
 1 

     

                  

C.nr.996/12 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, gjyqtari Arsim Hamzaj, me 

sekretaren juridike Majlinda Shala, në kontestin e paditësit KEK – Distrikti në Prizren, 

kundër të paditurit N. E. nga fshati .....Komuna e Prizrenit, për shkak të kompenzimit të 

dëmit, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datën 25.05.2015, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M  

 

 

 I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësit KEK – Distrikti në Prizren 

dhe detyrohet i padituri N.E. nga fshati ..... Komuna e Prizrenit, që paditësit në emër të 

borxhit për shfrytëzimin e paautorizuar të energjisë elektrike t'ia paguajë shumën e të 

hollave në vlerë prej 826.70 euro, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të 

këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

 II. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit KEK – Distrikti në Prizren, mbi 

shumën e aprovuar sikurse në dispozitivin nën I të këtij aktgjykimi, e deri në shumën e 

përgjithshme të kërkuar prej 1,251.41 euro, refuzohet si e pa bazuar. 

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi KEK - Distrikti në Prizren, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi 

kundër të paditurit N. E. nga fshati ..... Komuna e Prizrenit, përmes së cilës ka theksuar se 

i padituri me Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prizren P.nr.1263/11 të datës 

24.04.2012, është shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale të vjedhjes me të cilin 

vendim është konstatuar se i padituri në mënyrë të kundërligjshme dhe të pa autorizuar ka 

shpenzuar energjinë elektrike dhe në këtë mënyrë paditësit i ka shkaktuar dëm material 

në vlerë prej 1,251.41 euro, andaj ka kërkuar nga gjykata që ta obligojë të paditurin që 

t’ia kompensojë dëmin në shumën e lartcekur. 

 

Edhe përgjatë shqyrtimit kryesor, i autorizuari i paditësit B. P. ka deklaruar se 

mbetet në tërësi pranë theksimeve të cekura në padi dhe kërkesëpadi. Në fjalën e tij të 

fundit gjykatës i ka propozuar që ta aprovojë kërkesëpadinë si të bazuar. Gjithashtu ka 

deklaruar se i kërkon shpenzimet procedurale, por të njejtat nuk i ka specifikuar. 
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I padituri nuk ka parashtruar përgjigje në padi, ndërsa në seancën e shqyrtimit 

kryesor ka kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit me arsyetimin se objektin ku ka qenë i 

vendosur njehsori elektrik e ka dhënë me qira dhe nuk e ka shfrytëzuar ai, ndërsa në 

fjalën e fundit i ka propozuar refuzimin e kërkesëpadisë si të pabazë. Shpenzimet e 

procedurës  i ka kërkuar për seanca dhe për ekspertizën e ekspertit të elektroenergjetikës. 

 

Për vërtetimin e  drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në 

vijim: Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prizren, P.nr.1263/11 të datë 24.04.2012; 

Faturën për rikthimin e humbjeve, të datës 14.09.2011, të lëshuar nga KEK – Prizren; 

transaksionet e konsumatorit, të lëshuar nga KEK-u në Prizren, të datës 10.02.2015 si dhe 

është marë mendimi dhe konstatimi i ekspertit të elektroenerxhetikës. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve (palës) ndërgjyqëse dhe provave të 

lartcekura 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 është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga leximi i Aktgjykimin të plotfuqishëm të Gjykatës Komunale në Prizren 

P.nr.1263/11 të datë 24.04.2012, gjykata ka konstatuar se këtu i padituri N. E. është 

shpallur fajtor për veprën penale të vjedhjes dhe është dënuar konform ligjit, ndërsa 

paditësja KEK-Prizren për realizimin e kërkesës pasurore-juridike është udhëzuar në 

kontest civil.   

 

 Nga leximi i faturës për rikthimin e humbjeve të lëshuar nga KEK-Prizren, datë 

14.09.2011, gjykata ka konstatur se sipas kësaj fature dëmi të cilin i padituri ia ka 

shkaktuar këtu paditësit është në vlerë prej 1,251.41 euro. 

  

Nga leximi Transaksionit të konsumatorit të lëshuar nga KEDS-Prizren, të datës 

10.02.2015, gjykata ka konstatuar se ky transaksion është lëshuar në emër të N. E. (këtu 

të paditurit) dhe se sipas këtij transaksioni, borxhi i përgjithshëm deri më këtë datë del të 

jetë në shumën prej 8,607.88 euro. 

 

Gjykata ka marrë edhe mendimin dhe konstatimin e ekspertit të 

elektroenergjetikës, i cili në ekspertizën e tij të datës 10.02.2015 ka deklaruar se çdo 

manipulim me pllomba shtetërore paraqet shfrytëzim të paautorizuar të energjisë 

elektrike dhe në bazë të paisjeve që janë hasur dhe orarit të punës në hyrje të lokalit, 

fatura për rikthimin e humbjeve të energjisë në rastin konkret duhet të jetë 826.70 euro, të 

cilit mendim gjykata ia fali besimin. 

 

Me nenin 154 al.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”. Po ashtu me nenin 7.1 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK) është paraparë se “ palët kanë për detyrë që të paraqesin të gjitha 

faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat 

konstatohen faktet e tilla”, ndërsa që me nenin 7.2 të po këtij ligji decidivisht ceket se 

“Gjykata është e autorizuar që t’i vërtetoj edhe faktet të cilat palët nuk i kanë paraqitur, 

si dhe t’i marrë provat të cilat palët nuk i kanë propozuar, vetëm po që se nga rezultati i 

shqyrtimit dhe i të provuarit del përfundimi se palët kanë për qëllim disponimin me 
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kërkesat me të cilat nuk mund të disponojnë lirisht (të përcaktuar me nenin 3 par.3 të 

këtij ligji)…”.   

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë 

çështje kontestimore gjykata ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditësit duhet të 

aprovohet pjesërisht si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. Kjo ngase është 

provuar se i padituri në lokalin e tij i cili gjendet në fshatin …..Komuna e Prizrenit, ka 

shfrytëzuar në mënyrë të pa autorizuar energjisë elektrike dhe me këtë veprim i ka 

shkaktuar dëm paditësit. Kjo është vërtetuar në bazë të provave të administruara e 

sidomos (Aktgjykimit të plotfuqishëm të Gjykatës Komunale në Prizren P.nr.1263/11, të 

datës 24.04.2012 me të cilin i padituri është shpallur fajtor për keqpërdorim të energjisë 

elektrike). Ndërsa lartësia e dëmit të shkaktuar është vërtetuar nga mendimi dhe 

konstatimi i ekspertit të elektroenergjetikës (të cilin e ka propozuar vet pala e paditur). 

Andaj, provave të lartcekura gjykata ua fali besimin e plotë, ngase gjeti se të njëjtat janë 

të besueshme dhe përputhen në tërësi me gjendjen faktike të vërtetuar, andaj dhe 

kërkesëpadinë e paditësit e aprovoi pjesësisht si të bazuar, si në pikën I të dispozitivit. 

 

Pjesën tjetër të kërkesëpadisë së paditësit përtej shumës së aprovuar, gjykata e 

refuzoi, ngase gjeti se e njejta është e pabazuar. Kjo ngase në bazë të provave të 

administruara, e sidomos mendimi dhe konstatimi i ekspertit të elektroenergjetikës, është 

konstatuar se dëmi të cilin i padituri ia ka shktuar paditësit është në shumë prej 826.70 

euro, andaj gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit. 

 

Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata e mori konform nenit 449 dhe 

452.4 të LPK-së, ashtu që vendosi që secila palë ti bart shpenzimet e veta procedurale 

pasi që pjesërisht kanë pasur sukses në kërkesat e veta. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka ardhur 

në përfundim se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 

143 të LPK-së. 

 

    GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C.nr.996/12,  datë  25.05.2015 

 

 

Sekretarja juridike                  Gjyqtari 

Majlinda Shala              Arsim Hamzaj 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet të kësaj gjykate.  

 

 

 

 


