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Numri i lëndës: 2019:190823 

Datë: 01.10.2020 

Numri i dokumentit:     01155478 

 

C.nr.254/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA NË PODUJEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, si gjykatë e shkallës së parë, me gjyqtarin e vetëm gjykues 

Binak Duqi dhe zyrtaren ligjore Dalina Kërqeli, duke vendosur në çështjen civilo – juridike të 

paditëses Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike, SH.A., 

(KEDS) sh.a, Bulevardi “Bill Klinton”, nr.3, ndërtesa e ElektroKosovës, kati II, nr.5, në 

Prishtinë, kundër të paditurit F. M. B. me vendbanim në fshatin B., Komuna e Podujevës, për 

kompensimin e dëmit material, vlera e kontestit 255.18 €uro, jashtë seancës, me dt.01.10.2020, 

mori këtë: 

 

A   K   T   G   J   Y   K   I   M 
-Pa Shqyrtim Kryesor Të Çështjes- 

 

I. APROVOHET në tërësi SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditëses Kompania Kosovare për 

Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS) sh.a., Bulevardi “Bill Klinton”, nr.3, 

ndërtesa e ElektroKosovës, kati II, nr.5, me seli në Prishtinë dhe OBLIGOHET i padituri F. 

M. B., nga fshati B., Komuna e Podujevës, që paditëses t’ia paguaj dëmin e shkaktuar material 

në shumën prej 255.18 €uro, me kamatën ligjore prej 8%, duke filluar ti llogaritet nga dita e 

nxjerrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën definitive. Shumën e aprovuari padituri 

detyrohet t’ia paguaj paditëses në afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcenim të përmbarimit me dhunë. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike, SH.A., 

(KEDS), Bulevardi “Bill Klinton”, nr.3, ndërtesa e ElektroKosovës, kati II, nr.5, në Prishtinë, 

ka ushtruar padi pranë kësaj gjykate për kompensimin e dëmit material, kundër të paditurit F. 

M. B. nga fshati B., Komuna e Podujevës. 

 

Në padi thuhet se i padituri prej datës së pavërtetuar deri me datë 04.03.2017, me qëllim që të i 

sjell vetit pasuri të kundërligjshme ka shfrytëzuar energjinë elektrike në mënyrë të 

paautorizuar. Në atë mënyrë që për rreth qelqit nga ana e majtë ka futur shiritin filmik, duke e 

penguar punën e diskut dhe në brendi të njehsorit ka pluhur të shiritit filmik. Me këtë veprim i 

padituri i ka shkaktuar dëm material paditësit në vlerën prej 255.18 €uro. 
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Tutje, në padi ka theksuar se sipas Aktgjykimit Penal të formës së prerë të Gjykatës Themelore 

në Prishtinë, Dega në Podujevë, P.nr.1050/2017 të dt.16.01.2017, i cili ka marrë formën e prerë 

me dt.18.02.2019, i padituri është shpallur fajtor për shkak të kryerjes së veprës penale vjedhje 

nga neni 252 i Kodit Penal të Kosovës, përderisa e dëmtuara tani paditësja për kompensimin e 

dëmit të shkaktuar me veprën e lartpërmendur është udhëzuar në kontestin civil. 

 

Meqenëse se i padituri deri më tani nuk ka bërë pagesën e borxhit paditësja i propozon 

Gjykatës të ta detyroj te paditurin t’ia paguaj dëmin e shkaktuar material në shumën prej 

255.18 euro, me kamatë ligjore si dhe shpenzimet e procedurës, cakton shqyrtimin kryesor të i 

nxjerr provat e nevojshme. 

 

I padituri me anë të përgjigjes në padi me dt.22.09.2020, ka deklaruar se e konteston 

prapësimet procedurale dhe kërkesëpadinë e paditëses si të pa bazuar. Më tej ka theksuar se në 

bazë të shkresave të lëndës si dhe padisë që e ka pranuar me aktvendimin për përgjigje në padi 

nuk mund të konstatohet baza juridike, andaj kërkon nga gjykata të siguron prova lidhur me 

rastin konkret, lidhur me dokumentacionin përkatës si dhe bazën e kërkesëpadisë, tani për tani 

të cilën e konteston si të pa bazuar. 

 

Gjykata pas pranimit të përgjigjes në padi, i ka vlerësuar kushtet ligjore nga neni 152 i LPK–së, 

me të cilin përcaktohet se: “Po që se i padituri me anë të përgjigjes në padi i ka pohuar faktet 

vendimtare, përkundrejt kontestimit të kërkesëpadisë, gjykata mundet pa caktuar seancë 

gjyqësore të jep aktgjykim”, lidhur me nenet 143 dhe 147 të LPK–së, nëse nuk ekzistojnë 

pengesa të tjera për dhënien e tij dhe ka gjetur se në këtë çështje juridike kontestuese 

plotësohen kushtet ligjore për marrjen e aktgjykimit pa shqyrtim kryesor, andaj shihet se i 

padituri nuk e ka paguar borxhin paditëses, mirëpo e ka paguar vetëm dënimin e dhënë në 

Divizionin Penal. 

 

Gjykata duke pasur parasysh faktin se i padituri i ka pohuar faktet vendimtare, përkundrejt 

kontestimit të kërkesëpadisë, ka vlerësuar se në këtë çështje juridike kontestuese nuk është e 

nevojshme mbajtja e shqyrtimit kryesor dhe administrimi i provave për faktet e pohuara. Nuk 

qëndrojnë kundërshtimet e paditurit se nuk ka prova për bazueshmërinë e kërkesëpadisë sepse 

në shkresat e lëndës është Aktgjykimi penal P.nr.1050/17 dt.16.01.2019 ku është shpallur fajtor 

i padituri për veprën penale vjedhje lidhur me neni 252 KPK–së i cili aktgjykim ju ka dërgua të 

paditurit me aktvendimin për përgjigje në padi dhe padia me prova e të cilin e ka kthyer me 

përgjigjen në padi përsëri në gjykatë duke ia bashkangjitur përgjigjes. 

 

Gjykata, duke pasur parasysh faktin se i padituri i ka pohuar faktet vendimtare, përkundrejt 

kontestimit të kërkesëpadisë, ka vlerësuar se në këtë çështje juridike kontestuese nuk është e 

nevojshme mbajtja e shqyrtimit kryesor dhe administrimi i provave për faktet e pohuara. 

 

Po ashtu Gjykata konform nenit 152 të LPK-së, gjeti së kërkesëpadia e paditëses është e bazuar 

dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke iu referuar dispozitave të Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), 2013 përkatësisht nenit 245, paragrafit 1, me të cilin  

përcaktohet së “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 ti”. 

 

Kamatë vonesa është vendosur në kuptim të dispozitave të nenit 382.2 të LMD–së 2013. 
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Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u mor konform nenit 450 të LPK–së me ç‘ rast secila 

palë i bartë shpenzimet e veta procedurale pasi që pala paditëse e ka paguar taksën për padinë e 

ushtruar në gjykatë në shumën prej 20 €uro. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi në pajtim me dispozitat e cekura më lartë. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA NË PODUJEVË,  

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

C.nr.254/2019,me dt.01.10.2020 

 

Gjyqtari  

Binak Duqi 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankesë në afat prej 7 

ditësh, nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj 

gjykate. 


