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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Beshir Islami, kryetar,  Gyltene 

Sylejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtarë, në çështjen juridike të paditëses, Kooperativa Energjetike e Kosovës, 

Divizioni i Furnizimit , në Prishtinë, të cilën e përfaqëson M. B. me autorizim, kundër të paditurve, D. G. dhe N. G., 

që të dy nga Prishtina , për borxh, përkitazi me revizionin e të paditurve, paraqitur kundër aktgjykimit  të Gjykatës 

së Apelit të Kosovës Ac.nr. 1041/16 datë 23 Mars 2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më  6 Prill 2020, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  m 

 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurit D. G., paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, Ac.nr.1041/16 datë 23 Mars 2019. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i  

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr. 1041/16, datë 23 Mars 2019, ishte  refuzuar si të 

pabazuara ankesat e të paditurve, D. G. dhe N.G. dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë 

C.nr.1081/10 datë 18 janar 2016, me të cilin është aprovuar si e bazuar kërkesëpadia e paditëses, Korporata 

Energjetike e Kosovës në Prishtinë dhe janë detyruar të paditurit,  D.dhe N. G., që të dy nga ..., që në emër të borgjit 

për energjinë e hargjuar, paditëses ti paguajnë në mënyrë solidare, shumën prej 4,403.78 €, me kamatë  në lartësinë 

të cilën e paguajnë bankat vendore për mjetet e afatizuara për më tepër se një vit, pa destinim të caktuar, duke filluar 

nga data 27 tetor 2008 e deri në pagesën  definitive, si edhe shumën prej 60 € për shpenzime të procedurës, në afat 

prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit, me kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë në afatin ligjor, i padituri Duk Gashi, ka paraqitur 

revizion për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore dhe  zbatimit të gabuar të së 

drejtës materiale, me propozim që të ndryshohet aktgjykimi i kundërshtuar dhe ai i gjykatës së shkallës së parë dhe 

të  aprovohet revizioni duke refuzuar kërkesëpadinë e paditëses ose të prishen aktgjykimet dhe çështja t’i kthehet 

gjykatës së shkallës së parë për rigjykim, 

Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën ankimore, në tërësi ka pranuar qëndrimin juridik të gjykatës së 

shkallës së parë, ka refuzuar ankesën e të paditurit dhe ka vërtetuar si të drejtë e të ligjshëm aktgjykimin etë njejtës  

gjykatë duke pranuar si të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të saj. 



Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur me revizion, sipas nenit 215 të LPK, 

ka gjetur se: 

Revizioni i  të paditurit D. G., është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës del se në rastin konkret Korporata Energjetike e Kosovës, Divizioni i Furnizimit ,ka 

kërkuar në procedure përmbarimore, pagesën e borxhit mbi bazën e dokumentit (faturës) së datës  24 shtator 2008. 

Gjykata  e ka lejuar përmbarimin me aktvendimin E. nr 3671/08 të datës 27 tetor 2008. N. G., brenda afatit ligjor ka 

paraqitur kundërshtim duke theksuar se  ngarkesa e borxhit për të paditurin D. G. – babai i të paditurit tjetër, duhet ri 

shikuar dhe se i njëjti, nga viti 2009 nuk jeton në këtë shtëpi, gjendja e tij shëndetësore është e rënduar dhe ka 

kërkuar që gjykata ta liroi aga borxhi. Gjykata Themelore e Prishtinës sipas kundërshtimit të N. G., ka vendosur ta 

abrogoi vendimin përmbarimor dhe të shfuqizoi të gjitha veprimet procedurale lidhur me këtë çështje dhe propozimi 

i kreditorit të shndërrohet në padi. Gjykata i ka obliguar të paditurit D. dhe N. G., që të dy nga Prishtina, që në emër 

të borgjit për energjinë e hargjuar, paditëses ti paguajnë në mënyrë solidare, shumën prej 4,403.78 €, me kamatë si 

në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë.   

Gjykata Supreme e Kosovës, ka gjetur se gjykata e shkallës së parë, duke vërtetuar drejtë gjendjen faktike 

në bazë të provave të administruara i ka zbatuar drejtë dispozitat e procedurës kontestimore, dhe të drejtën materiale, 

kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. Kjo për arsye se nga precizimi i padisë dhe nga faturat të 

cilat janë prezantuar si provë në shkresat e lëndës, del se në rastin konkret baza e kontestit është borxhi në emër të 

harxhimit të energjisë elektrike, të cilin të paditurit  nuk e kanë kryer. Gjykata e shkallës së dytë në arsyetimin e 

aktgjykimit ka dhënë arsye edhe për pretendimet e ankesës të paditurve  lidhur me parashkrimin e borxhit, të cilat 

arsye i mbështetë edhe kjo Gjykatë.  

Gjykata Supreme e Kosovës i vlerësoi si të pabazuara pretendimet e të paditurit se aktgjykimet e gjykatave 

të instancës më të ulët përmbajnë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, ngase siç thuhet 

gjykata nuk ka urdhëruar paditësin të argumentojë mënyrën e krijimit të borxhit për energjinë elektrike. Pretendimi i 

cekur i revizionit ka të bëjë me gjendjen faktike, për të cilën sipas dispozitës së nenit 214 par. 2 të LPK, revizioni 

nuk mund të paraqitet. Kjo Gjykatë shton se të  paditurit me asnjë provë nuk e kanë vënë në dyshim besueshmërinë 

e kërkesëpadisë për shumën e borxhit prej 4.403,78 €, ngase   kishin vetëm vërejtje të natyrës se kush nga ata e ka 

krijuar borxhin me hargjimin e energjisë, ndërsa nuk e kontestonin faktin se energjia është hargjuar dhe borgji 

ekziston. 

Në revizion  përsëriten thëniet e njëjta me ato në shqyrtim dhe në ankesë duke pretenduar se gjykat është 

dashur ta merr në konsideratë edhe konstatimin e të paditurve se D. G., nuk ka jetuar në atë shtëpi. Mirëpo, Gjykata 

konsideron se ndryshimi I shfrytëzuesve të njehsorit është obligim i larguesve të paraqitet tek dhënësi i shërbimeve , 

në këtë rast paditësja. Edhe sipas vlerësimit të gjykatës së revizionit, Gjykata e  shkallës së dytë ka vlerësuar drejtë 

qëndrimin se aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të LPK-së dhe se e drejta 

materiale është zbatuar drejtë. 



Nga sa u tha më lartë Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur se nuk ekzistojnë arsyet për të cilat është 

paraqitur revizioni dhe me zbatimin e nenit 222 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Rev.Nr,69/2020 datë 6 prill 2020 

 

       Kryetari i kolegjit, 

          Beshir Islami  

 


