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Numri i lëndës: 2019:125959 

Datë: 01.10.2021 

Numri i dokumentit:     02234785 

 

 

     C.nr.34/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, sipas gjyqtares 

Kaltrinë Haliti, me bashkëpunëtorin profesional Baki Sylejmani në çështjen juridike të 

paditëses Korporata Energjetike e Kosovës –Sh.a. (KEK) Kompania Kosovare për Distribuim 

dhe Furnizim me Energji Elektrike Sh.a. (KEDS) nga Prishtina, Sheshi “Nënë Tereza” nr.36 

Prioshtinë, të cilin e përfaqëson i autorizuari  i saj Jetullah Mehmeti, jurist nga Gjilani, kundër 

të paditurit M.K. nga Gjilani, me objekte kontesti kompensim i dëmit material, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor më datë 29.09.2021 mori  këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditëses KEK-u Kompania 

Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike Sh.a. (KEDS) nga Prishtina, e 

paraqitur ndaj të paditurit M.K. nga Gjilani, dhe  DETYROHET i padituri, që paditëses t’ia 

paguaj shumën prej 228.21 € (dyqindë e njëzetë e tetë euro e njëzet e një cent) në emër të 

borxhit, lidhur me shpenzimet e energjisë elektrike,  me kamatë ligjore  prej 8% ,duke filluar 

nga dita e ngritjes së kësaj padie e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 15 

ditëve, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

II.  REFUZOHET si e pabazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses, në lartësi prej  

810.78 euro, të kërkuara më shumë se shuma e gjykuar. 

 

III.  Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja Korporata Energjetike e Kosovës–Sh.a. (KEK) Kompania Kosovare për Distribuim 

dhe Furnizim me Energji Elektrike Sh.a. (KEDS) nga Prishtina,  përmes përfaqësuesit ligjor në 

këtë gjykatë më datë 28.12.2017, ka paraqitur padi për kompensimin e dëmit material në vlerë 

prej 1,038.99 euro, për harxhimin e energjisë elektrike, ndaj të paditurit M.K. nga Gjilani si 

dhe ka  kërkuar edhe shpenzimet e procedurës gjyqësore. 
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Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas pranimit të padisë duke vepruar konform 

nenit 394 dhe 395 të LPK-së, palës së paditur ia ka dërguar aktvendimin për përgjegjje në padi. 

Me të cilin e ka njoftuar të paditurin për detyrimin ligjor për dhënie të përgjigjes në padi dhe 

për pasojat ligjore që do ti ketë nëse nuk paraqet  përgjigje në padi. 

 

Përfaqësuesi i paditëses në seancën përgaditore, kryesore dhe në fjalën përfundimtare ka 

mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë lidhur me dëmin e shkaktuar në emër të 

rikthimit të humbjeve (për një vit mbrapa nga viti 2013)  nga pala e paditur,  pasi që e njejta 

është vërtetuar me aktgjykim penal Pnr.1383/2013 e dt. 28.10.2013 ku është konstatuar se 

është shfrytëzuar në mënyrë të kundërligjshme energjia elektrike,  ashtu ka kërkuar nga gjykata 

që të aprovohet në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e tyre dhe ta detyroj të paditurin që ta kthej 

borxhin në shumë prej 1,038.99€, e cila vërtetohet nga trasnksioni i konsumtorit në emër të 

Lokalit-  M.K. nga Gjilani me nr. të njehsorit 9015349. Ndërsa në fjalën përfundimtare i njëjti 

ka deklaruar se duke u bazuar në deklarimet e thëna deri më tani, si dhe provat të cilat gjenden 

në shkresat e lëndës,  i njejti konsideron se gjykatës i ka sjellë dëshmi të mjaftueshme që 

kërkesëpadinë e saj ta aprovoj në tërësi si të bazuar në shumën prej 1,038.99 euro, me kamatë 

ligjore si dhe i ka kërkuar shpenzimet e procedurës për taksë në shumë prej 30 euro.  

 

I padituri si në shqyrtimin përgatitor, kryesor ashtu edhe në fjalën përfundimtare  ka deklaruar 

se e konteston për nga lartësia padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar duke shtuar 

se gjatë kësaj periudhe në lokalin e tij ka qenë shfrytëzues Autoshkolla “Agimi” e më pastaj e 

ka shfrytëzuar një kohë një fizere, i njejti ka theksuar shuma për të cilën ngarkohet është shumë 

e lartë dhe nuk nuk përputhet fare me shumën reale të shpenzuar, i njejti për vërtetimin e 

lartësisë së dëmit të shkaktuar si rezultat i kyqjes së kundërligjshme gjyktës i ka propozuar që 

të bëhet nxjerrja e provës përmes ekspertizës së Ingjinierit të Elektros. 

 

Eksperti Selami Spahiu nga fshati Muqiverc, Komuna e Gjilanit- Ingjinier i Elektros në 

ekspertizën e tij në mes tjerash ka theksuar se duke u bazuar në trasaksionin e konsumatorit me 

shifër DGL9015349 duke bërë kalkulimin e shpenzimeve të energjisë elektrike pas rikthimit të 

humbjeve dhe  bazuar në shpenzimet vjetore të energjisë elektrike duke marrë si prerje muajin 

prill të vitit 2013 ku nga vlera maksimale e shpezimeve zbresim vlerën minimale të 

shpenzimeve të energjisë elektrike e që bazuar në këtë del shuma e sakt e shpenzimeve 

elektrike me të cilat i padituri e ka dëmtuar tani paditësen.  

 

Eksperti Selami Spahiu nga fshati Muqiverc, Komuna e Gjilanit- Ingjinier i Elektros në 

shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt. 29.09.21 ka deklaruar se nga transaksionet e 

konsumatorit M.K. është vërejtur se nga momenti i rikthimit të humbjeve gjegjësisht 

montimit të njehësorit të ri hargjimi i energjisë elektrike ka qenë Prill 2012- Maj 2013 - 

317.04€, Prill 2011- Maj 2012 shqenzimi ka qenë 94.78 € dhe Prill 2010-Maj 2011 

shpenzimi i energjisë elekrike ka qenë 284.54€ dhe nga ajo që thuhet nga dt. e papërcaktuar 

deri në vitin 2013 nga transaksioni i konsumatorit vërehet se keqperdorimi është bërë nga 

Prilli 2011 deri ne Maj 2012 e që shpenzimet e keqperdorimit kanë qenë 94.78€. Këtë e 

dokumenton edhe hargjimi i energjisë elektrike nga Prilli 2013 deri në Maj 2016 e që ka 
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qenë Prill 2013- Maj 2014 - 291.64€, Prill 2014- Maj 2015 shpenzimi ka qenë 352.99€ dhe 

nga Prilli 2015- Maj 2016 shpenzimi ka qenë 248.90€, e që i bie 3 vite pas rikthimit të 

humbjeve gjegjësisht vendosjes së njehesorit të ri dhe 2 vite para rikthimit të humbjeve 

gjegjesisht sa ka qenë njehesori i vjetër hargjimet kanë qenë përafersisht të njejta 

përjashtuar periudhën Prill 2011, Maj 2012 ku shpenzimet kanë qenë 94.78 euro e që këtu 

është dyshimi i keqpërdorimit të njehësorit. Në rastet kur bëhet vlerësimi i keqpërdorimit 

të energjisë elektrike nga kartela e transaksionit vlerësimi bëhet në këtë mënyrë: nga vlera 

maksimale që është 320.99 € zbresim vlerën minimale të shpenzimit të energjisë elektrike e 

që është 94.78€ dhe gjejmë vlerën që konsumatori M.K. nga Gjilani e ka dëmtuar KEK-un 

dhe ajo vlerë është: 322.99€(max) minus 94.78€(min) baraz me 228.21 €.  
 
 

Me qëllim të vlerësimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me këtë çështje civilo- 

juridike, në shqyrtimin kryesorë të mbajtur, gjykata bëri administrimin dhe leximin e këtyre 

provave edhe atë:Aktgjykimin penal me numër P.nr.1383/2013 i datës 28.10.2010 i formës së 

prerë me datën 18.07.2016, Transaksioni i konsumatorit me nr.DGL-9015349 i dt.19.12.2017, 

Transaksioni i konsumatorit me nr.DGL-9015349 i dt.08.03.2021 si dhe ekepsertiza e ekspertit 

ingjinier i elektros e dt.20.09.2021. 

 

Pas vlerësimit të provave të administruara, në kuptim të dispozitës së nenit 8 të LPK-së, 

gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: Se i padituri  në mënyrë të paautorizuar ka keqëpërdorur 

energjin elektrike dhe se fatura e rikthimit të humbjeve është shuma prej 228.21 €. 

 

Nga Aktgjykimi penal me numër P.nr.1383/2013 i datës 28.10.2010 i formës së prerë me datën 

18.07.2016, gjykata vërtetoi faktin se i padituri është shpallur fajtor për shkak të veprës penale 

vjedhja e shërbimeve komunale,  nga neni 320 të KPRK-ës  dhe është  denuar me denim me 

gjobë në shumë prej 250 euro.  

 

Nga Transaksioni i konsumatorit me nr.DGL-9015349 i dt.19.12.2017, gjykata vërtetoi faktin 

se ky transaksion është në emër të Lokal Musah Kryeziu dhe borxhi është në emër të rikthimit 

të humbjeve në shumë prej 1,038.99 euro. 

 

Nga Transaksioni i konsumatorit me nr.DGL-9015349 i dt. 08.03.2021, gjykata vërtetoi faktin 

se edhe ky transaksion evidentohet në emër të Musah Kryeziu i cili shfrytëzohet si lokal. 

 

Nga ekpertiza e ekspertit të elektros gjykata vërtetoi faktin se vlera që është dëmtuar paditësja 

nga konsumatori është shumë 228.21€. 

 

Duke u bazuar në faktin se kontrata për shërbimet është kontratë e dyanshme ngarkuese, 

respektivisht krijon të drejta dhe detyrime për dy  palët, e që paditësja në tërësi e ka 

përmbushur detyrimin e saj duke i ofruar shërbime të energjisë elektrike te i padituri, atëherë 

rrjedhë edhe detyrimi i të paditurit që të shpërblejë paditësen me pagesën e këtyre shërbimeve 

si kundër shpërblim. 
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Këtë detyrim e ka përcaktuar shprehimisht neni 136 i LMD/Ligji i vitit  2012 që është në fuqi 

në kohën e themelimit të raportit civil/ në të cilën nen thuhet se “Kush i shkakton tjetrit dëmin ka 

për detyrë ta kompensojë, në qoftë se nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij,,. 

 

 Duke u bazuar  në gjendjen faktike të përshkruar si më lartë, gjykata e ka aprovuar pjesërisht 

kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar në ligj duke e detyruar të paditurin, që paditëses të ja 

paguaj borxhin në shumë prej 228.21€ në emër të kompensimit të dëmit-rikthimit të humbjeve 

(për një vit mbrapa vitit 2013),  andaj vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, 

ndërsa e ka refuzuar si të  pabazuar kërkesëpadinë e paditëses përtej shumës së gjykuar si në 

pikën II të këtij aktgjykimi, përkatësisht shumën e kërkuar, në lartësi prej  810.78 euro për 

arsye se në bazë të Ekspertizës-Raportit Teknik të përpiluar nga eksperti i lëmisë përkatëse- 

Ingjinier i elektros është vërtetuar se i padituri ka keqpërdorur energjinë elektrike dhe me këtë 

rast paditëses i ka shkaktuar dëm shumën në lartësi prej  228.21€. 

 

Gjykata ka vendosur si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi konform nenit 450 të 

LPK-së duke u bazuar në suksesin e palëve ndërgjyqëse në këtë procedurë, pasi që asnjëra nga 

palët në procedur nuk e ka fituar procesin kontestimor në këtë çështje juridike kontestimore. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë e bazuar  në nenin, si dhe nenit  142 pika 1 dhe 2  të LPK-se,  dhe 

nenit 154 të LMD-ës vjetër, u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.34/2012, dt. 29 Shtator 2021  

 

                                                            Gjyqtarja 

                             Kaltrinë Haliti 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi,  është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditë, pas ditës së pranimit të vendimit.  Ankesa dorëzohet 

në dy ekzemplarë përmes kësaj gjykate. 

 


