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Numri i lëndës: 2023:061613 

Datë: 16.03.2023 

Numri i dokumentit:     04087594 

 

C.nr.592/2021 

 

           GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Betim Behluli, në çështjen juridike të paditëses P. dhe 

T. i  K., të cilën e përfaqëson i autorizuari S. Th. nga Prishtina, kundër të paditurit B. D. nga 

Rahoveci, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i tij i autorizuar Av. G. Sh. nga Rahoveci, për shkak 

të kompensimit të dëmit, vlera e kontestit 1,441.30 €uro, pas mbajtjes dhe përfundimit të 

shqyrtimit kryesor dhe zbatimit të provave, më 08.03.2023, morri këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses P. dhe T. i  K., me të cilën ka kërkuar që të 

“DETYROHET i padituri B. D. nga Rahoveci, që të ia paguaj paditëses shumën prej 1,441.30 €, 

në emër të kompensimit të dëmit, me kamatë si në mjetet e depozituara pa destinim të posaçëm 

mbi një vit, e cila do të llogaritet nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit, dhe atë në afat prej 15 ditëve 

nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi 08.03.2023”, SI E PA BAZUAR. 

 

 II. OBLIGOHET paditësja që të paditurit t’i paguaj shpenzimet procedurale në shumë 

prej 684.oo €uro, po ashtu në afat prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Në rivendosje të serishme gjykata e shkallës së parë, ka vepruar sipas vërejtjeve të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, të cekura në Aktvendimin Ac.nr.5451/2019, të datës 

17.06.2021, si dhe duke u bazuar në dispozitat ligjore të zbatueshme. 

 

 Sipas kësaj çështjes juridike janë caktuar disa seanca të shqyrtimit kryesor, në të cilën 

janë paraqitur i autorizuari i paditëses S. Th., si dhe përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit Av. 

G. Sh.. 

 

I autorizuari i paditëses S. Th. ka deklaruar se në tërësi ngel pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë, kërkoi që gjykata të aprovon padinë në tërësi si të bazuar duke vepruar në bazë 

të sugjerimeve të Gjykatës Apelit si dhe Gjykatës Supreme të Kosovës ku të njëjtit kanë sugjeruar 

që të administrohen provat me anë të ekspertit përkatës të kryer nga elektro inxhinieri dhe pas 

vlerësimit të gjitha provave të administruara të marr vendim të ligjshëm. Në bazë të provave te 

deponuara në shkresat e lëndës ekziston edhe procesverbali i inspektoratit komunal të Komunës 

së Rahovecit, i cili vërteton se me datë 13.08.2002 duke filluar n. ora 10:30, nga inspektori i 

ndërtimtarisë në atë kohë N. Th. ku dhe është deklarata e tij në gjykatë dhe i njëjti ka vërtetuar 

se pronari i lartcekur B. D. nga Rahoveci, rruga Xhelal Hajda Toni pa numër, në procesverbal 

është cekur se ka dëmtuar kabllot nëntokësor kapaciteti 52x4 në dy vende dhe ky fakt vërtetohet 

nga ky procesverbal e po ashtu sipas procedurës ndaj punës se kryer këtu i padituri B. D. nuk ka 



 Numri i lëndës: 2023:061613 
 Datë: 16.03.2023 
 Numri i dokumentit: 04087594 
 

2 (5)  

 2
0

2
3

:0
6

1
6

1
4

 

pasur leje apo pëlqim për pune kryer as nga komuna e as nga institucionet përkatëse sikur se 

është T. i K. kompania e energjisë apo edhe kompanitë e ujësjellësit kjo vërehet qartë edhe nga 

urdhërit i inspektorit ku në fund të procesverbalit thuhet që urdhërohet që pronari B. D. ta 

rregulloj kabllon e dëmtuar, po ashtu kërkoi që gjykata në bazë të provave dhe shënimeve të 

deponuara në gjykatë të aprovoj në tërësi vlerën e pagimit të borxhit për kompensimin e dëmit 

në shumë prej 1,441.30 €, me kamatë ligjore të cilat deponohen në bankat komerciale në Kosovë, 

për depozitë e të gjitha këto nga data e parashtrimit të padisë e deri në plotfuqishmërinë e 

aktgjykimit. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit Av. G. Sh. ka deklaruar se e kundërshtojnë në tërësi 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses për faktin se edhe Gjykata e Apelit me aktvendimin e saj 

AC.nr.5451/19 të dt. 17.06.2021, në vërejtjet e saj ka kërkuar nga gjykata e shkallës së parë që 

në rivendosje të merr parasysh të gjitha vërejtjet e sidomos është për tu theksuar fakti 

aktvendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës REV.nr.88/2006 i dt. 16.11.2006, ku në mënyrë të 

qartë ka theksuar se sipas dispozitave të nenit 154 par. Të LMD-së, është paraparë se kush tjetrit 

i shkakton dëm është i detyruar që të kompensoj dëmin. Mirëpo në procedurën e gjykatës së 

shkallës së parë nuk është vërtetuar me prova të sigurta se i padituri paditëses i ka shkaktuar dëm 

në lartësi të shumës së paditur veç se nuk është vërtetuar lidhja kauzale në mes të veprimeve të 

të paditurit dhe pasojave të shkaktuara. Barrën e të provuarit në rastin konkret e mban pala e cila 

pretendon se i padituri i ka shkaktuar dëmin përkatës. Në rastin konkret nuk është dhënë 

vlerësimi se cilat fakte me cilat prova janë vërtetuar.  Sa i përket ekspertizës së ekspertit S. Sh. 

Ing. i elektros ka vërejtje pjesërisht për faktin se i njëjti pas daljes në vend të ngjarjes në 

ekspertizën e tij është i pa qartë dhe kontradiktor citon në pjesën e fundit ku është dhënë mendimi 

nuk e thekson qartë se a ka qenë për obligim i paditëses — Postë T. i K. gjatë shtrirjes se kabllove 

të vendoset edhe gypi për mbrojtjen e kabllove por, vetëm është dhënë mendimi së në kohën dhe 

vendin ku është bërë vendosja dhe shtrirja e kabllove është vendosur në shtrirje të lirë. 

 Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar e kundërshtojmë padinë dhe kërkesëpadinë 

e paditëses nga fakti se nga provat e propozuara nga pala paditëse nuk mund të vërtetohet drejtë 

çështja juridike se i padituri për dëmin qe pretendon se i ka shkaktuar po ashtu pala paditëse nuk 

definuar qartë dhe as qe ka argumentuar në provat materiale se nga kush është shkaktuar dëmi 

dhe me çka. Fakte e paraqitura me sipër nuk mund të jenë fakte vendimtare në bazë të cilave do 

të vërtetohet që dëmin e shkaktuar nga i padituri. Duke marr për bazë dispozitën ligjore të nenit 

136 par. 1 i LMD-së, baza e përgjegjësisë definon qartë se kush i shkakton dëm tjetrit, ka detyrim 

të i kompensoj përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij sa i përket dispozitës 

ligjore 170 LMD-së, (C.Z e RSFJ numër 29) i cili ka qenë në fuqi në kohën e shkaktimit të dëmit 

par. 1 përcakton se për dëmin të cilin punëtori në punë ose lidhur me punën që i shkakton personit 

të tretë përgjigjet organizata ku ka punuar punëtori në momentin e shkaktimit të dëmit përveç në 

qoftë se provohet se punëtori në rrethana konkrete ka vepruar ashtu si kur është dashur. Po ashtu 

duke marr për bazë nenin 171 par. 1 të LMD-së, i njëjti ligj dispozitat e nenit paraprak aplikon 

edhe ndaj personave të tjerë juridik po që me punën e tyre ushtrojnë në mënyrë të pavarur 

veprimtarinë. Par. 2 i këtij neni përcakton e personi që i ka kompensuar dëmin të dëmtuarit që i 

ka shkaktar personi me dashje ose nga pakujdesia ka të drejtë të kërkoj nga punëtori 

kompensimin e shumës së kërkuar andaj legjitimiteti pasiv të paditurit i mungon nga fakti se 

dëmin nuk e ka shkaktuar ai por kryerësi i punëve. Bazuar në konventën e njeriut neni 6 kontestet 

e tilla nuk mund të vendosen pa vërtetimin e fakteve me rendësi për të vendosur në mënyrë të 

ligjshme se në kohën e shkaktimit të dëmit cilat rrethana kanë qënë shkak i shkaktimit të dëmit 

andaj siç e cekëm më lartë i propozoi gjykatës që kërkesëpadinë e paditëses të refuzoj në tërësi 

si të pa bazuar. Po ashtu kërkoi nga gjykata që të paditurit të ja kompensoj shpenzimet e 

procedurës dhe për pesë seanca me nga 135,oo €, për çdo seancë sipas TOA-së, për përpilimin e 
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ankesës 104,oo €, po ashtu taksa për ankese shumen prej 40,oo €, ku shuma totale për të gjitha 

këto shpenzime është 684,oo €. 

 

 Gjykata për ti vërtetuar faktet vendimtare në këtë çështje juridike ka bërë shikimin në 

procesverbalin për vlerësimin e dëmit nr. 110 i dt. 13.08.2002, ka bërë shikimin në faturën e 

paditësit i dt. 16.09.2002, ka bërë shikimin në deklaratën e dëshmitarit G. T. të dhënë në seancën 

e datës 11.02.2019, ka bërë shikimin në deklaratën e dëshmitarit E. T. të dhënë në seancën e 

dt. 20.03.2019, ka bërë shikimin në ekspertizën e eksperti S. Sh. të dt. 06.03.2023 dhe shikimit 

në fotografitë e bashkangjitura. 

 

 Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç, vlerësimit të deklarimeve të 

ndërgjyqësve gjatë procedurës si dhe duke u mbështetur në dispozitat e neneve 7 dhe 8 të LPK-

së, dhe në bazë të bindjes së vetë të lirë, gjykata konstatoi se kërkesëpadia e paditëses është e 

pabazuar dhe të njëjtën e ka refuzuar. 

 

Nga provat e zbatuara është vërtetuar kjo gjendje faktike:  

 

Me shikimin në procesverbalin për vlerësimin e dëmit nr. 110 i dt. 13.08.2002, vërtetohet 

se inspektori i ndërtimtarisë N. Th. në vendngjarje ka konstatuar se pronari B. D. ka dëmtuar 

kabllon e PTK-së, nëntokësore me kapacitet 52x4x0.9 m në të dy vende nga 3 m te ura Rr. 

“Xhelal Hajda” pa numër, dhe është urdhëruar që pronari të rregullon kabllin e dëmtuar. 

 

Me shikimin në faturën e paditësit i dt. 16.09.2002, është faturuar shpenzimi i materialit, 

kabllo TD 52x4x0.9, njësia matëse 22 metra, çmimi 19.15 €, shuma 429.oo €, lidhëse TS-40 dy 

copë çmimi 36.10 €, shuma 72.20 €, lidhëse Tos-40 copë, çmimi 16.50 €, shuma 33,oo €, masë 

e zezë KAB, 8 kg, çmimi 3.90 €, shuma 31.20 €, kallaj 35, 1.2 kg, çmimi 5.10 €, shuma 6.10 €, 

butan gas 4 kg, çmimi 1.50 €, shuma 6.oo €, shtyllëza Betoni dy copë 10.50 €, shuma 21,oo €, 

gyp i metaltë ø110, 18 m çmimi 7.50 €, shuma 135,oo €, material i imtë 15 % shuma 110,oo €, 

në shumë të përgjithshme prej 843.50 €. 

 

 Shpenzimi i fuqisë punëtore, struktura kualifikuese, pa kualifikuar njësia matëse orë, 

sasia 6.49, çmimi 4.40 €, shuma 28.60 €, struktura kualifikuese gjysmë i kualifikuar njësia 

matëse orë 32.78 çmimi 5.40 € shuma 117,oo €, struktura kualifikuese - kualifikuar njësia matëse 

orë 20.396, çmimi 6.50 € shuma 132.60 €, struktura kualifikuese - kualifikimi i lartë njësia 

matëse orë, sasia matëse 9.676 çmimi 7.40 € shuma 71.60 € në total 409.80 € gjithsejtë shuma 

1253.30 € plus TVSH 15% shuma 188.00 € në total shuma prej 1441.30 €. Sipas Faturës 100 të 

datës 18 shtator 2002 të paditëses faturuar ndaj B. D.t për dëmtim të kabllit të PTK-së 52x4x0.9 

për material, është llogaritur shuma 843.50€, fuqia punëtore e PTK-së 409.80€, TVSH 15% 

188,oo gjithsejtë shuma 1441.30 €. 

 

 Dëshmitari G. A. T. ka deklaruar se është pronar i firmës “T.- v.” në Rahovec, firma 

merret me punë ndërtimore si nën tokë ashtu edhe mbi tokë. I kujtohet se i vëllai E. A. T. ka 

punuar së bashku me të e ka thirr dhe e ka rekomanduar që të shkon dhe të punon për të paditurin. 

I padituri ka pas një plac në afërsi të lumit “Rimnik” me qëllim që të pastroi pjesën për fundi 

urës, për shkak se ai vend ka qenë i pa pastruar dhe uji ka hyrë dhe në tokën e të paditurit dhe ka 

kërkuar që të bëj pastrimin e asaj pjese. I vëllai i të paditurit e ka aty afër punëtorinë. Pasi që ka 

shkuar në vend janë marr vesh që të bëj pastrimin. Pastrimin e asaj pjese e ka bërë ai me bager. 

Për punën e kryer i padituri ka paguar dhe çmimin, tani nuk i kujtohet se sa, por Ilogaritur se sa 

orë pune ka punuar me bager. I padituri nuk ia ka tërhequr vërejtjen se aty ka ndonjë kabllo çfarë 

do qoftë ajo dhe ai nuk ka pa. As jashtë lumit nuk ka vërejte ndonjë kabllo. Sa i përket aty ka 
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qenë edhe rrjedha e ujit nuk ka dijeni se ka pas ndonjë kabllo. Ka bërë vetëm pastrimin ku ka 

qenë rrjedha e ujit dhe atë përafërsisht prej urës 20-30 m gjatësi ndërsa gjerësia rreth 3-4 m. 

Dëshmitari ka sqaruar se porositjen e punëve i padituri e ka bërë me vëllain e tij E. L. T.. Me 

rastin e kryerjes së punimeve kanë qenë prezentë edhe ndër të tjerë anëtarët e familjes së të 

paditurit dhe ai personalisht, nga se kanë pretenduar se është pronë e tyre. Në atë tend ka punuar 

dy ditë. Të hollat për punët e kryera i janë paguar vëllait Eqremit. 

 

 Dëshmitari E. A. T., në shqyrtimin e datës 13 qershor 2013 është deklaruar se punët rreth 

rrëmihjes i ka porositur B. D., e po ashtu pagesën për punën e kryer e ka bërë ai personalisht 

ndërsa punët rreth rrëmihjes në teren i ka kryer vëllai i tij G. T.. Dëshmitari nuk ka njohuri në 

lidhje me dëmtimin e kabllove telefonike. 

 

Me shikimin në ekspertizën e eksperti S. Sh. të dt. 06.03.2023 dhe shikimit në fotografitë 

e bashkangjitura i cili ka konstatuar se në vend ngjarje shihet se ka pësu ndryshime pasi që si 

rruga ashtu edhe ura. Ku ka kaluar kablli i llojit TD 52x4x0.9 është zgjeruar në të dy anët dhe 

është shtrua pjesa ku kalon kablli me kubza, pasi që sipas procesverbalit të inspektorit komunal 

është dëmtuar në dy vende nga tre metra na tregon se kablli nuk është dëmtuar në urë por është 

dëmtuar para urës në drejtimin kah Rahoveci për tu vërtetuar saktësisht duhet që të gropohet në 

mënyrë që të vërtetohet dëmtimi si dhe lidhja e kabllit të dëmtuar me lidhëset TS — 40 ( e cila 

paraqet lidhëset për kabllo të bakrit dhe këto lidhëse më nuk janë në përdorim) si dhe vendosja 

e gypit. Nëse sipas inspektorit kablli është dëmtuar në dy vende atëherë ishte dashur që të ketë 4 

lidhje por besoj se dëmtimet kane ndodhur jo larg njëra tjetrës dhe kjo duhet të jetë arsyeja që në 

faturë janë dy (2) lidhëse. Ky veprim e arsyeton logjikën se çdo vazhdim paraqet pikë të 

mundshme të paraqitjes të problemit si dhe humbjeve në sinjalin e përcjellur (data) prandaj është 

shtruar kablli në gjatësi me të madhe. Vendosja e gypit kurrë vjen deri te dëmtimi i kabllit bëhet 

në vende ku kablli kalon ndonjë kalim, urë etj. Në raste të implementimit të projekteve është 

normale që çdo trupim i rrugëve apo ndërtim të urave të vendosen gypat në mënyrë që të mos 

vjen deri te dëmtimet ose në rast të dëmtimeve kablli i dëmtuar të vendoset më lehtë. Në rastin 

konkret nuk ka mundur të vërej arsyeshmërinë e vendosjes se gypit pasi që kablli është vendosur 

me shtrirje të lirë (gypi vendoset si ceku edhe më lartë vetëm në trupim të rrugëve ose në kalimin 

e lumenjve, prockave në ura). 

 

 Sipas dispozitës së nenit 270 i LMD-së, (G.Z. e RSFJ numër 29) i cili ka qenë në fuqi në 

kohën e shkaktimit të dëmit përcakton:“Porositësi dhe zbatuesi i punimeve përgjigjen solidarisht 

për pasurinë e paluejtshme ndaj personit të tretë për dëmin që i krijohet këtij lidhur me zbatimin 

e këtyre punimeve”. 

 

 Gjykata vendosi ta refuzon padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses ngase gjatë procedurës 

së provave nuk është vërtetuar se kur është shkaktuar dëmi dhe në çfarë mënyre është shkaktuar, 

edhe pse është i pakontestueshëm fakti se kontraktimi i punëve është bërë në mes këtu porositësit 

të punës – të paditurit B. D. dhe kryerësit të punimeve firmës “T. – v.”, mirëpo paditësja nuk ka 

mundur të argumentoj në aspektin e legjitimitetit pasiv të palës. 

 

 Fakti tjetër është se pse ekziston procesverbali për vlerësimin e dëmit nr. 110 i dt. 

13.08.2002, ku është konstatuar se pronari B. D. ka dëmtuar kabllon e PTK-së, mirëpo 

kontestuese data e shkaktimin të dëmit e cila nuk është vërtetuar nga ana e paditëses. 

 

Sipas dispozitës së nenit 7.1 të LPK-së, është paraparë se “palët kanë për detyrë që 

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

provat me të cilat vërtetohen faktet e tilla” 
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Gjykata i ka vlerësuar deklarimet e ndërgjyqësve por të njëjta kanë qenë pa ndikim 

në nxjerrjen e aktgjykimit që të vendoset në mënyrë tjetër.  

 

Andaj, në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë e duke u bazuar në dispozitat e nenit 

143 dhe 319 të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit.     

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është mbështetur në dispozitën e nenit 452.1 të 

LPK-së. 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC 

C.nr.592/2021, me datë 08.03.2023 

 

                                                                                         Gjyqtari  

                                            Betim Behluli 

            

 

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. 

 

 


