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Numri i lëndës: 2020:187258 

Datë: 17.03.2023 

Numri i dokumentit:     04095862 

 

C.nr.586/2020 

 

           GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional    

Afrim Gashi, në çështjen juridike të paditëses K. K. për D. dhe F. me E. E. Sh.a.(KEDS) - 

Prishtinë, të cilën e përfaqëson përfaqësuesja e saj e  autorizuar A. M., juriste e diplomuar, sipas 

autorizimit në shkresat e lëndës, kundër të paditurit Sh. (I.) H., nga fshati Ratkoc, komuna e 

Rahovecit, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i autorizuar, Av R. H. nga Rahoveci, sipas 

autorizimit në shkresat e lëndës për shkak të kompensimit të dëmit material, vlera e kontestit 

1.293.51 €uro, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor dhe zbatimit të provave, më 

15.02.2023, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 APROVOHET kërkesëpadia e paditëses K. K. për D. dhe F. me E. E. Sh.a.(KEDS) - 

Prishtinë. 

 

 OBLIGOHET  i padituri Sh. (I.) H., nga fshati Ratkoc, komuna e Rahovecit, që në emër 

të kompensimit të dëmit material të paguaj shumën prej 1.293.51 €uro, me kamatë vjetore sipas 

normës 8 %, e cila do të llogaritet që nga dita e paraqitjes së padisë me datë 22.12.2020, dhe atë 

në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi. 

 

 OBLIGOHET i padituri që paditëses t’i paguaj shpenzimet procedurale në shumë prej 

30,oo €uro, po ashtu në afat prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësja K. E. e K., Sh.a. (KEK)  me seli në Prishtinë, ka ushtruar padi kundër të paditurit 

Sh. (I.) H., nga fshati Ratkoc, komuna e Rahovecit, për shkak të kompensimit të dëmit material.  

 

 I padituri me datën 23.11.2021, gjykatës i ka paraqitur përgjigje në padi, në të cilën ka 

theksuar se nuk janë të vërteta thëniet-pretendimet e paditësit në padi, e në mungesë të bazës 

ligjore dhe të provave, konsideron se padia nuk është në rregull, nuk është e plotë, e pa 

argumentuar, jo reale dhe si e tillë inekzistente. 

 

 Sipas kësaj çështje juridike janë caktuar disa seanca të shqyrtimit kryesor në të cilën janë 

paraqitur përfaqësuesi i autorizuar e paditëses A. B. dhe A. M., ndërsa për të paditurin 

përfaqësuesi i tij autorizuar avokati R. H.. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i paditëses A. B. ka deklaruar se mbetet në tërësi si në padi, 

kërkesëpadi, të thënave të cekura në padi, në vlerë prej 1,293.51 €uro, i cili është dëm i shkaktuar 

nga i padituri si pasojë i kryerjes së veprës penale, nga neni 320 i KPK-së, për të cilën i padituri 
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është shpallur fajtor me aktgjykim P.nr.338/17, i datës 23.10.2018, i plotfuqishëm me datën 

03.12.2018, ku është shpallur fajtor duke e pranuar fajësinë në të gjitha pikat e aktakuzës. 

Lartësia e demit vërtetohet ne faturën e datës 08.02.2017 me nr. DGJ 17 HP 06519 e datës 

08.02.2017 ku shihet se llogaritja e demit është bere ne bazë të pajisjeve elektrike të cilat i ka 

pasur ne momentin e  keqpërdorimit të energjisë elektrike. llogaritja e dëmit është bërë nga 

departamenti i veçantë i cili është bërë duke respektuar procedurën për identifikim dhe 

parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike nr. 03/EL-021. Përfaqësuesja e 

paditëses A. M. ka theksuar se e kemi pranuar ekspertizën e Xh. S.,  ekspert i elektroteknikës, të 

cilën ekspertizë e kundërshtojmë dhe gjykata nuk duhet t’ia falte besimin kësaj ekspertize për 

shkak se eksperti në fjalë, në mendimin e tij për kalkulimin e shpenzimit të energjisë elektrike 

në mënyrë të pa regjistruar, ku ka zbatuar në mënyrë të pa saktë nenin dhe procedurën për 

identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të pa autorizuar të energjisë elektrike. Eksperti  

ekspertizën e ka bazuar në nenin 14 të procedurës për identifikimin, parandalimin dhe 

shfrytëzimit të pa autorizuar të energjisë elektrike, ku ky nen i referohet konsumatorëve familjarë 

e që në rastin konkret kemi të bëjmë me konsumatorin jo familjar e që përveç shkresave të lëndës 

kjo vërtetohet edhe në bazë të regjistrimit në ARBK-ës. Përfaqësuesja e autorizuar e paditëses 

A. M., në fjalën përfundimtare ka theksuar se baza dhe lartësia e kërkesëpadisë është vërtetuar 

me aktgjykimin  penal P.nr. 338/17, të datës 23.10.2018, i plotfuqishëm me datën 03.12.2018, të 

Gj.Th.Gj-Dega në Rahovec, ku i padituri e ka pranuar në tërësi fajësin në të gjitha pikat e 

aktakuzës, duke përfshirë edhe lartësinë e dëmit në vlerën e kërkesë padisë në shumën prej 

1.293.51 €, e cila vërtetohet me faturën DGJ17HP06519 të datës 08.02.2017. Nga ekspertiza e 

ekspertit Xh. S., nuk janë ofruar prova bindëse për gjykatën se vlera e dëmit të shkaktuar sipas 

këtij eksperti është 463.61 €, të cilën e ka zhvlerësuar ekspertiza e ekspertit S. G., ku sipas kësaj 

ekspertize i padituri me  veprimet e tij të kundërligjshme i kishte shkaktuar paditësit dëmin në 

vlerën prej 1.067.41 €, mirëpo llogaritja në këtë ekspertizë është bërë për tetë (8) orë punë, e jo 

siç parashihet në bazë të nenit 15 paragrafi 15.3 të procedurës për identifikimin dhe parandalimin 

e shfrytëzimit të paautorizuar të Energjisë Elektrike e miratuar nga ZRRE- e cila duhet të jetë 

për 11 orë pune siç parashihet në paragrafin 15.3 të nenit 15, deri në 12 orë pune. Orari i punës 

është definuar sipas lejes së punës të lëshuar nga komuna , ku orari i punës duhet të jetë i 

reklamuar në vend të dukshëm nga vet konsumatori ose në bazë të veprimtarisë së ushtruar e që 

në këtë rast orari i punës pre 08:00 deri në 19:00 (11 orë pune) ka qenë i reklamuar nga vet 

konsumatori dhe i njëjti është shënuar edhe në procesverbal me numër 1318786 të datës 

07.02.2017, të cilin e ka nënshkruar i padituri. Nga kjo që u tha u vërtetua se pala e paditur i ka 

shkaktuar palës paditëse dëmin në vlerë prej 1.293.51 €, Andaj i propozoi gjykatës që padinë 

dhe kërkesëpadinë ta aprovojë në tërësi si të bazuar, ta obligojë të paditurin në kompensimin e 

shpenzimeve procedurale. 

 

  Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit avokati R. H. ka deklaruar se mbetet në tërësi 

pranë përgjigjes ne padi, ku ka theksuar se në kohën e ekspertimit nga ana e zyrtarëve të K.-it 

është e vërtet se ka ekzistuar lidhja direkte, por nuk ka asnjë mundësi që i padituri gjatë këtyre 8 

muajve siç e kanë konstatuar edhe zyrtarët e K.-it, të i shkaktoj dëm ne shume prej 1,293.51 euro,  

pasi që këtu i padituri Sh. H. pjesën dërmuese te kohës e kalon ne terren e po ashtu i njëjti për 

këta 8 muaj qe është ngarkuar me këtë pagese, ka bere pagesa me faturë të rregullt, për kundër 

kësaj ka deklaruar se është i gatshëm që të pranoj kalkulimet si në ekspertizën e ekspertit, e cila 

ekspertizë është punuar në mënyrë profesionale dhe përkon me gjendjen faktike dhe të gjitha 

pretendimet e përfaqësueses së autorizuar të paditëses nuk qëndrojnë mbi këtë bazë, i propozoj 

gjykatës që pas administrimit të provave padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses ta aprovoj 

pjesërisht dhe t’i falë besimin ekspertizës së ekspertit Xh. S.. Ndërsa për pjesën tjetër të 

kërkesëpadisë ta refuzoj si të pa bazuar. Në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas 

administrimit te provave, gjegjësisht provës relevante këtu ekspertizës të punuar nga ana e 

ekspertit Xh. S., unë si i autorizuar i palës së paditur jam i bindur se pala e paditur ka shpenzuar 

vetëm shumën prej 463.61 Euro, dhe gjykata të paditurin duhet ta obligoj që rikthimin e 
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humbjeve të bëjë vetëm në këtë shumë, ndërsa sa i përket ekspertizës të punuar nga ana e eksperti 

S. G. e njëjta në parim duket se është punuar në mënyre profesionale por e njëjta është e ngarkuar 

me tetë orë të plota të punës që realisht i bie se nuk ka pasur mundësi që të bëj tetë ore pune 

efektive i padituri.Andaj duke pasur parasysh të gjitha këto që i theksova me lartë dhe duke pasur 

parasysh ekspertizën e eksperti Xh. S. gjykatës i propozoj edhe njëherë që kërkesëpadinë e palës 

paditëse ta aprovoj si pjesërisht të bazuar dhe të paditurin ta obligoj vetëm sa i përket shumës 

prej 463.61 Euro. Ndërsa sa i përket shpenzimeve procedurale ja lë gjykatës që të vendos. 

 

 Për të vërtetuar faktet vendimtare në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata i ka 

zbatuar këto prova: ka bërë leximin e aktgjykimit penal P.nr.338/2017, prej datës 23.10.2018, i 

plotfuqishëm nga data 03.12.2018,  ka bërë leximin e faturës të kalkulimit nr.101534 të datës 

08.02.2017, ka bërë leximin e faturës DGJ13HP06519 të datës 08.02.2017, leximin e njoftimit i 

lëshuar nga paditësja i datës 14.11.2020, leximi i ekspertizës së ekspertit të elektros Xh. S. i datës 

03.10.2022, leximi i ekspertizës së ekspertit të elektros S. G. të datës 23.01.2023. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç, duke i vlerësuar në deklaratat e 

ndërgjyqësve si dhe duke u mbështetur në dispozitën e nenit 7 dhe 8 të LPK-së, në bazë të bindjes 

së vetë të lirë, është konstatuar se kërkesë padia e paditëses është e bazuar dhe e njëjta është 

aprovuar. 

 

Nga provat e zbatuara është vërtetuar kjo gjendje faktike: 

 

Me shikimin në aktgjykimin e kësaj gjykate P.nr.338/2017, prej datës 23.10.2018, i 

plotfuqishëm nga data 03.12.2018, vërtetohet se i padituri e ka pranuar fajësinë, është shpallur 

fajtor dhe është dënuar me kusht. 

 

Me shikimin në faturën së kalkulimit të datës 08.02.2017, vërtetohet se energjia e 

shpenzuar e paautorizuar është 1.666 KWH. 

 

Me leximin e faturës mbi llogaritjen e dëmit DGJ13HP06519 e datës 08.02.2017, 

vërtetohet se vlera totale e borxhit është 1.293.51 €. 

 

Me leximin e njoftimit të lëshuar nga paditësja të datës 14.11.2022, është vërtetuar se 

paditësja e ka njoftuar paditësin se me veprimet e tij ka shkaktuar dëmin në vlerë prej 1.293.51€ 

dhe është ftuar i paditësu që në afat prej 7 ditësh të arrij marrëveshje për pagesën e dëmit, e cila 

marrëveshje do të ndërpres procedurat tjera ndëshkuese të parapara me Ligjet e Kosovë. 

 

Me leximin e ekspertizës  së ekspertit të elektros, Xh. S. të datës 03.10.2022, është 

vërtetuar se  lidhur me rikthimin e humbjeve si dhe ngarkimi për shpenzime, konsumatori duhet 

të bëj pagesën e dëmit prej 463.61 €. 

 

Me leximin e ekspertizës së ekspertit të elektros S. G. të datës 23.01.2023, është vërtetuar 

se lidhur me rikthimin e humbjeve si dhe ngarkimi për shpenzime, konsumatori duhet të bëj 

pagesën e dëmit prej 1.067.41 €.  

 

 Eksperti Xh. S., ka deklaruar se në tërësi mbetet pranë mendimin të tij profesional të 

dhënë pranë ekspertizës së tije, pavarësisht deklarimeve të përfaqësueses së autorizuar të 

paditëses, nuk e ndërron mendimin e dhënë në ekspertizë dhe nuk janë përmbajtur nga vet 

procedura e identifikimit dhe parandalimit të shfrytëzimit të pa autorizuar të energjisë elektrike 

(21 Korrik 2009), sikurse që e kanë cekur te konstatimet faqe 3 pika 1.  
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             Eksperti S. G., ka deklaruar se orari i punës është caktuar në bazë të rregullativës ligjore 

të ZRE-së dhe se nuk mundet me u caktua orar tjetër pos 8 apo 16 orë.  

  

Dëshmitarja D. G. ka deklaruar se llogaritja e rikthimit të humbjeve është bërë bazuar ne 

procedurën për identifikim dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike 

përkatësisht nenit 15 për konsumatorët jo familjar. Fuqia e pajisjeve elektrike është evidentuar 

në procesin me nr. 1318786 të datës 07.02.2017, kalkulimi i rikthimeve te humbjeve është i saktë 

dhe qëndrojmë pas kalkulimit dhe përgjigjes ndaj ekspertizës, kurse te kalkulimi pas analizës së 

ekspertizës është vërejtur se dallimi qëndron ne orar të punës. Eksperti ka llogaritur orarin e 

punës sipas nenit 14 i cili shfrytëzohet për konsumatorët familjar ndërsa orari i punës duhet te 

llogaritet sipas nenit 15 sipas procedurës së lartcekur i cili shfrytëzohet për konsumatorët jo  

familjar, kalkulimi i rikthimit të humbjeve rezulton me vlere 1293.51 euro duke zbatuar nenin 

15 e jo nenin 14 të procedurës, rikthimi i humbjeve bëhet për 22 ditë ne muaj. 

 

Me nenin 136 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) është paraparë se “Kush 

i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është 

shkaktuar pa fajin e tij”, ndërsa me nenin 137 të po këtij ligji, është paraparë se “Dëmi është 

zvogëlimi i pasurisë së dikujt (dëm i zakonshëm) dhe pengimi i rritjes së saj (fitimi i humbur), 

si dhe shkaktimi tjetrit i dhembjes fizike, vuajtjes psikike ose frikës (dëmi jo material)”.   
 

Në bazë të lartcekurave gjykata ka ardhur në përfundim se është argumentuar fakti se i 

padituri i ka shkaktuar dëm paditëses në vlerë prej 1,293.51 €uro, si rezultat i vjedhjes së rrymës, 

e që është vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Gjakovë, Dega Rahovec, Divizioni 

Penal, P.nr.338/2017, prej datës 23.10.2018, i plotfuqishëm prej datës 03.12.2018, vërtetohet se 

i padituri është shpallur fajtor dhe është dënuar me kusht. 

 

Si fakt relevant në këtë çështje juridike gjykata mori për bazë aktgjykimin e Gjykatës 

Themelore Gjakovë, Dega Rahovec, Divizioni Penal, P.nr.338/2017, prej datës 23.10.2018, i 

plotfuqishëm me datën 03.12.2018 dhe të thënave të paditëses. Gjykata nuk mundi të ja fali 

besimin asnjërës ekspertizë pasi që të dyja ishin në kundërshtim me njëra tjetrën. 

 

Andaj në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë dhe bazuar në dispozitën e nenit 136 

dhe 137 të LMD-së, si dhe në dispozitën e nenit 143 të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është mbështetur në dispozitën e nenit 452.1 të 

LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, 

C.nr.586/2020, më: 15.02.2023 

 B. Profesional                                                                                                     Gjyqtari  

Afrim Gashi                                                                                             Betim Behluli 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditëve,  

                                       nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, ankesa paraqitet nëpërmjet 

                           të kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit–Divizioni Civil në Prishtinë.

                                                                                                                                     


