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Numri i dokumentit:     00384079 

 
 

  C.nr.811/2016 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN,  si gjykatë civile e shkallës së parë, përmes 
gjyqtares Mevlide Shabani, në çështjen kontestimore të  paditëses KEK-u, sh.a Divizioni i 
Furnizimit Distrikti në Gjilan, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson e autorizuara e saj S.M 
juriste nga Gjilani, e paraqitur kundër të paditurit N. /H./ P. nga fshati … ,Komuna e Gjilanit, 
të cilin e përfaqson Rr.L, av. Nga Gjilani,  me objekt kontesti,  kompensim i dëmit material, 
vlera e kontestit 1.850,94 €, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik, në prezencën e 
palëve ndërgjyqëse më datë 06.05.2019, mori këtë: 
 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
 
I.      APROVOHET si e bazuar  kërkesëpadia e paditëses KEK-u Sh.A Distrikti Gjilan, e 
paraqitur ndaj të paditurit N.P nga fshati Dobërqan,Komuna e Gjilanit DETYROHET i 
padituri, që paditëses të ia paguaj demin e shkaktuar material, në shumë prej 1.850.94 € 
(njëmijë e tetëqindë e pesëdhjetë euro e  nëntëdhjetë e katër cent), në emër të borxhit, lidhur 
me shpenzimet e energjisë elektrike, me kamatë ligjore në lartësi prej 8 %, si dhe pagesën  për 
taksë gjyqësore në shumë prej 20€, duke filluar nga dita e marrjes së këtijë aktgjykimi  e deri 
ne pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve,  pas plotfuqishmeris se ketijë 
aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm.  
 
 II.secila palë i bartë shpenzimet e veta të proscedures  

 
A r s y e t i m 

 
Paditësja pranë kësaj gjykate më dt. 03 Tetor 2016, ka paraqitur padi për kompensimin 

e dëmit material ndaj të paditurit N. /H./ P. nga fshati ,  për shpenzimin e energjisë elektrike, 
lidhur me pagesën e borxhit në shumë prej 1.850,94€ me kamatë ligjore prej 8% si dhe ka 
kërkuar shpenzimet e procedurës. Paditësi në padi ka theksuar se sipas aktgjykimit penal të 
formës së prerë të Gjykatës Themelore në Gjilan P.nr.648/15 të dt.05.05.2015 i padituri është 
shpallur fajtor për shkak të kryerjes së veprës penale të Lidhjes së paautorizuar në shërbim nga 
neni 321 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, ndërsa e dëmtuara tani paditësja, për 
kompensimin e dëmit të shkaktuar në lidhje me veprën e lartëpërmendur penale është udhëzuar 
në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 
Gjykata në këtë çështje  juridike kontestimore pas shqyrtimit paraprak të padisë ka 

nxjerrë aktvendimin për përgjgije në padi më datën 19.09.2017, ka njoftuar të paditurin për 
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detyrimin ligjor për dhënie të përgjgijes në padi dhe për pasojat ligjore që do t’i ketë nëse nuk 
paraqet përgjegje në padi. 

 
 
I padituri në këtë gjykatë ka paraqitur përgjigje në padi duke i propozuar gjykatës që të 

refuzohet padia dhe kërkesëpadia e paditëses si e pabazuar, për shkak se i padituri nuk i ka 
shkaktuar kurrfarë dëmi dhe nuk ka pse ta kompensoj, sepse nuk ka kurrfarë obligimi ndaj saj, 
sepse ka qenë dhe është pagues i rregullt i energjisë elektrike. 

 
Paditësja, si në shqyrtimin gjyqësor ashtu edhe në shpjegimet përfundimtare ka mbetur 

në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë dhe i ka propozuar gjykatës që pas administrimit të të 
gjitha provave të paraqitura në padi si dhe gjatë seancave gjyqësore, është vërtetuar edhe baza 
edhe lartësia e dëmit të shkaktuar material me vepër penale , ashtu që nga  gjykata ka kërkuar 
që të njëjtën ta  aprovoj si të bazuar në ligj dhe ta detyroj të paditurin në kompensim të dëmit 
material të shkaktuar me vepër penale në shumë prej 1,850.94 €, dhe atë me kamatë ligjore prej 
8 % duke filluar nga data e parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive. E njëjta ka 
shtuar se baza dhe lartësia është vërtetuar me Aktgjykimin e plotfuqishëm të Gjykatës 
Themelore në Gjilan P.nr.648/15 të dt. 05.05.2016, nga përshkrimi faktik i këtijë  aktgjykimi 
rrjedhë se i padituri me qëllim që vetit t’i sjellë përfitim të kundërligjshëm pasuror kishte bërë 
një lidhje të drejtpërdrejt me këtë veprim ka pamundësuar regjistrimin e energjisë elektrike, me 
ç’rast paditësen KEDS e ka dëmtuar në shumë prej 1,850.94 €. Më tutje ka shtuar se këto fakte 
janë vërtetuar edhe nga ekspertiza e ekspertit të elektroteknikes, A.M, e cilaka vërtetuar 
gjendjen reale ashtu siq edhe e kanë përshkruar puntoret e paditëses me datë 06.03.2015, ku 
eksperti në mënyr të qartë e ka shpjeguar daljen e tretë që ka qenë edehe qështje themelore për 
analiz profesionale sipas aktvendimit të gjykatës . shpenzimet e procedurës i ka kërkuar edhe 
ate per taksë gjyqësore në shumë prej 20€.  

 
I padituri përmes të autorizuarit të tij av. Rr.L nga Gjilani, si në shqyrtimin gjyqësor si 

dhe në shpjegimet përfundimtare i ka propozuar gjykatës qe padinë e paditëses ta konsideroj si 
te pa bazuar me ligj, duke shtuar se i padituri ka qenë i kyqzr me njësorin elektrik ne lokalin e 
tijë të punës, shitore ushqimore e regjistruar me firmën A..., e që lokali tjetër që gjindet po ne 
kete shtëpi ka qenë dhe është shfrytëzues i energjis elektrike në të cilën punën djali i 
tëpaditurit, e rryma është përcjellë në këtë lokal e që do të thot se në të dy lokalet kan qenë të 
lidhura me një njësor elektrik, kurse ora e ekonomis familjare është e regjistruar ku pagesa 
bëhet në mënyr të rregullt sipas asaj që shpenzohet. Më tutje ka shtuar se këto fakte janë 
vërtetuar edhe përmes dëshmitarit S.A, i punësuar pranë tëpaditures, si dhe nga eksperti nga 
lëmia përkatëse. Këto fakte janë vërtetuar edhe nga provat materiale sipas energjis së 
shpenzuar duke filluar nga viti 2005 e gjer në muajin janar 2019, që rezulton se energjia e 
shpenzuar është faturuar me nji mesatare diku 30€ në muaj, për të cilën i padituri e ka 
përmbushur obligimin e pagesës se energjis së shpenzuar.  

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

civilo juridike, në shqyrtimin kryesor, gjykata bëri administrimin e këtyre provave materiale, 
edhe atë: Aktgjykimi P.nr. 648/15, i dt. 05.03.2016, i plotfuqishëm më dt. 22.08.2016, 
Transaksioni i konsumatorit me shifër ..., Profatura e dt. 09.03.2015, e lëshuar nga paditësja, si 
dhe Fatura e përllogaritjes së dëmit me numër ..., e dt. 09.03.2015 e lëshuar nga KEDS, dëgjimi 
i dëshmitarëve S.A.A nga f. ... , Komuna e Gjilanit, dhe A.A nga f. ..., Ekspertiza e ekspertit të  
elektroteknikës A.M nga Gjilani, inxhinier i diplomuar i elektroteknikës. 
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Pas vlerësimit të provave të administruara, në kuptim të dispozitës së nenit 8 të LPK-së, 
gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: Se i padituri është përgjegjës për kompensimin e dëmit të 
shkaktuar për shkak të lidhjes së kundërligjshme në shërbime elektrike në atë mënyrë që 
njehësori elektrik me nr. ... , ka pasur lidhje të drejtpërdrejt me lokalin tjetër, e që është vërtetar 
nga ana e puntërëve të paditëses në bazë të procesverbalit të dat.06.03.2015, Aktgjykimi i 
formës së prerë më dt. 22.08.2016 i Gjykatës Themelore në Gjilan, Departamenti i 
Përgjithshëm P.nr.648/2015, i dt. 05.05.2015.  
 

Nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit të elektroteknikës A.M nga Gjilani, inxhinier i 
diplomuar i elektroteknikës, gjykata vërtetoi faktin se paditësi në Ormanin kryesor furnizues 
(OKF) ka vendosur tre kabllo por njëra prej tyre është vendosur në kundërshtim me normat 
mbi instalimet e brendshme elektrike, në të cilat ekziston mundësia e manipulimit dhe 
keqpërdorimit, (fakt ky i vërtetuar nga ekspertiza e ekspertit të elektroteknikës A.M nga 
Gjilani, e dt. 22.01.2019), të cilës gjykata ia fali plotësisht besimin, pasi që e njëjta ishte e 
hartuar mbi baza profesionale dhe shkencore si dhe se e njëjta është në lidhshmëri edhe me 
provat tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës të administruara nga ana e gjykatës. Poashtu i 
njëjti është dëgjuar edhe në seancën e shqyrtimit kryesor më dt. 06.05.2019 në të cilën seancë 
ka deklaruar që mbetet në tërësi pranë raportit të dorëzuar me shkrim, duke theksuar se kablloja 
nga ormoni kryesor furnizues deri te tabela – njehsori nuk guxon me qenë e ndërprerë sipas 
normave të instalimeve elektrike. 

 
Nga Transaksioni i konsumatorit me shifër ..., gjykata vërtetoi faktin se më dt. 

09.03.2015 nga Sektori i Rikthimit të humbjeve i padituri është ngarkuar në shumë prej 
1,850.94 €. 

 
Gjykata duke u bazuar në gjendjen faktike të përshkruar si më lartë, ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke e aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësës si të bazuar 
në ligj dhe duke e detyruar të paditurin, që paditëses të ia paguaj shumën prej 1.850.94 € 
(njëmijë e tetëqindë e pesëdhjetë e nëntëdhjetë e katër euro), në emër të kompenzimit të dëmit 
material,  lidhur me shpenzimet e energjisë elektrike, me kamatë ligjore në lartësi prej 8 %, 
duke filluar nga dita pranimit të këtijë aktgjykimi e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në 
afat prej 15 ditëve, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm, duke u bazuar në nenin 136, 
paragrafi 1 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve të vitit 2012 në të cilin shprehimisht është 
paraparë se “Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se 
dëmi është shkaktuar pa fajin e tij.”, në lidhje me nenin 245, paragrafi 1 të të njëjtit ligj, ku 
shprehimisht është paraparë se “Kreditori në marrëdhënien e detyrimit ka të drejtë që prej 
debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me 
ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me përmbajtjen e tij.”. Gjykata në pikëpamje të 
ekzistimit të veprës penale dhe të përgjegjësisë penale të kryerësit ka qenë e lidhur me 
aktgjykimin e formës së prerë të Gjykatës Themelore në Gjilan,  P.nr.648/15 të dt. 05.05.2016, 
i cili ka marrë formën e prerë më dt. 22.08.2016, konform nenit 14 të LPK-së, në të cilin është 
paraparë se “Në procedurën kontestimore gjykata, në pikëpamje të ekzistimit të veprës penale 
dhe të përgjegjësisë penale të kryerësit, është e lidhur me aktgjykimin e formës së prerë të 
gjykatës penale, me të cilin i pandehuri është shpallur fajtor”. 

 
Gjykata pati parasysh edhe provat e tjera të paraqitura në këtë proces të cilat edhe u 

administruan, mirëpo të njëjtat nuk u arsyetuan veç e veç, pasi nuk do të ndryshonin gjendjen 
faktike apo nuk do kishin ndikim në marrjen ndryshe të vendimit në rastin konkret. 
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Gjykata ka vendosur që secila nga palët t’i bartë shpenzimet e veta të procedurës, duke 
u bazuar në nenin 463, paragrafi 1 të LPK-së, pasi që për pagimin e shpenzimeve procedurale 
gjykata vendosë vetëm me kërkesën e specifikuar të palës, veprim procedural të cilin paditësja 
nuk e ka ndërmarrë në rastin konkret. 

 
Nga arsyet e cekura më lartë e bazuar në nenin 136, paragrafi 1, 245, paragrafi 1 të 

LMD-së, si dhe nenit 14, 142 pika 1 dhe 2  të LPK-së,  u vendos si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
 C.nr.811/2016, më date 06.05.2019 

                                                         
            Gjyqtarja, 

                             Mevlide Shabani 
 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në Gjykatën e 
Apelit të Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve, nga dita e pranimit të të njëjtit. 

 


