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Numri i lëndës: 2019:086421 

Datë: 27.02.2023 

Numri i dokumentit:     04022438 

 

C.nr.431/2019                                                            

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN- Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil - 

gjyqtari Taulant Rexhëbeqaj, me bashkëpunëtoren profesionale H.D. në çështjen juridike-

kontestimore të paditëses Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji 

Elektrike, Sh.A (KEDS), me seli në Prishtinë-Distrikti në Prizren, të cilën me autorizim e 

përfaqëson juristi i diplomuar S.T. nga Prizreni, kundër të paditurit T. (V) R. me numër personal 

.... nga Prizreni rr. “......”, p.nr., të cilin me autorizim e përfaqëson M.B. avokat nga Rahoveci, 

rr. “......” p.nr., me objekt të padisë kompensimin e dëmit, vlera e kontestit 4,524.51 euro, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor-publik, në prezencë të përfaqësuesit të autorizuar të paditëses, të 

paditurit dhe të autorizuarit të të paditurit, më datë 23.02.2023 mori, kurse me datë 27.02.2023, 

përpiloi me shkrim këtë: 

 

                                                                   A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditëses Kompania Kosovare për 

Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike, Sh.A (KEDS), me seli në Prishtinë- 

Distrikti Prizren si e bazuar. 

 

II. DETYROHET i padituri T. (V) R. nga Prizreni, që në emër të kompensimit të dëmit të 

shkaktuar për shkak të shfrytëzimit të pa autorizuar të energjisë elektrike, t’ia paguajë 

paditëses shumën prej 2,262.26 € (dymijë e dyqind e gjashtëdhjetë e dy euro e njëzetë 

e gjashtë cent), me kamatë ligjore prej 8 % në vit, duke e llogaritur atë nga data e 

paraqitjes së padisë me datë 04.04.2019, e deri tek pagesa definitive, në afatin prej 15 

ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses Kompania Kosovare për Distribuim dhe 

Furnizim me Energji Elektrike, Sh.A (KEDS), me seli në Prishtinë, Distrikti në Prizren, 

mbi shumat e aprovuara sikurse në dispozitivin nën II të këtij aktgjykimi, e deri në 

shumën e kërkuar prej 4,524.51 euro, refuzohet si e pabazuar  

 

IV. Obligohet i padituri, që t’ia paguajë paditëses shpenzimet procedurale dhe atë shumën në 

lartësi prej 40,00 € (dyzetë euro), në afatin prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.         
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                        A r s y e t i m 

 

Paditësja Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike, Sh.A 

(KEDS), me seli në Prishtinë, Distrikti në Prizren,  me datën 04.04.2019, ne këtë gjykatë ka 

paraqitur padinë ndaj të paditurit T. (V) R. nga Prizreni, për shkak të kompensimit të dëmit, vlera 

e kontestit 4.524,51 euro. 

 

1. Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Sipas të cekurave në padi, i padituri me aktgjykimin penal të Gjykatës Themelore në 

Prizren, P.nr.29/16, të datës 03.10.2017, është shpallur fajtor për veprën penale vjedhja e 

shërbimeve nga neni 320 të KPK-së, i plotfuqishëm me datën 14.11.2017, me ç’rast paditëses i 

ka shkaktuar dëm material në vlerë prej 4.524,51 euro. Andaj, meqenëse i padituri nuk e ka bërë 

pagesën e vlerës së dëmit të shkaktuar, paditësi i ka propozuar gjykatës që të merr vendim dhe 

të aprovohet kërkesëpadia, ashtu që të detyrohet i padituri që t’ia kompensojë dëmin paditëses 

në shumën e lartcekur. 

 

          I autorizuari i paditëses, gjatë shqyrtimeve të mbajtura dhe në fjalën përfundimtare, ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, të dorëzuar pranë kësaj gjykate 

duke shtuar faktin se kërkesëpadia është bazuar në aktgjykimin i cili është administruar si provë 

në këtë procedurë dhe se këtu i padituri në atë aktgjykim e ka pranuar fajësinë në vlerën e dëmit 

të përcaktuar si në padi. Gjykatës i ka propozuar që padinë dhe kërkesëpadinë e njëjtë të aprovoj 

në tërësi si të bazuar. Lidhur me ekspertizën nga ana e ekspertit, të njëjtën e ka kundërshtuar në 

tërësi nga se eksperti është bazuar vetëm në procedurën e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë 

të aprovuar nga ZRE. Mbi këtë bazë eksperti nuk ka mundur të di vlerën e saktë të dëmit të 

shkaktuar ndaj këtu paditëses lidhur me shpenzimin e paautorizuar nga ana e të paditurit T.(V) 

R. Eksperti në asnjë formë nuk ka arritur të argumentoj saktë vlerën të cilën paditësja e ka 

kalkuluar, andaj mbi këtë ka konsideruar se vlera e kalkuluar e rikthimit të humbjeve është e 

saktë dhe e bazuar në prova faktike. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar dhe atë në emër të 

taksës për padi në vlerë prej 40 euro. 

 

 I padituri T. (V) R. me datën 27.06.2019, ka paraqitur përgjigje në padi, me të cilën e ka 

kontestuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses në tërësi si të pabazuar. Ka theksuar se padia e 

paditëses fillimisht është e pakuptueshme, sipas të cilës nuk mund të veprohet. Sipas tij nga 

formulimi i petitumit të padisë nuk mund të konstatohet se nga cila datë ka mundur ti shkaktoj 

dëm i padituri, paditëses, pastaj nga cila datë është përllogaritur dëmi i shkaktuar, por thjesht me 

prezantimin e aktgjykimit dhe faturës, të cilat i kanë propozuar si provë, pa i përcaktuar datat 

kërkon që ti kompensohet në shumën e imagjinuar, të pavërtetuar me prova bindëse materiale. 

Gjithashtu ka theksuar se me asnjë prove materiale, nuk është vërtetuar fakti se prej cilës datë 

është përllogaritur dëmi, por thjesht me një konstatim të relativizur theksohet se deri me datën 

16.07.2015, është bërë dëmi ndaj paditësit. Sipas tij nuk është kontestuese se me aktgjykimin e 

Gjykatës Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal, i padituri është 

shpallur fajtor për veprën penale sipas aktgjykimit, ndërsa e dëmtuara-këtu paditësja është 
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udhëzuar në kontest civil. Në fund ka theksuar se padia nuk përmban bazën juridike, nuk ka 

prova bindëse materiale mbi vlerën e dëmit të shkaktuar, andaj gjykatës i ka propozuar që padinë 

e paditëses ta refuzoj në tërësi si të pabazuar. 

 

I autorizuari i të paditurit M.B. avokat nga Rahoveci, edhe gjatë shqyrtimeve të mbajtura 

e ka kontestuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses, ndërsa në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se nga provat e proceduara në shqyrtimin kryesor, sidomos në ekspertizën e ekspertit 

përkatës, u vërtetua se dëmi i kërkuar nga paditësja nuk është i bazuar, e për të cilin eksperti ka 

dhënë sqarime të detajuara mbi cilën bazë i ka përllogaritur dëmin. Andaj, gjykatës i ka 

propozuar që të refuzoj kërkesëpadinë e paditëses në vlerën e kërkuar sipas padisë, ndërsa sa i 

përket vlerës së mbetur nga ekspertiza, ka kërkuar që gjykata të vendosë komfor dispozitave 

ligjore. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

   

  2. Provat e administruara,   

 

            Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata gjatë 

shqyrtimit kryesor ka bërë administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: ekspertizën e ekspertit 

të elektroteknikës M.Gj. e datës 21.12.2022; aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren, me 

numër P.nr. 29/2016, të datës 03.10.2017, i plotfuqishëm prej datës 14.11.2017; faturën e lëshuar 

nga paditësja me numër DPZ 15HP09714 datës 20.07.2015; procesverbalin e datës 16.07.2015, 

me numër 0437026, si dhe vazhdimin e procesverbalit me numër serik 0437027; transaksionet e 

konsumatorit DPZ 9053449, në emër të N.H “Genisi” T.V.R. grupi tarifor 7/02. 

 

            Gjykata pas vlerësimit të theksimeve të palëve dhe  provave të administruara në kuptim 

të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe ndërgjegje ka çmuar çdo 

provë veҫ e veҫ dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur se kërkesëpadia e paditëses është pjesërisht 

e bazuar. 

 

Nga ekspertiza e ekspertit të elektroteknikës M.Gj. e datës 21.12.2022, gjykata vërtetoi 

faktin se pas analizave të hargjimit të energjisë elektrike para dhe pas konstatimit të shfrytëzimit 

të paautorizuar të energjisë eklektike dhe konstatimeve të bëra rreth mundësisë së përdorimit të 

pajisjes së instaluar- bojleri i kombinuar për ngrohje të ujit, fatura e rikthimit të humbjeve për 

pajisjen bojler të kombinuar për ujë e instaluar në mënyrë të paautorizuar, në lidhje direkt para 

njehsorit për matjen e energjisë eklektikë në orar 12h në ditë, gjegjësisht 264h për një muaj dhe 

për 12 muaj është 2,262.26 euro, me TVSH prej 16%. Në shqyrtimin kryesor është bërë edhe 

deklarimi i ekspertit të elektroteknikes M.Gj. i cili e ka deklaruar se sipas procesverbalit 0437026 

dhe 0437027, të konsumatori T.V.R. në rugën “......” në Prizren gjatë kontrollit të njehsorit është 

hasur në shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike, ku me një kabllo direkt jashtë matjes, 

është furnizuar me energji elektrike pajisja për ngrohje të ujit – bojleri i kombinuar me fuqi 6 

kw. Pas analizës së kalkulimeve që janë bërë për llogaritjen e rikthimit të humbjeve, pas analizës 

regjistrimit të harxhimit të energjisë elektrike para dhe pas konstatimit të shfrytëzimit të 

paautorizuar të energjisë elektrike, duke marrë parasysh pajisjen për ngrohje të kombinuar ka 

vërejt se llogaritja që është bërë me fuqi maksimale 6kw në kohëzgjatje ditore 24 orë është një 

energji të cilën pajisja për ngrohjen në fjalë nuk ka mundur të harxhoj. Në procedurat për 
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identifikim dhe parandalim të shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike tek konsumatorët 

e amvisërisë, koha për llogaritje të pajisjeve për ngrohje është 3 orë pune në ditë, pra në 24 orë 

për llogaritje të rikthimet të humbjeve tek pajisjet për ngrohje të ujit tek konsumatorët familjar 

bëhet 3 orë në 24 orë. Në këtë rast kemi të bëjmë me pajisje për ngrohje por jo për amvisëri por 

për biznes, duke marr parasysh se pajisja për ngrohje e kombinuar përveç nxehjes elektrike 

posedon edhe instalimin e nxehjes me nxehje qendrore si dhe duke u bazuar në faktin se pajisja 

për bojler është e pamundur që të ekzistoj i kyçur 24 orë pa ndërprerë 6 muaj verë dhe 6 muaj 

dimër, për këtë ka deklaruar se ka propozuar që llogaritja e rikthimit të humbjeve për këtë pajisje 

– bojler i kombinuar për ngrohje të ujit të bëhet për 12 orë në 24 orë, dhe gjatë kësaj llogaritjeje 

për 12 muaj, me tvsh 16% vlera është 2,262.26 euro. Lidhur me llogaritjen e rikthimit të 

humbjeve, ka deklaruar se kjo llogaritje është bërë në bazë të faturës së llogaritur nga ana e 

KEDS-it, ku dallimi është vetëm në kohën reale të shfrytëzimit nga koha që është llogaritur nga 

ana e KEDS-it, e që është 24 orë me 12 orë (më gjerësisht sikurse në ekspertizën e datës 

21.12.2022, e cila gjendet në shkresat e lëndës, si dhe deklarimit të ekspertit në seancën e datës 

23.02.2023).     

 

Nga leximi i Aktgjykimi të Gjykatës Themelore në Prizren, me numër P.nr. 29/2016, të 

datës 03.10.2017, i plotfuqishëm prej datës 14.11.2017, gjykata ka vërtetuar faktin se i padituri 

Taip (Veli) Rrustemi, nga Prizreni, është shpallur fajtor për veprën penale vjedhja e shërbimeve 

komunale, nga neni 320 të KPK-së, dhe për këtë vepër është dënuar me dënim me kusht. 

 

Nga leximi i faturës së lëshuar nga paditësja me numër DPZ 15HP09714, të datës 

20.07.2015, gjykata ka konstatuar faktin se e paditura ka bërë përllogaritjen e humbjeve, si 

rezultat i keqpërdorimit të energjisë elektrike nga i padituri, dhe ka konstatuar se i padituri për 

periudhën e keqpërdorimit të energjisë elektrike, në emër të rikthimit të humbjeve, duhet ti 

paguaj paditëses shumën prej 4,524.51 euro. 

 

Nga procesverbali i datës 16.07.2015, me numër 0437026, si dhe vazhdimi i 

procesverbalit me numër serik 0437027, gjykata vërtetoi faktin se te konsumatori T.V.R. në 

biznesin N.H. Genisi 7/02, në rugën “......” në Prizren, gjatë kontrollit të njehësorit është hasur 

në shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike. 

 

Nga transaksionet e konsumatorit DPZ 9053449, në emër të N.H “Genisi” T.V.R. grupi 

tarifor 7/02, gjykata vertetoi faktin se sa kanë qenë shpenzimet dhe pagesat e konsumatorit, nga 

data 19.03.2014 e deri me datën 14.01.2022, përfshirë ketu edhe vlerën e rikthimit të humbjeve.  

 

3). Baza ligjore dhe vlerësimi i gjykatës, 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të provave të lartcekura, gjykatës i rezultoi se e paditura i 

ka borxh paditëses shumën prej 2,262.26 euro, në emër të kompensimit të dëmit, për shfrytëzimin 

e energjisë elektrike në mënyre të paautorizuar, të cilin fakt gjykata e vërtetoi nga aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prizren, me numër P.nr. 29/2016, të datës 03.10.2017, i plotfuqishëm 

prej datës 14.11.2017, me të cilin i padituri T.(V) R. është shpallur fajtor për keqpërdorim të 

energjisë elektrike, konkretisht veprën penale vjedhje e shërbimeve, nga neni 314 par.1 i KPRK-
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së. Po ashtu edhe nga ekspertiza e ekspertit të elektroteknikës të ekspertit M.Gj. të cilës gjykata 

i’a fali besimin e plotë, vërtetohet se i padituri i ka shkaktuar dëm paditëses shumën e cekur më 

lart. Pra shume e tërësishme e të hollave të cilën i padituri duhet t’ia paguaj paditëses në emër të 

kompensimit të dëmit është 2,262.26 euro, e jo shuma prej 4,524.51 euro.    

 

             Me nenin 136 par. 1. të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), është paraparë se 

“Kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për detyrë ta kompensoj, në qoftë se nuk provon se dëmi ka 

lindur  pa fajin  e tij”. Në bazë të këtij principi pala  përgjigjet  për dëmin e shkaktuar me dashje 

dhe nga pakujdesia. Çështja e përgjegjësisë subjektive është rregulluar në bazë të nenit 136 par. 

1. dhe lidhur me nenin 140 të LMD. Në rastin konkret i padituri nuk i ka ofruar prova gjykatës 

që do të provonin se dëmi ndaj paditëses është shkaktuar pa fajin e tij, ndërsa me nenin 245 të 

po këtij ligji, është paraparë se “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.” ndërsa me nenin 8 të po këtij ligji 

parashihet që “Pjesëmarrësit në marrëdhënien e detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin 

detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e të njëjtit” . Gjithashtu bazuar në nenin 14 

të LPK-së në procedurën kontestimore gjykata, në pikëpamje të ekzistimit të veprës penale dhe 

të përgjegjësisë penale të kryesit, është e lidhur me aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës 

penale, me të cilën i pandehuri është shpallur fajtor. 

 

         Ndërsa, lidhur me pjesën tjetër të kërkesëpadisë të cilën kjo gjykatë e refuzon si të 

pabazuar, gjykata në bazë të provave dhe fakteve të vërtetuara konsideron se shuma e kërkuar 

dhe e llogaritur nga ana e paditëses ne faturën me nr. DPZ15HP09714, të datës 20.07.2015 dhe 

me transaksionet e konsumatorit DPZ9053449, në emër të N.H “Genisi” T.V.R. grupi tarifor 

7/02, përtej vlerës së aprovuar në pikën II të dispozitivit, është e pa bazuar sepse lartësia e dëmit 

të shkaktuar nga ana e paditurit, është vërtetuar nga ekspertiza e ekspertit M.Gj. nga Prizreni, e 

datës 21.12.2022, si dhe deklarimit të tij në shqyrtimin kryesorë të datës 23.02.2023, të  cilës 

ekspertizë gjykata ia fali besimin.  

 

Gjykata, në shqyrtimin kryesor të datës 23.02.2023, e ka refuzuar propozimin e palës së 

paditëse për nxjerrjen e provës me një ekspertizë e re nga fusha e elektros, nga eksperti S.G. nga 

Prishtina, pasi që pala paditëse nuk ka arritur që të vërtetojë se ekspertiza e ekspertit të elektros 

M.Gj. ishte mangët apo e paqartë, kjo duke u bazuar në nenin 366 par.1 të LPK-së, ku parashihet 

se “Kur shihet se ekspertimi është i mangët ose i paqartë, si dhe kur ka ndryshim mendimesh 

midis ekspertëve, gjykata, kryesisht ose me kërkesën e ndonjërës nga palët, mund të kërkojë 

sqarime plotësuese. Në rast të këtillë ekspertit i caktohet një afat brenda të cilit duhet të 

dorëzohet konstatimi dhe mendimi me shkrim”. Në rastin konkret, i autorizuari i paditëses nuk 

kërkoi asnjë sqarim shtesë apo plotësim të ekspertizës nga ana e ekspertit të elektros M.Gj. Në 

kuptim të  nenit 366 paragrafit 2 të LPK-së është përcaktuar kur gjykata cakton ekspertin tjetër 

për ekspertim, vetëm nëse me plotësimin e ekspertizës nuk paraqitet konstatimi dhe mendimi i 

plotë  dhe i qartë, gjykata pas deklarimit të bërë nga palët cakton ekspertin tjetër për ekspertim. 

Gjykata vlerëson se ekspertiza e e administruar në shqyrtimin kryesor, e punuar nga eksperti i 

elektros M.Gj. është e plotë, dhe ka arritur të bëjë sqarimin e fakteve lidhur me dëmin që ka 



 Numri i lëndës: 2019:086421 
 Datë: 27.02.2023 
 Numri i dokumentit: 04022438 
 

6 (6)  

 2
0

1
9

:0
8

6
4

2
2

 

pësuar këtu paditësja, nga veprimet e kundërligjshme të këtu të paditurit, e të cilës gjykata i’a 

fali besimin e plotë.  

        

Gjykata vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke aprovuar shumën 

përkatëse dhe duke llogaritur kamatën ligjore si në dispozitiv, bazuar në nenin 382 par. 1 dhe 2 

të LMD-së, duke e llogaritur të njëjtën nga dita e parashtrimit të padisë në këtë gjykatë 

(04.04.2019), bazuar në Mendimin Juridik për Kamatën të Gjykatës Supreme të Kosovës nr. 

265/2020, të datës 02.12.2020, pjesa e tretë, pika XIV, pasi që në rastin konkret pala e paditura 

është vonuar në përmbushjen e obligimit ndaj palës paditëse. 

 

Gjykata vendosi që konform nenit 452.1 lidhur me nenin 463.1 të LPK-së, ta obligoj të 

paditurin që në emër të shpenzimeve procedurale dhe atë: për taksë gjyqësore për padi t'ia paguaj 

paditëses shumën prej 40 euro. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjygjëse dhe provat materiale 

të administruara në shqyrtimin kryesor, por ka ardhur në përfundim se të njëjtat janë pa ndikim 

në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

            Nga të lartcekurat dhe bazuar në nenin 8 dhe 245 të LMD-së, lidhur me nenin 143 të 

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

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

C.nr.431/2019, datë 27.02.2023 

  

                                                                                    G j y q t a r i         

 

                                                                                   _________________ 

                                                                                     Taulant Rexhëbeqaj 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në 

afatin prej 15 ditëve, pas pranimit të tij, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj 

gjykate. Ankesa duhet të paraqitet në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 


