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Numri i lëndës: 2019:160660 

Datë: 06.04.2021 

Numri i dokumentit:     01666647 

C.nr.651/2017 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA NË PODUJEVË, Departamenti I 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, si gjykatë e shkallës së parë, me gjyqtarin e vetëm gjykues Binak 

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

Korporata Energjetike e Kosovës Sh.a. (KEK-u) e përfaqësuar sipas autorizimit nr.229 të 

dt.21.06.2013, nga Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me energji elektrike Sh.a 

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

Prishtinë, kundër të paditurit S. M. nga fshati Sh. pn. K. e P. për kompensim dëmi material, vlera 

e kontestit 456.44 euro, jashtë seance me dt.06.04.2021, mori këtë: 

 

A   K   T   G   J   Y   K   I   M 

I. REFUZOHET në tërësi SI E PA BAZUAR kërkesëpadia e paditëses KEK-u, me seli në 

Prishtinë me të cilën ka kërkuar që të aprovohet në tersi padia dhe kërkesëpadia e paditëses dhe 

të DETYROHET i padituri S. M. nga fshati Sh. K. e P. që paditëses t’ia paguaj dëmin e 

shkaktuar material në shumën prej 456.44 euro me kamatën ligjore, duke filluar ti llogaritet nga 

dita e ushtrimit të padisë në gjykatë e deri në pagesën definitive me shpenzimet e procedurës. Si 

dhe që shumën e aprovuar dhe shpenzimet i padituri të detyrohet t’ia paguaj paditëses në afat 

prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së Aktgjykimit, nën kërcenim të përmbarimit me dhunë. 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 

                                                              A r s y e t i m 

Paditësja KEK sh.a. me seli në Prishtinë përmes të autorizuarës së saj të autorizuar KEDS-i sh.a 

me seli në Prishtinë ka ushtruar padi pranë kësaj gjykate për kompensim dëmi material, kundër 

të paditurit S. M. nga fshati Sh. K. e P. me dt.08.11.2017. Ka kërkuar nga gjykata që të aprovohet 

kërkesëpadia dhe të detyrohet i padituri që në emër të kompensimit të dëmit material t’ia paguaj 

shumën prej 456.44 euro. Ka shtuar se i padituri prej datës së pavërtetuar e deri me datën 

10.03.2011, me qëllim që vetit ti sjell pasuri të kundërligjshme ka shfrytëzuar energjinë elektrike 

në mënyrë të paautorizuar, duke hequr dhe asgjësuar Njehsorin elektrik nr.43813102, nëpërmes 

së cilit është furnizuar me energji elektrike të shpenzuar apo asgjësimit të provave bindëse të 

keqpërdorimit të njehsorit. Me këtë i ka shkaktuar dëm material paditëses në shumën prej 456.44 

euro. 
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Gjykata Themelore Prishtinë - Dega në Podujevë me aktvendimin e saj P.nr.646/2011 të 

dt.19.10.2017 e ka hedhë poshtë propozim akuzën e ngritur ndaj tani të paditurit S. M. për shkak 

të parashkrimit absolut të ndjekjes penale, kurse palën e dëmtuar e ka udhëzuar që të drejtën e 

saj ta realizoj në kontest të rregullt civil. 

Paditësja padinë siç thuhet e ka ushtruar konform dispozitës së nenit 390 të LMD–së. Meqenëse 

deri më tani i padituri nuk i ka bërë pagesën e dëmit të shkaktuar material paditëses atëherë i 

propozon gjykatës që ta aprovoj në tersi padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar dhe 

të detyrohet i padituri ta paguaj shumën e kërkuar, me shpenzime dhe kamatën ligjore. 

I padituri me anë të përgjigjes në padi me dt.08.03.2021 ka deklaruar se padia e parashtruar 

kundër të paditurit është e palejueshme për faktin se është parashkruar (vjetërsuar) e drejta për 

të kërkuar kompensimin e dëmit material e i cili as nuk i është shkaktuar nga ai paditëses. 

Andaj propozon që padia të refuzohet si e pa bazuar për shkak të parashkrimit të padisë dhe 

kërkesëpadisë së paditëses sipas dispozitave të LMD–së. 

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

padi, ka gjetur se nuk është kontestuese se rasti siç thuhet ka ndodhur prej datës së pavërtetuar e 

deri me datën 10.03.2011, për të cilin i padituri nuk është shpallur përgjegjës as fajtor nga 

Gjykata Themelore Prishtinë - Dega në Podujevë me aktvendimin e saj P.nr.646/2011 të 

dt.19.10.2017 dhe ka hedhur poshtë propozim akuzën e PPK në Prishtinë tani Prokuroria 

Themelore Prishtinë - Departamenti i Përgjithshme PP.nr.3345-1/2011 të dt.07.07.2011 dhe ka 

pushuar procedura penale kundër të pandehurit - paditurit tani për shkak të veprës penale Vjedhje 

nga neni 252.1 të KPK–së, për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale në kuptim të 

nenit 91 par.6 të KPK–së. 

Mirëpo gjykata në kuptim të rrethanave të konstatuara më lartë dhe duke vlerësuar prapësimin e 

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

Po ti referohemi dispozitave të LMD–së së vitit 1978 dhe 2013 duke vlerësuar dhe kërkesën e 

paditurit se kemi parashkrim atëherë nga këto dispozita ligjore del se kërkesa për kompensim 

dëmi parashkruhet për 1 (një) vite sipas nenit 378.1.1 lidhur me nenin 379.2 dhe neni 371, 372.1 

lidhur me 373 ku thuhet se: ”Vet e drejta nga e cila rezultojnë kërkesat periodike parashkruhen  

për 5 vite, duke llogaritur nga rrjedhja për pagesën e kërkesës më të vjetër të pa përmbushur, pas 

së cilës debitori nuk ka kryer dhënie” ligji vjetër dhe nenet 352, 353, 354, 357 dhe 358 ligji i ri 

2013 kur kemi të bëjmë me kërkesën për kompensim dëmi të shkaktuar me vepër penale. 

Sipas nenit 377.1 të LMD–së (i vjetri) 1978 dhe neni 358.1 i LMD–së 2013 (i riu) përcakton se: 

”Kur dëmi është shkaktuar nga vepra penale dhe për ndjekjen penale është parashkruar një afat 

më i gjatë parashkrimi ndaj personit përgjegjës parashkruhet kur të skadojë koha e caktuar për 

parashkrimin e ndjekjes penale”. Marrë parasysh se sipas aktvendimit penal P.nr.646/2011 është 

hedhë propozim akuza dhe është pushuar procedura penale ndaj të pandehurit - paditurit tani për 

veprën penale Vjedhje nga neni 252.1 të KPK-së, për shkak siç thuhet të parashkrimit absolut të 

ndjekjes penale në kuptim të nenit 91.6 të KPK–së. Andaj meqenëse sipas propozim akuzës 

vepra penale është kryer me dt.10.03.2011 është konstatuar se ka arritur parashkrimi absolut për 

ndjekje penale për këtë vepër penale për të cilën është paraparë dënim me gjobë ose burgim deri 
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në 3 vjet. Andaj sipas nenit 90.5 të KPK–së ku është e përcaktuar se: “Ndjekja penale nuk mund 

të ndërmerret nëse kanë kaluar 3 vite nga kryerja e veprës penale të dënueshme për më shumë se 

1 (një) vit burgim kurse dispozita 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 

mbi ndjekjen penale). Andaj meqenëse nga koha e kryerjes së veprës penale 10.03.2011 e gjer 

me marrjen e vendimit penal P.nr.646/2017, kanë kaluar më tepër se 6 vite, ashtu që parashkrimi 

absolut i ndjekjes penale ka arritur me dt.10.03.2017. 

Andaj sipas nenit 377.1 të LMD–së 1978 (i vjetri) dhe neni 358.1 i LMD–së 2013 (i riu) ku 

kërkesat e shpërblimit të dëmit të shkaktuara me veprën penale thuhet se parashkruhen kur të 

skadojë koha e caktuar për parashkrimin e ndjekjes penale dhe kjo kohë ka kaluar me 

dt.10.03.2017 atëherë edhe çështja civile dhe parashkrimi i saj është e lidhur me këtë nen ku 

kemi parashkrim të padisë dhe kërkesëpadisë së paditëses dhe nuk ka të drejtë të kërkoj 

përmbushjen e detyrimit nga i padituri - debitori. 

Në rastin konkret afati i paraparë ligjor me dispozitat e cekura më lartë ligjore të LMD–së, Andaj 

pala paditur me të drejtë thirret në atë se kemi të bëjmë me parashkrim të kërkesës së palës 

paditëse dhe gjykata si të tillë e mori si të bazuar.  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është bazuar në dispozitat e neneve 452.2 të LPK–së dhe 

secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 

Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura dhe bazuar ne dispozitat e nenit 399 të LPK-së gjykata 

ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA NË PODUJEVË,  

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

C.nr.651/2017, datë 06.04.2021 

Gjyqtari  

Binak Duqi 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh, në 

Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, e nëpërmes kësaj gjykate. 


