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Numri i lëndës: 2019:106964 

Datë: 29.07.2019 

Numri i dokumentit:     00433101 

C.nr.182/16. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË - DEGA NË ISTOG, Departamenti i përgjithshëm, 

me gjyqtar Shemsedin Haxhiaj, ne çështjen juridike kontestimore të paditësit G (B) M nga fsh. 

LL e D, K-Istog, të cilin e përfaqëson Qendresa B. Lajçi, avokate nga Peja, kundër te paditurës 

Korporata Energjetike e Kosoves – KEDS ne Pejë, e përfaqësuar nga Burhan Shabani, baza 

juridike: kompensim demi, vlera e kontestit: 3,000.00 €, pas përfundimit te shqyrtimit kryesor 

ne prezencë  te autorizuarit te paditëses dhe të paditurës  te datë 01.07.2019 dhe përpiluar me 

dt.29.07.2019 bie ketë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.REFUZOHET kërkesë padia e paditësit G (B) M nga fsh. LL e D, K-Istog, me te cilën ka 

kërkuar që të DETYROHET e paditura, Korporata Energjetike e Kosovës – KEDS në Pejë, që 

në emër të zhdëmtimit te dëmit material, dhe fitimit te humbur , per shkak te ngordhjes se lopës 

me barre dhe lëndimit te dy lopëve tjera ne aksidentin qe ka ndodhur me dt. 13.05.2016, te ia 

kompenzoje demin si vijonë:  

Në emër te demit material: 

 

1. Ne emër te demit material për shkak te ngordhjes se lopës me nr.8560..............1,500.00 

€ 

2. Ne emër te demit material për shkak te ngordhjes se viçit......................................300.00 

€ 

3. Ne emër te demit material  për lëndimin e lopës me nr.8561.................................500.00 

€ 

4. Ne emër te demit material për lëndimin e lopës me nr.8559..................................500.00 

€ 

5. Ne emër te fitimit te humbur për lopën e ngordhur dhe lëndimin e dy lopëve 

tjera......................................................................................................................1,500.00 

€ 

6. Gjithësejt si nën 1,2,3,4, dhe 5 te kësaj kërkese shumen prej...............................4,300.00 

€  

 

DETYROHET e paditura qe paditësit t’ia kompensojnë shpenzimet procedurale në shumën 

prej 1,269.00 Euro , e gjitha këto si ne piken I, II dhe III nënpika 1,2,3,4,5 dhe 6 me kamate 

ligjore ne shkalle prej 8% konform Ligjit mbi LMD duke u llogaritur nga dt. e padisë e tutje 

deri ne pagesën definitive, si dhe shpenzimet procedurale , nëpërmes të të autorizuarës se tij, ne 

afat prej 15 ditësh, pas marrjes se aktgjykimit, e nen kërcënim te përmbarimit te dhunshëm, SI 

E PABAZUAR. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
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                                                              A r s y e t i m 

 

Paditësi përmes të autorizuarës së saj , në padinë e datës 16.06.2016, gjatë shqyrtimit gjyqësor 

dhe në fjalën përfundimtare ka kërkuar qe te detyrohet e paditura Korporata Energjetike e 

Kosovës – KEDS ne Peje, qe paditësit G (B M dhe G J te dy nga fsh. LLD,  K-Istog , ne emër 

te zhdëmtimit te demit material dhe fitimit te humbur, për shkak te ngordhjes se lopës, lëndimit 

te dy lopëve te tjera ne aksidentin qe ka ndodhur me dt. 13.05.2016 rreth orës 16:00, si pasoje e 

këputjes se një teli te rrymës elektrike ne fshatin S ne lagjen S. Livadhi ku ka ndodhur 

aksidenti është aftër shtëpisë se paditësit ku aty është e vendosur trafoja e rrymës elektrike, ku 

ditën kritike ishte shkëputur një tel nga kjo trafo elektrike ishte shkëputur dhe kishte rene ne 

toke ku ishin duke kullotur bagëtia e paditësit. Lopet kishin ra ne kontakt me telin e rrymës , i 

cili ne atë moment kishte rryme , dhe si pasoje ka ngordhur një lope ne vend ndërsa tre te tjera 

janë lënduar. Gjithashtu si pasoje e këtij aksidenti ishte  lënduar edhe punonjësi  B J nga 

Shqiperia i cili ishte mbikëqyrës i bagëtive. 

 

E autorizuara e paditësit, me parashtresën e dt. 01.07.2019 e ka bere precizimin e padisë ku sa i 

përket paditësit B J  ka deklarar se meqë kane kalur me shume se tre vite nga koha e aksidentit, 

i njëjti nuk posedon asgjë nga dokumentet mjekesore lidhur me lëndimet qe i ka marr ditën 

kritike , andaj ne kuptim te dispozitave te LPK-se , tani e tutje ne procedurën e metutujeshme si 

pale paditëse do te jete vetëm paditësi G (B) M, dhe njeherit hekim dore nga pika II. E 

dispozitivit te kërkesëpadisë, ndersa pjesa tjetër e petitumit te kërkesëpadisë mbetet e njejte. 

Ndersa gjate shqyrtimit kryesor dhe ne fjalën perfundimtare ka deklaruar se mbes ne tërësi 

pranë padisë se saj dhe posaqerisht pranë parashtresës tone mbi precizimin e kërkesëpadisë te 

dt.01.07.2019, dhe pranë parashtrimeve tona te deri tanishme duke potencuar se nga provat e 

administruara e posaqerisht me ekspertizën e ekspertit M D te dt. 10.03.2019 po ashtu edhe te 

ekspertit te veterinarisë Dr. Luan Vrella te dt. 23.04.2019, u vërtetua baza dhe lartësia e 

kërkesëpadisë, duke i propozuar gjykatës qe ta aprovoje kërkesëpadinë ne tërësi si te bazuar, si 

dhe duke kërkuar shpenzimet procedurale sipas listës se shpenzimeve te dt. 01.07.2019, ne 

shume totale prej 1,269.00 Euro. 

 

E paditura në përgjegje në padi si dhe  gjate shqyrtimit kryesor ka kontestuar kërkesëpadin si 

për nga baza po ashtu edhe nga lartësia, ndërsa gjatë shqyrtimit ka deklaruar se sa i përket 

tërheqjes se padisë pjesërisht nuk e kundërshtoj, ndersa sa i përket precizimit te lartësisë se 

kërkesëpadisë se paditësit G M, e kundërshtojmë per faktin se lartësia e kërkesëpadisë 

mbeshtetet ne nje te ashtuquajtur ekspertize te cilës i kemi bere vërejtje si ne aspektin formal te 

saj e ashtu edhe ne aspektin profesional, dhe ne fjalën perfundimtare ka deklaruar se mbesim 

ne tërësi si ne pergjegjen e dhene ne padi dhe deklarimeve te dhëna ne seancën e kaluar duke 

kundërshtuar ne tërësi padinë dhe kërkesën e saj tani edhe te precizuar , konsiderojmë qe edhe 

gjate shqyrtimit kryesor nuk eshte arritur te provohet fakti se KEDS ka përgjegjësi ne aksident , 

kete e mbështesim ne faktet se konstatimet nga Policia dhe Prokuroria te cilat janë nxjerre ne 

procedurën e hetimit te rastit , të njëjtat janë lëshuar me konstatime per te cilat nuk janë te 

autorizuara duke dhene konstatimet se cka ka qene shkaktari e per te cilat konstatime nuk kane 

autorizime ashtu qe konstatimet e tilla janë te paracaktuara te nxirren para nje procedure te 

hetimit te nje fushe, nuk eshte provuar baza juridike ashtu qe ekspertiza e ekspertit te elektro 

teknikes M D është nxjerre si prove 4 vite me vonese prej ndodhjes se rastit , e qe ne rastin 

konkret ish dashtë te nxirret menjëherë pas rastit ne procedure te sigurimit te provave si 

procedure urgjente, dhe është  natyrshme qe eksperti nuk ka pasur prova per te ardhur ne 

përfundimin dhe per te konstatuar gjendjen faktike , ndërsa ekspertiza e veterinarisë eshte e 

mangët, e paqarte , pas administrimit te provave i propozojmë gjykatës qe te refuzoje 

kërkesëpadinë si te pabazuar, po ashtu nuk arrin te provohet pronësia mbi kafshët e ngordhura. 
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Meqë e autorizuara e paditësve ka tërhek padin në raport me  paditësin e dytë, gjykata ka mar 

mendimin edhe të përfaqësuesit të paditurës i cili nuk e ka kundërshtuar tërheqjen e padisë sa i 

përket paditësit G J nga R-Shqiprisë me vendqëndrim në LL D, pas kësaj gjykata në kuptim të 

nenit 261.2 të LPK-së padinën në raport me paditësin G J e ka Konstatu të tërhequr. 

 

Gjykata me qellim te vërtetimit te plote te gjendjes faktike dhe sipas propozimit te palëve ka 

zhvilluar dhe administruar këto prova:  Lexohet ekspertiza e Veterinarisë e dt.23.04.2019 e 

punuar nga L V, lexohet ekspertiza e Elektros e punuar me dt.10.03.2019 e punar nga M D 

,procesverbali nga kontrolli inspektues me nr.88/16 te dt.13.05.2016, Drejtoria e Inspektimit- 

Inspektori i Veterinarise, shiqohen 5 foto te vendit te  aksidentit te realizuara ne diten kritike, 

lexohet kartela mbi evidentimin e fermes me nr.156711 ne pronesi te B M e dt. 20.05.2016, 

lexohet raporti me nr.04/11-03-IS-ZVK-H-045/2016 te dt.19.05.2016 nga Prokuroria 

Themelore Peje-Departamenti i Pergjithshem, lexohet raporti i oficerit nr. I references 04/11-

03-IS-ZVK-H-045/2016 e dt. 13.05.2016, lexohet raporti i oficerit policor Shemsije D i 

dt.13.05.2016, lexohet deklarat e te demtuarit G M e dhenë neStacionin Policor me 

dt.13.05.2016, gjykata ka vlërsuar edhe deklarimet e bëra gjatë shqyrtimit gjyqësor nga të 

autorizuarit e ndërgjyqësve. 

Pasi qe gjykata beri vlerësimin e secilës prove veç e veç, e ne lidhshmëri me njëra tjetrën, 

çmuarjen me kujdes dhe ndërgjegje e duke u mbështetur ne dispozitat e nenit 8 te LPK-se, erdh 

ne përfundim se  kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar dhe ka vendosur si ne dispozitiv te 

këtij aktgjykimi.  

 

Në bazë të raportit informues të Prokurorisë Themelore në Pejë –Departamenti i Krimeve të 

Përgjithshme me nr. reference 04/1-03-IS-ZVK-H-045/16 e datës 19.05.2016, si dhe nga 

raporti policor –raporti i oficerit nr. reference 04/1-03-IS-ZVK-H-045/16 të datës 13.05.2016, 

si dhe nga deklarata e paditësit G M të dhënë në stacionin policor me datë 13.05.2016, si dhe 

nga fotot e vendit të ngjarjes, gjykata ka vërtetuar faktin se me datën 13.05.2016 rreth orës 

16:00 ka ardhë deri tek shkëputja e telit të rrymës në fsh. LLugat e Drinit rr.”Ana e Drinit” ,dhe 

si rezultat i shkëputjës së telit të rrymës kanë pësuar një gjedhe e cila ka ngordhur dhe dy të 

tjera të cilat janë lënduar fakti i shkëputjes së telit të rrymës është vërtetuar nga raportet e lartë 

cekura si dhe nga procesverbali për kontrollin inspektues të bërë nga Drejtoria e Inspektimit-

Inspektori i Veterinarisë me nr. 88/16 e datës 13.05.2016. 

 

Në bazë të ekspertizës të ekspertit të Elektroteknikës të angazhuar në këtë qështje kontestimore 

M D Ing. i diplomuar e datës 10.03.2019 , gjykata ka konstatuar se shkaktari i shkëputjes së 

telit të rrymës është energjia elektrike e shkaktuar nga rënia e njërit nga përcjellsit të rrjetit 0.4 

KV , në fsh.S në lagjen S, dhe se këputja përquese e këtij rrjeti në ditën kritike nuk është si 

pasojë e ndikimit të ndonjë ere të fuqishme , pasi në ditën kritike në ditën e ndodhjes së 

incidentit me dt. 13.05.2016 , sipas Institutit Hidrometrologjik të Kosovës për regjionin e 

Pejës, ku në këtë regjion bënë pjesë edhe Istogu shpejtësia maks., e erës për atë ditë ka qenë 

2m/s ndërsa shpejtësia maksimale e erës për muajin maj është 8m/s , pra në ditën e ndodhjes se 

rastit në këtë regjion shpejtësia e erës ka qenë 4 here më e vogël se sa shpejtësia maksimale për 

muajin maj, rënia e perquesit në tokë ka mund të ndodh nga rrjeti i vjetruar dhe shum i dëmtuar 

në vendin ku ka ndodhur rasti , si dhe për shkak të mosmirëmbajtjes dhe riparimin i këtij rrjeti 

nga operatori i sistemit KEDS , mosmirëmbajtja nënkupton se traseja e këtij rrjeti është e 

papastruar nga degët e drunjëve të ndryshëm , varja e përquesve dhe mos shtrëngimi i tyre 

sipas standardeve teknike, lidhja e përquesve jo sipas rregullave teknike të rrjeta ajrore , si dhe 

izolatorët mbajtës shumë të dëmtuar , pra në vendin e ndodhjes se rastit rrjeti elektrik 0.4 KV 

kaqën jashtë standardeve për rrjeta ajrore dhe si rezultat përquesi i kësaj linje ka rënë në tokë 

dhe ka shkaktuar dëmin i cili është objekt i kontesitit . 
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Në bazë të ekspertizës së Veterinarisë të punar nga L V , gjykata ka konstatuar se gjedhi i 

ngordhur ka qenë e racës ... e peshës rreth 450 kg dhe e moshës 2 vjeqare me nr.matrikulimi në 

vesh KS ...,dhe çmimi i lopës së ngordhur është 1,500.00 euro, ku gjedhi i ngordhur ka qenë 

gravide (barrës) në muajin  e shtatë, dhe çmimi i një viçi të posa lindur në tregë kushton 300 

euro. 

 

Sipas dispozitës së nenit 18 të Ligjit për Pronësi dhe të drejta tjera Sendore Pronësia është e 

drejta e tërësishme në një send, pronari mund të disponojë me sendin sipas 

dëshirës së tij, veçanërisht atë ta posedojë dhe ta përdorë, me atë të disponojë dhe të tjerët t’i 

përjashtojë nga çfarëdo ndikimi, nëse nuk kundërshtohet nga ligji ose nga të drejtat e një të 

treti, si dhe duke ju referuar dispozitës së nenit 76 të Ligjit të Procedurës Kontestimore me të 

cilin nen parashihet së gjykata tërë procedures gjykata duhet të kujdeset, sipas detyrës zyrtare, 

nëse përsoni që paraqitet si pale mund të jetë pale në procedure. 

 

Me dispozitën e nenit : 136.1 të LMD-së, është parapar se kush i shkakton tjetërit dëm ka për 

detyrë ta kompensojë, përveç së dëmi është shkaktuar pa fajin e tij. 

 

Gjykata vlerëson se me rastin konkret edhe per kundër faktit qe është vërtetuar shkaktari i 

shkëputjës së telit të rrymës dhe është vërtetuar lartësia e dëmit, gjate procedurës nuk eshte e 

vërtetuar legjitimiteti real aktiv, i palës paditëse në procedurë, duke u nisur nga fakti se nga 

Regjistri i Fermës me nr. ... rezulton se pronari i Fermës është M B nga fsh. S K-Istog, i cili 

regjistrim i fermës është bërë  nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës edhe 

përkundër faktit se në Polici dhe në procesverbalin e Inspektoratit të Veterinarisë  paditësi ka 

dhënë  të dhënat dhe është paraqit në cilësinë e të dëmtuarit. 

 

Në bazë të provave të administruara në ketë procedur, gjykata ka vlerësuar se kërkesëpadia e 

paditësit është e pabazuar dhe se e njëjta duhet të refuzohet sikurse ne dispozitiv të këtij 

aktgjykimit , për faktin se në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar nuk është provuar 

legjitimitetit real aktiv ne procedur te paditësit G B (nuk është pronar i fermës) . Deri tek ky 

konstatim gjykata ka ardh në baze të provave të cekura si të administrimi i provave , e sidomos 

në bazë të dëshmisë mbi regjistrimin përkatësisht pronesisë se fermës ne emër të M B, te cilës 

gjykata ia fali besimin e plotë për shkak se e njëjta është evidenc me te cilën vërtetohet 

pronësia e kujt është e fermës dhe i cili raport është lëshuar nga Istitucioni kompetent i cili 

është në Republiken e Kosovës dhe i cili merret me regjistrimin dhe evidentimin e pronesisë se 

Fermave në nivel vendi. 

 

Në rastin konkret pala paditëse nuk ka ofruar prova që vërtetojnë legjimitetin real aktive në 

procedure e që kanë pasur për detyrë, që gjykatës ti ofrojnë prova me të cilat kish për të 

vertetuar legjimitetin active në procedure. 

 

E autorizuara e paditësit e cila pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor me parashtresën e dt. 

05.07.2019 ka siguruar gjykatës pasaportën e gjedhit me nr. ... te lëshuar nga Agjencia e 

Ushqimit dhe Veterinarisë në Prishtinë, por gjykata ne rastin  e marrjes se vendimit nuk u 

lëshua fare ne vlerësimin e kësaj prove për faktin se e njëjta nuk është prezantuara me kohë dhe 

nuk është administruar si prove ne mënyrë që ti ishte dhënë mundësia të paditurës për tu 

deklaruar rreth kësaj prove. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet dhe provat e tjera te palëve ndërgjyqësve por ka gjetur se 

te njëjtat janë pa ndikim ne nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Nga te larte cekurat , gjykata vendosi si ne dipsozitiv te këtij aktgjykimi, konform nenit 143 te 

LPK-se. 
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Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marr konform nenit 452.4 te LPK-se. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA NË ISTOG, Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.182/16, me date: 01.07.2019. 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:                                                                            G j y q t a r i: 
Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë                                                  Shemsedin Haxhiaj                                                                                                                                                                                          

ankese në afat prej 15 ditësh , Gjykatës së  Apelit 

në Prishtinë,  e nëpërmjet kësaj gjykate. 
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