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Numri i lëndës: 2019:095378 

Datë: 27.04.2020 

Numri i dokumentit:     00910804 

 

C. nr.664/2017 

                                                                                                                                      

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË, Departamenti i përgjithshëm, Gjyqtari 

Ahmet Idrizaj, me zyrtaren ligjore Albana Curri, duke vendosur në çështjen juridike të 

paditëses Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike Sh.a (K.), të 

cilën e përfaqëson i autorizuari A.K., me autorizim valid në shkresat e lëndës, kundër të 

paditurit S.(T.).F., Komuna e Gjakovës, për kompensim dëmi, vlera e kontestit 3,230.20€, pas 

përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 21.01.2020, në prezencën e të autorizuarit 

të paditësit dhe të të paditurit, me datë 27 prill 2020, mori këtë;  

 

A K T GJ Y K I M 

 

MIRATOHET kërkesëpadia e paditëses Kompania Kosovare për Distribuim dhe 

Furnizim me Energji Elektrike Sh.a (K.) – Prishtinë, ashtu që DETYROHET i padituri 

S.(T.).F., Komuna e Gjakovës, që paditëses të lartpërmendur në emër të kompensimit të dëmit 

t’ia paguaj shumën prej  3,230.20€, me 8% kamatë në nivel vjetor, e cila fillon të rrjedhë nga 

data 27 prill 2020 e tutje, deri në pagimin definitiv, si dhe shpenzimet procedurale në lartësi 

prej 40,00€, e gjitha këto në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën 

kërcenim të përmbarimit. 

 

A r s y e t i m 

 

 Paditësja në padi dhe nëpërmes të autorizuarit të saj gjatë shqyrtimit të kësaj çështje  

juridiko-civile ka parashtruar se i padituri me datë 03.03 2014, me qëllim që të i sjellë vetit 

pasuri të kundërligjshme ka shfrytëzuar energjinë elektrike në mënyrë të paautorizuar, ashtu që 

jashtë njehsorit elektrik e ka zhdukur  - asgjësuar, me qëllim të shmangies së pagesës së 

energjisë elektrike dhe me veprimet e këtilla të të paditurit, energjia elektrike e shpenzuar nuk 

është regjistruar saktë. I padituri sipas aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, me nr. 

punues P.nr.2/2015, të datës 06.05.2016, i cili e ka marrë formën e prerë me datë 20.06.2016, 

është shpallur fajtor, për veprën penale : vjedhje e shërbimeve komunale, nga neni 320 i 

KPRK-së, ndërsa e dëmtuara, këtu paditësja është udhëzuar në kontest civil për realizimin e 

kompensimit të dëmit. 

 

 I autorizuari i paditëses në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nga provat e 

administruara është vërtetuar se palës paditëse, i është shkaktuar dëm në vlerën e 

kërkesëpadisë, nga ana e palës së paditur. Andaj, i propozojë gjykatës së kërkesëpadinë e 

paditëses, të e aprovojë në tërësi si të themeltë.  
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Shpenzimet e procedurës i kërkojë në lartësi të taksës gjyqësore të paguar për padi në 

vlerën prej 40,00€.  

 

I padituri në përgjigje në padi, të parashtruar me datë 12.12.2017 dhe gjatë shqyrtimit 

në këtë çështje juridike, ka parashtruar se e kundërshton kërkesëpadinë e paditësit si të pa 

bazuar, duke u thirrur në faktin se paditësit nuk i ka shkaktuar dëm. Më tej ka theksuar se në 

procedurën penale, jam shpallur fajtor dhe jam gjobitur. Me pagesën e gjobës sipas aktgjykimit 

penal unë kam menduar se e kam kryer obligimin tim ndaj palës paditëse. 

 

 I padituri në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nuk e pranon shumën e lartcituar për 

të cilën është i paditur përkatësisht shumën e përcaktuar nga ana e ekspertit të licencuar të 

elektroteknikës.  

 

Shpenzimet procedurale nuk i kërkojë. 

 

 Gjykata pas vlerësimit të fakteve juridike-relevante të kësaj çështje, çmuarjes me 

ndërgjegje dhe të kujdesshme të provave materiale dhe në kuptim të nenit 8 të LPK-së, 

vërtetojë se kërkesëpadia  e palës aktive në procedurë është e themeltë dhe si e tillë u aprovua. 

 

Nga provat e zbatuara u argumentua gjendja faktike siç më poshtë vijon;  

 

 Nga Aktgjykimi penal i Gjykatës Themelore në Gjakovë, me nr. punues P.nr.2/2015, të 

datës 06.05.2016, i cili e ka marrë formën e prerë me datë 20.06.2016, vërtetohet se i padituri i 

lartpërmendur është shpallur fajtor, për veprën penale : vjedhje e shërbimeve komunale, nga 

neni 320 i KPRK-së, ndërsa e dëmtuara, këtu paditësja është udhëzuar në kontest civil. 

 

   Sa i përket lartësisë të kërkesëpadisë e njëjta me padyshim është vërtetuar nga 

ekspertiza e ekspertit të licencuar të elektroteknikës R.H. – ing. i diplomuar i elektroteknikës, e 

përpiluar me datë 16 dhjetor 2019, i cili ka parashtruar faktin se në rastin konkret duhet 

aplikuar ligji sipas procedurës për identifikimin e shfrytëzimit të pa autorizuar të energjisë 

elektrike (neni 9, neni 15, pikat 15.1; 15.2; 15.3; 15.3 dhe 15.5). Më tej ka theksuar faktin se sa 

i përket faturës DGJ ..., të datës 17 mars 2014, nuk është reale pasi që Komisioni për faturim 

nuk e ka marrë për bazë faktin se seperacionet nuk e kanë kohën e veprimit të punimeve pa 

ndërprerje. Veprimtaria e seperacioneve, varet nga kushtet atmosferike, nga kërkesat që i bëjnë 

klientët sipas nevojave të ndërtimtarisë, si dhe nuk janë vlerësuar pauzat javore (vikendet). 

Andaj, dëmi i shkaktuar nga shfrytëzuesi i paautorizuar i energjisë elektrike në rastin konkret 

është 3,288.20€. Mirëpo, eksperti i lartpërmendur në shqyrtimin kryesor të mbajtur me datë 

21.01.2020, ka bërë plotësim sqarimin e  ekspertizës së tij, në drejtim që në rastin konkret 

duhet të paditurit të i zbritet shuma prej 58,00€ (sepse këtë shumë i padituri e ka paguar me 

datë 10.02.2014, siç vërtetohet edhe nga transaksionet e konsumatorit, që përfshin periudhën 

prej datës 01.01.2013 deri me datë 31.12.2020), kështu që në rastin konkret vlera reale e dëmit 

të pësuar të palës aktive në procedurë nga ana e këtu të paditurit, është lartësia prej 3,230.20€ 

dhe lidhur me këtë vlerësim, i njëjti ekspert është bazuar në gjendjen faktike provat materiale të 

aplikuara, ligjet kompetente që zbatohen në rastet e këtilla dhe për gjykatën një mendim i 

këtillë është i aprovuar, meqë është i përpiluar, përkatësisht është i hartuar në mënyrë 

profesionale, për çka edhe kërkesëpadia e palës aktive në procedurë, rezulton të jetë e 

suksesshme dhe si e këtillë u aprovua. 

 

Pretendimet e të paditurit në përgjigje në padi, se kinse i njëjti ka menduar se me 

pagesën e gjobës së shqiptuar në çështjen penale, ka menduar se e ka kryer obligimin ndaj këtu 
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paditëses, në këtë çështje juridike, nuk paraqet kurrfarë relevance, nga fakti se gjoba e 

shqiptuar të njëjtit ka të bëjë me veprën penale e cila parashihet me nenin 320 të KPRK-së dhe 

ajo shumë nuk është e destinuar për kompensimin e dëmit, të cilin i njëjti ia ka shkaktuar 

paditësit në rastin konkret, për çka edhe u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u muar sipas nenit 450.1 të LPK dhe suksesit në 

kontekst, ashtu që paditësit në emër të shpenzimeve procedurale iu pranua shuma prej 40,00€, 

në emër të taksës gjyqësore të paguar për padi.  

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

C.nr.664/2017, datë 27 prill 2020 

 

 

                                                                                                                 GJ Y Q T A R I, 

                                                                                                                 Ahmet Idrizaj 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar Ankesa në afatin 

                                       prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së tij, Gjykatës së Apelit   

                                       në Prishtinë, e nëpërmjet të kësaj Gjykate.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


