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Numri i lëndës: 2021:067168 

Datë: 07.04.2022 

Numri i dokumentit:     02894779 

 

C.nr.2022:009815 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

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

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

B.nga Ferizaj rr. “...”, në çështjen juridike kompensim dëmi, vlera e objektit të kontestit  

254.18€, në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur më datë 31.03.2022, në prezencën e të 

autorizuarit të paditësit dhe në prezencën e të paditurit mori, ndërsa 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 F.S.B. nga Ferizaj rr. “.....”, me nr. personal ...., të i paguaj 

paditëses dëmin e shkaktuar material në shumë prej 254.18€ duke filluar nga data pranimit të 

këtij aktgjykimi e deri në pagesën definitive, të gjitha këto  në afat prej 15 ditëve nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit.  

 

III. Lirohet i padituri  nga shpenzimet e procedurës në shumë prej 20 €, për shkak se i njëjti 

është shfrytëzues i ndihmës sociale. 

A r s y e t i m i 

 

Paditësja  me datë 13.04.2021 ka paraqitur padi në këtë gjykatë kundër të paditurit S.B. nga 

Ferizaj, për kompensim dëmi. 
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Gjykata ka tentuar ti dërgoj të paditurit padinë dhe aktvendimin për përgjigje në padi, dhe në 

fletkthesën e datës 24.05.2021, familjarët kanë deklaruar se S. B. ka vdekur, dhe gjykatës  i 

kanë dorëzuar certifikatën e vdekjes për të paditurin me nr rendor 1246 të datës 29.05.2019, me 

të cilën është vërtetuar se i padituri S. B. ka vdekur me datë 30.04.2019. 

 

Gjykata me datë 25.05.2022 ka marrë aktvendim C.nr.623/21 për ndërprerje të procedurës për 

shkak të vdekjes së të paditurit S.B., paditësja me datë 21.12.2021 ka dorëzuar një parashtresë 

për vazhdimin e procedurës ndaj tani të paditurit F.B., si shfrytëzues i njehsorit  elektrik me 

shifër DFE 5506, të evidentuar në procesverbalin e datës 23.06.2021. 

 

Gjykata ka caktuar seancën me datë 31.03.20220 në të cilën seancë paditësi përmes të 

autorizuari të tij në seancën e shqyrtimi gjyqësor ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padis, 

nga provat e paraqitura, kërkojnë nga gjykata që të detyroj të paditurin në këtë rast 

shfrytëzuesin e energjisë elektrike nga ky njehsor në të cilin është konstatuar se në vitin 2016 

është bërë keqpërdorimi i energjise elektrike, përkatësisht është kyqur energjia elektrike në 

shtëpinë e të paditurit pa njehsor fare.  

 

Ka deklaruar se gjatë procedurës penale është vërtetuar dhe është nxjerre aktgjykim me te cilin 

eshte shpallur fajtor i akuzuari për keqpërdorimin e energjisë elektrike, aktgjykim ky me 

pranim të fajësisë, andaj sipas këtij aktgjykimi është proceduar me përpilimin e padisë, ku gjatë 

procedurës nga vet gjykata është vërtetuar fakti se i padituri ka vdekur, andaj paditësja ka 

konstatuar shfrytëzimin e energjisë elektrike në këtë shtëpi, përkatësisht njësor, konstatim ky i 

cili është bërë me datë 23.06.2021 sipas procesverbalit me nr.2192780 në të cilin ka qenë 

prezent dhe e ka nënshkruar shfrytëzuesi i energjisë elektrike nga ky njësor. Andaj nga provat e 

paraqitura kërkojnë nga gjykata që tani të paditurin F., S.B. ta detyroj që të bëjë kompensimin e 

këtij demi. Shprehe vullnetin që për shkak të gjendjes financiare të paditurit të lidh ujdi 

gjyqësore me të paditurin për pagesën e detyrimit me këste.  

 

I padituri F.B. ka deklaruar se kundërshton padinë dhe kërkesë padinë si të pabazuar, duke 

shtuar se përgjegjës për orë ka qenë babai i tij, i cili tash nuk jeton dhe ai nuk mund të marrë 

përsipër të bëjë një pagesë të tijën, është në gjendje të vështirë ekonomike, është shfrytëzues i 

ndihmës sociale, dhe i propozon gjykatës ta refuzojë në tërësi padinë dhe kërkesë padinë si të 

pabazuar.  
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Gjykata, për këtë çështje nuk ka caktuar seancë përgatitore, por drejtpërdrejt ka caktuar 

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

401 i LPK-së-së, parasheh ‘’Seanca përgatitore 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: kallëzimi penal i datës 21.10.2016, 

faturë, procesverbal i datës 07.09.2016, fotografi, procesverbal i datës 13.04.2016, Aktgjykim 

P.nr.1736/17 date 30.04.2018, çertifikatë e vdekjes për S.B., aktvendim C.nr.623/21, kërkesë 

për vazhdimin e procedurës datë 19.01.2022, procesverbal nr.2192780 date 23.06.2021. 

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 13.04.2016 e deri më datë 06.09.2016, në shtëpinë e tij në Ferizaj rr’’ ...’’, 

gjatë një kontrolli nga ana e punëtorëve të autorizuar të KEDS-it, distrikti në Ferizaj është 

hasur që konsumatori në mënyrë të paautorizuar është kyqur direkt në njehsorin elektrik, pa 

njehsor në atë mënyrë që energjia e shpenzuar nuk është regjistruar, me të cilin veprim ka 

dëmtuar KEDS-in në shumë prej 254.18 €. 

 

Nga procesverbali me nr 2192780 i datës 23.06.2021, vërtetohet fakti se paditësja me datë 

23.06.2021 ka bërë një kontroll tek shtëpia e të paditurit dhe kanë vërtetuar faktin se F.B. është 

shfrytëzues i njehsorit  DFE 5506, procesverbal i cili është nënshkruar edhe nga i padituri, fakti 

të cilin nuk e ka kundërshtuar as i padituri. 

  

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.  
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Nisur nga vlera e kontestit (254.18 €) 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 aktgjykimit P.nr.1736/17 të datës 30.04.2018   i plotfuqishëm 

me datë 06.06.2018, me të cilin aktgjykim i padituri është shpallur fajtor për shkak të kryerjes 

së veprës penale vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 par 1 të KPRK-së, përderisa e 

dëmtuara, tani paditësi për kompensimin e dëmit të shkaktuar në lidhje me veprën e 

lartpërmendur penale është udhëzuar në kontest Civil. 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. 

 

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. 

 

Gjykata palën e paditur e ka liruar nga shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 

20€,  dhe atë duke u bazuar në nenin 8 par 8.1.2 të udhëzimit administrativ nr.01/2017 për 

unifikimin e taksave gjyqësore, pasi i njëjti ka dorëzuar në gjykatë kartonin se është 

shfrytëzues i ndihmës sociale. 

 

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

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.2022:009815, dt.07.04.2022 

                                                                                                                                Gjyqtarja                                                                                                                                                   

                 Mirlinda Bytyqi Rexhepi 
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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.  


