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Numri i lëndës: 2019:099940 

Datë: 15.07.2022 

Numri i dokumentit:     03235065 

 

                                                                                                                                     C.nr.660/18 

GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ, DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, divizioni civil, 

gjyqtarja Mirlinda Bytyqi Rexhepi në çështjen kontestimore sipas padisë së paditësit R.M nga 

Ferizaj, kundër të paditurit S.T pronar i “L...” me seli në Shtime, baza e kontestit kompensim i 

dëmit material, vlera e kontestit 750 €, pas mbajtjes së seancës kryesore në prani të paditësit 

dhe në mungesë të paditurit me datë 21.06.2022 mori, ndërsa me datë 15 korrik 2022 përpiloi 

me shkrim këtë:  

 

A K T G J Y  K I M 

  

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit R.M nga Ferizaj, dhe 

DETYROHET i padituri  S.T nga Shtime që në emër të kompensimit të dëmit material 

t'i paguaj paditësit shumën prej 750 € (shtatëqind e pesëdhjetë euro), me kamatë prej 

8%, nga dita e paraqitjes së padisë me datë 07.05.2019 e deri në pagesën përfundimtare, 

të gjitha në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit të detyrueshëm. 

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësi me datë 03.07.2018 ka parashtruar padi kundër të paditurit S.T  pronar i “L.. Tenda” 

me seli në Shtime,  për kompensimin e dëmit material në vlerë të përgjithshme prej 750 € dhe 

atë në emër të dëmit material për dy tendat harkore shumën prej 500 € dhe për dëmtimin-

tharjen e pishave shumën prej 250 €. Paditësi në vitin 2016 kishte arritur marrëveshje me të 

paditurin për montimin e 3 tendave harkore në banesën e tij në Rr. “....” në Ferizaj, e që si 

pasoj e materialit me të cilin janë punuar tendat, paditësit i janë tharë pishat që i kishte të 
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mbjellura në terrasën e banesës. Pas tharjes së pishave, paditësi ka kërkuar nga i padituri që të 

bëhet ç‟montimi i tendave harkore, ku i njëjti nuk i është përgjigjur. 

 

Gjykata, në këtë çështje juridike kontestimore, pas shqyrtimit paraprak të padisë, të paditurit i 

ka dorëzuar padinë, shkresat e lëndës së bashku me aktvendimin për përgjigje në padi, të cilat i 

ka pranuar paditësi me datë 04.02.2019, mirëpo i njëjti brenda afateve ligjore nuk ka 

parashtruar përgjigje në padi. 

 

I padituri me datë 13.02.2019 ka dorëzuar përgjigjen në padi, në të cilën i padituri e ka 

kundërshtuar padinë e paditësit si të pabazuar dhe kundërshton pretendimet e paditësit se i 

padituri është pronar i “L.. Tenda”, i padituri zotëron një kompani tjetër e cila është “L... P...”, 

e cila kompani nuk ka qenë e kontraktuar nga paditësi për montimin e tendave, pasi që kjo 

kompani nuk kryen punë të tilla. Andaj i njëjti i propozon gjykatës që të refuzoj në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar dhe të obligoj paditësin që t‟ia kompensoj shpenzimet 

procedurale të paditurit. 

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor me datë 25.05.2022, ashtu që të paditurit ia ka 

dërguar ftesën për seancën e shqyrtimit kryesor, por nga fletëkthesa e datës 15.04.2022 i 

padituri ka refuzuar të pranoj ftesën për seancë. Pasi nuk janë plotësuar kushtet për mbajtjen e 

seancës, gjykata ka caktuar seancën e ardhshme me datë 21.06.2022, i padituri përsëri nuk ka 

qenë prezent, ku nga fletëkthesa e datës 13.06.2022 pala ka refuzuar të pranoj ftesën, kështu që 

gjykata ka mbajtur seancën në mungesë të paditurit konform nenit 112 të LPK-së, i cili 

përcakton se „‟ Kur personi të cilit i është dërguar shkresa, përkatësisht anëtari i rritur i 

familjes së tij, përkatësisht personi i autorizuar ose i punësuari në organin shtetëror apo në 

personin juridik, pa ndonjë arsye të ligjshme refuzon ta marrë në dorëzim shkresën, dorëzuesi 

do t‟ia lejë në banesë ose në lokalet në të cilat punon personi i tillë apo do t‟ia bashkëngjis 

shkresën në derën e banesës apo lokalit të punës. Në fletë dërgesë do të shënohet dita, ora dhe 

shkaku i refuzimit të marrjes si dhe vendi ku është lënë shkresa. Komunikimi i kryer në këtë 

mënyrë quhet i ligjshëm‟‟.  

 

Në seancën e mbajtur të datës 21.06.2022, paditësi ka deklaruar se mbet në tërësi pranë padisë 

dhe kërkesëpadisë dhe i propozon gjykatës që ta aprovoj padinë si të bazuar dhe të obligoj të 

paditurin që t‟ia kompensoj dëmin në emër të dëmit material në vlerë prej 750 €. 
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Edhe pse gjykata vazhdimisht ka tentuar ta ftoj të paditurin në seancë gjyqësore, i njëjti nuk 

është paraqitur në seancë ndërsa mungesën nuk e ka arsyetuar. Andaj gjykata me propozimin e 

përfaqësuesit të paditëses sipas aktvendimit procedural ka vendosur që seanca gjyqësore të 

mbahet pa praninë e të paditurit. 

 

Gjykata këtë aktvendim (që ka të bëjë me mbajtjen e seancës pa praninë e të paditurit) e ka 

bazuar në dispozitën e nenit 423 par.4, në të cilën përcaktohet se, nëse i padituri që është thirrur 

me rregull nuk vjen në seancën gjyqësore, atëherë shqyrtimi kryesor i çështjes mbahet pa 

praninë e tij. 

Gjykata, për këtë çështje nuk ka caktuar seancë përgaditore, por drejtpërdrejt ka caktuar 

seancën e shqyrtimit kryesor, edhe pse në parim seancë përgaditore është e detyrueshme. Neni 

401 i LPK-së-së, parasheh „‟Seanca përgaditore është e detyrueshme, përveçse në rastet në të 

cilat gjykata........nga shkaku i pandërlikueshmërisë së kontestit vjen në përfundim se nuk ka 

nevojë të konvokohet seanca përgaditore‟‟.  

Gjykata për të vërtetuar drejtë gjendjen faktike në këtë çështje kontestimore në procedurën e 

provave bëri administrimin e këtyre provave: Porosi nga “L.. Tenda” datë 17.05.2017; 

Fotografi. 

 

Pas analizimit të provave në tërësi dhe të secilës veç e veç si dhe konform nenit 8 të LPK-së, 

dhe bindjes së lire të gjykatës, Gjykata lidhur me këtë çështje kontestimore juridiko civile 

vërtetoi se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar.  

 

Gjykata në kuptim të dispozitave të cituara nga neni 151 i LPK-së, e në lidhje me dispozitat e 

nenit  245, paragrafit 1 të Ligjit Nr. 04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) – ku 

përcaktohet së “kreditori në marrëdhënien e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë 

përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në 

tërësi, në përputhje me përmbajtjen e tij” gjeti së kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata ka pasur parasysh se i padituri edhe pse ka pranuar ftesën për seancë, përkundrazi i ka 

refuzuar ftesat, andaj gjykata moslajmërimin  e të paditurit në seancë e mori si mosinteresim 

dhe mos përgjegjësi nga ana e tij, aq më tepër kur gjykata të paditurit i ka dërguar 2 ftesa për 2 

seanca gjyqësore dhe i njëjti asnjëherë nuk është lajmëruar në seancë por i ka refuzuar ftesat, 
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edhe pse i njëjti ka ushtruar përgjigje në padi dhe ka theksuar se nuk është pronar i L... Tenda i 

njëjti nuk i ka prezantuar gjykatës prova se është pronar i L.. P... apo edhe ndonjë provë tjetër 

por i njëjti vetëm ka refuzuar ftesat dhe nuk ka prezantuar në seancë. 

 

Gjykata lidhur me lartësinë e kërkesëpadisë së paditësit vendosi duke u bazuar në 

kërkesëpadinë e paditësit, në emër të kompensimit të demit material. 

 

Meqenëse i padituri ka rënë në vonesë me kompensimin e dëmit Gjykata me kërkesën e 

paditësit dhe në bazë të nen.382 të LMD-së, e detyroi të paditurin që paditësit  në shumat e 

gjykuara t‟ia paguaj edhe kamatën prej 8% pasi që me Ligjin mbi marrëdhëniet e Detyrimeve 

në kuptim të detyrimit që rrjedh nga dëmi i shkaktuar si dhe kamatën lidhur me këtë rast e 

llogariti nga data 13.07.2018 prej datës kur është dorëzuar padia e deri në pagesën definitive. 

 

Nga sa u theksua më lart u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, bazuar në nenin 143 të 

LPK-së. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.660/18, me datën 15 korrik 2022 

 

                                                                                          Gjyqtarja 

                                                                                                 Mirlinda Rexhepi – Bytyqi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditësh, pas pranimit të tij, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtine, e të dorëzohet përmes 

kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


