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Numri i lëndës: 2019:100984 

Datë: 28.04.2020 

Numri i dokumentit:     00912030 

 

C. nr.845/2018 

                                                                                                                                      

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 B.(J,)L.nga Gjakova, për kompensim dëmi, vlera e kontestit 3,344.32€, pas 

përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 27.02.2020, në prezencën e të autorizuarit 

të paditësit dhe në mungesë të të paditurit, me datë 28 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 

B.(J,)L.nga Gjakova, që paditëses të lartpërmendur në emër të kompensimit të dëmit t’ia 

paguaj shumën prej  3,344.32€, me 8% kamatë në nivel vjetor, e cila fillon të rrjedhë nga data 

28 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 07.03.2014, si shfrytëzues i lokalit (kafiq – 

A.Sh.), me qëllim që të i sjellë vetit pasuri të kundërligjshme ka shfrytëzuar energjinë elektrike 

në mënyrë të paautorizuar, ashtu që ka manipuluar njehsorin elektrik nr. 17693217 (në emër 

A.Sh.) dhe në këtë mënyrë energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar saktë. Me 

veprimin e tij i padituri palës paditëse i ka shkaktuar dëm material në vlerë prej 5,731.42€, 

mirëpo me datë 10.04.2015, i është korrigjuar rikthimi i humbjeve, duke ia zbritur shumën prej 

2,388.10€, ashtu që shuma reale e dëmit të pësuar të paditëses në rastin konkret është vlera 

3,344.32€. Sipas aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, P.nr.596/2016, të datës 

03.05.2018 i padituri është shpallur fajtor për shkak të kryerjes së veprës penale vjedhje e 

shërbimeve komunale nga neni 320 i Kodit Penal të Kosovës, ndërsa paditësja për 

kompensimin e dëmit të shkaktuar të të paditurit është udhëzuar në në kontest civil. 

 

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

administruara në mënyrë të padyshimtë është vërtetuar baza dhe lartësia e kërkesëpadisë në 

këtë çështje juridike. Andaj, gjykatës i propozojë që të njëjtën si të këtillë të e aprovojë. 
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Shpenzimet e procedurës i kërkojë në lartësi të taksës gjyqësore të paguar për padi në 

vlerën prej 40,00€.  

 

 Gjykata në kuptim të nenit 423.4 të LPK-së, shqyrtimin kryesor e mbajti në mungesë të 

të paditurit të ftuar në mënyrë të rregullt, me ç’rast pas vlerësimit të fakteve juridike-relevante 

të kësaj çështje, çmuarjes me ndërgjegje dhe të kujdesshme të provave materiale dhe në 

mbështetje 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.596/2016, 

i datës 03.05.2018, i cili e ka marrë formën e prerë me datë 04.06.2018, vërtetohet se i padituri 

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

neni 320 i KPRK-së dhe gjykata në rastin konkret në kuptim të nenit 4,17 par. 1, 41, 

46,50,51,73 dhe nenit 320 të KPRK-së, si dhe nenit 365, të KPPK-së, e ka gjykuar me dënim 

në gjobë në shumë prej 600,00€, të cilin dënim i padituri është i detyruar që t’a paguajë në afat 

prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, si dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 

3 (tre) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit 

në afatin prej 1 viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, ndërsa të dëmtuarën, këtu paditësen e 

ka udhëzuar që të drejtën e saj për kompensim të dëmit, të e realizojë në kontest civil. Në rastin 

konkret nga kjo provë e administruar me padyshim është vërtetuar baza e kërkesëpadisë 

lëndore. 

 

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

fatura DGJ..., e datës 24.03.2014, sipas të cilës është konstatuar se pala pasive në procedurë me 

shfrytëzimin e energjisë elektrike në mënyrë të pa autorizuar i ka shkaktuar dëm palës paditëse 

në vlerën prej 5,731.42€, mirëpo sipas referatit të padisë dhe gjatë shqyrtimit nëpërmes të 

autorizuarit të palës aktive në procedurë, është vërtetuar se është korrigjuar rikthimi i 

humbjeve, duke iu zbritur të paditurit shuma prej 2,388.10€, siç është konstatuar në fq. 9, 

referenca 263, në transaksionet e konsumatorit DGJ..., të datës 26.11.2018, ashtu që vlera reale 

e kërkesëpadisë, është lartësia prej 3,344,32€. Andaj, gjykata  duke u bazuar edhe në nenin  

154 par. 1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, i publikuar në “Gazetën Zyrtare” të 

Republikës së Kosovës nr. 16, me datë 19.06.2012 (i cili është në implementim nga data 

20.12.2012), sipas të cilit në mënyrë shprehimore është paraparë se “Kush i shkakton tjetrit  

dëm ka për detyrë t’a kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e 

tij”, rezulton se i padituri është i detyruar që t’ia kompensojë palës paditëse vlerën e 

kërkesëpadisë së bashku me shpenzimet tjera aksesore edhe nga fakti se i njëjti në asnjë 

mënyrë nuk ka argumentuar se dëmi i lartcituar i palës aktive në procedurë, është shkaktuar pa 

fajin e tij, prej nga rezulton se dëmi lëndor i palës paditëse, është shkaktuar si pasojë e 

veprimeve kundërligjore të të paditurit i cili në këtë çështje  nuk ka parashtruar as përgjigje në 

padi edhe për kundër faktit se të njëjtit me kohë i është proceduar aktvendimi i datës 

21.01.2019 (për dhënien e përgjigjes së detyrueshme në padi), padia dhe provat materiale, sic 

vërtetohet nga fletëkthesat të cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

 

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

në kontest, ashtu që paditësit në emër të shpenzimeve procedurale iu pranua shuma prej 

40,00€, në emër të taksës gjyqësore të paguar për padi.  

 

Nga të lartcituarat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 
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GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

C.nr.845/2018, datë 28 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.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


