
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 
 

 

1 (4)  

 2
0

2
1

:1
7

7
0

1
4

 

Numri i lëndës: 2021:177013 

Datë: 07.04.2022 

Numri i dokumentit:     02894381 

 

C.nr.2021:177014 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi në çështjen juridike kontestimore të paditësit KEDS me seli në Prishtinë-  

Distrikti në Ferizaj, të cilin me autorizim e përfaqëson Besart Selami, kundër të paditurit 

R.H.B.me adresë në fshatin ....- K.Shtime, në çështjen juridike kompensim dëmi, vlera e 

objektit të kontestit 177.90€, në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur më datë 29.03.2022, në 

prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe në mungesë të paditurit  me dt. 07.04.2022 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 R. B. që paditësit të i paguaj dëmin e shkaktuar material në shumë 

prej 177.90€, si dhe shpenzimet e këtij kontesti në shumë prej 20 € për taksë gjyqësore, të 

gjitha në afat prej 15 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi me kërcënimin e përmbarimit.  

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësja  me datë 11.08.2021  ka paraqitur padi në këtë gjykatë kundër të paditurit R.H.B.nga 

fsh. .... – K.Shtime, për kompensim dëmi. 

 

Gjykata ka caktuar seancën me datë 29.03.20220 në të cilën seancë 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 
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dëmit të vërtetuar me aktgjykimin penal P.nr.6/2016. 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 177.90€ në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

nën kërcenim të përmbarueshëm. 

Gjykata fillimisht i ka dërguar të paditurit padinë dhe aktvendimin për përgjigje në padi me 

datë 14.09.2021, mirëpo i njëjti nuk ka parashtruar përgjigje në padi. 

 

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 29.03.2022 e ka pranuar personalisht më 

datë 18.03.2022. 

 

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’’.  

 

Bazuar në faktin se kjo çështje është udhëhequr sipas dispozitave që kanë të bëjnë me kontestet 

me vlerë të vogël, pastaj themelësia e qartë e kërkesëpadisë sipas provave që gjinden në 

shkresat e lëndës, gjykata ka ardhur në përfundim se çështja nuk rezulton të jetë e komplikuar. 

 

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: kallzimi penal i datës 16.07.2015, 

procesverbal me nr.0082498 datë 23.06.2015, Fotografi, Aktvendim P.nr.6/16 datë 04.06.2021.  

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 26.02.2015, me qëllim që ti sjell vetës pasuri 

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



 Numri i lëndës: 2021:177013 
 Datë: 07.04.2022 
 Numri i dokumentit: 02894381 
 

3 (4)  

 2
0

2
1

:1
7

7
0

1
4

 

keqpërdorur energjinë elektrike pa autorizim nga KEDS, me qëllim që vetes ti sjell përfitim 

pasuror. 

Rrjedhimisht, bazuar në këto argumente (sa i përket gjendjes faktike dhe aplikimit të së drejtës 

material) Gjykata ka konstatuar se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe për të njëjtën e 

ka obliguar të paditurin ta bëjë kompensimin e dëmit në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) dite, 

ashtu siç është urdhëruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Nisur nga vlera e kontestit (177.90 €) rezulton se është fjala për kontest i vlerës së vogël, për të 

cilat aplikohen dispozitat e neneve nga 484 deri 491 të LPK-së. Edhe pse në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi është paraparë që detyrimi i të paditurit për kompensimin e dëmit është 15 ditor, 

ndërsa  afati për përmbushjen e premtimit është 7 ditor ( neni 491.4) për konteste të me vlerë të 

vogël, gjykata vlerëson se afati 15 ditor i përcaktuar për përmbushje të detyrimit, nuk është 

kundërshtim me nenin 491 par.4, ngase në padi, paditësi ka kërkuar që detyrimi i të paditurit të 

jetë 15 ditë.  

Në këtë rast, për ta vërtetuar lartësinë e kërkesëpadisë lidhur me dëmin material të shkaktuar 

KEDS-it gjykata vërtetoi përmes aktvendimit PP/II.Nr.1168-2/15 e datës 11.01.2016 ndaj të 

akuzuarit R.H.B.nga fshati ..., Komuna Shtime me të cilin aktvendim është Hudhur aktakuza e 

PTH-Ferizaj, për shkak të veprës penale vjedhje e shërbimeve komunale nga neni 320, par 1 të 

KPRK-së dhe Pushon Procedura Penale, për shkak të Parashkrimit Absolut të ndjekjes penale , 

komfor nenit 3 dhe 106 parg.1 pika 1,6 të KPK-së dhe nenit 358 paragrafi 1,3 të KPPK-së, si 

dhe nga kallëzimi penal i datës 16.07.2015, me të cilin është konstatuar se lartësia e dëmit që i 

padituri i ka shkaktuar  paditëses është 177.90 €. 

 

Gjykata lidhur me lartësinë e dëmit jo material ka vendosur sipas vlerësimit të lirë në kuptim të 

nenit 323 të LPK-së, dhe në kuptim të dispozitave të neneve 136, 169, të LMD-së, si dhe 

dokumentacionit i cili gjendet në shkresat e lëndës, të cilat janë administruar si prova në këtë 

çështje juridike. 
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Gjykata e detyroi palën e paditur që paditësit të ja paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 20€ edhe atë në emër të taksës gjyqësore, gjykata vendimi mbi 

shpenzimet e procedurës kontestimore e ka bazuar në nenin 452.1,453 dhe 449 të LPK-së.  

 

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

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.2021:117014, dt.07.04.2022 

                                                                                                                          Gjyqtarja                                                                                                                                                   

                 Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh, 

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


