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Numri i dokumentit:     02025280 

C.nr.620/14 

 
GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI-Departamenti i 

Pergjithshem-Divizioni Civil, si kontestimore e perbere nga Gjykatesi Individual 
Besnik Feka, ne çeshtjen juridike te paditesit H. P. nga Vushtrria, te cilin me autorizim 
e perfaqeson av. Nexhat Beqiri nga Vushtrria, kunder te paditures Kompania Kosovare 
per Furnizim me Energji Elektrike KEDS  me seli ne Prishtine, te cilen me autorizim e 
perfaqeson Genc Hasani, per shkak te kompensimit te demit, vlera e kontestit 599.10 
euro, gjykata, pas mbajtjes se séances kryesore jopublike (per shkak te pandemise 
COVID/19), ne prezence te paditesit dhe autorizuarit te tij dhe perfaqesuesit te te 
paditures, me dt: 01.07.2021, nxjerr kete: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

I.DETYROHET e paditura Kompania Kosovare per Furnizim me Energji Elektrike 
KEDS me seli ne Prishtine, qe ne emer te kompensimit te demit te shkaktuar-djegjes 
dhe demtimit te paisjeve shtepiake nga energjia elektrike me dt: 06.09.2014 ne 
Vushtrri, paditesit H. P. nga Vushtrria, t’ia paguaje shumen totale prej 599,10 euro 
(peseqinde e nentedhjete e nente euro e dhjete cent), me kamate ligjore prej 8% 
vjetore, duke filluar nga data e ushtrimit te padise 31.12.2014, e gjer ne 
permbushjen perfundimtare te detyrimit. 
 
II.DETYROHET e paditura qe ne emer te shpenzimeve te procedures, paditesit t’ia 
paguaje shumen totale prej 390 euro dhe ate: ne emer te takses gjyqesore per padi 
shumen prej 20 euro, ne emer te dy ekspertizave ate financiare dhe elektros shumen 
prej 100 euro (per secilen ekspertize shumen nga 50 euro), ne emer te perfaqesimit 
per 2 seanca gjyqesore nga I autorizuari I paditesit shumen prej 270 euro (per secilen 
séance gjyqesore shumen nga 135 euro), te gjitha keto ne afat prej 15 ditesh, nga dita 
e plotefuqishmerise se ketij aktgjykimi, nen paralajmerimin e permbarimit te 
detyrueshem. 
 

A r s y e t i m 
 

Paditesi, H. P. nga Vushtrria, permes te autorizuarit te tij av. Nexhat Beqiri nga 
Vushtrria, ka ushtruar padi per kompensimin e demit material-djegjes dhe demtimit 
te paisjeve shtepiake ne banesen ne shfrytezim qe e ka pas paditesi te shkaktuar nga 
energjia elektrike me dt: 06.09.2014 ne Vushtrri, kunder te paditures Kompania 
Kosovare per Furnizim me Energji Elektrike KEDS me seli ne Prishtine,  dhe me 
precizimin e bere ka kerkuar shumen totale te kompensimit prej 599,10 eur0, si dhe 
shpenzimet e procedures. 
 

E paditura  KEDS, brenda afatit ligjor ka ushtruar pergjigjje ne padi, duke e 
kundershtuar ne teresi padine dhe kerkesepadine e paditesit, me arsyetimin se e 
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paditura nuk mbane pergjegjesi per demin material qe I eshte shkaktuar paditesit me 
dt: 06.09.2014 ne Vushtrri, pasiqe, nga provat e ofruara, konstatohet se furnizimi me 
energji elektrike ka qene I rregullt, brenda parametrave te lejuar dhe nuk eshte 
detektuar ndonje avari apo çrregullim ne tension qe do te kishte per pasoje shkaktimin 
e demeve te konsumatoret e te paditures, mbi bazen e ketyre dhe arsyeve tjera, I ka 
propozuar gjykates qe padine dhe kerkesepadine e paditesit ta refuzoi te pabazuar. 
Gjykata, ka caktuar seancen gjyqesore ne te cilen kane prezentuar paditesi dhe I 
autorizuari I tij av. Nexhat Beqiri nga Vushtrria dhe perfaqesuesi I te paditures me 
autorizim G.H. 
 

Ne fjalen perfundimtare, perfaqesuesi I paditesit av. Nexhat Beqiri deklaroi: Mbetem 
ne teresi prane padise dhe kerkesepadise se precizuar me shkrim, I propozojme 
gjykates qe ta obligoj te padituren KEDS qe te kompensoj demin material ne shume 
prej 599,10 euro, me kamate ligjore dhe shpenzimet e procedures per takes gjyqesore, 
per ekspertiza ne shume prej 100 euro dhe per 5 seanca te perfaqesimit per secilen 

séance shumen nga 135 euro. 
 

Paditesi present ne fjalen perfundimtare deklaroi se e mbeshtete ne teresi fjalen 
perfundimtare dhe propozimin e te autorizuarit te tij. 
 

Ne fjalen perfundimtare perfaqesuesi I te paditures me autorizim G. H. deklaroi: 
Mbetem ne teresi prane pergjigjjes ne padi dhe deklarimeve gjate seancave gjyqesore, 
konsideroj se me provat ne shkresat e lendes nuk eshte vertetuar legjitimiteti I 
paditesit pasiqe, u vertetua se I njejti nuk eshte rexhistruar si konsumator te e 
paditura, ngase nga numri DMI-101384, shihet se konsumator eshte M. T., dhe se I 
njejti eshte shkyçur disa here nga e paditura 30 dite para se te ndodhe rasti dhe eshte 
rikyçur vetem nje dite para se te ndodhe rasti, po ashtu nga vlerat e AMR-se, 
konstatohet se daten 06.09.2014, nuk ka pase luhatje te tensionit apo çrregullime, 
fakt ky I konstatuar edhe nga eksperti, prandaj, mbi bazen e te gjitha ketre arsyeve, I 
propozojme gjykates qe padine dhe kerkesepadine e paditesit ta refuzoi te pabazuar. 
Shpenzimet e procedures I kerkojme ne shumen e paguar per ekspert te elektros ne 
shume prej 50 euro. 
 

Gjykata, ne proceduren e leximit te provave, bazuar ne nenin 7 dhe 8 te LPK-se, lexoi 
provat: raportin e policies per denoncim te rastit nga paditesi dt: 06.09.2014, 
eskeprtiza e ekspertit te elektros A.N. te dhene ne çeshtjen penale N-II 356/12, dt: 
08.10.2014 si dhe konstatimi I tij I dhene ne seancen e dt: 20.01.2021 pas sigurimit 
te provave plotesuese, vlerat e AMR-se te te paditures me numer 5402 dt: 28.06.2016, 
fatura e energjise elektrike sipas numrit DMI-101384 ne emer te M. T. kontrata mbi 
shiteblerjen e pasurise se paluajtshme (gjuhen serbe) e lidhur ne mes te M. T. ne 
cilesine e shiteses dhe F. B. ne cilesine e bleresit e legalizaur prane gjykates me numer 
OV.br.571/2007, dt: 30.04.2007, aktvendimi per rexhistrimin e te drejtes se 
pronesise-baneses ne siperfaqe prej 54 m2 te F. B. me numer 311/2007, dt: 
11.07.2007, eskpertiza e ekspertit financiar Muje Ferati e dt: 15.04.2021, u veshtruan 

te dhenat per paisjet e vleresuara te nxjerra nga eksperti financiar me rastin e hartimit 
te ekspertizes, raporti I shkyçjeve nga e paditura per konsumatorin me numer DMI-
101384 dhe pas shqyrtimit bashkarisht te te gjitha ketyre provave, gjykata vertetoi 
kete gjendje: 
 

Nuk eshte kontestues fakti qe konsumator I rexhistruar sipas numrit DMI-101384 
eshte rexhistruar M. T. nga I cili njehesor furnizohet banesa ku jane djegur paisjet 
elektrike-shtepiake. 
 

Nuk eshte kontestues fakti qe M. T. me kontraten mbi shiteblerjen e baneses sipas 
numrit OV.br.571/2007, dt: 30.04.2007, ia ka shitur banesen blereses F. B. nga 
Vushtrria, ku e njejta pas perfundimit te procedurave ka rexhistruar te drejten e 
pronesise se baneses ne emer te saj, mirepo, njehesori elektrik ka vazhduar te figuroj 
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dhe evidentohet ne emer te M. T. pasiqe, nuk jane kryer procedurat administrative 
prane te paditures per nderrim te poseduesit te njehesorit elektrik ne banesen e 
shiteblere ne Vushtrri. 
 

Gjykata, lidhur me vendosjen sipas pikes I te dispozitivit, gjeti se paditesi H. P. ne 
momentin e shkaktimit te demit, ka qene shfrytezues I baneses ne te cilen si pasoje e 
energjise elektrike dhe çrregullimit te tensionit ne rrejtin elektrik ka ndodhur edhe 
djegja dhe demtimi I paisjeve shtepiake. Nga konstatimi I ekspertit te elektros A. N. si 
ne ekspertizen penale ashtu edhe ne degjimin e tij ne séance gjyqesore, I njejti ka 
evidentuar me urdher te organeve kompetente paisjet shtepiake dhe ate nje Televizor 
te markes :PHILIPS”, nje invertor te markes “Air Star 600 W”, nje televizor te markes 
“GORDING”, nje frigorifer te markes “LG electro cool”, dhe nje Microvalori e markes 
“FUEGO ESPANA”, te gjitha keto paisje elektrike kane qene ne banesen qe ka qene ne 
posedim te paditesit dhe kane sherbyer per nevoja te paditesit dhe familjes se tij ne 
momentin e shkaktimit te demit. Gjithashtu, edhe nga degjimi I ekspertit te elektros 

A.N. ne seancen gjyqesore te dt: 01.04.2021, I njejti konstatoi se demi material ne 
pasijet elektrike ne banesen e paditesit eshte shkaktuar pas çlirimit te perçuesit 0 ne 
shtyllen elektrike e cila gjendet para objektit banesor dhe se ekziston lidhja kauzale 
mes shkak pasoje ne rastin konkret pergjegjesi e te paditures ka qene mirembajtja e 
rrjetit elektrik, eksperti ka vazhduar tutje, duke konstatuar se edhe pas shikimit te 
pasijeve elektrike, te te njejtat eshte konstatuar djegja e tyre nga kundermimi qe ka 
rrjedhe nga djegja e kabllove te tyre dhe kete e kam kosntatuar me intrumentin mates, 
njeashtu pavaresisht faktit se pasija ka qene duke punuar apo vetem e vendosur ne 
rryme, kjo gjendje ka mjaftuar qe e njejta te djeget dhe demtohet si pasoje e 
çrregullimit te sistemit ne rrjetin elektrik afer bllokur banesor ku jeton paditesi, nga 
kjo sipas konstatimit te ekspertit ka pase demtim te paisjeve shtepiake te 11 banesa 
ne bllokun banesor ku banonj paditesi, te cilat jane evidentuar ne ekspertize. Per te 
vijuar me konstatimin e ekspertit te elektros se edhe perkunder faktit se vlerat e AMR-
se nuk kane detektuar ndonje luhatje te tensionit, demi eshte shkaktuar ne zonen e 
pergjegjesise se te paditures ngase kjo vertetohet me vet faktin se deme materiale ka 
pase ne paisjet shtepiake te 11 banesave ne ate bllok banesor. 
 

Gjykata, nga permbajtja e ekspertizes dhe degjimi I ekspertit gjeti se e paditura per 
shkak te mosmirembajtjes se duhur te rrjetit elektrik e njejta mbane pergjegjesi 
objective ne shkaktimin e demit material ketu paditesit, per faktin se burimi I 
shkaktimit te demit gjendet ne zonen e pergjegjesise se saj, gjegjesisht jashte kuadrit 
te njehesorit elektrike dhe zones se pergjegjesise se konsumatorit, ashtu qe, pergjegjesi 
e te paditures eshte mirembajtja e rrejtit elektrik, kontrolli, parandalimi dhe evitimi I 
demit nga zona e pergjegjesise se te paditures, I takon te paditures. Per gjykaten nuk 
eshte relevant fakti se paditesi nuk ka qene pronar formal i baneses, I njejti ka qene 
posedues dhe paisjet shtepiake kane qe te paditesit, I njejti nuk mbane pergjegjesi per 
mosevidentim te tij ne listen e konsumatoreve nga ana e te paditures, pasiqe, eshte 
obligim I te njejtes qe te evidentoj, listoj dhe lidhe kontrate per furnizim me energji 
elektrike me paditesin, ashtu qe, shkaktimi I demit eshte pergjegjesi jokontraktuale 
dhe ne rastin kur gjykata konstaton se demi eshte shkaktuar mbi bazen e pergjegjesise 
objective ne zonen e pergjegjesise se te paditures, eshte irrelevant fakti se a ka pas 
kontrate apo jo per furnizim me energji elektrike paditesi me te padituren, mjafton te 
konstatohet fakti se kush mbane pergjegjesi ne shkaktimin e demit dhe kujt I eshte 
shkaktuar demi, fakt ky qe ne rastin konkret eshte konstatuar mjaftueshem, qarte 
dhe bindshem nga eksperti I elektros A.N. 
 

Gjykata, po ashtu sa I perket lartesise se demit te shkaktuar, iu referua ekspertizes 
se ekspertit financiar, I cili ne konstatimin e tij te dt:15.04.2021, I cili ka konstatuar 
se demi material total I shkaktuar ne paisjet shtepiake-inventarit te paditesit eshte 
shuma totale prej 599,10 euro. 
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Me nenin 136, par.1 te Ligjit per Marredheniet e Detyrimeve nr. 04/L-077, percaktohet 
“Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse 
vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”, per te vijuar me par.2 te ketij neni 

ku thuhet “ Për dëmin nga sendet ose nga veprimtaritë, nga të cilat rrjedhë rreziku 

i shtuar i dëmit për rrethin përgjigjet pavarësisht nga faji”, meqenese, ne rastin 
konkret kemi te bejme me pergjegjesi objective, atehere, zbatohet neni 154 i LMD-se 
ku parashikohet “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”, 

ndersa sa I perket pergjegjesise apo subjektit pergjegjes per kete natyre te pergjegjesise 
gjykata I referohet nenit 155 te ketij ligji ku saktesohet “  Për dëmin nga sendi i 
rrezikshëm përgjigjet zotëruesi i saj, kurse për dëmin nga veprimtaria e 

rrezikshme përgjigjet personi që merret me të”. Ne rastin konkret e paditura KEDS 
mbane pergjegjesi per demin e shkaktuar nga fakti se e njejta merret me veprimatari 

te furnizimit dhe shperndarjes se energjise elektrike, madje e njejta ka monopol ne 
ofrimin e ketij sherbimi, ashtu qe edhe pergjegjesi e te njejtes eshte mirembajtja, 
parandalimi, evitimi i çrregullimeve ne rrjetin elektrik si pasoje e te cilave shkaktohen 
deme te natyres materiale konsumatoreve te saj. Ne kuadrin e pergjegjesise objective 
qe eshte e natyres jokontraktuale, nuk eshte relevante se paditesi a ka qene I 
rexhistruar si konsumator apo jo, çkyçjet e vazhdueshme qe e paditura I ka bere ne 
njehesorin elektrik DMI-101384, dhe rikyçja e bere, nuk kane relevance ne evitimin e 
pergjegjesise se te paditures, e paditura me asnje prove nuk ka argumentuar faktin se 
paditesi ka bere kyçje apo rikyçje ilegale apo te pa autorizuar te energjise elektrike pas 
nderprerjes nga e paditura, te njejtit me asnje prove nuk eshte vertetuar se I eshte 
shqiptuar ndonje gjobe kyçje te papautorizuar ne rrjet, dhe perderisa gjykata nuk ka 
prova per keto pretendime, atehere konsideron se paditesi ka qene konsumator I 
rregullt, I ligjshem dhe ka rrjedh obligimi I te paditures per furnizim te rregullt dhe pa 
pasoja me energji elektrike. 
 

Me nenin 169, par.1 te Ligjit per Marredheniet e Detyrimeve nr. 04/L-077 sa I perket 
lartesise se shperblimit te demit material, percaktohet “Personi përgjegjës ka për 

detyrë ta rivendosë gjendjen e cila ka qenë para se të shkaktohet dëmi, per te 
vijuar me par. 2, ku thuhet “ Në qoftë se rivendosja e gjendjes së mëparshme 

nuk e mënjanon plotësisht dëmin, personi përgjegjës ka për detyrë që për pjesën 
tjetër të dëmit të japë shpërblimin në të holla, e ne vijim edhe par. 3 I ketij neni 

“ Kur rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk është e mundur, apo kur gjykata 

konsideron se nuk është e domosdoshme që këtë ta bëjë personi përgjegjës, 
gjykata do të caktojë që ai t`ia paguajë të dëmtuarit shumën përkatëse në të 

holla në emër të shpërblimit të demit, ndersa par. 4 i ketij neni percakton 
autorizimin e gjykates per shperblimin e demit ne te holla kur nuk mund te 

behet kthimi ne gjendjen e meparshme citoj “Gjykata do t`i gjykojë të dëmtuarit 

shpërblimin në të holla kur ai këtë e kërkon, me përjashtim kur rrethanat e 
rastit konkret e arsyetojnë rivendosjen e gjendjes së mëparshme”. Meqenese, ne 
rastin konkret, kthimi ne gjendje te meparshme objektivisht eshte I pamundur, dhe 
sendet-paisjet shpepiake te paditesit tanime jane demtuar dhe jane te paperdorshme, 
atehere alternative e vetme me detyrimin percjelles I mbetet gjykates qe te vendos per 
kompensimin ne te holla, e qe ne rastin konkret bazuar ne ekspertizen financiare 
rezulton se shuma totale e kompensimit qe duhet ti takoj paditesit eshte shuma prej 
599,10 euro. 
 

Gjykata me rastin e vendosjes, pati parasysh edhe pretendimet e perfaqesuesit te te 
paditures se paditesi eshte konsumator illegal, nuk eshte I rexhistruar ne listen e 
konsumatoreve te e paditura, I njejti eshte rikyç pas nderprerjes disa here me radhe 
ne menyre ilegale ne rrjetin e energjise elektrike, dhe pretendime tjera, mirepo, te 
njejtat I refuzoi te pabazuara me arsyet e dhena me larte, ngase nga ekspertizat dhe 
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provat tjera ne shkresat e lendes, pamedyshme u vertetua se e paditura mbane 
pergjegjesi per demin e shkaktuar ne paisjet shtepiake te paditesit, e njejta mbane 
pergjegjesi per kompensimin e demit ne te holla I cili dem rezulton nga djegja, demtimi 
dhe rezulton me mosperdorimin e ketyre paisjeve shtepiake nga paditesi, ashtu qe 
shuma totale e tyre duke marre parasyshe çmimin actual te tregut eshte shuma e 
aprovuar si ne piken I te dispozitivit.  
 

Per kamaten e aplikuar, gjykata iu referua nenit 382, par.1 dhe 2 te LMD-se nr. 04/L-
077, ku percaktohet detyrimi I debitorit ne pagesen e kamates perveç detyrimit kryesor 
dhe shkalla e lartesise se kamates prej 8% vjetore, ndersa sa I perket rrjedhjes se 
kamates ligjore, gjykata iu referua mendimit juridik per kamaten te Gjykates Supreme 
te Kosoves nr. 265/20,, dt: 02.12.20202, perkatesisht pikes II, VI dhe pikes XIV te 
ketij mendimi, ku percaktohet se per demin material rrjedhja e kamatevoneses fillon 
nga data e ushtrimit te padise poqese nuk ka kerkese te brendshme per kompensim 
demi e qe ne rastin konkret nuk ka. 
 

Per shpenzimet e procedures, gjykata, vendosi ne baze te nenit 452, par.1 te LPK-se, 
ku percaktohet “Pala e cila e humbë procesin gjyqësor tërësisht ka për detyrë që 
palës kundërshtare gjyqfituese, dhe ndërhyrësit që i është bashkuar, t’ia 

shpërblej të gjitha shpenzimet gjyqësore”, ashtu qe, paditesit gjykata I njohu 
kompensimin e shpenzimeve sipas pikes II te dispozitivit ne shumen e percaktuar me 
larte, ngase, konsideroj se te gjitha keto shpenzime kane qene te domosdoshme per 
vertetimin e gjendjes faktike, ashtu qe, edhe duhet te kompensohen. 
 

Aktgjykimin ne fjale, gjykata e mbeshteti ne nenin 143, par.1 te LPK-se. 
 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI 
Departamenti I Pergjithshem-Divizioni Civil 

C.nr.620/14, dt: 01.07.2021 
                                                                                                  GJ Y K A T E SI 
   Besnik Feka 
 
UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK:Kunder ketij aktgjykimi, lejohet e drejta ne ankese, 
ne afat prej 15 ditesh nga dita vijuese, pas dites se marrjes se ketij aktgjykimi, 
Gjykates se Apelit ne Prishtine. Ankesa ushtrohet permes kesaj gjykate. 
 


