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Numri i dokumentit:     01895095 

 

 

 

C.nr 95/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PEJЁ –DEGA NË DEÇAN Departamenti i 

Përgjithshëm,civilo juridik në trupin gjykues të përbërë nga gjyqtari Bekim Avdimetaj në 

çështjen juridiko civile të paditesit Gj. Gj. nga Komuna e .........te cilin e përfaqeson më autorzim 

Avokati  V. M. nga Peja kunder te paditeures K.U.R –HIDRO DRINI  Rruga Gazmende Zajmi 

Nr 5 në Pejë  te cilen më autorzim e ka përfaqesuar F. F. nga Gjurakoci për parashkrimin e 

borgjit, gjykata pas mbatjes te seances publike të shqyrtimit kryesore më daten 10.06.2021 ne 

prani te autorizuarve të ndergjyesve, të përpiluar më daten 16.06.2021mori dhe shpalli këtë:   

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.REFOZOHETnë tersi kërkespadia e paditesit Gj. Gj. nga Komuna e .........qe pjesa e porgjit 

ne shumen prej 642.50 euro ndaj te paditures K.U.R –HIDRO DRINI  Rruga Gazmend Zajmi 

Numer 5 në Pejë është PARASHKRUAR, 

  
II. Secila pale ne vete i barte shpenzimet e procedures kontestimore. 

 

A r s y e t i m 
 

Paditesit  Gj. Gj. nga Komuna e .........te cilin e përfaqeson më autorzim Avokati  V. M. nga Peja  

ka paraqitur padi në keteë gjykate kunder te paditeures K.U.R –HIDRO DRINI  Rruga 

Gazmende Zajmi Nr 5 në Pejë  te cilen më autorzim e ka përfaqesuar F. F. nga Gjurakoci për  

parashkrimin e borgjit ne shumen prej 642.50 euro. 

 

Paditesi në padi ka deklaruar  se ne baz kartelave  e blersit  nga data 01.06.2006 deri me daten 

31.12.2012 nga data 01.01.2013 e deri me daten 31.12.2014 si dhe  nga data 01.01.2015 e deri 

medaten 20.02.2018. Qe nga provat  e lartcekura  ne menyre te qarte  shihet se i padituri ne baza 

mujore  i fakturon borgjin  te vejetersuar  e i cili boregje  rrejedhe qe nga data  01.06.2016 e deri 

me daten 20.02.2018 ne vlere  totale  prej 642.50 euro  si dhe faktuarat tjera  nga data  20.02.2018 

e i cili veperim është ndernare  në kundershtim  me ligjin  mardhenjeve te detyrimeve .    
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Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 

 

Neni 37 par .1 i Ligjit të Procedurës Kontestimore parashihet, nëse me ligj nuk është caktuar 

kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e çështjes është 

kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur. 

 

Pretendimet e te autorizuarve të palëve ndërgjyqësve 

 

I autorizuari i paditësit av. V. M. nga Peja gjate seances te shqyrtimit përgaditore  dhe kryesor 

pala paditëse është pronar i llogarisë se pres se ujit me numër 2014060057 e cila është e vendosur 

ne shtëpinë e tije. 

Paditësi shfrytëzon ujin nga e  paditura e cila ne baza mujore i faturon shpenzimet për ujin e 

shpenzuar, mirëpo paditësi për shkak te kushteve te dobëta financiare ka rene ne vonesa dhe nuk 

ka mundur qe te përmbush detyrimet ne raport me te paditurën. 

Ne ketë mënyre ne kartelën  konsumatorit është akumuluar një borgj i konsiderueshme e i cili ne 

fakt tani është i parashkruar dhe atë konfrom nenit 360 par.1 pika 1.1 te LMD-se.Ne kohen kur 

është paraqitur padia si borgj total ka qene shuma 642.50. 

 Sa i përket çështjes se parashkrimit kjo qeshtje eshtre e rregulluar qartas me nenin 360 e te cilat 

janë kërkese qe rrjedhin ne mënyre periodike ashtu qe nga kartela e cila eshte si prove  ne shkresat 

e lendes  qe pala paditese nga data  21.03.2016 nuk ka pages  qe ka  rrjedhur  parashkrimi  ne 

aspektin e kerkimit te borxhit .  sa i perket  deklarimit tjeter te autorizuarit te paditeures  se nuk 

ka riprogramuar  borxhin  apo nuk  ka  nenshkruar marveshjen  per falje te borgjit  eshte e pa 

qendrushem  per faktin  se pala paditese  edhe ne ate kohe borxhin e ka pasur te parashkruar dhe 

nuk e ka par te nevojshme  ta nenshkruaj nje marveshje te tille . 

 I autorizuari i paditësit I lartshenuar në fjalën e tij përfundimtare  ka deklaruar se 

qëndrojmë në tersi pranë padisë dhe kërkesës se saj si dhe thënieve të më sipërme. 

Nga provat e administruara nga ana e gjykatës, në mënyrë të pa kontestuar u vërtetua 

baza juridike e padisë dhe kërkesë se saj. Nga kartela e blerësit e lëshuar në emër të 

paditësit të datë 01.01. deri me dt. 20.03.2018 shihet qartazi se pala paditëse në dy 

vitet e fundit nuk ka asnjë pagesë të realizuar ashtu që në kuptim të nenit 360 par.1 

pika 1.1 të LMD-ës një borxh i tillë është i parashkruar totalisht , ashtu që si tërësi 

është shuma prej 642.50 euro si në kërkesëpadi. 

Pala e paditur borxhin e tillë e faturon në mënyrë të kundërligjshme sepse të njëjtin 

nuk e ka kërkuar asnjë here në procedurë gjyqësore . Është e drejtë e të paditurës që 

të faturoi borxhin , mirëpo ligjërisht një e drejtë e tillë është e parashkruar ashtu që 

gjykatës i propozojë që në tersi ta aprovoi padinë asi të bazuar si në petitum të padisë 

dhe të detyroi të paditurën në kompensimin shpenzimeve procedurale dhe atë: 20.00 

euro për taksë gjyqësore, 104.00 euro për padi, për dy seanca të mbajtura nga 135.00 

euro e në total shuma prej 394.00 euro. 
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Përfaqësuesi i te paditurës F. F. gjate seancës  te shqyrtimit përgatitorë dhe kryesore ka deklaruar  

në  kompania Hidrodrini paditësit Gj. Gj. nga Juniku i kemi ofruar shërbimet e ujit te pijes ne 

mënyre te rregullt dhe ne vazhdimësi ja kemi dërguar faturën mujore  per pagesën e borgjit, por 

i lartcekuri nuk ka bere pagesa per shërbimet e ujit qe ne i kemi ofruar dhe eshte ardhur deri tek 

grumbullimi i kësaj shume te borgjit she pse nu ki pak paguar faturat mujore ne si kompani nuk 

kemi ndërmarr veprimet e shkyçjes ndaj këtij konsumatori dhe shume konsumatorëve tjerë duke 

pasur parasysh rrethanat materiale dhe gjithmonë kemi qene ne pritje te pagesave ndaj tyre 

.Gjithashtu Paditesi  ka pasuar mundesin qe te viej  tek ne ta bej riprogramin  per faljen e borxhit  

nga Qeveria e Kososves e cila  qdo konsumatraor qe eshte ardhuer per ta bere riprograminin  per 

falje  te borxhit ja ka fal borxhin  deri me datën 31.12.2008 nuk ka ardhuer qka do te thote se 

eshte pajtuar me borgjin akatual . 

E kundershtoj pretendimin e të autorizuarit te paditësit për parashkrim  apo vjetërsim te borxhit.  

Përfaqësuesi i të paditurës I lartshenuar në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar  

kompania Hidro Drini meqenëse rregullisht i ka dërguar faturo mujore paditësit Gjela 

Gjota për pagesën e borxhit të ujit të harëgjuar dhe pasi që aj nuk ju ka përgjigjur 

rregullisht kësaj fature e cila është një lloje vërejtje për pagesën e borxhit të ujit të 

harëgjuar në duke i respektuar rrethanat financiare dhe material nuk kemi ndërmarre 

procedura ndëshkimorë ku kemi mundur edhe ta shkyçim nga rrejti i ujësjellësit deri 

në realizimin e pagesës se borxhit por vazhdimisht i kemi lënë mundësi të hapur që ta 

paguaj borxhin dhe në shenjë respekti dhe solidariteti nuk kemi ndërmarra procedura 

ligjore dhe ndëshkimore prandaj e kundërshtojmë padinë dhe kërkojmë hudhjën e saj 

dhe kërkojmë nga paditësi Gj. Gj. të përmbush detyrimin që e ka ndaj kompanisë 

Hidro Drini që te bëje pagesën e ujit të harëgjuar. Nuk i kërkojë shpenzimet e 

procedurës. 

Pretendimeve te autorizuarit te paditesit av. V. M. gjate séances të shqyrtimit kryesore 

se qëndrojmë në tersi pranë padisë dhe kërkesës se saj si dhe thënieve të më sipërme. 

Nga provat e administruara nga ana e gjykatës, në mënyrë të pa kontestuar u vërtetua 

baza juridike e padisë dhe kërkesë se saj. Nga kartela e blerësit e lëshuar në emër të 

paditësit të datë 01.01. deri me dt. 20.03.2018 shihet qartazi se pala paditëse në dy 

vitet e fundit nuk ka asnjë pagesë të realizuar ashtu që në kuptim të nenit 360 par.1 

pika 1.1 të LMD-ës një borxh i tillë është i parashkruar totalisht , ashtu që si tërësi 

është shuma prej 642.50 euro si në kërkesëpadi ketyre pretendeive te lartshenuar te 

autorizuarit te paditesit gjykata nuk mundi ti pranoj qe sipas deklarimeve te 

perfaqesuesit te paditures  F. F. gjate séances te shqyrtimit kryesore  Kompania Hidro 

Drini meqenëse rregullisht i ka dërguar faturo mujore paditësit Gj. Gj. për pagesën e 

borxhit të ujit të harëgjuar dhe pasi që ai nuk ju ka përgjigjur rregullisht kësaj fature 

e cila është një lloje vërejtje për pagesën e borxhit të ujit të harëgjuar në duke i 

respektuar rrethanat financiare dhe material nuk kemi ndërmarre procedura 

ndëshkimorë ku kemi mundur edhe ta shkyçim nga rrejti i ujësjellësit deri në 

realizimin e pagesës se borxhit por vazhdimisht i kemi lënë mundësi të hapur që ta 

paguaj borxhin dhe në shenjë respekti dhe solidariteti nuk kemi ndërmarra procedura 

ligjore dhe ndëshkimore prandaj e kundërshtojmë padinë dhe kërkojmë hudhjën e saj 
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duke kerkuar nga paditësi Gj. Gj. të përmbush detyrimin që e ka ndaj te paditures 

Kompanisë Hidro Drini që te bëje pagesën e ujit të harëgjuar. 

Neni 368 par 1. Parashkrimi ndërpritet kur debitori e pranon borxhin. 2. Pranimi i borxhit mund 

të bëhet jo vetëm me deklaratën e kreditorit, veçse edhe në mënyrë të tërthortë, sikurse janë 

pagesa e këstit, pagesa e kamatës, dhënia e sigurimit.  

 Neni 373 par 1. Pas ndërprerjes parashkrimi fillon të rrjedhë përsëri, kurse koha që ka kaluar 

para ndërprerjes nuk llogaritet në afatin e caktuar ligjor për parashkrim. 2. Parashkrimi i 

ndërprerë me anë të pranimit (pohimit) nga ana e debitorit fillon të rrjedhë përsëri nga pranimi 

(pohimi). 3. Kur ndërprerja e parashkrimit ka filluar me paraqitjen e padisë ose me thirrjen në 

mbrojtje, ose duke paraqitur kompensimin e kërkesave në kontest, respektivisht me paraqitjen e 

kërkesave në ndonjë proces tjetër, parashkrimi fillon të rrjedhë përsëri që nga dita kur kontesti 

të ketë marrë fund definitivisht ose të ketë përfunduar në ndonjë mënyrë tjetër. te Ligjit Nr.04/L-

077 për marrëdhëniet e detyrimeve të Kosoves. 

 

                        Administrimi provave gjate seancës të shqyrtimit kryesore  

Gjykata gjatë seancës te shqyrtimit kryesore ka bere administrim in e provave Gjykata bije: 

Lexohet padia e paditësit e dorëzuar në këtë gjykatë përmes të autorizuarit të tij me 

dt. 05.09.2018. 

Lexohet periudha e fakturimit raportues me numër të llogarisë 2014060057 nga data 

01.06.06 deri me 31.12.2012 në shumat në fatura në emër të Gj. Gj. nga K-.........në 

tri faqe e ndarë. 

Lexohet periudha e fakturimit raportues me numër të llogarisë 2014060057 nga data 

01.01.2013 deri me 31.12.2014 në shumat në fatura në emër të Gj. Gj. nga K-

.........në dy faqe e ndarë. 

Lexohet kartela e blerësit për periudhën 01.01-20.03.2018 në Hidro Drini me adresa 

selia në Pejë me numër fiskal 600198867 me numër TVSH 3005576 me emër Gj. 

H.Gj.. 

Dispozitat ligjore 

 

Pasi që gjykata ka bëre vlersimin e secilës prove veç e veç, dhe të gjithave atyre sëbashku e në 

lidhmërinjera me tjetrën dhe nga kjo gjendje e vërtetuar faktike si me larte, erdhi në përfundim 

se kërkesëpadia e paditësit  është e pa bazuar në kuptim të Nenit 368 par 1. Nenit 373 par 1, 2, 

te Ligjit Nr.04/L-077 për mardhenjet e detyrimeve të Kosoves duke vendosur si ne piken I 

dispoziteive te ketij aktgjykimi.  

 

Për shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur si ne piken II te dispozitivit të 
aktgjykimit  qe secila pale ne vete i barte shpenzimet e procedures kontestimore ne kuptim te 
nenit  463 par. 2 të LPK-së,  
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Nga sa u tha me larte u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË- DEGA NË DEÇAN, me dt. 16.06.2021 

 

 

                                                                                              Gj Y Q T A R I 

                                                                                              Bekim Avdimetaj     
 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa ne 

afat prej l5 ditësh  Gjykatës së Apelit ne 

Prishtinë e përmes kësaj gjykate. 
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