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Numri i lëndës: 2021:014967 

Datë: 29.01.2021 

Numri i dokumentit:     01455302 

 

V.EK.nr.512/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Ekonomik, 

me gjykatësin Faton Bajrami, në çështjen juridike të paditëses N.N “Zh.” me seli ne fshatin D., 

Komuna e P., e përfaqësuar me autorizim nga avokati V.R., nga P., kundër të paditurës “R.-B.” 

LL.C, me seli ne P., te cilën e përfaqëson avokate L.D.-P., rruga “G.” H-1, nr.4, me objekt të 

kontestit: kompensim dëmi, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të çështjes të mbajtur me datë 

26.01.2021, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses N.N “Zh.” me seli ne fshatin D.P., P., me te 

cilën ka kërkuar qe te detyrohet e paditura “R.– B.” LL.C, me seli në P., qe paditëses ne 

emër te kompensimit te demit material t’ia paguaj shumen e mjeteve ne lartësi prej 

9,300.00€, me kamate prej 8%, nga momenti i shkaktimit te demit e deri ne pagesën 

definitive, po ashtu REFUZOHET kërkesëpadia e palës paditëse me te cilën ka kërkuar 

qe te detyrohet e paditura qe t’i kompensoje demin ne emër te qirasë për veturën, te gjitha 

këto ne afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes se aktgjykimit nen kërcënimin e përmbarimit 

me dhune, si e pa bazuar ne ligj. 

 

II. DETYROHET paditësja që te paditurës, në emër të shpenzimeve te procedurës 

kontestimore t’ia paguaj shumën e mjeteve në lartësi prej 1,288.00€.  

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja NN “Zh.”, me seli në fshatin D., P., në këtë gjykate ka parashtruar padi kundër 

të paditurës “R.”, me seli në P., për shkak të kompensimit të dëmit.  

 

Pala paditëse, në padi dhe gjate shqyrtimit gjyqësorë ka theksuar se me date 12.08.2018, 

rreth orës 23:10, ne fshatin Sh., Komuna P., eshte djegur ne tërësi automjeti prone e paditëses, e 

llojit “Mercedes C 220” me targa targat... Pas demit te ndodhur përkatësisht pas djegies se 

automjetit pala paditëse, ka njoftuar policinë si dhe organet e tjera si Agjencia e Menaxhimit 

Emergjent, e i cili institucion i themeluar ne kuadër te MPB-se, ka konstatuar se shkaku i zjarrit 

është ndezja e karburantit gjate ngasjes, i cili ka rrjedhe nga tubi i sistemit shpërndarës te 

karburantit.   

 



 Numri i lëndës: 2021:014967 
 Datë: 29.01.2021 
 Numri i dokumentit: 01455302 
 

2 (4)  

 2
0

2
1

:0
1

4
9

6
8

 

Pala paditëse ne pretendimet e saja parashtron se ditën kritike, automjetin e kishte dërguar 

pranë te paditurës e cila ushtron veprimtarinë e servisit me qellim te kryerjes te disa riparimeve 

ne automjet, me sakte ne tubin e sistemit shpërndarës te karburantit e i cili rezulton te jete 

shkaktar i djegies se veturës. Mbi kete baze pala paditëse pretendon se deri te demi i ndodhur ne 

automjetin e paditësit ka ardhur si rezultat i veprimeve te paditëses e cila nuk kishte rregulluar 

si duhet automjetin e ku si pasoje ka shpërthyer zjarri, andaj i ka propozuar gjykatës qe te 

detyrohet e paditura qe paditësit t’i kompensoje demin mbi bazën e përgjegjësisë subjektive. Pala 

paditëse ne pretendimet e saja, me teje thekson se si rezultat i demit te ndodhur, këtu paditësi 

është detyruar qe te huazoje me qira veture, ne mënyre qe te vazhdoje aktivitetin e saje biznesor, 

andaj i propozon gjykatës qe përveç kompenzimit te demit real ne automjet te detyrohet e 

paditura qe t’i kompensoje shumen e mjeteve te paguara ne emër te qirasë per automjetin e 

huazuar.  

 

Paditësja ne parashtrime ka theksuar se përgjegjësia e te paditurës për demin e ndodhur, 

vërtetohet nga raporti mbi hulumtimin e zjarrit i përpiluar nga Agjencia për Menaxhimin e 

Emergjencave, me ekspert A.F., e po ashtu edhe eksperti i angazhuar nga ana e kësaj gjykate 

R.S., ka konstatuar se zjarri nuk ka ardhur si rezultat i problemeve elektrike derisa ekspertet e 

tjerë te angazhuar nga ana e gjykatës nuk kane mundur te konstatojnë me siguri te plote shkakun 

e vertetet te shkaktimit te zjarrit ne automjet. 

 

 Pala paditëse ne seancën e datës 26.01.2021, ka bere precizimin e kërkesëpadisë duke i 

propozuar gjykatës qe te detyrohet e paditura qe paditësit t’i kompensoje demin real ne automjet 

ne shumen e mjeteve ne lartësi prej 9,300.00€, e ku si vlere te demit ka marre vlerën e automjetit 

te te njëjtit lloj ne tregun e automjeteve ne internet. 

 

 Shpenzimet e procedurës, i kërkoi sipas TA-se. 

 

E paditura në përgjigje në padi, kundërshtimet e prezantuara në formë të shkruar dhe 

gjatë seancave të mbajtura në këtë çështje juridike e ka kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit 

duke shtuar se pretendimet e paditësit nuk janë të bazuara sepse janë në kundërshtim me gjendjen 

faktike, kështu që dëmi material nuk është shkaktuar nga punonjësit e te paditurës, pasi qe 

pikërisht punëtorët e te paditurës disa here e kane udhëzuar paditësin qe për shkak te problemeve 

elektrike, automjetin ta dërgoje ne servis elektrik mirëpo i njëjti siç duket ka injoruar 

rekomandimin e te paditurës. Me teje e paditura thekson se nga provat e administruara gjate 

shqyrtimit gjyqësorë, nuk janë vërtetuar pretendimet paditëses pasi qe ekspertiza e hartuar nga 

grupi i eksperteve te Fakultetit Teknik – Makineri, ka konstatuar se deri te zjarri nuk ka ardhur 

si rezultat apo si pasoje e furnizimit te lendeve djegëse, pasi qe mos funksionimi i sistemit te 

“ushqimit” te motorit me karburant, shkakton mosfunksionim te motorit për shkak te rënies se 

presionit ne sistemin common rail. 

 

E paditura me teje thekson se siç rezulton nga shqyrtimi gjyqësor, këtu punëtoret e saje 

vetëm se kane bere rregullimin e injektoreve (dizneve), ne automjetin e paditësit e qe vërtetohet 

edhe nga fatura e lëshuar dhe te njëjtit nuk kane ndërhyre ne elektroniken e automjetit, nga ku 

mund te jete shkaktuar demi. E paditura ne deklarimet e saja përfundimtare, i ka propozuar 

gjykatës qe kërkesëpadinë e paditëses ta refuzoje ne tërësi si te pa bazuar.  

 

Shpenzimet e procedurës i kërkoi sipas TA-se. 

Me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike gjykata beri administrimin e provave me 

leximin – shikimin e: Raporti mbi deklarimin e rastit ne Polici; Raporti mbi hulumtimin e shkakut 

te zjarrit i hartuar nga Agjencia per Menaxhimin e Emergjencave – MPB, date 07.09.2018; 
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mendimi dhe konstatimi i ekspertit R.S., dhene ne ekspertizën e muajit Gusht 2019; mendimi 

dhe konstatimi i dhene nga ana e eksperteve N.A., dhe Q.A., dhene ne ekspertizën e dates 

28.08.2018; mendimi dhe konstatimi i dhene nga ana e grupit te ekspoerteve – Fakulteti Teknik, 

ne superekspertizën e datës 31.10.2020, si dhe sqarimi i dhënë ne procesverbalin e seancës se 

datës 28.12.2020. 

 

Provat e administruara, gjykata i vlerësoi të gjitha një nga një dhe në varësi me njëra 

tjetrën, në vështrim të nenit 8, të Ligjit për Procedurën Kontestimore. 

 

- nga raporti mbi deklarimin e rastit ne Polici, gjykata konstaton se F.T., nga fshati D., 

Podujeve, ka deklaruar-raportuar ne Polici rastin, duke përshkruar se me date 18.08.2018, derisa 

ka qene ne veturën Mercedes, gjate drejtimit te automjetit, përnjëherë e ka kapluar zjarri dhe 

është djegur i teri.  

 

- nga raporti mbi hulumtimin e shkakut te zjarrit i hartuar nga MPB – Agjencia për 

Menaxhimin e Emergjencave, nen shenjen 364 09, date 07.09.2018, gjykata konstaton se ky 

Agjencion ka hetuar shkaqet e zjarrit ne automjetin lëndor sipas kërkesës se këtu paditësit dhe 

ka konstatuar se me rastin e ekzaminimit te këtij automjeti, automjeti është gjendur ne oborrin e 

paditësit, i cili ishte plotësisht i djegur. Ne këtë raport, inxhinieri i cili e ka përpiluar raportin ka 

dhënë mendimin e tije mbi shkakun e zjarrit, ku ka konstatuar se dyshohet se shkaku i zjarrit 

është ndezja e karburantit gjate ngasjes, i cili rrjedhe nga tubi i sistemit shpërndarës te 

karburantit. 

 

- nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit te elektros prof. dr. R.S., dhënë ne ekspertizën 

Korrik-Gusht 2019, gjykata konstaton se ky ekspert ne mendimin ne ekspertize ka thënë se 

shkaku i paraqitjes se zjarrit ne automjetin lëndor, nuk e ka burimin dhe nuk është shkaktuar nga 

instalimet elektrike dhe shfrytëzimi i tyre ne pune normale ose nga ndonjë defekt tjetër ne 

instalimet e veturës. 

 

- nga mendimi dhe konstatimi i eksperteve te makinerisë ing. N.A. dhe ing. Q.A., dhënë 

ne ekspertizën e datës 28.08.2019, gjykata konstaton se ekspertet e angazhuar nuk kane mundur 

te konstatojnë shkakun e zjarrit ne automjetin e dëmtuar Mercedes Benz. Mirëpo, ne mendimin 

e tyre ekspertet kane konstatuar se ndërrimi i injektorit (diznes), përjashton mundësinë e 

shkaktimit te zjarrit edhe nëse i njëjti do te ishte jo ne rregull. 

 

- nga mendimi dhe konstatimi i grupit te eksperteve – Fakulteti Teknik, ne super 

ekspertizën e datës 31.10.2020, gjykata konstaton se grupi i eksperteve ka bere një analize te 

detajuar te automjetit ne tërësi, te gjitha provave ne shkresat e lendes dhe ka konstatuar se zjarri 

nuk është shkaktuar ne hapësirën e motorit te sistemi i furnizimit me lende djegëse – me presion 

te ulet, ose te elementeve te sistemit CDI te injektimit te lendes djegëse, se gypi i gazrave dalëse 

nuk ka qene burim i zjarrit. Me sa ekspertet ne konstatimin e tyre kane ardhur ne përfundim se 

djegia nuk ka ardhur si pasoje e furnizimit me lende djegëse sepse rrjedhja e naftës ne sistemin 

e “ushqimit” shkakton mosfunksionim te motorit për shkak te rënies se presionit ne sistemin 

common rail, e po ashtu ekspertet theksojnë se gypat e furnizimit me lende djegëse kane pësuar 

dëmtime sipërfaqësore me sakte vetëm mbështjellësi i tyre është djegur, çka tregon për prezencën 

e zjarrit me intensitet te ulet. Me rastin e dhënies se sqarimeve ne ekspertize, ekspertet kane 

sqaruar se nuk kane konstatuar shkakun e sakte te zjarrit, mirëpo kane eliminuar dilemën e 

injektorit si shkak i zjarrit  
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Gjykata pasi analizoi provat e administruara, në kuptim të nenit 8, të LPK-së, dhe 

deponimeve të palëve ndërgjyqëse, vlerësoi se kërkesëpadia e paditësit është  e pa bazuar dhe 

atë në bazë të gjendjes faktike, gjykata vërtetoi se këtu pala paditëse me qellim te rregullimit te 

disa dridhjeve ne automjetin e saje, ka dërguar automjetin ne servis tek e paditura, e ku pas 

diagnostifikimit te problemit punëtoret e te paditurës kane bere ndërrimin e injektorit dhe te 

njëjtën dite pas kalimit te disa kilometrave (70-80), ne automjet befasisht eshte paraqitur zjarri i 

cili ka djegur automjetin ne tërësi. Nga provat e shqyrtuara gjate administrimit gjyqësorë, ne 

veçanti nga ekspertizat e makinerisë dhe atë si ekspertiza e dy eksperteve te vetëm e po ashtu 

edhe ekspertiza e grupit te eksperteve është konstatuar se veprimet e punëtoreve te te paditurës 

përkatësisht ndërrimi i injektorit nga e paditura ne automjetin e paditësit, nuk është shkaktar i 

zjarrit, mbi këtë baze gjykata konsideron se kërkesëpadia e palës paditëse me te cilën ka kërkuar 

qe te detyrohet e paditura qe paditëses t’i kompensoje demin material, ne forme te demit real për 

shkak te djegies se veturës ne lartësi prej 9,300.00€, me kamate prej 8% nga dita e shkaktimit te 

demit, është e pa bazuar, pasi qe nga provat e administruara gjykata vërtetoi një tjetër gjendje 

faktike, nga e cila rezulton se e paditura nuk i ka shkaktuar dem paditësit. 

 

LMD, ne nenin 136.1, ka përcaktuar se “kush i shkakton tjetrit dem, ka për detyre t’i 

kompensoje”, dispozita tjetër e këtij ligji neni 140, përcakton se “fajësia ekziston kur dëmtuesi 

e ka shkaktuar demin me dashje apo nga pakujdesia”, andaj ne rastin konkret nga provat e 

administruara, siç u theksua me larte gjykata ka vërtetuar se deri te demi i ndodhur nuk ka ardhur 

si rezultat i veprimeve te paditëses apo punëtorëve te saje, mbi këtë baze te njëjtit nuk janë te 

detyruar qe paditëse t’i kompensojnë demin, per te cilin nuk janë përgjegjës.   

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur se të 

njëjtat janë pa ndikim në vendosjen ndryshe si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

           Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marrë në bazë të nenit 452.1 të LPK-së, sipas 

të cilit: “Pala e cila e humb kontestin tërësisht ka për detyrë që, palës kundërshtare gjyqe fituese, 

t’ia kompensoj shpenzimet gjyqësore”. Në rastin konkret shpenzimet gjyqësore si detyrim i 

paditëses për palën e paditur përfshin shumën e  mjeteve si në vijim: në emër të përpilimit të 

përgjigjes ne padi, shumën prej 208.00 €, në emër të katër seancave të mbajtura shumën e 

mjeteve prej 1,080.00€ (270€ për çdo seancë), në shumën e përgjithshme prej  1,288.00€.  

Nga sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                

GJYKATA THEMELORE NE PRISHTINE 

DEPARTAMENTI PER CESHTJE EKONOMIKE 

                                            V.EK.nr.512/18, datë 26.01.2021.                                                                                         

                                                                                           

                                                                                                                       Gjykatësi                                                                      

                                                                                                                  Faton Bajrami     

 

 

KESHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa ne afat prej 7 ditësh, 

nga dita e marrjes Gjykatës se Apelit ne Prishtine, nëpërmes kësaj gjykate. 

 

 


