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Numri i lëndës: 2019:122873 

Datë: 23.08.2019 

Numri i dokumentit:     00474012 

                                                                                       C. nr. 315/2016 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil, 

gjyqtarja Florije Qerimi, në kontestin e paditëses Korporata Energjetike e Kosovës Sh.a - 

Distrikti në Gjilan, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson .... ,  kundër të paditurit I.B. , nga .... , 

vlera e kontestit 3,394.17 €, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik më datë 16.07.2019, 

ndërsa më 09.08.2019 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditëses Korporata Energjetike e 

Kosovës Sh.a-Distrikti në Gjilan, dhe  detyrohet i padituri, që paditëses t’ia paguaj borxhin në 

shumë prej 558,23 €, në emër të shpenzimit të energjisë elektrik edhe ate me kamatë ligjore 

prej 8% nga dita e marrjes të këtij aktgjykimi, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, nën 

kërcënim të përmbarimit. 

 

II. REFUZOHET si e pabazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses në lartësi prej 

2.835.94 € , e kërkuar më shumë se shuma e gjykuar  për periudhën kohore prej datës 

09.09.2002 deri më dt.27.09.2007  

 

 III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja më datë 12.10.2008 në këtë gjykatë  ka paraqitur propozim për ekzekutim në bazë të 

dokumenti të besueshëm-faturës nr. DGL-8700 të datës 25.09.2008 lidhur me konsumin e 

energjisë elektrike deri më datë 25.09.2008, për pagesën e borxhit në shumë prej 3,394.17 €,  

ndaj të paditurit I.B. , nga Gjilani. 

Kundër vendimit mbi lejimin e ekzekutimit E1.nr.770/2008 të datës 04.10.2013, ka ushtruar 

kundërshtim debitori tani i padituri, duke kërkuar nga gjykata që një propozim të tillë të 

refuzohet si i pabazuar për arsye se borxhi është vjetërsuar  ngase ka kaluar më shumë se koha 

e përcaktuar me ligj. 

Gjykata Themelore në Gjilan me Aktvendimin E-1 770/ 08 të dt.04.10.2013 e ka lënë jashtë 

fuqi Aktvendimin e kësaj Gjykate dhe propozimi i kreditorit është konsideruar padi.  

Përfaqësuesi i paditëses në shqyrtimin kryesor të datës 16.07.2019 ka mbetur në tërësi pranë  

propozimit për ekzekutim tani të konsideruar padi duke i propozuar gjykatës që pas 

administrimit të të gjitha provave të aprovoj në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë duke i 

dorëzuar gjykatës edhe transaksionin e konsumatorit në emër të I.B.  , me nr. të DGL-ës 8700, 

po ashtu i njëjti e ka kundërshtuar edhe pretendimin e palës paditëse se në këtë rast kemi 

parashkrim të kërkesës. 
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I padituri në shqyrtimin kryesor të dt.16.07.2019 ka kërkuar nga gjykata që ta refuzojë në tërësi 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses në shumë prej 3.394.17 € duke theksuar se kërkesa lidhur 

me këtë borxh është parashkruar. 

 

Gjykata, për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike, në 

procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova materiale: Fatura e KEK-ut e 

dt.25.09.2008 në emër të I.B.  me nr.të DGL-ës 8700, Transaksioni i konsumatorit në emër të 

I.B.  me nr. të DGL-ës e dt.16.07.2019. 

 

Pas administrimit të provave materiale dhe marrjes së deklaratës së përfaqësuesit të paditëses 

dhe dëgjimin e të paditurit, gjykata konstaton se në mes palëve ndërgjyqëse nuk është 

kontestues fakti se fatura me DGL-8700 është e evidentuar në emër të I.B. , nga .... , edhe ate 

në shtëpinë e tij  dhe se i njëjti e ka harxhuar këtë energji elektrike për periudhat e lartcekura, 

por kontestuese në mes palëve është fakti i mos pagesës borxhit për periudhën kohore të 

lartëcekur si dhe parashkrimit të kërkesave të cekura nga ana e të paditurit, konform 

dispozitave materiale të LMD-së., ku i padituri pretendon se kemi të bëjmë me parashkrim të 

kërkesave. 

 

Duke u bazuar në faktin se kontrata për shërbimet është kontratë e dyanshme ngarkuese, 

respektivisht krijon të drejta dhe detyrime për dy  palët, e që paditësja në tërësi e ka 

përmbushur detyrimin e saj duke i ofruar shërbime të energjisë elektrike te i padituri, 

atëherë rrjedh edhe detyrimi i të paditurit që të shpërbleje paditësen me pagesën e këtyre 

shërbimeve si kundër shpërblim. 

Këtë detyrim e ka përcaktuar shprehimisht neni 262 i LMD/Ligji i vitit 1978 që ka qenë në 

fuqi në kohën e themelimit të raportit civil/ në të cilën nen thuhet se “Kreditori në raportin 

e obliguar është autorizuar që prej debitorit të kërkoj përmbushjen e detyrimit, ndërsa 

debitori ka për detyrë ta përmbush me ndërgjegje krejtësisht sikundër është përmbajtja e 

tij. 

Prandaj duke u bazuar  në gjendjen faktike të përshkruar si me lartë, gjykata e ka aprovuar 

pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar në ligj duke e detyruar të paditurin, I.B. , 

nga .... , që paditëses të ja paguaj borxhin në shumë prej 558,23 €,  në emër të borxhit për 

shpenzimet e energjisë elektrike për periudhën kohore prej datës 25.10.2007 deri më 

24.10.2008 , emër të borxhit, për harxhimin e energjisë elektrike,  për arsye se nga shiqimi i 

Pasqyrës  të transaksioneve të konsumatorit DGL-8700 kërkesat nga faturat prej dt.25.10.2007 

e deri më 24.10.2008, nuk janë të parashkruara siq pretendon i padituri, ngase paditësja 

propozimin për ekzekutim e ka paraqitur më dt.22.10.2008, çka do të thotë se nuk kanë kaluar 

më tepër se një viti nga fatura e fundit e në anën tjetër është pohuar fakti nga vet i padituri se 

njësori elektrik dhe shpenzimet energjetike janë bërë nga vet ai,  andaj vendosi si në pikën I të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Ndërsa sa i përket refuzimit të pjesës tjetër të kërkesëpadisë në shumë prej 2.835.94 €, të 

kërkuar më shumë se shuma e gjykuar,  gjykata ka vërtetuar se kërkesat e paditëses për 

periudhën kohore nga data, 09.09.2002 deri më dt.25.10.2007  janë parashkruar në kuptim të 

nenit  378 paragrafi 1 nën par.1.1 dhe 1.2 të LMD-së (Ligji i vitit 1978) ku parashihet se 

“Kërkesat për furnizimin e energjisë elektrike, energjisë termike, gazit, ujit dhe shërbimet e 

pastrimit të oxhaqeve dhe për mirëmbajtjen e shërbimit të pastërtisë, nëse furnizimi ose 
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shërbimi është kryer për nevojat shtëpiake; dhe  kërkesat e radios dhe televizionit për 

përdorimin e stacionit parashkruhen për një vit. 

Gjykata vendosi si në pikën IV të dispozitivit të këtij Aktgjykimi, ashtu që secila palë i bartë 

shpenzimet e veta të procedurës konform dispozitës ligjore të nenit 452.2 të LPK-së. 

 

Nga të cekurat më lartë, e konform nenit 143 të LPK-së, lidhur me nenin 378 parag. 1 nën 

par.1.1 dhe 1.2 të LMD-së (Ligji i vitit 1978), gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

                                                   C.nr.315/16 , i datës 16.07.2019                                    

                                                     

 

          Gj y q t a r j a: 

                                                                                                                      Florije Qerimi 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate. 


