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Numri i lëndës: 2019:086725 

Datë: 06.06.2019 

Numri i dokumentit:     00345534 

                                                                                                   C.nr.530/16 
 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil, 
gjyqtari Berat Spahiu, me bashkëpunëtoren profesionale Vlora Selmani- Rahimi, duke 
vendosur në çështjen juridike të paditësit F.Z nga Gjilani , Rr. ‘’ ...’’ nr..., të cilin e përfaqëson 
sipas autorizimit av. B.Sh nga Prishtina, kundër të paditurës KEDS- Shërbimi i Konsumatorëve 
në Gjilan, të cilën e përfaqëson me autorizim D.R  jurist nga Gjilani,  për kompensimin e dëmit 
material, vlera e kontestit 1040€, pas mbajtjes së seancës kryesore dhe publike të datës, 
03.05.2019, në prezencën e përfaqësuesve të palëve, mori dhe komunikoi këtë  
 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
 

I.APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit F.Z nga Gjilani dhe detyrohet e 
paditura KEDS në Gjilan, që paditësit t’ia kompensojë dëmin material të shkaktuar më datë 
18.02.2016, në lartësi prej 1040€ edhe atë në emër të  dëmtimit të makinës për larjen e rrobave 
të markës ‘’Gorenje’’ shumën prej 520€, për dëmtimin e televizorit të markës ‘’Grondig’’ në 
vlerë prej 310€, për dëmtimin e dy resiverve në shumë prej 60€ si dhe një studio muzikore në 
shumë prej 150€, të gjitha këto në kamatë prej 8% në vit, duke filluar nga dita e marrjes së këtij 
aktgjykimi e deri në pagesën definitive,  në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij 
aktgjykimi  nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 
 
II.OBLIGOHET e paditura që paditësit t’ia paguajë shpenzimet e procedurës në shumë prej 
496€, në afat prej 15 ditësh  pas ditës së pranimit të vendimit, nën kërcënimin e ekzekutimit të 
dhunshëm. 
 

A  r  s  y  e  t  i  m 
 
Paditësi, përmes përfaqësuesit të tij me autorizim,  në këtë gjykatë ka ushtruar padi me dt. 
20.06.2016, ndaj të paditurës, me objekt kontesti kompensimi i dëmit material, duke theksuar 
se me dt. 18.02.2016, për  shkak të një defekti elektrik  ishte bërë këputja e largpërçuesit 
elektrik zero në rrjetin e tensionit të ulët 0.4kV, ku paditësi furnizohej dhe  me këtë rast kishte 
ardhur deri te djegia e disa aparateve elektrike, ashtu që e paditura lidhur me dëmin e shkaktuar 
kishte hartuar procesverbalin e dt. 19.02.2016, andaj ka kërkuar nga gjykata që ta aprovoj në 
tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar me ligj dhe ta detyroj të paditurën që paditësit t’ia 
kompensoj dëmin material në lartësi prej1040€, edhe atë: për makinën për larjen e rrobave të 
markës ,,Gorenje,, shumën prej 520€, televizioni i markës ,,Gronding,, shumën në vlerë prej 
310€, si dhe dy resivera në vlerë prej 60€ si dhe një studio muzikore në vlerë prej 150€, ashtu 
që vlera e tërësishme e objektit  të kërkesëpadisë është shuma e të hollave në vlerë prej 1040€. 
Paditësi ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore në lartësi prej 496€. 
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Pas pranimit të padisë, kjo gjykatë duke vepruar në pajtim me nenin 394 dhe 395 të  LPK-së, 
palës së paditur ia ka dërguar padinë, në mënyrë që i njëjti të paraqes përgjigje lidhur me 
pretendimet e paditëses, ashtu që  e  paditura  në përgjigjeje në padi dhe gjatë shqyrtimeve 
gjyqësore e  ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar, duke theksuar 
se paditësi gjykatës nuk i ka prezantuar asnjë provë materiale si fotodokumentacion, fatura dhe 
kupona fiskal për ta vërtetuar lartësinë e dëmit, andaj mbi këtë bazë kërkon që kërkesëpadia e 
paditësit të refuzohet si e pabazuar.  
 
Për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata gjatë shqyrtimit 
kryesor ka bërë administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: procesverbali i përpiluar nga 
vet e paditura me nr. 160 i dt. 19.02.2016, kërkesa e paditësit e drejtuar të paditurës për 
kompensimin e dëmit material i dt. 16.03.2016, pasqyra e sistemit të luhatjeve të tensionit për 
ditën kritike, dëgjimi i dëshmitarëve I.N e A.R – punëtor të të paditurës, si dhe ekspertiza e 
punuar nga eksperti i Inxhinierisë Elektroteknike Inxh. i dipl. A.M. 
   
Në bazë të procesverbalit të  përpiluar nga vet e paditura me nr. 160 i dt. 19.02.2016, është 
vërtetuar se me datë  18.02.2016, për  shkak të një defekti elektrik  ishte bërë këputja e 
largpërçuesit elektrik zero në rrjetin e tensionit të ulët 0.4kV, ku paditësi furnizohej me energji 
elektrike ne shtëpinë e tij në Gjilan dhe  me këtë rast ishin dëmtuar aparatet e amvisërisë edhe 
atë makinë për larjen e rrobave e markës ,,Gorenje,, televizioni i markës ,,Gronding,,  dy 
resivera n si dhe një studio muzikore. 
Fakt që konfirmohet nga vet procesverbali i dt. 19.03.2016 i përpiluar nga e paditura. 
 
Deri tek dëmi ka ardhur për shkak të këputjes – përçuesit zero i cili e mban sistemin e 
ekuilibruar të tensionit një fazor dhe tre fazor, ashtu që me rastin e këputjes pajisjet të cilat 
kanë qenë të kyçura me sistemin një fazor e që për shkak të ndryshimit të tensionit prej 220-
230 volt janë dëmtuar në tërësi, fakt i cili konfirmohet nga procesverbali i të paditurës dhe nga 
ekspertiza e Ekspertit  të Elektroteknikës Inxh. dipl.A.M, e datës 15.04.2019 dhe vet deklarata 
e ekspertit e dhënë në seancën mbi shqyrtimin kryesor të dt. 05.04.2019, ku eksperti gjyqësor 
në detaje ka konstatuar se si ka ardhur deri tek prishja e aparateve të amvisërisë duke theksuar 
se lidhja kauzale në mes të veprimit apo mosveprimit dhe pasojës ekziston për shkak të  
tensionit të çrregulluar të energjisë elektrike respektivisht mbi tensioni dhe nën tensioni janë 
shkaktarë  të dëmtimit ë pajisjeve të amvisërisë, respektivisht të këputjes së  përçuesit elektrik  
zero  në rrjetin  e tensionit të ulët  0.4 KV prej nga furnizohej me energji elektrike paditësi. 
Faktorë  që kanë mundur të ndikojnë në këputjen e përçuesit elektrik zero sipas ekspertit mund 
të jenë  faktorë mekanik, koriziv, oksidim, kualitetit të materialit etj. 
 
Faktin se ka ndodhur këputja e përçuesit zero e konfirmojnë edhe vet përpiluesit të 
procesverbalit të vendit të ngjarjes  të cilët gjykata i ka dëgjuar në cilësi të dëshmitareve edhe 
atë  I.N nga Gjilan,  i cili  në mes tjerash ka deklaruar se është e vërtetë se ka qenë përpilues i 
këtij raporti së bashku me dy anëtarë të tjerë, ashtu që me kërkesë të paditësit kishin shkuar në 
vend të ngjarjes dhe kishin konstatuar se përçuesi zero është këputur për shkak të ndodhisë 
natyrore e jo nga ndonjë mjet mekanik apo   nga faktori njeri, pasi që shumë lehtë dallohet nga 
pamja vizuale se a është këputur dhunshëm, më pastaj kishin hyrë në shtëpinë e tij dhe i kishin 
shikuar pajisjet të cilat ishin djegur dhe për të njëjtat kishin shënuar procesverbal e të njëjtat 
fakte i konfirmon edhe dëshmitari  A.R – punëtor pranë të paditurës, i cili në mes tjerash ka 
deklaruar se ,,është e vërtetë se ka qenë përpilues i raportit me rastin e daljes në vend të 
ngjarjes pas kërkesë së ankuesit- tani paditësit, ku aty kishin konstatuar se përçuesi zero ishte 
këputur jo nga ndonjë mjet mekanik por për shkak të ndodhisë natyrore (erës së fortë)meqë nuk 
kanë vërejtur ndonjë këputje të dhunshme, më tutje ka cekur se kishin hyrë në shtëpinë e 
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paditësit dhe i kishin shikuar pajisjet se a janë të djegura dhe kishin mbajtur procesverbal, por 
nuk i kujtohej se a i kishin kyçur në rrymë meqenëse ka kaluar kohë e gjatë. 
 
Nga pasqyra e sistemit të luhatjeve të tensionit për dt. 18.02.2016 dhe nga sqarimi që ka dhënë 
eksperti gjyqësor gjykata ka vërtetuar se në ditën kritike kishte pasur  luhatje të tensionit të KW 
të energjisë elektrike , pasi që një gjë e tillë konstatohet nga kjo pasqyrë ku shihet se me të 
njëjtën datë në orët e hershme të mëngjesit sekondat e KW kishin qenë më të ulët konkretisht 
në ora 4.00 të mëngjesit, në përçues elektrik kishte 0.5708, KW për sekondë, ndërsa vat 247, 
ndërsa në orën 12.00 të së njëjtës ditë KW për sekondë kishte 1.5028, ndërsa vat kishte 239.6. 
 
Dëgjimit të dëshmitarëve I.N e A.R – punëtor të të paditurës, gjykata u fali besimin e plotë pasi 
që të dy ishin hulumtues profesional për hulumtimin e shkaqeve të dëmit dhe në procesin e 
përpiluar me nr.160 të dt. 19.02.2016, kishin cekur se për shkak të tensionit të ulët prej 0.4 
KW, kishte ardhur deri te djegia e aparateve elektrike në shtëpinë e paditësit ashtu siç edhe 
paditësi i ka cekur në padi. Andaj sipas fakteve të vërtetuara përçuesi elektrik zero është 
këputur jashtë sferës së përgjegjësisë së paditësit, meqë këputja ka ndodhur në shtyllën 
elektrike,  ku bie nën përgjegjësi të paditurës konform nenit   5.5.3.2 pika (b) të Kodit të 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë Elektrike, ku ndër të 
tjera, parashihet se “në objektet afariste dhe të amvisërisë, përgjegjësia e OSSh-së, është deri 
në pikën e kyçjes në pjesën e pasme të njehsorit ose në anën e furnizimit të ndërprerësit kryesor 
(siguresave kryesore)”.  
 
Duke u bazuar në një gjendje të tillë faktike të vërtetuar me prova materiale dhe personale, 
gjykata ka aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar me ligj, meqë kërkesat e 
tilla kanë mbështetje ligjore  respektivisht në nenin154 dhe 155 të LMD /Ligji Nr. 04/L-077/ 
pasi që në dispozitat përkatëse shprehimisht është përcaktuar se,, Dëmi i shkaktuar lidhur 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 
dhe se ,, Për dëmin nga sendi i rrezikshëm përgjigjet zotëruesi i saj, kurse për dëmin nga 
veprimtaria e rrezikshme përgjigjet personi që merret me të.  
Andaj sipas Ligjit për Energjinë elektrike / LIGJI Nr. 03/L-201/ bartja dhe shpërndarja e 
energjisë elektrike konsiderohen si veprimtari e rrezikshme, ashtu që zotëruesi i tyre përgjigjet 
sipas kritereve të përgjegjësisë objektive, pra edhe pa fajin e tij. 
Kurse sa i përket demit material, gjykata ka zbatuar nenin  136 të LMD, ku në dispozitën 
përkatës është përcaktuar se ‘’ kush i shkakton dëm tjetrit ka për detyrë ta kompensojë, përveç 
nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij,, ashtu që gjykata e detyroi të paditurën që 
paditësit t’ia kompensoj dëmin material   në shumë prej 1040€, për prishjen e  pajisjeve të 
amvisërisë të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit. Kurse lidhur me lartësinë e 
kompenzimit  gjykata ka zbatuar dispozitën e nenit 322.3 të LPK, ngase në dispozitën 
përkatëse është përcaktuar se ,,Pala e cila e konteston ekzistimin e ndonjë të drejte e bartë 
barrën e të provuarit të faktit që e ka penguar krijimin apo realizimin saj, ose në bazë të të cilit 
ka pushuar së ekzistuari, po që se ligji nuk parasheh diç tjetër.  Andaj meqë paditësi ka 
vërtetuare bazën juridike të kërkesëpadisë,  kurse e paditura   nuk ka propozuar ekspertizë 
financiare për vlerësimin e lartësisë së dëmit, pos që ka kundërshtuar kërkesëpadinë edhe nga 
fakti se demi është ardhur si pasojë e fuqisë natyrore / vis major/ dhe pa fajin e të paditurës, 
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mirëpo sipas gjykatës këto pretendime nuk qëndrojnë dhe janë të pabaza, ngase e paditura 
ushtron veprimtari të rrezikshme dhe përgjegjësia e saj matet sipas kritereve të përgjegjësisë 
objektive, pra  nuk është me rëndësi se nga kush është shkaktuar dëmi, por është e rëndësishme 
fakti se paditësi nuk ka pasur faj të kontaktuar lidhur me shkaktimin e demit material  dhe se 
nuk i ka kontribuar në asnjë formë shkaktimit të demit, p.sh. me mbingarkesa të palejueshme 
apo me kyçje ilegale në rrjetin shpërndarës të energjisë elektrike. 
 
Andaj, e paditura është e detyruar në kompensimin e këtij dëmi nga fakti se baza juridike e 
kërkesëpadisë është vërtetuar dhe se tani e paditura qëndron në detyrim për kompenzim 
konform nenit   245.1 të LMD, në të cilën është përcaktuar se ‘’ Kreditori në marrëdhënien e 
detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkoj përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për 
detyrë ta përmbush atë me ndërgjegje dhe në tërësi me përmbajtjen e tij’’. 
  
Kamata prej 8% në vit është përcaktuar konform nenit 382 të LMD. 
 
Gjykata vendosi  që konform nenit 452.1 të LPK, shpenzimet e procedurës kontestimore ti 
paguajë e paditura, edhe atë: për padinë e përpiluar shumën prej 104€, për dy seanca të 
mbajtura nga 136€, për ekspertizë të punuar nga eksperti i elektroteknikës 100€ si dhe 20€ për 
taksën në padi e në shumë të përgjithshme prej496€, konform TOAK. 
Nga të cekurat e lartshënuara u vendos si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
 

C.nr.530/16 03.05.2019 
 

                                                                                                                                      Gjyqtari 
Berat Spahiu 

 
UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë 
gjykatës së Apelit në Prishtinë,  në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, 
nëpërmes të kësaj gjykate. 

 
 
 

 
 
 
 
 


