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Numri i lëndës: 2019:255899 

Datë: 07.10.2022 

Numri i dokumentit:     03503335 

 

C.nr. 606/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, në përbërje me Gjyqtarin Robert Tunaj në cilësinë e gjyqtarit 

individual, me praktikanten Festina Tahiri, duke vendosur sipas padisë së paditëses KEDS- 

Distrikti ne Prizren, kundër të paditurit L. I. Z. , nga fsh. Gj. , K. Suharekës me padi për 

kompensimin e dëmit material, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datë 05.10.2022, në prani 

të të autorizuarit të paditësit dhe të paditurit, mori, ndërsa me datën 07.10.2022 përpiloi  këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 
 

APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditëses KEDS – Disrikti në Prizren 

DETYROHET i padituri L. I. Z. nga fsh. Gj. që paditësit në emër të kompenzimit të dëmit 

material t’ia paguaj shumën prej 2223.85 euro (dymijë e dyqind e njëzet e tri euro e tetëdhjetë e 

pesë cent) me kamatë ligjore duke e llogaritur nga dita e nxjerrjes së Aktgjykimit e deri te pagesa 

definitive. 

Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses KEDS mbi shumën e aprovuar si në dispozitiv, 

refuzohet si e pabazuar. 

 

OBLIGOHET i padituri që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës ,për taks gjyqësore  

shumë prej 40,00 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmërisë së këtij 

Aktgjykimit nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja KEDS – Distrikti në Prizren, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi për kompensimin 

e dëmit material në shumë prej 2944.62 euro të shkaktuar me veprën penale vjedhja e shërbimeve 

nga neni 320 i KPK-së për të cilën i padituri është shpallë fajtor sipas Aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prizren dega në Suharekë P.nr.519/2017 dt.02.04.2019. 

 

I autorizuari i paditëses D. A. , në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se mbetet në tërësi si në padi 

dhe kërkesëpadi dhe i ka propozuar gjykatës që të aprovohet padia në tërësi si e bazuar dhe ta 

detyroj të paditurim ta kompenzoj dëmin me kamatë  ligore  dhe me shpenzimet e procedurës 

kontestimore. Në fjalën përfundimatre ka shtuar se nuk pajtohet me ekspertizën e ekspertit të 

elektros sepse e njëjta është punuar në bazë të supozimit e jo sipas gjendjes faktike dhe 
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rregulloreve në fuqi ndërsa kalkulimi i borgjit nga paditësi  është i bazuar në ligj dhe sipas 

rregulloreve të aprovuara nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë Elektrike.  

 

I padituri përmes përgjigjes në padi e ka kundërshtuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditësit me arsyetimin se një borgj i tillë në këtë lartësi është i pabazë, shuma të cilën e ka 

kërkuar paditësi është tejet e lart në krahasim me atë që i padituri ka shpenzuar. Në fjalën 

përfundimtare ka  deklaruar  se pas marrjes së ekspertizës  nuk me mbetet  tjetër  veq te pranoi 

ketë mendim dhe konstatim te ekspertit   dhe shumen e konstartuar si në ekspertit  ta paguaj dhe 

nëse  ka mundësi te me behet një zgjidhje me e  lehtë për pagese kisha propozua të negocio me 

marrëveshje. 

 

Gjykata më qëllim të konstatimit dhe vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike ka 

administruar këto prova: ka bërë shiqimin e Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren Dega 

në Suharekë P.nr.519/17 dt.02.04.2019, shiqimin në faturën e konsumatorit DPZ ..... 

dt.16.03.2017, shiqimin në ekspertizën e ekspertit të Elektros të dt.16.09.2022 e hartuar nga 

eksperti M. Gj. nga Prizreni ing. i diplomuar i elektros si dhe ka bërë dëgjimin e të njëjtit ekspert 

në shqyrtim gjyqësor. 

 

Gjykata pas vlerësimit të provave materiale, deklarimeve të palëve ndërgjyqëse dhe 

administrimit të provave të lartcekura në kuptim të nenit  8.1 dhe 8.2 të Ligjit Për Procedurën 

Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar dhe vlerësuar çdo provë veç e veç 

dhe të gjithat së bashku dhe ka gjetur se:   

 

Kërkesëpadia e paditëses është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga provat e administruara që gjenden në shkesat e lëndës gjykata ka konstatuar gjendjen faktike 

si në vijim: 

Nuk është kontestuese se paditëses i është shkaktuar dëmi material nga i padituri por kontestuese 

është lartësia e dëmit si në kërkespadinë e pretenduar. 

 

Nga shiqimi dhe leximi në Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren dega në Suharekë 

P.nr.519/2017 i dt: 02.04.2019 , u vërtetua se i padituri është shpallë fajtor për veprën penale 

vjedhja e shërbimeve komunale nga neni 320 të KPK-së për të cilën i është shqiptuar dënim me 

burg në kohëzgjatje prej 4 muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin prej 1 (një) viti 

nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale dhe dënim me gjobe 150 euro ( njëqind e pesëdhjetë 

euro).  

 

Nga shiqimi dhe leximi në faturën e konsumatorit DPZ ..... dt.16.03.2017 L. I. Z. u vërtetua fakti 

se borgji i tërësishëm i faturuar të paditur në emër të rikthimit të humbjeve  2944,62 Euro. 

Me shiqimin dhe leximin në ekspertizën e ekspertit të Elektros të dt.16.09.2022 e hartuar nga 

eksperti M. Gj. nga Prizreni ing. i diplomuar i elektros u vërtetua se i padituri ka shfrytëzuar në 

mënyrë të paautorizuar energjinë elektrike vetëm në një fazë, atëherë fatura e rikthimit të 

humbjeve duhet të jetë e llogaritur për energjinë e humbur që nuk është regjistruar në njehsor 

për një fazë gjegjësisht për gjysmën e energjisë mesatare të faturuar apo 33% është faturuar më 

pakë dhe për këtë përqindje edhe është dëmtuar paditësi. 

Në shqyrtim gjyqësor eksperti M. Gj. ka elaboruar ekspertizën e hartuar me shkrim dhe i është 

përgjigjur pyetjeve të paditësit dhe ka sqaruar se deri te përfundimi si në ekspertizë ka ardhur  

pasi që njësori i konsumatorit është hek nga konsumatori dhe në vend të saj është montuar njësori 

i ri ne gjendjen 00000, ku njësori i demontuar  është sjelle ne laboratorin e Qendrës për  kalibrimit 

në Prishtinë me dt: 25.02.2017 dhe me 01.03. 2017 është dhënë konstatimi i gjendjes se njësorit 
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me nr. ..... , gjatë testimit të ngarkesës ka regjistruar gabimisht se gabimi i regjistrimit është 

32.81% si dhe në pjesën e fundit sqarohet se njësori elektrik me dt: 13.03.2016, ka pasur 

manipulim me kapakun kryesor dhe fazën e pare nuk e regjistron saktë energjinë elektrike, 

bllombat shtetërore kanë qenë të manipuluar, pra nga ky konstatim është provuar sakt koha e 

ndërhyrjes , mënyra e ndëhyrjes dhe dëmi që ka pësuar njësori në kapak por edhe sakt është 

vërtetuar dëmi që ka pësuar paditësi si rezultat i asaj ndërhyrje në njësor duke saktësuar se njësori 

ka regjistruar për 32.81% më pak energji si rezultat i dëmtimeve në fazën L1 .  Ndryshimi në 

mes të përfundimit  në ekspertizë me faturimin nga paditësi ka ardhur si rezultat i asaj se  unë 

nuk e kam marrë për bazë kalkulimin e  energjisë  se rikthimit te humbjeve  ne baze te pajisjeve 

qe janë regjistruar  por për baze e kam marre  faturimin real neper muaj tek konsumatori  sipas  

sezonit  veror dhe dimëror  dhe kam llogaritur pjesën qe nuk është faturuar  e qe  është  33 %  i 

energjisë se regjistruar  dhe hargjuar. E sipas vlerësimit të gjykatës të gjeturat dhe konstatimet e 

ekspertit janë në harmoni të plotë me provat tjera të administruara e në veçanti me raportin e 

qendrës së kalibrimit ku është konstatuar koha, mënyra dhe rrethanat e ndërhyrjes dhe dëmtimet 

në njësor si dhe lartësia e dëmit që ka pësuar paditësi si rezultat i dëmtimeve prej 32.81% të 

regjistrimit më pakë për shkak të dëmtimit të njërës nga tri fazat ( L1) e që ky vlerësim është në 

përputhje me me nenin 13 pika 3.1 të Udhëzimit për procedurat për identifikim dhe parandalim 

të shfrytëzimit të pa autorizuar të energjisë elektrike   

 

Nga provat e administruara më lart dhe faktet e vërtetuara gjykata ka konstatuar se kërkesëpadia 

e paditëses është pjesërisht e bazuar e që ka vendosur si në dispozitiv. 

   

Baza ligjore 

Me nenin 9 të Ligjit për Marrdhëniet e Detyrimeve është paraparë se secili person ka për detyrë 

të përmbahet nga veprimi që mund t’i shkaktoj dëm tjetrit, ndërkaq me nenin 136 par.1 është 

paraparë se kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë t’ia kompensojë, përveç nëse vërtetohet se 

dëmi është shkaktuar pa fajin e tij, e me nenin 140 të po të njëjtit ligj është paraparë se fajësia 

ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje ose nga pakujdesia.Me nenin 169 është 

përcaktuar se kur nuk mund të rivendoset gjendja e më parmë  gjykata  do të caktoj   shumën në 

të holla . 

 

Vlerësimi përfundimtar i gjykatës 

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 si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

 

Ndërsa sa i përket pjesës refuzuese, respektivisht shumës mbi shumën e aprovuar, gjykata të 

njëjtën e refuzoi si të pa bazuar, mbi bazën e të lartcekurave, gjykata vlerëson se shuma e kërkuar 

me kërkesëpadi përtej shumës së aprovuar, nuk është reale dhe se e njëjta nuk i përgjigjet shkallës 

së dëmit të shkaktuar nga i padituri. Po ashtu gjykata për pjesën refuzuese vendosi duke u bazuar 

edhe në mendimin e ekspertit të elektros lidhur me shpenzimet e energjisë elektrike në mënyrë 

të paautorizuar i cili sipas llogaritjeve që ka bërë eksperti. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe prova të tjera që gjenden në shkresa të lëndës, por ka ardhur në 

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

 

Vendimi mbi aprovimin e kërkesëpadisë së padisë, është mbështetur në nenin 136 par.1 dhe 

nenin 169 të LMD-së nr.04/L-077. 
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Vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e mbështeti në nenin 452.1 të LPK-së dhe atë 

për shpenzimet në emër të taksës gjyqësore për padi në shumën prej 40 €.  

 

Nga sa u tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, e konform nenit 143 të LPK-

së. 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN - DEGA NË SUHREKË, 

C.nr.606/2019 dt. 07.10.2022 

 

 

 

                                                                                                   GJ Y Q T A R I   

                                      Robert Tunaj  

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi palët e pakënaqura, kanë të drejtë ankese në 

afat prej 15 dite, pas marrjes së të njëjtit Gjykatës së Apelit në 

Prishtine, nëpërmes të kësaj Gjykate.  


