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Numri i lëndës: 2021:028402 

Datë: 10.11.2021 

Numri i dokumentit:     02399575 

 

 

C.nr.235/21 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi në çështjen juridike kontestimore të paditësit KEDS nga Prishtina, të cilin me 

autorizim e përfaqëson Besart Selami, kundër të paditurit B.S. nga fshati ... Komuna Shtime, në 

çështjen juridike kompensim dëmi, në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur më datë 

26.10.2021, në prezencën e të autorizuarit të paditësit  dhe në mungesë të paditurit  me dt. 

10.11.2021 përpiloi me shkrim këtë: 

 

  A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET  në tërësi kërkesëpadia e paditësit KEDS nga Prishtina si e bazuar. 

 

II.DETYROHET i padituri B.S. nga fsh.... Komuna Shtime, që paditësit në emër të 

shpërblimit të dëmit material ti paguaj shumën e përgjithshme prej 260.10€, me kamatë prej 

8% duke filluar nga data e parashtrimit të padisë dt.15.02.2021 e deri në pagesën definitive. 

 

III.DETYROHET i padituri të paguaj shumën e cekur në dispozitivin II të këtij aktgjykimi, si 

dhe shpenzimet e procedurës, të gjitha këto  në afat prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit.  

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësja  me datë 15.02.2021 ka paraqitur padi në këtë gjykatë kundër të paditurit B.S. nga fsh 

... K.Shtime, për kompensim dëmi. 
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Paditësi përmes të autorizuari të tij në seancën e shqyrtimi gjyqësor ka deklaruar se mbetet në 

tërësi pranë padis dhe kërkesë padisë duke i propozuar gjykatës që të detyroj palën paditëse ta 

paguaj vlerën e dëmit të vërtetuar me aktgjykimin penal P.nr.1693/17. Ka kërkuar nga gjykata 

që të aprovohet në tërësi kërkesëpadia dhe të detyrohet e paditura që paditësit t’ia paguaj në 

emër të dëmit material shumën prej 260.10€, me kamatë 8% në afat prej 15 ditëve pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcenim të përmbarueshëm. 

 

I padituri nuk ka qenë prezentë në seancën gjyqësore, edhe pse i njëjti është ftuar për  seancë 

gjyqësore dhe ftesën për seancën gjyqësor të datës 26 tetor 2021 e ka pranuar personalisht më 

datë 03.09.2021. 

 

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 vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike në 

procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova: procesverbal me numër 2237693 i datës 

15.03.2016, fatura, fotografi dhe aktgjykim P.nr.1693/17 i plotfuqishëm me datë 06.12.2017.  

Pasi që gjykata e bëri vlerësimin e secilës prove veç e veç dhe të gjitha së bashku, mbështetur 

në dispozitat nga neni 8 të LPK-së,  arriti në përfundimin se në këtë çështje juridike duhet 

vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit, për këto arsye dhe vërtetoi këtë gjendje faktike: 

  

I padituri prej datës së pa vërtetuar e deri më datë 15.03.2017, me qëllim që ti sjell vetës 

pasuri të pa kundërligjëshme ka shfrytëzuar energjinë elektrike në mënyrë të paautorizuar ka 

keqpërdorur energjinë elektrike ashtu që konsumatori ka bërë ndërhyrje të pa autorizuar duke 

u kyçur direkt në furnizim të energjisë elektrike në KPO jashtë pikës matëse duke e 

anashkaluar njehsorin elektrik, këtë konsumatori e ka bërë me qëllim që vetit ti sjell përfitim 

material. 

 

Në këtë rast, sa i përket lartësisë së kërkesëpadisë, për ta vërtetuar  lartësinë e kërkesëpadisë 

lidhur me dëmin material të shkaktuar KEDS-it gjykata vërtetoi përmes aktgjykimit 

P.nr.1693/17 të datës 06.12.2017, ku i padituri është shpallur fajtor, dhe i njëjti e ka pranuar 
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fajësinë, ku në dispozitiv të aktgjykimit penal është përcaktuar edhe shuma prej 260.10 €, 

shumë që e dëmtuara ka vlerësuar se i është shkaktuar dëm nga paditësi. 

Nga provat e administruara gjykata në emër të demit material e aprovoi kërkesën në shumën 

prej 260.10 Euro dhe e vlerësoi si shpërblim të drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit. 

Shuma e aprovuar e kërkesëpadisë u bazua në aktgjykimin penal dhe në shkresat e tjera të 

lëndës, të cilat janë administruar si prova në këtë çështje juridike. 

 

Nisur nga vlera e kontestit (260.10 €) rezulton se është fjala për kontest i vlerës së vogël, për të 

cilat aplikohen dispozitat e neneve nga 484 deri 491 të LPK-së. 

 

Gjykata me lartësinë e aprovuar të dëmit material, paditësit ia ka njohur të drejtën ligjore me 

kamatë prej 8%, prej dt.10.11.2021 kur është marur vendimi deri në pagesën definitive. 

 

Nga sa u theksua më lart u vërtetua se paditësi si pasojë e veprimeve të tij,  i ka shkaktuar dëm 

të paditurës dhe përgjegjësinë për këtë dëm në rastin konkret e mban i padituri, duke u bazuar 

në nenin 136, nenit 169 dhe neni 183 të LMD-së vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.235/21, dt.10.11.2021 

                                                                                                         Gjyqtarja                                                                                                                                                   

                 Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 17 ditësh, 

nga dita e marrjes në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  


