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Numri i lëndës: 2019:090971 

Datë: 17.06.2020 

Numri i dokumentit:     00969429 

 

                                                                                                                    C.nr.151/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Civil, gjyqtari  Gazmend Ajvazi, me bashkëpunëtorin profesional Baki Sylejmani, në çështjen 

juridike të paditëses Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike KEDS, Sh.a, me 

seli në Prishtinë në Rr. ‘’Bulevardi Bill Klinton’’ nr. 3, Ndertesa e Elektrokosovës kati i II nr. 

5, të cilën e përfaqëson D.R zyrtar ligjor nga Gjilani, kundër te paditurit L.H nga Gjilani, me 

objekt kontesti kompensimi i dëmit, vlera e kontestit 496.94 €, pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor me datë 16.06.2020,   mori këtë:  

 

        A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I. APROVOHET në tërësi si bazuar kërkesëpadia e paditëses Komapania Kosovare për 

Furnizim me Energji Elektrike /KEDS/,Sh.a,  me seli në Prishtinë, dhe  OBLIGOHET i 

padituri L.H nga Gjilani, që paditëses në emër të dëmit material t’ia paguajë shumën pre j 

496.94 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas  marrjes së të këtij aktgjykimi nën kërcënim 

të përmbarimit të dhunshëm. 

 

II. OBLIGOHET i padituri që paditëses t’ia paguaj shumën prej 20€, në emër të taksës 

gjyqësore për padi. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  

 

Paditësja, në këtë gjykatë ka ushtruar padi me dt.08.02.2018, ndaj të paditurit, me 

objekt kontesti kompensimi i dëmit material, duke theksuar se i padituri prej datës së 

pavërtetuar e deri më dt.28.11.2013 në shtëpinë e tij me qëllim që ti sjell vetit pasuri të 

kundërligjshme, pa autorizim ka shpenzuar energji elektrike në atë mënyr që përmes shiririt të 

rentgenit, në xhamin e njesorit elektrik, ka penguar diskun që të regjistrojë energjin e 

shpenzuar elkektrike ku me veprimin e tij i padituri i ka shkaktuar paditësit dëmin material në 

vlerë prej 496,94€. Njëhsori elektrik është në emër të prindit të të paditurit ndërsa i padituri 

jeton bashk me prindin në bashkësi familjare dhe ka shpenzuar energjin elektrike. 

Pas pranimit të padisë, kjo gjykatë duke vepruar në pajtim me nenin 394 dhe 395 të  

LPK-së, palës së paditur ia ka dërguar padinë, në mënyrë që i njëjti të paraqes përgjigje lidhur 

me pretendimet e paditëses, ku e paditura në përgjigjen në padi e ka kundërshtuar në tërësi 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit duke i propozuar gjykatës që ta refuzoj këkresëpadinë në 

tërësi si të pabazuar. 
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Lidhur me këtë çështje gjykata më datë 12.02.2020 dhe 16.06.2020 ka caktuar 

shqyrtimet gjyëqsore ku i padituri L.H është ftuar në mënyr të rregullt, ftesën e ka pranuar 

mirëpo mungesën e tij nuk e ka arsyetuar dhe gjykata me propozimin e përfaqësuesit të 

paditëses seancën e ka mbajtur në mungesë të të paditurit L.H.  

 

I autorizuari i paditëses gjatë shqyrtimit kryesor dhe fjalës përfundimtare ka deklaruar 

se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, për dëmin e shkaktuar material nga i 

padituri në shumë prej 496,94 €, ku i njejti në shtëpinë e tij ka shpenzuar energjin elektrike në 

mënyr të paautorizuar, fakt ky i vërtetuar me aktgjykimin e formës së prerë penal P.nr.222/14 

të dt.30.12.2015, i cili ka marr formën e prerë me datë.22.10.2015 dhe me qenëse i padituri deri 

më tani nuk e ka përmbushur dëmin e shkaktuar material ndaj paditëses, i ka propozuar 

gjykatës që si provë të shtjellohet Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan si dhe 

transakcioni i konsumatorit dhe pas administrimit të këtyre provave të aprovoj në tërësi 

këreksëpadinë e paditëses si të bazuar, si dhe ta detyroj të paditurin në përmbushjen e dëmit të 

shkaktuar në shumë prej 496,94 €. Gjithashtu i njëjti i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurë 

për pagesën e taksës gjyqësore në shumë prej 20€.  

 

Për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata gjatë 

shqyrtimit kryesor ka bërë administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave:Aktgjykimi penal 

P.nr.222/2014 i dt.310.12.2015, Transakcioni i konsumatorit me numrin unik 9022641 në emër 

të Z.H, e cila përfshin periudhën kohore nga data 01.01.2013 e deri më dt.31.12.2017. 

 
Pas vlerësimit me kujdes të secilës prove veç e veç dhe të githa së bashku, në kuptim të 

nenit 8 të LPK-ës gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: Se i padituri prej datës së pavërtetuar e 

deri më dt.28.11.2013, në shtëpinë e tij me qëllim që të i sjell vetit pasuri të kundërligjshme, pa 

autorizim ka shpenzuar energji elektrike në atë mënyrë  që përmes shiririt të rentgenit, në 

xhamin e njesorit elektrik, ka penguar diskun që të regjistrojë energjin e shpenzuar elektrike ku 

me veprimin e tij i padituri i ka shkaktuar paditësit dëmin material në vlerë prej 496,94€, ku i 

njejti edhe është gjykatuar me dhe është shpallur fajtor fakt ky i vërtetuar nga Aktgjykimi 

penale P.nr.222/14 i dt.30.12.2015 i formës së prerë me datë 22.10.2015. 

 

             Nga Transakcioni i konsumatorit me numrin unik 9022641 gjykata vërtetoi faktin se 

kjo kartel evidentohet në  emër të Z.H, prindi të paditurit e cila përfshin periudhën kohore nga 

data 01.01.2013 e deri më dt.31.12.2017. 

 

Duke u bazuar në një gjendje të tillë faktike të vërtetuar me provat materiale dhe 

personale, gjykata e ka aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditëses si ta bazuar me ligj, meqë 

këreksat e tilla kanë mbështetje ligjore respektivisht në nenin 136.1 dhe 137 të LMD-ës së vitit 

2012 i cili parashihe se “kush i shkaton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompesojë, përveç nëse 

vërtetohet se dëmi është shkatuar pa fajin e tij” dhe mbi këtë bazë i padituri është përgjegjës 

për shkaktimin e dëmit ndaj të paditurës. 

Gjithashtu gjykata ka marrë për bazë edhe nenin 140 të LMD-së, së vitit 2012 sa i 

përket demit material mbi përgjegjësinë e të paditurit mbi bazën e fajësisë, ku në dispozitën 

përkatëse është përcaktuar se ‘’ Fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje 

ose nga pakujdesia,, ashtu që gjykata e detyroi të padituren që paditëses t’ia kompenzoj dëmin 

material   në shumë prej 496.94 €. 
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Andaj, i padituri është i detyruar për kompenzimin e këtij dëmi nga fakti se baza 

juridike e kërkesëpadisë është vërtetuar dhe se tani e paditura qëndron në detyrim për 

kompenzim konform nenit 169 të LMD, së re në të cilën është përcaktuar se ‘’Personi 

përgjegjës ka për detyrë që të rivendos gjendjen e cila ka qenë para se të shkaktohet dëmi.”. 

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, ashtu që e detyroj të 

paditurin që konform nenit 453.1 të LPK-së, t’ia paguaj paditëses shpenzimet e procedurës 

kontestimore dhe atë në emër të taksës gjyqësore shumën prej 20€. 

 

Andaj, nga të cekurat më lartë, e duke u bazuar  në nenin 143 të LPK-së, gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

   

 

    GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

            C.nr.151/2018 më dt.16.06.2020 

 

                                         Gjyqtari 

                                                            Gazmend Ajvazi  

                                                                                            _____________

                      

   

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi.Ankesa në kopje të mjaftueshme dorëzohet përmes kësaj gjykate. 
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