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Numri i lëndës: 2019:145092 

Datë: 26.02.2021 

Numri i dokumentit:     01544644 

 

C.nr.101/2015 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Divizioni Civil, gjyqtari 

Jonuz Bugari, me bashkëpunëtorin profesional Armond Qmega, në çështjen juridike të paditëses K. E. 

e K., Sh.a. (K.) sipas autorizimit K. K. për D. dhe F. me E. E. Sh.a.(K.) - Prishtinë, të cilën e 

përfaqëson përfaqësuesi saj i autorizuar G. B. jurist i diplomuar, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, 

kundër të paditurit R. R. nga Rahoveci, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i tij i autorizuar avokati G. Sh. 

nga Rahoveci, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, për shkak të kompensimit të dëmit material, vlera e 

kontestit 2,952.72 €uro, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor, dhe zbatimit të provave, më 

24.12.2020, morri këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

REFUZOHET padia dhe kërkesëpadia e paditësit me të cilën ka kërkuar që të “ DETYROHET i 

padituri R. R., që paditësit të i paguaj dëmin e shkaktuar material në shumë prej 2,952.72 €uro, dhe atë me 

kamatë ligjore duke filluar prej ditës së ushtrimit të padisë e gjerë në pagesën definitive si dhe shpenzimet 

e këtij kontesti – të gjitha në afat prej 15 ditësh me kërcënim të përmbarimit, SI E PA BAZUAR, për shkak 

të parashkrimit. 

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

                                                             A r s y e t i m 

 

            Paditësja K. E. e K., Sh.a. (K.) sipas autorizimit K. K. për D. dhe F. me E. E. Sh.a.(K.) - 

Prishtinë, kësaj gjykate i ka ushtruar padinë, kundër të paditurit R. R., për shkak të kompensimit të dëmit 

material. 

 

 Lidhur me këtë çështje juridike, gjykata ka caktuar dy seanca të shqyrtimit kryesor, në të cilën 

janë paraqitur përfaqësuesi i autorizuar i paditëses G. B., si dhe përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit Av. 

G. Sh.. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i paditëses G. B. deklaroi se ngel në tërësi pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë, konsideron që në këtë çështje mbi bazën e provave materiale është vërtetuar baza juridike 

e kërkesëpadisë si dhe lartësia mbi bazën e shpenzimeve në emër të rikthimit të humbjeve, andaj i 

propozoi gjykatës që të njëjtën ta aprovojë në tërësi si të bazuar. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit avokati G. Sh. deklaroi e kundërshtoi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit, pasi që kemi të bëjmë me parashkrimin e kërkesës nga fakti se dëmi i 

pretenduar është shkaktuar me datën 31.10.2007, ndërsa padia pranë kësaj gjykate është dorëzuar me 

datën 07.04.2015  e duke e marrë për bazë dispozitën ligjore të nenit 357 të LMD-së, citoi “kërkesa për 

shpërblimin e dëmit të shkaktuar parashkruhen për 3 vjet dhe këto kërkesa afati i parashkrimit fillon të 

rrjedh nga dita kur i dëmtuari ka marrë në dijeni gjegjësisht në rastin konkret i dëmtuari ka qenë në dijeni 

për dëmin e shkaktuar dhe atë në bazë të procesverbalit të datës 31.10.2007 gjë që në rastin konkret kemi 
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të bëjmë me parashkrimin e kërkesëpadisë po ashtu pala paditëse nuk ka prezantuar vendimin penal me 

të cilin kishte mu vërtetu fakti se i padituri është fajtor për veprën penale që i ngarkohet apo nuk është, 

andaj mbi këtë bazë i propozoi gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj si të pabazë 

për shkak të parashkrimit. 

 

Për të vërtetuar faktet vendimtare në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata i ka zbatuar 

provat duke bërë shikimin në procesverbalin nr.97213 të datës 17.01.2008, ka bërë shikimin në 

procesverbalin të datës 31.10.2007, si dhe ka bërë shikimin në faturën DPZ08HP04074 të datës 

04.02.2008. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, bazuar në 

dispozitat të neneve 7 dhe 8 të LPK-së, dhe në bazë të bindjes së vetë të lirë, është konstatuar se 

kërkesëpadia e paditëses është e pabazuar dhe e njëjta është refuzuar. 

 

Nga provat e zbatuara është vërtetuar kjo gjendje faktike: 

 

Me shikimin në procesverbalin nr.97213 të datës 17.01.2008, konstatohet se konsumatori 

posedon njehsor tre fazor për momentin në gjendje të rregullt, konsumatori ka bërë ndërrimin e njehsorit, 

njehsori i vjetër ka qenë në kalibrim por në procesin e par ku është dyshuar se njehsori është i keqpërdorur 

dhe është përdorur rengeli kthye i dëmtuar i manipuluar nga kalibrimi për këtë arsye bëhet shfrytëzimi i 

pa autorizuar konsumatori furnizohet me K 4x16 FDI 40.A procesit i bashkohen fotot dhe procesi i 

kalibrimit. 

 

Me shikimin në procesverbalin të datës 31.10.2007, është konstatuar se njehsori elektrik pllombat 

shtetërore i ka në rregullë ana e djathtë për rreth kapakut të epërm është hequr shiriti filmik është penguar 

puna e diskut, qelqi i krisur, në brendi të njehsorit ka copa të shiritit filmik dhe pluhur. 

 

Me shikimin në faturën DPZ08HP04074 të datës 04.02.2008, është konstatuar se energjia e 

shpenzuar është në shumë prej 2,952.79 €uro. 

 

Si fakt relevant gjykata murr për bazë kohën e shkaktimit të dëmit dhe kohën kur është ushtruar 

padia. 

 

Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve me dispozitën e nenit 342.1 parasheh se “Parashkrimi 

fillon të rrjedhë ditën e parë pas ditës kur kreditori të ketë pasur të drejtë të kërkojë përmbushjen e 

detyrimit, në qoftë se me ligj për raste të veçanta nuk është parashikuar diçka tjetër”. Po ashtu në nenin 

357.1 të po të njëjtit ligj parashihet se “Kërkesa për shpërblimin e dëmit të shkaktuar parashkruhet 

për tri (3) vite nga data kur i dëmtuari ka marrë dijeni për dëmin dhe për personin, i cili e ka shkaktuar 

dëmin”. 

 

Andaj, në bazë të të gjendjes faktike të cekur  më lartë dhe si bazë e dispozitave të lartcekura si 

dhe duke u mbështetur në dispozitat e neneve 143, 319 dhe 491.3 të LPK-së, ka vendos si në dispozitiv 

të aktgjykimit. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet procedurale gjykata është mbështetur në dispozitat e nenit 450 të LPK-

së. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, më 24.12.2020. 

C.nr.101/2015 

 

 B. Profesional                                                                                                                   Gjyqtari  

Armond Qmega                                                                                                 Jonuz Bugari 

 

              
UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditëve,  

                                        nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, ankesa paraqitet nëpërmjet 

                                        të kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit, Divizioni Civil në Prishtinë.           


