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-Numri i lëndës: 2021:004644 

Datë: 29.07.2021 

Numri i dokumentit:     02043419 

 

                 C.nr.2388/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil si 

gjykatë civile e shkallës së parë, me gjyqtaren Mirvete Alidema dhe  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, me adresën  Bulevardi “ Bill Klinton” nr.3 Ndërtesa e Elektrokosovës , 

Kati II nr.5,  të cilin e përfaqëson i autorizuari  i saj ligjor Driton Rexhepi, nga Gjilani, kundër 

të paditurit S.R.E. nga Gjilani, Rr.”....” nr..... për kompensimin e dëmit material, pas   

shqyrtimit të mbajtur kryesor më datën 21 Qershor 2021 mori  këtë: 

 

A   K   T   GJ   Y   K   I   M 

 

I. MIRATOHET  PJESËRISHT  kërkespadia e paditëses Korporata Energjetike e Kosovës –

Sh.a. (KEK) Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike Sh.a. 

(KEDS) nga Prishtina,  e paraqitur ndaj të paditurit S.R. E. nga Gjilani dhe  DETYROHET i 

padituri, që paditëses t’ia paguaj shumën prej 216.89 € (dyqind e gjashtëmbëdhjetë euro e 

tetëdhjetë e nëntë cent), në emër të borxhit, lidhur me shpenzimet e energjisë elektrike,  me 

kamatë ligjore në lartësi prej 3.5 %, duke filluar nga dita e paraqitjes së  padis e deri në 

pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, nën pasojat e  përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

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

1,983.03 € të kërkuara më shumë se shuma e gjykuar. 

 

III.  DETYROHET i padituri që të paguaj shumën prej 150 € në emër të përpilimit të 

ekspertizës së ekspertit të elektroenergjetikës. 

 

 

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 të saj  

ligjor Driton Rexhepi në këtë gjykatë më datë  23 mars 2015 ka paraqitur Padi për 
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kompensimin e dëmit material në vlerë prej 2.199.92  për harxhimin e energjisë elektrike, ndaj 

të paditurit S.R. E. nga Gjilani duke kërkuar që t’ia paguaj edhe shpenzimet e procedurës 

gjyqësore. 

 

Gjykata Themelore në Gjilan me Aktgjykimin C.nr.164/2015 të datës  21 Shator 2017 e ka 

aprovuar  kërkesëpadinë e paditëses  dhe e ka detyruar të paditurin  S. R. E. nga Gjilani, që 

paditëses  në emër të kompensimit të dëmit material për shpenzimin e  energjisë elektrike, t’ia 

paguaj  shumën e të hollave  në vlerë prej 2.199.92 € .64 €,  me kamatë ligjore duke filluar prej 

ditës së  paraqitjes  të padisë e deri në pagesën definitive, të gjitha në afat prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

Gjykata e Apelit të Kosovës në Prishtinë  me Aktvendimin me numër veprues të lëndës 

CA.nr.1507/2018 të datës  24.11.2020  duke vendosur sipas ankesës së të paditurës e ka prishur 

Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan dhe lëndën e ka kthyer në shkallë të parë në 

rigjykim gjegjësisht në rivendosje. 

 

Lidhur me këtë çështje Gjykata ka caktuar shqyrtimin gjyqësor për datën  06.04.2021, në të 

cilën seancë i autorizuari i paditëses edhe më tutje ka deklaruar se qëndron pranë padisë  dhe 

kërkesëpadisë lidhur me dëmin e shkaktuar nga pala e paditur, pasi që e njejta është vërtetuar 

me aktgjykim penal ku është konstatuar se është shfrytëzuar në mënyrë  të kundërligjshme 

energjinë  elektrike duke kërkuar nga gjykata që të aprovohet në tërësi si e bazuar kërkesëpadia 

e saj  dhe ta detyroj të  paditurin që ta paguaj  borxhin në vlerë prej 2,199.92€ e cila vërtetohet 

nga transakcioni i i konsumatorit në emër të S.E. me nr. të njehsorit DGL-........., si dhe fatura e 

dt. 12.05.2009.  Në fjalën përfundimtare i njëjti ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë 

dhe kërkesëpadisë duke kërkuar nga gjykata që  ta obligoj të paditurin ta paguaj shumën prej 

2,199.92 € edhe atë në afat sa më të shkurtër kohor. 

 

I padituri S.E. ka deklaruar  që  njehsori elektrik në atë kohë kishte  qenë në defekt dhe përmes 

inkasantit është urdhëruar që të bëjë ndërrimin e të njëjtës  dhe sipas sugjerimeve të tij e ka 

bërë kërkesën me pagesë më dt. 05.09.2008, në të cilën kërkesë ka kërkuar që të bëhet ndërrimi 

i njehsorit elektrik dhe për shkak të neglizhencës së stafit të njëjtit  nuk i është kthyer kërkesa 

as brenda afatit prej 8 muajsh dhe i njëjti pas këtij afati vetë e ka ndërruar orën. I njëjti  i ka 

propozuar gjykatës që të caktoj një ekspert për vlerësimin e dëmit të shkaktuar për periudhën 

kohore nga data 20.03.2009 të cilën propozime gjykata me aktvendim procedural e ka miratuar. 

I njëjti në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas pranimit të ekspertizës të  ekspertit të 

elektroenergjetikës   është  vërtetuar se borxh apo dëm ndaj paditëses ka shumën prej 216,89 € 

e jo ashtu siç pretendon paditësja në kërkesëpadi. Andaj në fund i njëjti ka kërkuar nga gjykata 

që kërkesëpadia e saj sa i përket shumës së borxhit më tepër se sa është në ekspertizë të 

refuzohet si e pabazuar. 

 

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: Kartela e transaksionit të konsumatorit me shifrën DGL-9020459 si dhe 

Aktgjykimi penal i kësaj gjykate P. nr.434/09 i dt.13.06.2013 i plotfuqishëm më dt.16.11.2013, 
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Kartela e transaksionit të konsumatorit me shifrën DGL-9020459, Deklarata e S.E. pa numër 

dhe pa datë; Fatura e dt.02.03.2009; Dëftesa e dt.07.01.2009; Fatura e dt.03.01.2009;Fatura e 

dt.01.11.2008, 21.08.2008; dëftesa e pagesës e dt.04.08.2008,23.06.200, 25.05.2013; Vërtetimi 

mbi ndërrimin dhe heqjen e njehsorit elektrik e dt.04.03.20-09; procesverbali i KEK-ut i 

dt.20.03.2009 për mungesën orës elektrike; fatura e dt.12.05.2009 dhe 01.04.2009; Raporti 

teknik mbi analizën e pretendimeve për shfrytëzim të pa autorizuar të energjisë elektrike të 

hartuar nga S.S. 

 

 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 keqpërdorur 

energjinë elektrike dhe se fatura e rikthimit të humbjeve është shuma prej 216.89€. 

 

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 pjesërisht  e ka 

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

rrjedh edhe detyrimi i të paditurit që të shpërbleje paditësen me pagesën e këtyre shërbimeve si 

kundër shpërblim. 

 

Këtë detyrim e ka përcaktuar shprehimisht neni 154 i LMD/Ligji i vitit 1978 që ka qenë 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”. 

 

 Prandaj 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 216,89 € (dyqind e gjashtëmbëdhjetë e tëtëdhjetë 

euro e nëntë cent ), në emër të kompensimit të dëmit-rikthimit të humbjeve,  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,  prej  1,983.03 € , për arsye se në bazë të Raportit Teknik të përpiluar nga eksperti 

përkatës është vërtetuar se i padituri ka keqpërdorur energjinë elektrike  dhe fatura në emër të 

rikthimit të humbjeve është  216.89€. 

 

Gjykata ka vendosur që ta detyroj të paditurin që të bëjë pagesën për përpilimin ekspertizës 

përkatëse në shumë prej 150 €, në mbështetje të nenit 361 dhe 358 të LPK-së. 

 

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 Përgjthshëm-Divizioni Civil 

C.nr.2388/2020, më datën 21 Qershor 2021  
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                                                                                                                                 Gjyqtarja, 

                             Mirvete Alidemi 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


