , për kompensimin e dëmit material, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor më dt.24.06.2019, mori këtë:  

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I.  REFUZOHET si e  si e bazuar kërkesëpadia e paditëses ....  me të cilën ka kërkuar që 

të detyrohet e paditura N.SH.  nga .... , që paditëses në emër të kompensimit të dëmit 

material t’ia paguajë shumën prej 1,790.67€, me kamatë ligjore duke filluar nga dita e 

ushtrimit të padisë e gjer në pagesen definitive, gjitha në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

marrjes së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

II.  obligohet paditësja që të paditures tia kompenzoi shpenzimet e procedurës në shumë 

prej 370€, pas plotfuqishmëris së këtijë aktgjykimi.. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  

 

Paditësja, në këtë gjykatë ka ushtruar padi me dt.30.12.2016, ndaj të paditures, me 

objekt kontesti kompensimi i dëmit material, duke theksuar se e paditura prej datës së 

pavërtetuar e deri më dt.19.03.2012, në lokalin e saj, ka shfryëtzuar energjinë elektrike në 

mënyrë të paautorizuar, duke keqpërdor njehsorin elektrik ashtu që nga rrjeti i të 

dëmtuarës është konstatuar se konsumatori një fazë e ka qkyq nga siguresa automatike 

63A, ka izoluar kabllin dhe e ka futur prapa njehsorit dhe njëkohshisht këtë fazë e ka 

shfrytëzuar drejtpërdrejt nga shufra kryesore e tabelës jashtë njehsorit elektrik.  

 

Pas pranimit të padisë, kjo gjykatë duke vepruar në pajtim me nenin 394 dhe 395 

të  LPK-së, palës së paditur ia ka dërguar padinë, në mënyrë që i njëjti të paraqes 

përgjigje lidhur me pretendimet e paditëses,. 

 E paditura N.SH.  në afatin e paraparë ligjor ka ushtruar përgjigje në padi duke e 

kontestuar kërkesëpadinë e paditëses nga vepra penale që të njëjtës i është ngarkuar nuk 

ka lidhje me te për arsye se aty kishte qenë edhe një konsumator tjetër D.SH. në cilësinë e 

qiramarrësit që ka pasur lokalin afarist 250 m2 dhe ka ushtruar veprimtarin e hotelerisë 

(restorantit Lokali i saj ka e ushtron veprimtarinë e frizeres është përafërsisht 30 m2, me 

njësor tjetër dhe numër tjetër të DGL-9037964 dhe regjistruar 2 vite më mbrapa kur ajo 

ka filluar veprimtarin-biznesin e saj. 

 

Përfaqësuesi ligjor  i paditëses si  në  shqyrtimin kryesor, ashtu edhe në fjalën 

përfundimtar ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke 

theksuar  sa i përket bazës së kërkesëpadisë përgjegjësisë mbi shkaktimin e dëmit, kjo 

është vërtetuar sipas aktgjykimit penal P.nr.354/12 të dt.30.04.2012, andaj mbi këtë bazë 

i propozon gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses ta aprovoj si të bazuar.  
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E autorizuara e të paditurës ....  nga .... ,  si në shqyrtimin kryesor ashtu edhe në 

shpjegimet përfundimtare ka deklaruar  se e kundërshton në tërësi kërkesëpadinë e 

paditëses si të të pabazuar me arsyetimin se nuk ka arritur ta vërtetoj bazueshmërinë e 

padisë me prova valide, më tutje ka theksuar se e paditura ushtron veprimtarinë e 

frizerkës në siperfaqe prej 30m2, me njehsor tjeter e jo me njehsorin objekt i këtij 

kontesti, ashtu që në rastin konkret paditësja ka numër të njehsorit 9037964, në emer të 

N.K. , ndersa borxhi figuron në numrin e nejhsorit 9004608, të cilin lokal e ka pas me 

qira personi me emrin D.SH. , prej dt. 01.01.2011 e deri më 01.10.2014, po ashtu ka 

theksuar se e paditura në bazë të urdhrit ndeshkimor është shpallur fajtore, mirëpo e ka 

bërë pagesën, përndryshe nuk ka qenë fajtore. E njëjta i ka propozuara gjykatës që si 

prova të shtjellohen transaksioni i konsumatorit DGL-900460, pastaj transaksioni 

nr.9037964 si dhe kontrata e qirasë e lidhur në mes të I.SH.  si qiradhënës dhe D.SH.  si 

qiramarrës. Andaj mbi këtë kërkon nga gjykata që kërkesëpadia e paditëses të refuzohet 

në tërësi si e pabazuar. 

 

Për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata gjatë 

shqyrtimit kryesor ka bërë administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: Aktgjykimin e 

gjykatës Komunale në Gjilan P.nr.354/12 i dt.30.04.2012, i plotfuqishem me datë 

14.11.2012, transaksioni i konsumatorit me nr. 9004608 i datës 19.12.2016, lokal në emer 

të Isa Shurdhani, transaksioni i konsumatorit me nr. 9037964- lokal i N.K.  i datës 

31.05.2017, Kontrata mbi dhënien me qira e lokalit afarist e datës 01.01.2012, e lidhur në 

mes të I.SH.  qiradhënës dhe .... , me pronar D.SH - qiramarrës, Kontrata mbi dhënien me 

qira të lokalit afarist e datës 01.07.2007 deri me daten 01.05.2010, në mes të I.SH.  si 

qiradhënës dhe ....  me pronare N.K. nga Gjilani si qiramarrëse. 

 

Gjykata pas vlerësimit tëpohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të 

lartëcekura, në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore(LPK), me kujdes 

dhe me ndërgjegjie ka qmuar çdo provë veç e veçë dhe të gjitha ato së bashku dhe ka 

gjetur se :  

Kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

 

Në bazë të transaksionit të konsumatorit me nr. 9004608 i datës 19.12.2016, 

gjykata vërtetoi faktin se ky njehsor elektrik është i evidentuar si lokal në emër të I.SH. , 

dhe se edhe rikthimi i humbjeve që është bërë në emër të këtij transaksioni në shumë prej 

1.790,67 € evidentohet në emër të tij. 

 

 Nga transaksioni i konsumatorit me nr. 9037964 i datës 31.05.2017, gjykata 

vërtetoi faktin se ky transaksion  evidentohet si lokal në emer të  N.K. ,  nga .... , se 

rikthimi i humbjeve që është potencuar në padi në këtë transaksion nuk figuron çka do të 

thotë se në rastin konkret sipas këtij njehsoir nuk kemi harxhim apo keqpërdorim të 

energjisë elektrike. 

 

Nga kontrata mbi dhënien me qira e lokalit afarist e lidhur në mes të I.SH. qiradhënës dhe 

kontraktuesit të dytë .... , me pronare N.K. , gjykata vërtetoi faktin se ky lokal në 

sipërfaqe prej 30 m2 i është dhënë ë qiramarrëses  me qira që nga data 01.07.2007-

01.05.2010. 

  

 Nga kontrata mbi dhënien me qira e lokalit afarist e datës 01.01.2012, e lidhur në 

mes të I.SH.  qiradhënës dhe .... , me pronar D.SH. - qiramarrës, gjykata vërtetoi faktin se 

ky lokal në sipërfaqe prej 230 m2 i është dhënë  qiramarrësit  me qira që nga data 

01.01.2012 e deri me dt. 31.12.2015. 
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 Nga aktgjykimi P.nr.354/12 , i dat 30.04.2012, i plotfuqishëm me 14.11.2012, 

gjykata vërtetoi faktin se është pranuar kërkesa e PPK-së, nga Gjilani, për dhënjen e 

urdhërit ndëshkimor ndaj të akuzuarës  N.SH. , tani e paditur e cila është shpallur fajtore 

për vepër penale, vjedhje dhe është dënuar me gjobë e që i njëjti në rastin konkret nuk 

paraqet bazë të mjaftueshme për vërtetimin e kërkesëpadisë së paditëses . 

 

 Duke u bazuar në nenin 319.1  dhe nenin 322 pika 1 dhe 2 të LPK-ës, ku neni 

319.1 ka paraparë “secila nga palët ndërgjyqëse ka për detyrë të provojë faktet mbi të 

cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta”, kurse  neni 322.1 ka paraparë “në 

qoftëse gjykata në bazë të provave të marrura (neni 8 i këtij ligji) nuk mund të 

konstatojë me siguri ndonjë fakt, për ekzistimin e faktit do të përfundojë duke 

aplikuar rregullat mbi barrën e provës” , ndërsa neni 322.2 ka paraparë “pala që 

pretendon se i takon një e drejtë ka për detyrë të provojë faktin që është qenjësor për 

krijimin ose realizimin e saj poqese ligji nuk parasheh diq tjetër”, andaj nga provat e 

administruara, siç thamë edhe më lartë, paditësja nuk arriti të provojë faktin se e 

paditura e ka keqpërdorur njehsorin elektrik sipas transaksionit DGL-9004608. 

  

 Me që barra e provave bie në anën e paditëses ndërsa në anën tjetër e njëjta nuk 

arriti ta bind gjykatën  se e paditura ta ketë harxhuar këtë energji elektrike për shumen e 

cekur si në padi, gjykata ka vendosur që kërkesëpadia e paditëses është e pabazuar dhe ka 

vendosur si në  piken I të dispozitivit  të këtij aktgjykimi. 

  

 Gjykata ka vendosur si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi që ta detyroj 

paditësen që të paditurit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës në lartësi prej 370 € edhe ate 

për përgjigje në padi 100 € dhe për dy seanca për përfaqësim nga 135 € duke u bazuar në 

nenin 452.2 të LPK-ës.  

 

Nga të cekurat e lartëshënuara e konform nenit , 143 të LPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

  GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Me datë 24.06.2015                                       

                                                   gjyqtarja  

                            Mevlide Shabani 

 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet 

ankesë gjykatës së Apelit në Prishtinë,  në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi, nëpërmes të kësaj gjykate. 
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