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                                                                                                                                     C.nr.106/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA NË PODUJEVË, Departamenti I 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, si gjykatë e shkallës së parë, me gjyqtarin Binak Duqi dhe 

zyrtaren ligjore Dalina Kërqeli, duke vendosur në çështjen civilo–juridike të paditëses 

Korporata Energjetike e Kosovës sh.a (KEK) me seli në Prishtinë e përfaqësuar sipas 

autorizimit nga Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike Sh.a. 

(KEDS) Bulevardi “Bill Klinton”, nr.3, Ndërtesa e Elektrokosovës, kati II, nr.5, me seli në 

Prishtinë, kundër të paditurit V. N. Sh., nga fshati P.K. P., për kompensim dëmi material, vlera 

e kontestit 456.44 euro, jashtë seance, me datën 15.07.2020, mori këtë: 

 

A   K   T   G   J   Y   K   I   M 

 

I. REFUZOHET në tersi kërkesëpadia e paditëses KEK Sh.A. me seli në Prishtinë, me të cilën 

ka kërkuar që të: “Detyrohet i padituri V. N. Sh. nga fshati P. K. P. që paditëses në emër të 

kompensimit të dëmit material, t’ia paguaj shumën prej 456,44 euro, me kamatë ligjore duke 

filluar ti llogaritet prej ditës së ushtrimit të padisë në gjykatë e deri në pagesën definitive si dhe 

që 

 

II. Shumën e kërkuar dhe shpenzimet e procedurës kontestimore të detyrohet i padituri t’ia 

paguaj paditëses në afat prej 15 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë”. 

 

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

A r s y e t i m 

 

Paditësja KEK me seli në Prishtinë përmes të autorizuarës KEDS me seli në Prishtinë ka 

kërkuar nga gjykata që të aprovohet kërkesëpadia dhe të detyrohet i padituri që në emër të 

kompensimit të dëmit material, paditëses t’ia paguaj shumën prej 456.44 euro. Ka shtuar se i 

padituri prej datës së pavërtetuar e deri me dt.21.11.2012, me qëllim që vetit ti sjellë pasuri të 

kundërligjshme ka shfrytëzuar energjinë elektrike në mënyrë të pa autorizuar dhe ka bërë 

asgjësimin, dëmtimin e instalimeve. Më tej ka shtuar se padinë për kompensim dëmi material e 

ka ushtruar konform dispozitave të nenit 390 të LMD–së. 

 

I padituri duke u përgjigjur në padi me dt.06.067.2012 e ka kontestuar padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditëses si të pa bazë dhe nga arsyet se kërkesa për kompensim dëmi material 

e saj është parashkruar. Gjithashtu padia nuk është e bazuar në asnjë provë dhe është e 

pathemeltë. Më tutje ka theksuar se GJTHP-Dega në Podujevë me aktvendimin P.nr.436/2012 

dt.11.01.2018 gjykata e ka hedhur propozim akuzën e PPK tani P.TH.P PP.nr.204/2012 
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dt.18.04.2018 për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale në kuptim të nenit 91 par.6 i 

KPK–së, kundër të akuzuarit V. Sh. tani si i paditur, për shkak të V.P vjedhje nga neni 252 par. 

1 i KPK-së. Më tej ka cekur se kërkesa kompensimit të dëmit material nga paditësja konform 

nenit 358 të LMD–së e ku thuhet se kërkesa për shpërblim dëmi e shkaktuar me Vepër Penale 

në paragrafin 1 të nenit potencohet se dëmi i shkaktuar me Vepër Penale është parashikuar një 

afat më i gjatë parashkrimi dhe kërkesa për shpërblim dëmi ndaj personit përgjegjës 

parashkruhet kur ti skadojë koha e caktuar për parashkrimin e ndjekjes penale. Gjithashtu gjatë 

vitit 2012 siç pretendohet në padinë e paditësit unë kam qenë azilant në Gjermani dhe nuk ka 

pasur mundësi ta vjedh energjinë elektrike dhe fatura nr.74302.402 e prezantuar nga paditësja e 

dt.10.02.2012 ajo evidentohej në emër të N. S. Sh. i cili ka vdekur para dy vitesh. 

 

Prandaj i ka propozuar gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses kundër të paditurit për 

kompensim dëmi material ta refuzoj për shkak të parashkrimit të kërkesës dhe si të bazuar. 

Gjykata pas pranimit të përgjigjes në padi, ka gjetur se janë plotësuar kushtet ligjore për 

marrjen e aktgjykimit jashtë seancës të përcaktuara me nenin 399 të LPK–së, sepse nga 

përgjigja rezulton qartas se kërkesëpadia e paditëses është e pathemeltë. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pretendimeve të palës së paditur të parashtruar përmes përgjigjes në 

padi, ka gjetur se nuk është kontestuese se i padituri prej datës së pavërtetuar e deri më 

dt.21.11.2011, me qellim që vetit ti sjell dobi të kundërligjshme ka shfrytëzuar energjinë 

elektrike në mënyrë të pa autorizuar, ku ka bërë asgjësimin, dëmtimin e instalimeve publike. 

 

Për të cilën nga gjykata Themelore në Prishtinë - Dega në Podujevë me Aktvendimin 

P.nr.6436/2012 dt.11.01.2018 e ka hedhë propozim akuzën e PPK. Në Prishtinë tani PTH 

Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm PP.nr.2004/2012 dt.08.04.2012 e ka hedhë propozim 

akuzën dhe ka pushuar procedurën kundër të akuzuarit tani të paditurit V. (N.) Sh. nga fshati P. 

K. P. për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale në kuptim të nenit 91 par.6 të KPK–

së për Veprën Penale vjedhje nga neni 252 par.1 të KPK-së. 

 

Sipas propozim akuzës Vepra Penale - vjedhja ishte bërë me dt.21.12.2011dhe për këtë vepër 

ishte paraparë dënimi me gjobë ose burgim deri në 3 vjet dhe dt.21.12.2017 kishte arritur 

parashkrimi sepse kishin kaluar më tepër se 6 vjet nga dita e kryerjes së Veprës Penale deri në 

nxjerrjen e këtij aktvendimi. 

 

Gjykata, në kuptim të rrethanave të konstatuara më lartë dhe duke e vlerësuar përgjigjen në 

padi e të paditurit në lidhje me parashkrimin e kërkesës, gjeti se kërkesa është e parashkruar. 

 

Me dispozitën e nenit 378.1.1 të LMD-së parashkruhen për 1 (një) vit “Kërkesat e kompensimit 

për livrimin e energjisë elektrike e të ngrohtores etj. kur livrimi respektivisht shërbimi është 

kryer për nevojat shtëpiake”.  

 

Kurse neni 379 par.2 i LMD–së së vitit 1978 potencon se: ”Mirëpo të gjitha kërkesat periodike 

që rezultojnë nga vendimet ose pajtimet e tilla rrjedhin për pagesë në të ardhmen, parashkruhen 

në afatin e parashikuar për parashkrimin e kërkesave periodike”. Sipas nenit 371 i të njëjtit ligj 

thuhet se: ”Kërkesat parashkruhen për 5 vjet në qoftë se me ligj nuk është caktuar ndonjë afat 

tjetër i parashkrimit”... Neni 373 par.1 thotë se: ”Vetë e drejta nga e cila rezultojnë kërkesat 

periodike parashkruhen për 5 vjet, duke llogaritur nga rrjedhja për pagesë e kërkesës më të 

vjetër të pa përmbushur pas së cilës debitori nuk ka kryer dhënie”, par.2 i të njëjtit nen 

potencon se: ”Kur parashkruhet e drejta nga e cila rezultojnë kërkesat periodike, atëherë 
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kreditori e humbë të drejtën jo vetëm të kërkoj dhënie të ardhshme, por edhe dhënie periodike 

që kanë rrjedhur për pagesë para këtij parashkrimi”. 

 

Sipas nenit 14 të LPK–së potencohet se: ”Në procedurë kontestimore gjykata, në pikëpamje të 

ekzistimit të Veprës Penale dhe të përgjegjësisë penale të kryerësit, është e lidhur me 

aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës penale, me të cilin i pandehuri është shpallur fajtor”. 

Në rastin konkret gjykatën civile nuk e detyron vendimi penal sepse nuk kemi aktgjykim të 

formës së prerë por kemi aktvendim mbi parashkrimin absolut të Ndjekjes penale për Veprën 

Penale të paditurit - akuzuarit, në kuptim të nenit 91.6 të KPK-së. 

 

Meqenëse Vepra Penale ka ndodhur prej datës së pavërtetuar deri me dt.21.12.2011 ndërsa 

padia në gjykatë është paraqitur me dt.28.02.2018 që do të thotë se kanë kaluar 6 vite ndërsa 

me Aktvendimin e GJTHP-Dega në Podujevë propozim akuza e PPK tani PTHP-Departamenti 

i Përgjithshëm-Divizioni Civil është hedhë propozim akuza dhe ka pushuar procedura penale 

kundër të akuzuarit – të paditurit për Veprën Penale vjedhje neni 252.1 të KPK-së, për shkak të 

parashkrimit absolut të ndjekjes penale në kuptim të nenit 91.6 të KPK–së. Po ashtu për këtë 

Vepër Penale - vjedhje neni 252.1 me dispozitat e KPK–së është paraparë dënimi me gjobë ose 

burgim deri në 3 vjet. 

 

Në kuptim të nenit 90 par.1 nënpar.5 të KPK–së është përcaktuar se ndjekja penale nuk mund 

të ndërmerret nëse kanë kaluar 3 vite nga kryerja e Veprës Penale e dënueshme më tepër se 1 

vit burgim, ndërsa në dispozitën e nenit 91.6 të KPK–së është përcaktuar se ndjekja penale 

ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit (ndalesa absolute 

për ndjekjen penale ndaj të akuzuarit) tani të paditurit. Meqenëse nga dita e kryerjes veprës 

penale të dt.21.12.2011, e gjer në marrjen e aktvendimit të Gjykatës penale kanë kaluar më 

tepër se 6 vjet, ashtu që parashkrimi absolut i ndjekjes penale ka arritur me dt.21.12.2017. Ky 

aktvendim për parashkrim absolut ishte marrë konform nenit 90.5 dhe nenit 91 par.6 të KPK–

së, neni 358 par.1, nenpar.1.3 dhe par.2 të KPPRK–së dhe pala tani paditëse ishte udhëzuar që 

të drejtat e saj ti realizoj në kontest civil konform nenit 463 par.1 dhe 3 të KPPRK–së. 

 

Meqenëse kemi parashkrim absolut të ndjekjes penale ndaj të akuzuarit tani të paditurit atëherë 

kemi dhe parashkrim në lëmin civile sepse padia është paraqitur në gjykatë pas më tepër se 6 

vitesh dhe me të drejtë pala paditur thirret në parashkrim të borxhit dhe drejtës së kërkesës për 

kompensim dëmi material nga paditësja ndaj të paditurit. 

 

Sipas nenit 377 të LMD–së së vitit 1978 par. 1 i tij potencon se: ”Kur dëmi është shkaktuar nga 

Vepra Penale dhe për ndjekjen penale është parashikuar një afat më i gjatë parashkrimi, 

kërkesa për shpërblimin – kompensimin e dëmit ndaj personit përgjegjës parashkruhet kur të 

skadojë koha e caktuar për parashkrimin e ndjekjes penale” (në rastin konkret kemi parashkrim 

të ndjekjes penale i vërtetuar me aktvendim të gjykatës Penale P.nr.436/2012 dt.01.11.2018) 

par.2 i nenit 377 të LMD–së së vitit 1978 përcakton se: ”Ndërprerja e parashkrimit të ndjekjes 

penale pas sjell edhe ndërprerjen e parashkrimit të kërkesës për shpërblimin e dëmit (titulli i 

nenit 377 të LMD–së: Kërkesa e shpërblimit të dëmit të shkaktuar nga vepra penale). 

 

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. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u mor konform dispozitës së nenit 450 dhe 452.2 të 

LPK–së ku secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 
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GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA NË PODUJEVË, Departamenti I 

Përgjithshëm, Divizioni Civil 

C.nr.106/18 dt.15.07.2020 

Gjyqtari  

Binak Duqi 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 

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

gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


