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                    Rev.nr.331/2021 

 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Shukri 

Sylejmani, kryetar, Muhamet Rexha dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditëses Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. Distrikti në ..., të cilën e përfaqëson D.R. 

nga ..., kundër të paditurit Sh. M. nga fshati ..., komuna e ..., për shkak të borxhit për 

shfrytëzimin e energjisë elektrike, duke vendosur sipas revizionit të paditurit, të paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3556/2018 datë 

25.01.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më 30.11.2021, merr këtë: 

 

     A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

 

 Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurit i paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3556/2018 datë 25.01.2021. 

            Aprovohet revizioni i të paditurit  vetëm sa i përket periudhës kohore me të cilën ka 

të bëjë borxhi kontestues, andaj në këtë drejtim ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës së Apelit 

të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3556/2018 datë 25.01.2021 dhe aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Gjilan C.nr.160/2012 datë 15 janar  vetëm  në fillim të rreshtit të (V) pestë të 

dispozitivit, ashtu që në vend të datës 01.07.2005 - 24.05.2011, duhet të jetë: data 01.07.2005 

-  24.05.2013.  

 

     A  r  s  y  e  t  i  m  

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3556/2018 datë 

25.01.2021, është refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurit dhe është vërtetuar aktgjykimi 

i Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.160/2012 datë 03.04.2018, me të cilin është aprovuar 
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kërkesëpadia e paditëses dhe është obliguar i padituri që paditëses t’i paguaj borxhin në 

shumë prej 5,342.33 €, në emër të shfrytëzimit të energjisë elektrike për periudhën kohore 

prej datës 01.07.2005 deri më datën 24.05.2011, në afat prej 15 ditësh pas pranimit të këtij 

aktgjykimi, si dhe shumën prej 25 € në emër të taksës gjyqësore për paraqitje të padisë. 

 Kundër aktgjykimit të lartpërmendur të gjykatës së shkallës së dytë, i padituri me 

kohë ka paraqitur revizion për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe zbatimit ë gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të anulohen të dy 

aktgjykimet e lartpërmendura dhe siç thuhet në këtë propozim të revizionit, të ndryshohet 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë ashtu që kërkesëpadia e paditëses të refuzohet si e 

pabazuar, ose çështja të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë.  

 Paditësja nuk ka paraqitur përgjigje në revizionin e të paditurit. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të Ligjit për Procedurë 

Kontestimore (LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion, revizionin e të paditurit, si 

dhe shkresat e lëndës dhe gjeti se: 

 Revizioni i të paditurit është pjesërisht i bazuar. 

 Gjatë zhvillimit të procedurës provuese e deri në përfundimin e saj, gjykata e shkallës 

së parë ka vërtetuar se i padituri në emër të shfrytëzimit të energjisë elektrike për periudhën 

01.07.2005-24.05.2013 i ka borxh paditëses shumën prej 5,342.33 €, që rezulton nga 

transaksionet e konsumatorit në emër të paditurit, të cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

Paditësja gjatë zhvillimit të procedurës ka pretenduar se ky borxh ka të bëjë me shpenzimin 

e energjisë elektrike në lokal afarist, dhe se i padituri nuk e ka kontestuar se ky shpenzim ka 

të bëjë me lokalin afarist, pronë të tij. Gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar edhe se, sipas 

transakcioneve të konsumatorit në shkresat e lëndës, i padituri gjatë gjithë periudhës së 

lartpërmendur , vazhdimisht ka paguar lartësi të ndryshme të hollash në emër të shfrytëzimit 

të energjisë elektrike. Në procesverbalin e seancës së mbajtur më datë 03.07.2015 paditësja 

ka precizuar kërkesëpadinë duke rritur vlerën e borxhit nga shuma e deritanishme prej 

2,147.50€ në shumën prej 5,342.33€ me pretendim se ky borxh ka të bëjë me periudhën 

kohore 01.07.2005-24.05.2011, ndërsa në fjalën përfundimtare të dhënë me shkrim në 

parashtresën e datës 24.01.2018 paditësja rregullon precizimin paraprak të kërkesëpadisë 

ashtu që precizon se ky borxh ka të bëjë me periudhën prej datës 01.07.2005 gjerë më datën 
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24.05.2013.  I padituri gjatë tërë procedurës së zhvilluar në gjykatën e shkallës së parë ka 

pretenduar se borxhi kontestues është parashkruar. 

 Në gjendjen faktike të vërtetuar kësisoj, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se i 

padituri është në detyrim që paditëses t’i paguajë borxhin kontestues në emër të shfrytëzimit 

të energjisë elektrike në lokalin afarist të tij për periudhën kohore 01.07.2005 - 24.05.2011 

në shumën prej 5,342.33€, duke gjetur edhe se borxhi kontestues nuk është parashkruar, pasi 

që i padituri duke bërë pagesa të vazhdueshme gjatë gjithë periudhës së lartpërmendur, ka 

bërë ndërprerjen e parashkrimit, andaj ka vendosur në tërësi si në dispozitiv të aktgjykimit të 

saj. 

            Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore, ka refuzuar ankesën e të paditurit 

dhe ka vërtetuar si të drejtë dhe të ligjshëm aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë duke 

pranuar si të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të së njëjtës gjykatë. 

 Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës, pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me aprovimin si të bazuar 

të kërkesëpadisë së paditëses, pasi që këto dy aktgjykime, në këtë çështje kontestimore nuk 

përfshihen me shkelje qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe as me zbatim 

të gabuar të së drejtës materiale, në të cilat në kuptim të nenit 215 të LPK, gjykata e revizionit 

kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

 Pretendimet për shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182 paragrafi 2, pika n) e LPK-së, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës nuk janë 

të themelta.  Kjo për shkak se gjykatat e instancave me të ulëta i janë përmbajtur në tërësi 

kërkesave të LPK-së, për strukturën dhe përmbajtjen e aktgjykimit. Në aktgjykimin e shkallës 

së parë dispozitivi është i rregullt dhe në përputhje të plotë me arsyetimin e dhënë, ndërsa 

aktgjykimi i shkallë së dytë përmban arsye të mjaftueshme  dhe bindëse për të gjitha 

pretendimet e paraqitura në ankesë, përfshirë edhe shkeljet që shikohen sipas detyrës zyrtare. 

Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme dhe bindëse lidhur me mënyrën e 

vendosjes meritore të çështjes kontestuese. Në këtë kontekst, janë dhënë arsye bindëse me të 

cilat janë treguar faktet thelbësore të cilat janë marrë në vlerësim me rastin e vendosjes 

meritore, janë dhënë arsye për mënyrën e vërtetimit të fakteve, për provat e shfrytëzuara dhe 

për mënyrën e vlerësimit të provave të shfrytëzuara.  
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            Në logjikën e njëjtë është edhe aktgjykimi i shkallës së  dytë në të cilin paraqiten 

arsyet për konfirmimin  e vendimit të gjykatës së shkallës së  parë. Aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së dytë ka përmbajtje koherente në rrjedhë logjike dhe juridike duke i arsyetuar të 

gjitha pretendimet ankimore dhe shkeljet që vlerësohen sipas detyrës zyrtare, lidhur me 

vlerësimin  se aktgjykimi i shkallës së parë është i ligjshëm.  

           

            Në këtë kontekst me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë janë konsumuar të 

gjitha pretendimet ankimore përmes vlerësimit objektiv dhe në përputhje me dispozita 

ligjore, prandaj Gjykata Supreme e Kosovës e vlerëson të paqëndrueshëm pretendimin për 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore lidhur me strukturën dhe 

përmbajtjen e aktgjykimeve të instancave më të ulëta. 

            

            Sa i përket zbatimit të së drejtës materiale, fillimisht duhet sqaruar se në rastin konkret 

duhet zbatuar dispozitat e LMD të vjetër nga se borxhi kontestues ka të bëjë me periudhën 

kur ky ligj ka qenë në fuqi, e zbatimi i tij duhet të bëhet sipas dispozitës kalimtare dhe të 

fundit të LMD të Republikës së Kosovës nga neni 1057, kështu që më tutje do ti referohemi 

dispozitave të LMD të vjetër. 

            

           Gjykata Supreme refuzoi pretendimet e revizionit se borxhi kontestues është 

parashkruar sipas dispozitave ligjore nga neni 373 dhe 378 par.1 të LMD të vjetër, pasi që 

nga transakcionet e konsumatorit-këtu të paditurit në shkresa të lëndës rezulton se distanca 

kohore në mes pagesave të një pas njëshme të paditurit në emër të shpenzimit të energjisë 

elektrike gjatë periudhës kohore 01.07.2005 -  24.05.2013 nuk është më e gjatë se 6. (gjashtë) 

muaj) andaj nuk ka kaluar afati ligjor për parashkrim prej një viti i paraparë në nenin 378 e 

as afati ligjor prej tre vitesh i paraparë në nenin 373 të LMD. Për më tepër, Gjykata Supreme 

konsideron se në kuptim të nenit 387 të LMD të vjetër me pagesën e kësteve paushallë si në 

rastin konkret, parashkrimi i borxhit ndërpritet, dhe në kuptim të nenit 392 par.1 të këtij Ligji 

pas ndërprerjes së parashkrimit, parashkrimi fillon të rrjedh përsëri, kurse koha e kaluar para 

ndërprerjes nuk llogaritet në afatin e caktuar ligjor për parashkrim, ndërsa sipas paragrafit 6 

të këtij neni parashkrimi që fillon të rrjedhë përsëri pas ndërprerjes mbaron kur të ketë kaluar 

aq kohë sa është caktuar me ligj për parashkrimin që është ndërprerë. Së këndejmi, rezulton 
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se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë ka zbatuar të drejtën materiale kur të 

paditurin e ka obliguar që paditëses t’i paguajë borxhin kontestues, mirëpo sa i përket 

saktësimit të periudhës kohore me të cilën ka të bëjë ky borxh, si në fillim të rreshtit të (V) 

pestë të dispozitivit:  01.07.2005 - 24.05.2011, i njëjti aktgjykim përfshihet me zbatim të 

gabuar të së drejtës materiale sepse si u tha më lartë, qëndron fakti se në procesverbalin e 

seancës së mbajtur më datë 03.07.2015 paditësja ka precizuar kërkesëpadinë duke rritur 

vlerën e borxhit nga shuma e deritanishme prej 2,147.50€ në shumën prej 5,342.33€ me 

pretendim se ky borxh ka të bëjë me periudhën kohore 01.07.2005-24.05.2011,mirëpo në 

fjalën përfundimtare të dhënë me shkrim në parashtresën e datës 24.01.2018 paditësja 

rregullon precizimin paraprak të kërkesëpadisë ashtu që precizon se ky borxh ka të bëjë me 

periudhën prej datës 01.07.2005 gjerë më datën 24.05.2013, andaj gjykata e shkallës së parë 

pa tjetër është dashur që në dispozitiv të saktësoj se borxhi kontestues ka të bëjë me këtë 

periudhë të cilës i referohet ky borxh. Në këtë pjesë Gjykata Supreme pasi që hetoi zyrtarisht 

zbatimin e gabuar të së drejtës materiale konform nenit 215 të LPK, me bindje se nuk shkel 

parimin reformacio in pejus të paraparë me nenin 203 të LPK, ndryshoi të dy aktgjykimet e 

lartë përmendura në tërësi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                

              Gjykata Supreme, pretendimet tjera të revizionit i vlerësoi si irelevante dhe me pa 

ndikim në vendim marrjen kësi soji sipas revizionit të paditurit. 

               

             Për arsyet e paraqitura më lartë, dhe në pajtim me nenin 222 dhe 224.1 të LPK u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

                  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

             Rev.nr.331/2021, më 30.11.2021 

                                                                                                        Kryetari i kolegjit, 

                Shukri Sylejmani       

 

               


