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Ac.nr.3556/18 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, divizioni 

Civil, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Nehat Idrizi, kryetar i kolegjit, Burim Shala dhe Bujar 

Muzaqi, anëtar të kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditëses Korporata Energjetike e 

Kosovës (KEK) Divizioni i Furnizimit-Distrikti në Gjilan, të cilën e përfaqëson i autorizuari Driton 

Rexhepi, kundër të paditurit Sh. M., Komuna e Gjilanit për shkak të pagesës së borxhit, duke 

vendosur sipas ankesës së të paditurit e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.160/2012, të datës 03.04.2018, në seancën e kolegjit të 

mbajtur me datë 25.01.2021, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET e pabazuar ankesa e të paditurit Sh. M.,  nga, Komuna e Gjilanit, ndërsa aktgjykimi 

i Gjykatës Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.160/2012, i datës 03.04.2018 , 

VËRTETOHET.  

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.160/2012, të datës 03.04.2018, në 

pikën I (një) të dispozitivit ka vendosur që ta aprovoj kërkespadinë e paditëses Korporata 

Energjetike e Kosovës (KEK) Divizioni i Furnizimit-Distrikti në Gjilan, dhe ka obliguar të 

paditurin Sh. M.,  nga  Komuna e Gjilanit, që paditëses t'ia paguaj  borxhin në shumë prej 5.342.33 

Euro ( pesë mijë e treqindë e katër dhjetë e dy euro e tridhjetë e tre cent), në emër të shfrytëzimit 

të energjisë elektrike për periudhën kohore prej 01.07.2005 e deri më 24.05.2011, në afat prej 15 



ditësh, pas ditës së pranimit të aktvendimit, nën kërcënim të dhunshëm. Në pikën II (dy) të 

dispozitivit ka vendosur që detyrohet i padituri që të paguaj shumën prej 25 Euro, për pagesën e 

taksës gjyqësore, në afat prej 15 ditësh, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

Kundër këtij aktgjykimi i padituri në afat ligjor ka paraqitur ankesë për shkak të shkeljës esenciale 

të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit  të gabuar dhe jo të plotë të gjendjës faktike, 

si dhe për shkak të zbatimit të gabuar të drejtës materiale, me propozim që aprovojë ankesën e të 

paditurit, ta ndryshoj aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan, si dhe ta refuzojë në tërësi si të 

pabazuar kërkesëpadinë e paditëses për shkak të parashkrimit, si dhe aktgjykimin e shkallës së 

parë ta prishë dhe lëndën ta kthejë në rivendosje. ( Pretendime të kuptuara nga referati i ankesës). 

Ankesa e të paditurit i është dorëzuar paditëses por e njëjta nuk ka paraqitur përgjigje në ankesë. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur me 

aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195 dhe 200, të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e të paditurit është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja Korporata Energjetike e Kosovës (KEK)-Sh.a. 

Divizioni i Furnizimit në Gjilan, me datë 21.04.2009, në gjykatën e shkallës së parë ka paraqitur 

propozim për ekzekutim në bazë të dokumentit të besuëshm, faturave nr.3024808 të datës 

02.05.2009 për shfrytëzimin e energjisë elektrike, kundër debitorit Sh. M.,  nga  Komuna e Gjilanit, 

për pagesën e borxhit në shumën prej 2.147.50 Euro. Gjykata Komunale në Gjilan më aktvendimin 

E.nr.41/09 të datës 23.01.2012 e ka lënë jasht fuqisë juridike aktvendimin e kësaj gjykate, ku 

propozimin e kreditorit e ka konsideruar si padi. Përfaqësuesi i paditëses me precizimin e fundit të 

bërë me datën 03.07.2017, e ka zgjeruar kërkesëpadinë në kuptimin objektiv ku nga shuma 

2.147.50 Euro, ka kërkuar shumën prej 5.342.33 Euro. 

Gjykata duke vepruar sipas padisë së paditëses pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të 

paraqitura nga palët ndërgjyqëse si dhe të gjitha shkresat tjera të lëndës ka nxjerrë aktgjykimin e 

atakuar C.nr.160/2012, të datës 03.04.2018, me të cilën e ka aprovuar  kërkesëpadinë e paditëses, 

duke vendosur me decidivishtë si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

Gjykata e shkallës së parë me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjës faktike ka administruar këto 

prova si: leximin e faturës me nr.3024808 të datës 17.05.2009, pasqyrën e konsumatorit në emër 

të Sh. M., tme nr.DGL9013519  e datës 13.12.2017, pasqyra e konsumatorit në emër të Sh. M., t 

me nr.DGL 9013519 e datës 28.09.2015 e cila përfshinë periudhën prej 31.12.2008 e deri më 

31.12.2015. 

 



Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata ka theksuar se duke u bazuar në faktin se faturat 

paraqesin dokument të besushëm, e të cilat kan mund të ekzekutohen edhe në procedurë 

përmbarimore, respektivisht tani paraqësin provë të plotë por të rrëzueshme, gjykata ka aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar me ligj dhe ka detyruar të paditurin në pagesën e borxhit në 

lartësin e cekur më lartë. 

Gjykata ka arsysetuar duke shtuar se sa i përket parashkrimit ku pala e paditur është thirrë gjykata 

e refuzoi këtë kërkesë të njëjtës për arsye se meqenëse kemi të bëjmë me lokal afarsit, parashkrimi 

i borxhit për këtë vëprimatari ekonomiko-biznesore, që ka të bëjë me qarkullimin e mallit dhe 

shërbimeve, si dhe kërkesat e kompensimit për shpenzimet e bëra lidhur me këto konrata 

parashkruhet për tre vite, e në rastin konkret i padituri deri më datën 28.09.2015 në bazë të 

transaksionit të fundit të konsumatorit të po kësaj dateme nr.DGL 9013519 , i nëjti ka bërë pagesën 

e borxhit e cila e ka ndërprerë parashkrimin.  

Lidhur me menyrën e vendosjes për shpenzimet e procedurës kontestimore gjykata e shkallës 

vendimin e saj e ka mbështetur në dispozitën e nenit 452 paragrafi 1 të LPK-së.  

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson së qëndrimi dhe përfundimi juridik i 

gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i atakuar nuk është i 

përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, 

pika (b), (g),( j), (k) dhe (m) e LPK-së, dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, 

për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 

194 të LPK-së, e po ashtu nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës 

kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese me ankesë. 

Pretendimi ankimor i të paditurit se aktgjykimi i ankimuar është përfshirë më shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK, më arsyetimin se 

dispozitivi i aktgjykimit është i paqartë, në kundërshtim me vetveten dhe arsyetimin e dhënë dhe 

se në aktgjykimin e ankimuar nuk janë treguar arsyet lidhur me faktet vendimtare, sipas vlerësimit 

të Gjykatës së Apelit është pretendim tërësisht i paqëndrueshëm, për faktin se kjo gjykatë 

konstaton se dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë dhe i përshtatshëm për 

përmbarim, e në përputhje të plotë edhe me arsyet e aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni 

logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. Gjykata e shkallës së parë ka arsyetuar të gjitha 

faktet me peshë vendimtare qoftë për themelësinë e kërkesëpadisë, por edhe lartësinë e saj, ku në 

lidhshmëri me këtë edhe ka arsyetuar qartë mënyrën se si janë vërtetuar faktet dhe mënyrën se si i 

ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar, të cilat janë të pranueshme edhe për këtë gjykatë. 

Pretendimt ankimore të paraqitura nga i padituri në ankesë për shkelje të dispozitave të procedurës 

kontestimore nuk janë pranuar si të bazuara për faktin se gjykata e shkallës së parë, vendimin e ka 

marrë në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. 

Nuk janë pranuar pretendimet e ankuesit për gjendjen faktike, sepse nga provat e administruara 

gjykata e shkallës së parë  e ka vërtetuar drejtë gjendjën faktike dhe atë se i padituri nuk e ka 

paguar borxhin për shfytëzimin e energjisë elektrike në vlerë prej 5.342,33 Euro fakt ky i cili është 



vërtetuar edhe nga libri unik i konsumatorit me nr. DGL 9013519 i datave 12.05.2009 dhe 

03.07.2015, andaj gjykata e shkallës së parë drejtë ka konstatuar bazën juridike dhe lartësinë e 

kërkesëpadisë nga ka rrjedhur si e bazuar themelësia e kërkesëpadisë.  

Gjykata e Apelit nuk është lëshuar në vlerësimet më të zgjeruara sa i përket kësaj baze ankimore 

sepse ankuesi vetëm e ka theksuar si bazë ankimore pa arsyetuar se në cilën pjesë gjendja faktike 

është vërtetuar gabimisht dhe në cilën pjesë gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë. 

Sa i përket pretendimit të paditurit se gjykata e shkallës së parë nuk është kompetente për të gjykuar 

kontestin ndërmjetë palëvë, por Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti Ekonomik, për 

gjykatën ankimore një pretendim i tillë refuzohet si i pa bazuar pasi që paditësia me padi kërkon 

borxhin për periudhën e cekur kohore nga personi fizik në këtë rast i padituri Sh. M.,  nga Komuna 

e Gjilanit, andaj në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me kontest ndërmjet personave juridik, siq 

pretendon pala e paditur në ankesë, por kemi të bëjmë me borxhin të cilin e ka i padituri Sh. M.,  

nga Gjilani ndaj të paditëses Korporata Energjetike e Kosovës (KEK)-Sh.a. Divizioni i Furnizimit 

në Gjilan,  andaj njëherit si pretendim refuzohet si i pabazuar. 

Përkitazi me të drejtën materiale të zbatuar nga gjykata e shkallës së parë, Gjykata e Apelit 

vlerëson se nga të gjeturat faktike të vërtetuara me provat e administruara në këtë çështje juridike 

kontestuese, gjykata e shkallës së parë drejtë ka bërë kualifikimin e fakteve në pajtim me normat 

materialo-juridike të zbatuara në këtë rast me referencë në dispozitat e nenit 262 i LMD-së (vjetër) 

dhe dispozitave të nenit 143 të LPK-së.  

Është i drejtë zbatimi i dispozitave të sipër cituara sepse me dispozitën e nenit 262 pika 1 të LMD-

së (vjetër) përcaktohet se “Kreditori në raportin e obliguar është i autorizuar që prej debitorit të 

kërkojë përmbushjën e detyrimit, ndërsa debitori ka për dëtyrë ta përmbushë me ndërgjegje 

krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij”, andaj mbi bazën e kësaj i padituri është përgjegjës dhe 

ka detyrim ndaj paditëse  për energjin e harxhuar në lokalin afarsit të tij në shumën prej  5.342,33 

Euro, i përcaktohet detyrim i kompensimit në të holla.  

Gjykata e Apelit i ka vlerësuar edhe pretendimet tjera të padtësit të paraqituara në ankesë, mirëpo 

të njëjtat i refuzoi si të pa bazuara dhe pa ndikim për vendosjën ndryshe andaj vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi shpenzimet është në pajtim me dispozita e cituar të LPK-së, nga neni 449 dhe 452, 

dhe në përputhje me shpenzimet e përtueshme për kompensim, në këtë rast shpenzimet për taksë 

gjyqësore. 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti së gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë dhe të 

ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të dispozitave nga neni 194, 

195 paragrafi 1 pika (d)  e lidhur me nenin 200 dhe 201 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 



GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

Ac.nr. 3556/18, me datë 25.01.2021 

 

 

   Kryetari i kolegjit 

                                                                                                                       Nehat Idrizi 


