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Numri i lëndës: 2019:084623 

Datë: 22.05.2019 

Numri i dokumentit:     00344997 

                                                                                                                            C.nr.1920 /18 

         

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i Përgjithshëm ,  gjyqtari 

Gëzim Shehu, me bashkëpunëtorin profesional Shqipron Sedolli, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit ...- ... Prizren, të cilën e përfaqëson me autorizim G.B nga Prishtina, 

kundër të paditurit S.N nga Prizreni, rr. “...”, nr...., të cilin e përfaqëson av.N.E nga Prizreni, 

për shkak të kompensimit të dëmit, vlera e kontestit 2964.65 €, pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor, me datë 06.05.2019 mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 

I. PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditësit ..., ..., OBLIGOHET i 

padituri S.N nga Prizreni, që në emër të kompensimit të dëmit material, të paguajë paditësit 

shumën prej 404,65 €, me kamatë prej 8% prej datës kur ky aktgjykim merr formën e prerë e 

deri në pagesën përfundimtare, si dhe të kompensojë shpenzimet e procedurës në shumë prej 

20 €, të gjitha këto brenda 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

II. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë e paditësit ...-..., më tepër se pjesa e aprovuar, e deri në 

lartësinë e kërkesës 2964,65 € REFUZOHET si e pa bazuar. 

 

           A r s y e t i m 

 

  

      Pretendimet e palëve   

 

 Paditësi, ... Sha. ..., Distrikti në Prizren, ka parashtruar padi pranë kësaj Gjykate me 

datë 29.03.2019, kundër të paditurit S.N nga Prizreni, për shkak të kompensimit të dëmit, në 

shumën prej 404,65 Euro. Në referat të padisë është shënuar se i padituri me aktgjykimin e 

Gjykatës Komunale në Prizren P.nr.529/09 të datës 04.06.2012, është shpallur fajtor dhe është 

dënuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 (një) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohen 

në afatin prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse i pandehuri nuk 

kryen vepër të re penale ,për shkak të veprës penale vjedhje nga neni 252 par.1  të KPK-së.  

 

Kjo qështje juridiko-kontestimore nga kjo gjykatë është vendosur sipas aktgjykimi 

C.nr.1920/18 të datës  15.10.2014, mirëpo me aktvendimin e Gjykatës së Apelit Ac.nr.4692/14 

të datës 26.09.2018, kjo çështje është kthyer në rivendosje gjykatës së njejtë. Në riprocedurë 

Gjykata i ka zbatuar udhëzimet e Gjykatës së Apelit dhe me datën 06.05.2019, e ka caktuar 
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shqyrtimin kryesor në të cilën i ka administruar provat dhe e ka rivendosur këtë çështje si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.    

 

I autorizuari i paditësit ..., G.B në fjalë përfundimtare ka deklaruar se : mbetet në tërësi 

si në deklarimet në seancat e mbajtura po ashtu edhe në seancën e sotme, sa i përket bazës së 

kërkesëpadisë konsiderojmë që e njëjta reth keqpërdorimit të energjisë elektrike është vërtetuar 

sipas aktgjykimit penal të përmendur si më lartë, gjithashtu edhe sa i përket lartësisë e njëjta 

është bazuar në faturën ku është kalkuluar rikthimi i humbjeve për kompensimin e dëmit andaj 

në kuptim të kësaj i propozojmë gjykatës që pas administrimit të provave padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoj në tërësi si e bazuar me kamat ligjore prej dt. 22.10.2012 e 

deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës për taksën gjyqësore. 

 

I autorizuari i të paditurit av. N.E në fjalën e tij përfundimtare deklaron se : e 

kundërshton në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, dhe qëndroj në tërësi pranë 

propozimit që e njëjta të refuzohet si e pa bazuar nga fakti se kërkesëpadia e paditësit është në 

disproporcion me vetë dëmin e shkaktuar eventual me gjithë se në vendimin gjyqësor i padituri 

ka pranuar fajësinë pa i ditur fare pasojat e një pranimi të tillë duke mos ditur edhe për pasojat 

civile në drejtim të kompensimit të dëmit eventual. Ndaj edhe gjykatës i propozoj që 

kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj në tërësi si të pa bazuar dhe tani e tutje i padituri të lirohet 

në tërësi nga obligimi këtu ndaj paditësit. 

   

Në këtë drejtim gjykata gjatë shqyrtimit kryesor ka bërë administrimin dhe vlerësimin e 

këtyre provave: është bërë leximi i aktgjykimit penal P.nr. ... të datës 04.06.2012, është bërë 

shiqimi në faturën me shifrën ... të datës 17.06.2008, është bërë leximi i provave të 

administruara nga seancat e gjykimit të parë. 

 

 

Vlerësimi i provave 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të larcekura në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje 

ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se: 

 

Kërkesëpadia e paditësit pjesërisht është  e bazuar. 

 

Gjykata ka bërë rileximin e ekspertizës të datës 20.08.2014  i përpiluar nga eksperti i 

elektronikës M.Gj, nga e cila  vërtetohet se shfrytëzimi i energjisë elektrike në mënyrë të 

paautorizuar nga ana e paditurit S.N, është llogaritur duke u bërë llogaritja mprapa 6 muaj me 

fuqi të angazhuar për një muaj 110 kwh dhe se vlera e faturës për rikthimin e humbjeve duhet 

të jetë në shumë prej 404.65 €. 

 

Me rileximin e procesverbalit të datës 29.12.2007 e lëshuar nga paditësi në emër të 

paditurit, gjykata ka konstatuar se te i padituri është hasur një njehësorë të bllombuar  por 

njëkohësisht është hasur në lidhje të  dyfisht njëra në njehërsorë  e tjetra në ndërpresë. 

 

Me shqimin e shkresave të lëndës gjegjësisht nga leximi i aktgjykimit të Gjykatës 

Komunale në Prizren P.nr.529/09, I DT. 04.06.2012, gjykata konstaton faktin se i padituri  

është shpallur fajtor për veprën penale të vjedhjes nga neni 252 par.1  të KPK-së, për shkak se 

me datë të pavërtetuar gjatë vitit 2007 e deri më datë 29.05.2008 në shtëpinë e tij në Prizren 

rr.”...”, e merr pasurinë e luajtshme të personit tjetër me qëllim të përvetësojë  për vete në 
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mënyrë të kundërligjshme dhe atë energjinë elektrike të ..., Distrikti në Prizren, në atë mënyrë 

që hek kabllin e cila ka qenë e kyqur në njehsorin elektrik dhe energjinë elektrike e konsumon 

jashtë njehsorit, me çka ..., i shkakton dëm material, këtë fakt të konstatuar në këtë aktgjykim. 

 

Po ashtu gjykata ka bërë leximin e procesverbalit për dëgjimin e ekspertit të 

elektroteknikës M.Gj i cili ka ngel në tërësi në raportin e dhënë me shkrim dhe i cili ka shtuar 

se tek konsumatori nuk është kontestuese shfrytëzimi i paautorizuar por në bazë të verbalit të 

përpiluar tek konsumatori nga ana e punëtorëve të ... nuk është bërë incizimi i pajisjeve 

elektrike që ka poseduar konsumatori  në momentin nuk është hasur në shfrytëzim të 

paautorizuar dhe e gjithë puna dhe llogaritja e faturimit të rikthimit të humbjeve që janë 

shkaktuar ...-it është bërë në bazë të kabllit të konsumatorit dhe nga këtë veprime që i ka bërë 

pala paditëse ka ardhur deri tek çmimi i kërkuar si në padi. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të provave të lartcekura gjykatës i rezultoi se i padituri i 

ka borxh paditësit  shumën prej 404,65 €, në emër të kompensimit të dëmit për shfrytëzimin e 

energjisë elektrike, ...- ..., dhe atë duke u bazuar në bazë të ekspertizës të datës 20.08.2014 i 

përpiluar nga eksperti i elektroteknikës M.Gj, nga e cila vërtetohet se shfrytëzimi i energjisë 

elektrike në mënyrë të paautorizuar  nga ana e paditurit S.N, është llogaritur duke u bërë 

llogaritja mbrapa 6 muaj me fuqi të angazhuar për një muaj 110 kwh dhe se vlera e faturës për 

rikthimin e humbjeve duhet të jetë në shumë prej 404,65 €. 

 

Me nenin 136 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, është paraparë se “ Kush i 

shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është 

shkaktuar pa fajin e tij.“, me nenin 140 të po këtij ligji është paraparë se “ Fajësia ekziston kur 

dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje ose nga pakujdesia“, ndërsa me nenin 173 të këtij 

ligji është paraparë “ I dëmtuari ka të drejtë si për shpërblimin e dëmit të rëndomtë, ashtu edhe 

për shpërblimin e fitimit të humbur“, ndërsa me paragrafin 4 të këtij neni parashihet “Kur 

sendi është shkatërruar ose dëmtuar me vepër penale të kryer me dashje, gjykata mund të 

caktojë lartësinë e shpërblimit sipas vlerave që ka pasur sendi për të dëmtuarin”, andaj nga 

këto arsye u vendos si në dispozitivin I të këtij aktgjykimi. 

 

Ndërsa sa i përket shumës të kërkuar në shumën prej 2964,65€, gjykata ka ardhur në 

përfundim dhe ka konstatuar se borxhi i debitorit të paditurit është në shumë prej 404,65 €, 

ekspertizës të datës 20.08.2014 i përpiluar nga eksperti i elektroteknikës M.Gj, nga e  cila 

vërtetohet se shfrytëzimi i energjisë elektrike në mënyrë të paautorizuar nga ana e paditurit 

S.N, është llogaritur duke u bërë llogaritja mbrapa 6 muaj me fuqi të angazhuar për një muaj 

110 kwh dhe se vlera e faturës për rikthimin e humbjeve duhet të jetë në shumë prej 404,65 

euro. Po ashtu si dhe nga dëgjimi i ekspertit të lartcekur të cilës dëshmitë gjykata ia fali në 

tërësi, i cili mes tjerash ka shtuar se në bazë të procesverbalit të përpiluar tek konsumatori nga 

ana e punëtoreve të ...-it nuk është bërë incizimi i pajisjeve elektrike që ka poseduar 

konsumatori në momentin nuk është hasur në shfrytëzim të paautorizuar dhe e gjithë puna dhe 

llogaritja e faturimit të rikthimit të humbjeve që janë shkaktuar ...-it është bërë në bazë të 

kabllit të konsumatorit dhe nga këtë veprime që i ka bërë pala paditëse ka ardhur gjerë tek 

lartësia e cekur në kërkesëpadi. 

 

Duke patur parasysh ekspertizën që ka dhënë në formë të shkruar eksperti i angazhuar 

M.Gjgjykata me vëmendje e vlerësoi këtë ekspertizë dhe për këtë arsye ka vendosur si nën I të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi duke aprovuar këtë pjesë të kërkesëpadisë, dhe kësaj ekspertize 

të ja fal besimin. 
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Pjesën tjetër mbi aprovimin e kërkesëpadisë gjykata e ka refuzuar me që paditësi nuk ka 

argumente me asnjë provë se kjo pjesë e kërkesëpadisë është e bazuar, e njëherit as gjykata me 

asnjë provë nuk ka mundur të argumentojë arsyeshmërinë e kësaj kërkesëpadie mbi pjesën e 

aprovuar, andaj është vendosur si nën II të dispozitivit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452 pika 1 të LPK-së. 

 

Nga të lartcekurat dhe bazuar në nenin 17, 262, 26 dhe 148 të LMD-së, lidhur me nenin 

143 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

       GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm  

C.nr.1920/18 me datë 06.05.2019 

 

 

 B. profesional                                                                                       Gj y q t a r i :           

Shqipron Sedolli                                                                                     Gëzim Shehu 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE, pala e pakënaqur kundër këtij aktgjykimi ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh pas pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


