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                                                                                                                          C.nr.555/17  

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan, Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtaren Elvira Emini në çështjen juridike kontestimore të paditësit L.G nga fshati J. e R.., 

komuna L.., te cilin e përfaqëson e autorizuara N.A av.nga L.., kundër të paditurës “K...” – D. F 

– Divizioni i Rrjetit, të cilin e përfaqëson i autorizuari A. J  me autorizim, me objekt kontesti  

Shpërblim demi mtarial, me vlerë të kontestit 1.000.00 eurove, në seancën kryesore të mbajtur 

me datë 17.07.2020, në praninë e të autorizuarës së paditësit N.A   av. nga  Lipjani dhe   

përfaqësuesit  paditurës A. J , jashtë seancës, në të njëtën datë mori këtë:  

 

A K T G J Y K I M  

 

I. REFUZOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit L. G nga fsh. J e R.., K.L..,  me të 

cilën ka kërkuar, që të obligohet e paditura ‘’K.. D.. në F...-Divizioni i rrjetit, që 

paditësit  t`ia kompensoi dëmin e shkaktuar material, nga ana e të paditurës, e cila 

shumë do të precizohej pas marrjes së mendimit-vlerësimit te ekspertit përkatës, si 

dhe në të gjitha vlerat e precizuara të llogaritet kamata ne lartësi prej 8% dhe atë qe 

nga data e ushtrimit te padisë ne gjykatë e gjer në pagesën definitive.  

 

A r s y e t i m   

 

Paditësi, përmes të autorizuarës, ka kërkuar nga gjykata që të aprovohet kërkesëpadia dhe  

të detyrohet e paditura që në emër të shpërblimit  të dëmit material, paditësit t’ia paguajë shumën 

aq sa do të precizohet pas marrjes së mendimit –vlerësimit të ekspertit përkatës, me kamatë 

logjore prej 8% dhe atë që nga data e ushtrimit të padisë në gjykatë e deri në pagesën definitive. 

Ka shtuar se fillimisht më datën 08.03.2017  e më pas me dt. 16.03.2017 pas orës 16.00 min, nga 

defekti i rrjetit te energjisë elektrike paditësi ka dëgjuar një krisme të madhe dhe nga ky defekt 

në përçuesit e rrymës elektrike të gjitha pajisjet elektrike të cilat kanë qenë të kyçura në rrymë 

janë djegur dhe se këto pajisje prej atëherë e tani më nuk funksionojnë fare. Ky dëm ka ardhur si 

rezultat i një defekti ne rrjetin elektrik, ku edhe më parë me dt.08.03.2017 janë djegur pajisjet 

elektrike, siq janë: radio e tipit Gruding vlera e të cilit është 80-€, kompjuteri vlera e të cilit është 

200-€, Monitori vlera e të cilit është 50-€, Televizor vlera e të cilit është 450-€, Frigorifer të 

madh vlera e të cilit është 200-€, Shporet elektrik vlera e të cilit është 250-€, Lavatriqe  vlera e të 

cilit është 250-€, për Abazhurë dhe Flladitëse 2x35 vlera e të cilit është 70-€, për Abazhurë të 

rëndomta  6x15 vlera e të cilit është 90-€, poqa elektrik 8 copa x5€ ne total 40-€, për fshesa 

elektrike  vlera e të cilit është 50-€, dhe për pajisjet e internetit vlera e të cilit është 10-€, mirëpo 

te gjithë inventarin paditësi vet e ka servisuar me mjetet e veta personale. Rastin e ka lajmëruar 
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tek kompetentët mirëpo përkundër riservisimit kinse sanimit te gjendjes nga ana e kompetenteve 

KEDS të cilët i kanë  ftuar dhe kinse e sanuan gjendjen, tani është paraqitur defekti edhe me i 

madh ne energjinë elektrike dhe përsëri i ka dëmtuar te gjitha orenditë elektrike te cilat i ka pasur 

ne shtëpi dhe tani janë jashtë funksionit.  

Gjithashtu në shqyrtimet e mbajtura te kjo gjykatë e autorizuara e  paditësit ka mbetur në 

tërësi pranë pretendimeve të ushtruara në padi dhe kërkesëpadi,  duke kundërshtuar  te thënat ne 

te cilat është thirrur pala e paditur se kinse paditësi nuk e ka bere te besueshme faktin se dëmi 

është ardhur si rezultat i ndryshimeve te K...-it për arsye se K...-i, përkatësisht zyrtaret e tij me 

ane te procesverbalit kane verifikuar demin te konsumatori-paditesi dhe për ketë arsye është 

formuar komisioni i cili ka berë edhe inspektimin e vendit tek paditësi. Në fjalën përfundimtare e 

autorizuara e paditësit ka deklaruar se, në mënyrë të argumentuar iu dëshmua gjykatës se pala 

paditëse ka pësuar dëme me fajin e të paditurës, dhe ate dy herë radhazi, fillimisht me dt. 

08.03.2017 dhe pastaj me dt. 16.03.2017, ku nga lëshimet  e t’paditurës, paditësit  i dolën nga 

funksioni të gjitha pajisjet shtëpiake të cilat ishin të kyqura në rrymë. Kjo u argumentua 

gjithashtu edhe me deklaratat e dëshmitarëve në procesverbalin e dt. 11.02.2020 duke filluar nga 

Sahit Hasani të cilët e pohojnë se të njëjtit kanë qenë në inspektim, dhe se ekipet –zyrtarët e 

KEDS-it kanë gjetur se janë këputur 4 përçues elektrik si dhe përçuesi zero, dhe me këtë rast 

kanë bërë fotografimin e orendive të dëmtuara të cilat janë në shkresat e lëndës. Ndërsa lidhur 

me rastin e dytë të dt. 16.03.2017, defekti ka ndodhur si pasojë e Kompanisë private gjatë 

punimeve të ndërrimit të rrjetit të vjetër me zëvendësimin me rrjetit të ri ka bërë një gabim në 

kyçje, dhe siç deklaroi zyrtari i K...-it ekipi i tyre nuk ka dashtë me intervenuar pasi që dëmi 

është shkaktuar nga në Kompani private, mirëpo vetëm me lejen e koordinatorit të atëhershëm A. 

B  i cili ka qenë drejtor i rrjetit, ai ka intervenuar dhe të njëjtit kanë lejuar që të sanohet defekti. 

Ka theksuar se pala e paditur me qëllim nuk i ka lënë kopje të procesverbalit  palës paditëse kur 

ka rregulluar dy herë radhazi defektin i cili ka shkaktuar dëm të madh paditësit, mirëpo kjo gjë u 

vërtetua përmes lëshimit të dy urdhëresave me të cilat i është bërë sanimi i defektit të pajisjeve të 

paditësit, andaj qëllimi i palës së paditur ka qenë ikja nga kompensimi i dëmit palës paditëse. 

I ka propozuar gjykatës që të nxjerrë aktgjykim dhe ta miratojë në tërësi kërkesëpadinë e 

paditësit dhe lartësinë e saj, me kamatë ligjore prej 8% duke llogaritur nga data e ushtrimit te 

padisë ne gjykate e deri ne pagesën definitive. 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar sipas TOAK-së, per padi, per 5 seanca gjyqesore, 

si dhe taksen gjyqësore, por të njëjtat nuk i ka specifikuar. 

E paditura në përgjigje në padi e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit, me arsyetimin 

se paditësi ne padi deklaron se edhe me parë me dt.08.03.2017 ka pasur defekt ne rrjetin e 

energjisë elektrike dhe djegie te pajisjeve, mirëpo pretendon se ai vete me shpenzimet e veta 

private i ka servisuar te gjitha d.m.th paditësi vete ne deklaratën e tij është konfuz sepse nuk 

mund te kuptohet se kur ka ndodhur rasti, me datën 16.03.2017 apo me dt.08.03.2017, po ashtu 

nuk e ka bere sigurimin e provave me kohe me çka do ta bindte gjykatën lidhur me rastin ne 

fjale, po ashtu nuk ka ndonjë raport te organeve shtetërore si dhe policia e Kosovës apo te ndonjë 

institucioni tjetër emergjent ku e ka lajmëruar rastin me kohe dhe ku është hapur rast zyrtar ku 

përmes procesverbaleve dhe deklaratave te zyrtareve përkatës,  do te vinte deri te e vërteta.  
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I ka kundërshtuar fotot e paraqitura si dëshmi me arsyetimin se mund te jene bere ne 

çfarëdo vendi dhe ne çfarëdo kohe dhe nuk mund te jenë të besueshme. KEDS-i me kërkesë 

zyrtare nga zyrtaret e kësaj kompanie me date 24.05.2017, kane dale ne vendin e ngjarjes te 

konsumatori L. G  me shifër DFE 9... për inspektim dhe kanë përpiluar procesverbalin me 

nr.000375 ku kane marre deklaratën e konsumatorit dhe kane theksuar  te gjeturat e tyre, dhe 

kane konstatuar se konsumatori e ka njehsorin te vendosur ne shtylle dhe se rrjeti elektrik ka 

qene me përçues e tani është me kabull. Ka shtuar se të gjitha pretendimet e paditësit si në padi 

dhe kërkesëpadi, qëllimi i tij është vetëm që të vie deri tek pasurimi i pabazë. 

      

Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën përfundimtare  e paditura ka qëndruar pranë 

përgjigjes në padi dhe kërkesës së saj, si dhe kundërshtimeve dhe deklarimeve në seancat e 

kaluara duke kundërshtuar si bazën ashtu edhe vlerën e kërkesëpadisë, e veçanërisht vlerën e 

kërkesëpadisë me arsyetimin se paditësi me asnjë fakt nuk e ka vërtetuar se sa është vlera e 

këtyre pajisjeve, siç janë faturat e blerjes së tyre, ku mund të shihet vlera e saktë si dhe koha e 

amortizimit të tyre. Andaj gjykatës i ka propozuar që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet në 

tërësi si e pabazuar. 

 Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata me qëllim të vertetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike  dhe fakteve 

vendimtare, në këtë çështje juridike kontestimore,  në procedurën e të provuarit, për aq sa palët 

ndërgjyqëse përmbushin detyrimet e tyre për t’i parashtruar ato, në kuptim të nenit 7.1 të LPK-

së, gjykata ka administruar një sërë provash: me  leximin e procesverbalit për verifikimin e dëmit 

te konsumatori me nr. 000375 të dt. 24.05.2017; me shikimin e fotove të vendit të ngjarjes; me 

leximin e shkresës me të cilën është bërë matja e rrymës që ka shkuar deri te konsumatori në 

ditën kritike; me leximin e procesverbalit mbi dëgjimin e dëshmitarëve F. H , S. H dhe N. Bi.  

 Pas shqyrtimit të detajuar të provave të administruara, shkresave të lëndës, dhe thënieve 

të palëve, duke e bërë vlerësimin me kujdes dhe me ndërgjegje të secilës provë veç e veç dhe të 

gjithave së bashku, në vështrim të nenit 8 të LPK-së, gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditësit  

është e pabazuar 

Kjo nga fakti se në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se me datën 

08.03.2017 dhe  me dt.16.03.2017 ka ndodhë defekti  i rrjetit te energjisë elektrike, si dhe nuk 

ishte kontestues fakti se  punëtorët e K..-it ( të kontraktuar tek e paditura) kanë bërë ndërrimin e 

njehsorit elektrik tek paditësi. Mirëpo kontestues ka qenë vetëm se sipas paditësit e paditura 

është përgjegjëse për dëmin e shkaktuar dhe  si pasojë e kësaj ka qenë dashur ta kompensojë të 

njëjtin, ndërsa nga e paditura është mohuar të jetë përgjegjëse për kompensimin e dëmit pasi që 

nuk vërtetohet se është përgjegjëse. 

Me nenin nenin 136 të LMD-së, në të cilin parashihet se për të ekzistuar përgjegjësia për 

shpërblimin e dëmit duhet të përmbushen kushtet e përgjegjësisë: të ekzistoj përgjegjësia e të 

paditurit, të ekzistoj fakti dëmtues nga rrjedh dëmi, të ekzistoj dëmi i shkaktuar ,lidhja shkakore 
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ndërmjet faktit dëmtues dhe dëmit të shkaktuar si dhe kundërligjshmëria e veprimit me të cilin 

është shkaktuar dëmi.  Me nenin 154 të LMD-së është e paraparë se “Dëmi i shkaktuar me 

sendin e rrezikshëm, përkatësisht me veprimtarinë e rrezikshme konsiderohet se rrjedh nga ky 

send, përkatësisht nga kjo veprimtari, përveç nëse provohet se ato nuk kanë qenë shkak i demit”. 

Po ashtu me nenin 7.1 të  LPK-së është paraparë se “Palët  kanë  për  detyrë  të  paraqesin  të  

gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat  

konstatohen  faktet  e  tilla”.  

Në bazë të gjendjes  faktike të vërtetuar,  nuk është provuar se këtu e paditura ‘’K..’’ D.. 

ne F… – Divizioni i rrjetit,  për demin e shkaktuar  paditesit ka detyrim, që t`ia kompensojë 

dëmin material të shkaktuar si pasojë e djegies së pajisjeve shtëpiake, kjo ngase paditësi nuk ka 

mundur ta argumentoj me prova dhe fakte materiale te mjaftueshme, ashtu siç është standardi i të 

provuarit para një gjykate, respektivisht përgjegjësine e tё paditurёs lidhur me detyrimin e 

kompensimit tё dёmit material kёtu paditёsit, përveç procesverbalit të dt. 08.03.2017, dhe 

16.03.2017 i cili fakt nuk ishte kontestues mes palëve ndërgjyqëse, por kontestues ishte fakti se 

me fajin e kujt është shkaktuar dëmi.  

Gjithashtu, përveç bazës juridike, gjykata nuk ka mundur ta vërtetojë lartësinë e 

kërkesëpadisë së paditësit për vlerën e sendeve të dëmtuara. Paditësi duhet me prova ta bind 

gjykatën për vlerën e sendeve të dëmtuara, ndërsa në rastin konkret, deri në përfundim të këtij 

shqyrtimi gjyqësor, ka dështuar. 

Nga të  lartcekurat  dhe  duke  qenë  se paditësi  nuk  i  ofroi  prova  të  mjaftueshme  dhe  

të  besueshme  gjykatës, përmes  të  cilave  do  të  argumentohej se e  paditura  ka detyrim ndaj  

paditësit në lidhje me kompensimin e dëmit, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Gjykata i vlerësoi  provat të pretenduara nga paditësi siç janë, dëgjimi i dëshmitarëve F. 

H , S. H dhe N. B ,  mirëpo të njëjtat i refuzoi si të pabazuara, pasi që të njëjtat,  për gjykatën 

ishin jo bindëse, konfuze dhe në shpërputhje me njëra tjetrën, andaj me këto prova nuk u vërtetua 

baza juridike e kërkesëpadisë.   

Gjithashtu sa i përket provave të prezantuara nga paditësi (fotot e bashkëngjitura padisë) 

gjykata të njëjtat  i refuzoi si të pabazuara, ngase të njëjtat për gjykatën nuk ishin bindëse pasi 

nuk posedojnë anjë date të momentit të fotografimit te pajisjeve, andaj të njëjtat nuk dëshmojnë 

në vërtetimin e përgjegjësisë së të paditurës.  

 Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palës paditëse, por ka ardhur  në  

përfundim  se  të  njëjtat  janë  pa  ndikim  në  nxjerrjen  e  këtij aktgjykimi.  

  Meqenëse gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke e refuzuar 

kërkesëpadinë  e paditësit si të pabazuar, natyrshëm kërkesa për shpenzimet e procedures është 

tani më jolëndore, andaj edhe nuk ka qenë e nevojshme që për të njëjtën të vendoset meritorisht.  

Nga të lartcekurat dhe bazuar në nenin 136 dhe 154 të  LMD-së, lidhur me nenin 143 dhe 

7.1 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan-Departamenti i Përgjithshëm. 

C.nr.555/17 me datën 17.07.2020. 
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                                                                                               GJ Y Q T A R J A                     

                             Elvira Emini                     

 

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

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e dorëzimit të aktgjykimit, Gjykatës së Apelit të Kosovës në 

Prishtinë, nëpërmes kësaj Gjykate.  

 

 

                                                                                                                                                    

 

 
 


