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Numri i lëndës: 2019:189949 

Datë: 30.12.2020 

Numri i dokumentit:     01382087 

C.nr.33/12 
 
 GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA NË KLINË, përmes gjyqtarit Haki Gashi,dhe    
zyrtaren   ligjore  Badushe Elezaj,  në çështjen kontestimore te paditësit  M. Q. nga  ......., i  përfaqësuar  
nga   av   D. C.  nga  ......., kunder  te    paditurit   H. Ç. nga  ......., për shkak të borxhit, pas mbajtjes dhe 
perfundimit te shqyrtimit kryesor , me datë 27.10.2020  muar ketë: 
 
    A K T G J Y K I M 
               

APROVOHET  padia   dhe kerkesëpadia e paditësit pjesërisht  si  e bazuar. 
 

OBLIGOHET  I padituri H. Ç. nga ......., që paditësit  M. Q. nga ....... në  emër  të  borxhit,,të i’a 
paguaj  shumë  prej 2.695, me kamatë ligjore  si  në mjetet  e  destinuara  në  Bank    në  afat  të  
pacaktuar.   deri  ne   pagesen   definitive. 

Poashtu edhe shpenzimet e procedurës,dhe atë: Për  padi  100  euro , për  tri  seanca   390  
euro  , ku totali  i  shpenyimeve  te  procedurës   është     490  euro . 

 
Të  gjitha këto pas plotfuqishmërisë së këti aktgjykimi në afat prej 15 ditësh, nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë . 
 
REFUZOHET    kërkesa   përtej  shumës së  gjykuar   dhe atë  sa i përket përfaqësimeve   të  të  

paditurit  në  seancat    që  ka përfaqësuar  palën   paditëse    deri   në arritjen e  marrveshjes dhe  në 
këtë   rast   nga  borxhi  i  përgjithshëm  , gjykata   ka   zbirt  shumën  prej  508,  duke  llogaritur  padinë  
dhe    4  seancat  e  mbajtura  në  kohën   kur  më parë   ka përfaqësuar    paditësen. 

 
 

A r s y e t i m 
 
 
 Paditësi  M. Q.  nga  ....... , ka parashtru padi kunder te paditurit H. Ç.  nga    .......,  për shkak të   
borxhit  dhe i njejti  përmes   te te  autorizuarit të   tij  av D. C. nga  .......,   ka kërkuar nga gjykata që të 
obligoj te paditurin në paguarjen e  borxhit  në vlerë prej  3.203 € si dhe në shpenzimet e procedurës, dhe 
ka propozuar që padia dhe kërkesa e saj të aprovohet ne terësi si e bazuar. 
 
  I padituri  H. Ç., është    deklaruar  duke e  kundershtuar   në tërësi  padinë  dhe  kërkesën e  saj 
,  pasiqë  sa  i përket    borxhit , i  njejti  ka  theksuar   se i  referohet   posaqërisht   proqesit  të  hartuar    
nga  komisioni    kompetent   i  ish  Kompanisë së Sigurimeve ........në  të   cilin   figuron  që   për  dëmin  
e  pësuar   të  dëmtuarës  të  i  paguhet   shuma  prej   800  euro  , për të   gjitha   format  e   dëmit ,. 
Mirpo  i  padituri  është  deklaruar  se   është   merit  e  imja  që kam arritur   që të   rritet  vlera  e  
kontestit, pasiqë  kam  insistuar  disa herë   dhe është  ngritur   vlera  ,  mirpo  totali  prej  3.203  euro  , 
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në këtë   shumë    hynë  edhe   përfaqësimet  e mia  , pasiqë unë  të  njetën  e kam  përfaqësuar  në   
vitin   2005-06  dhe  për këtë    kam  bërë   shpenzime   dhe   kam përfaqësuar  të  njetin ,  mirpo  meqë  
pala   paditëse    nuk  ka    arritur  që të   siguroj   marrveshjen    se sa k a qenë   borxhi  kryesore dhe  sa  
janë  përfaqësimet  , mirpo   për këtë    gjykata  ka  edhe   proqeset  në  të   cilat  kam  marrë  pjesë,  për  
seancat  në përfaqësimet    për këtë    çështje   dhe  në   borxhin   kryesor e  hynë  edhe   shpenzimet  e   
avokatiti. 
Gjithashtu    deklaroj  se është  e   vërtet  se unë  kam  pranuar    shumën  e lartcekur    të   cilat  kan  dal  
në xhirollogarin   time   , mirpo   të  njetat  me marrveshje  te   paditësit    jemi  dakorduar  që këtë  shumë  
ta  mbaj  , pasiqë me   te  njetin    kam  pasur  angazhime  në   çështjet    penale  ,  kur   e kam  
përfaqësuar  në  disa    raste   djalin  e tij    dhe    paditësin   ,  ku  unë  kam  llogaritur  që  kjo  shumë   
është   arsyetuar  në  bazë të   përfaqësimeve  që kam  pas    për këtë    çështje  . Andaj i ka propozuar  
gjykatës që padinë dhe kërkesën e saj  ta refuzoj si te pabazuar. 
 
Për të vertetuar  një gjendje të këtill  faktike , Gjykata  në bazë të nenit 8 të LPK-së  bëri edhe 
administrimin e provave  si ,deponimin e dëshmitarëve   N. M.  dhe   B. M..    
 
Dëshmitarja  N. M.  , para   gjykatës  është  deklaruar  se: Është  e vertet  se me  momentin  e ndodhjes  
se aksidentit   në  vitin  2006,  djali  im  ka  qenë  duke  punuar  tek  paditësi  në  një  local  si  kamarier 
dhe  ka  pas  shoqëri  me  djalin  e  tij  dhe  ditën  e  ndodhjes se aksidentit ,  kan  dal  ddhe  kan  rrahur  
shkaktarin  e   aksidentit  , sepse i  njejti  ka  shkel  vajzën  e paditësit   dhe  për këtë    është  ngritur   
procedurë   penale   dhe  janë  dënuar që  të  dy.  
Gjithashtu  deklaroj   se   paditësi  në prezencën  time  dhe  të  paditurit ,  ka thënë  që  shpenzimet  që 
do  të  bëhen  në  kontestin  penal  do  të  i  bart  ai  ,  por  unë  deklarohem   se  Haxhiu  nuk  mi  ka  lyp  
por  unë  ja  kam  dhën  300 euro  ,  ndersa    rreth  kompenzimit    të  vajzës  së  Mehmetiti  nga   
Kompania   unë  nuk  di  se    çfar  është   bërë  . 
 
Dëshmitari   B. M. është  deklaruar  se ka  kaluar  kohë   e  gjatë  prej  kohës   kur  unë  kam  qenë  i  
punësuar  tek  K.S.  ......,  ku  për  rastin  konkret  asgjë  nuk  më kujtohet  .  Lidhur  me  objektin e  kësaj   
çështje   konsideroj  se   është  e  nevojshme   të  gjindet  kërkesa  e trajtuar  dhe  e kompenzuar  , e  cila  
pas  shitjes  ,  bartës i  te  drejtav e  është    kompania    ......., Poashtu  më kujtohet  se  H. Ç.,ka  qenë  i  
interesuar   për  kërkesat e  veta  për kompenzimin  e   dëmit ,  por  rastin  konkret  të  Albulena   Osaj 
nuk  më  kujtohet  as  kohën  kur  është    ushtruar  dhe  as  kur  është   kompenzuar  . 
 
Gjatë   këti   stadi  procedural  Gjykata nxorri  provat   si :Shkresa  mbi  transaksionin   dhe  bartjen  e 
mjeteve  prej  3.203  euro  ,  nga   llogaria   e  K.S. ...... në  emër të   H. Ç., në llogarin e  tij   Kasabank. 
Proqesverbali   I  nënshkruar  nga  i  autorizuari   i  paditëses     dhe  përfaqësuesi  i  të  paditurës  ,  
është  faqja  e fundit  ku  është   trajttuar  tërheqja  e padisë.  Proqesverbali   i   datë s  16.05.2006,  
autorizimi  i  datës  16.05.2006. Vlerësimi  për praktikën   nr  0289/06 të  dëmtuarës   Albulna Osaj   dt   
22.05.2006, raporti  mbi  ekspertizën  e komunikacionit   PP nr 646/2005 dt  03.10.2006, proqesverbali  i  
datës   26.05.2006 i  Gjykatës  Komunle  të   asaj  kohe  në   Deçan, Padia  e  ushtruar  nga   i  
autorizuari  i  saj  H. Ç.dt  09.01.2006,  raporti  i policisë  me  rastin e  aksidentit  dt  22.02.2005,  raporti  
mjeksore  nga Skender  Boshtraj dt  22.02.2005, raporti  i  dt   06.01.2006, autorizimi  nga   K.S. ...... nr  
2906 dt  13.04.2006 lëshuar   nga  Drejtori  Mehmmet  Duqi, proqesi   i  datës   14.04.2006 i  gjykatës   
Komunalë të   asaj  kohe  në   Deçan  ,  Proqesi  i    datës    05.05.2006 lëshuar  në    Gjykatën  
Komunale   në  .Deçan , pas   vlerësimit  të     provave  të    cilat  u  proceduan  gjatë  kësaj  çështje, e  
njejta    erdhi   në    vlerësimin  e  një  gjendje te  këtillë  faktike . 
  
 
 Gjykata vlerësoi  gjendjen  faktike   dhe   errdhi në përfundim  që padinë e paditësit  duhet aprovuar  
pjesërisht  si  të    bazuar   dhe atë  në  bazë të    deklarimit   të  ndergjyqësve  ,  deklarimit   të    
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dëshmitarëve,  provave siq janë  proceeduar  , ku  në këtë     rast   vet  i  padituri  është  deklaruar  se ka  
marrë    kompenzimin   për   vajzën  e  paditësit  sa   përket  kompenzimit  mbi    aksidentitn  dhe  në  
këtë   rast  nuk  është    kontestuese ,  dhe  mbi  këtë   bazë   gjykata   aprovoi  padinë    pjesërisht  , në 
këtë   rast  duke  i  njohur  edhe  shpenzimet    e  përfaqësimeve  që  i  padituri  ka  përfaqësuar  në   
çështjen   civile    rreth  kompenzimit  të  dëmit  , ku  në këtë  rast    gjykata  ja  ka  njohur   shpenzimet   
për    4  seanca   për   vitin    2005-06,  duke  ja    zbritur  nga   borxhi  kryesore. 
Nderkaq  pretendimet  e  te  paditurit   se  kam  përfaqësuar    paditësin  në     çështje  penale    rreth  
djalit  të   tij  , këto  nuk  janë  relevante  në këtë   rast  sepse   i  padituri   borxhin  për përfaqësim   është    
dashur   ta  kërkoj  nga    paditësi   nëpërmes   gjykatës   kompetente  ,   e jo   kompenzimin   rreth    
vajzës    ta  konsideroj  si  borxh  . 
 
Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata i ka marrë në bazë të dispozitave të nenit 449 të LPK-së    
 Nga sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv te ketij aktgjykimi e në kuptim të dispaotiave te 
nenit 143.1  te LPK-së. 
 
 GJYKATATHEMELORE  NË PEJË-DEGA NË KLINË, Cnr 33/12 më datën 27.10.2020. 
 
KËSHILLA JURIDIKE:                                                             Gjyqtari, 
Kunder këtij aktgjykimi është                                             Haki Gashi 
ankesa në afatin prej 15 ditësh, 
Gjykatës së Apelit ne Prishtinë e 
 nepërmes kësaj Gjykate. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


