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Numri i dokumentit:     00888212 

 

 

C.nr. 337/17 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, DEPARTAMENTI 

I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL, në përbërje me Gjyqtarin Selajdin Gallapeni, pas 

shqyrtimit gjyqësor, lidhur me padinë, kërkesëpadinë e paditësit: Sh. Ll. nga fshati V., Komuna 

e Suharekës, të cilin me autorizim e përfaqëson av. S. S. nga Suhareka, kundër të paditurës: 

Komuna e Suharekës, Drejtoria e Shërbimeve Emergjente, të cilën e përfaqëson av. Publik i 

Komunës, Q. H.,  lidhur me objektin e kontestit: kompensimin e dëmit në shumën prej 2.631,68€ 

((dymijë e gjashtëqind e tridhjetenjë euro, e gjashtëdhjetetetë cent), gjykata pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor,  me datë 10.03.2020 vendosi dhe mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

1. REFUZOHET SI E PABAZUAR, padia, kërkesëpadia e paditësit Sh. Ll. nga fshati V., 

Komuna e Suharekës, të cilin me autorizim e përfaqëson av. S. S.  nga Suhareka, i cili 

ka kërkuar që, citojmë: 

 

- Detyrohet e paditura: Komuna e Suharekës, që në emër të dëmit material të shkaktuar nga 

fatkeqësia natyrore, të reshurave të shiut, t’ia paguaj paditësit shumën prej 2.631,68€ 

(dymijë e gjashtëqind e tridhjetenjë euro, e gjashtëdhjetetetë cent), i cili dëm bënë fjalë për:  

pajisjet elektrike dhe dëmin nga lëmia e ndërtimtarisë, të gjitha këto me kamatë ligjore nga 

dita e parashtrimit të padisë. 

 

- Të obligohet e paditura që ti paguajë shpenzimet e procedurës gjyqësore dhe atë: për 

përpilimin  e padisë 135 euro, për taksë 21 euro, për precizimin e padisë, kërkesëpadisë 

shumën prej 80 euro, shpenzimet për ekspertizën e ndërtimtarisë së datës 22.08.2019 

shumën prej 131 euro, ekspertizën e ekspertit të energjetikes 150 euro, për ekspertizën e 

ndërtimtarisë së datës 24.01.2019 në shumë prej 130 euro, shpenzimet e përfaqësimit për dy 

seanca të shtyra nga 67.50, si dhe për 8 seanca të mbajtura nga 135 euro, gjithsej për seancat 

shumën prej 1.215,00 euro, të gjitha këto me kamatë ligjore që nga dita e parashtrimit të 

padisë. 

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

 

I. Rrjedha procedurale 

 

          Paditësi me datë 25.06.2017, ka parashtruar padi kundër të paditurit S. R. B., nga 

Suhareka, si pronar i firmës “S. C.” me objekt të kërkesëpadisë që: të detyrohet i padituri që të 

kompensoj paditësin për dëmin e shkaktuar si pasojë e moskryerjes së punimeve ndërtimore, 

rregullimin e trotuarit në fshatin V., Komuna e Suharekës, ku punimet nuk janë kryer siç duhet 

nga e paditura dhe me këtë rast ka dëmtuar një gyp të ujërave atmosferik. Në këtë rast deri tek 

dëmi i paditësit është ardhur kur gjat reshjeve të shiut, ku ujërat atmosferike  kanë depërtuar në 

shtëpinë e paditësit (podrum ku kanë qenë pajisjet elektrike dhe gjësendet tjera) dhe me këtë rast 

të njëjtit i janë shkaktuar dëme materiale.  

        Gjykata ka caktuar shqyrtimin gjyqësor dhe ka caktuar seancën e terrenit me datë 

14.06.2019, ku ka dalë së bashku me palët ndërgjyqëse dhe ekspertin G. H., i cili si objekt 

vlerësimi ka pasur të përcaktojë shkakun, se si ka ardhur deri tek depërtimi i ujërave atmosferike 

në shtëpinë e paditësit. Eksperti G. H. në ekspertizën e tij të datës 22.06.2019 ka ardhur në 

përfundim se dëmi paditësit i është shkaktuar, jo nga lëshimet e punëkryersit, këtu të paditurit, 

por si pasojë e të reshurave në sasi të madhe dhe të vrullshme (shi i rrëmbyeshëm). 

         Po ashtu gjykata ka ftuar ekspertin që të japë sqarime shtesë në seancën e datës22.08.2019, 

ku i njëjti ka theksuar se, citojmë: “Duke pasur parasysh punët që janë kryer në teren-trotuar, 

kryesore këtu është që këtu ka qenë  forcë madhore, pasi që ulluqet e pullazit të paditësit nuk 

kanë qenë në gjendje ta përcjellin sasinë e ujit nga shiu, ku nga kjo gjendje në teren podrumi ka 

qenë si pikë më e ulët e cila është përfshirë nga uji i shiut”. 

       Pas dëgjimit të ekspertit në këtë seancë përfaqësuesja e palës paditëse av. S. S. në këtë seancë 

të datës 22.08.2019 ka bërë ndryshimin e padisë në aspektin subjektiv të legjitimitetit pasiv të 

palës në procedurë, ku ka hequr dorë nga i padituri S. R. B., nga Suhareka, si pronar i firmës “S. 

C.”, ndërsa tani e tutje si palë e paditur ka propozuar që të jetë Komuna e Suharekës, Drejtoria e 

Shërbimeve Emergjente. Gjykata lidhur me propozimin e palës paditëse ka vendosur me 

aktvendimin procedural të kësaj seance. 

       Gjykata ka vazhduar me procedurën gjyqësore me datë 19.09.2019 ku tani si palë të paditur 

kemi Komunën e Suharekës, Drejtorinë për Shërbime Emergjente.  

 

II. Pretendimet e palëve 

       Pala paditëse, edhe në seancën  përgatitore të datës 19.09.2019 ka mbetur pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë, pasi që bazuar nga ekspertiza e ekspertit të Ndërtimtarisë-Hidrondertimit G. H., 

këtu paditësit i janë shkaktuar dëme materiale si pasojë e fuqisë madhore (vis majoris), ku sipas 

paditësit përgjegjësinë për raste të tilla e ka Komuna e Suharekës, tani e cila është palë pasive  
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në këtë qështje gjyqësore. Ndër të tjera i ka propozuar gjykatës që të caktohet një ekspert nga 

lëmia e elektroteknikës me qellim që të përcaktojë vlerën e saktë të pajisjeve të dëmtuara 

elektrike, ku gjykata për këtë ekspertize ka vendosur me Aktvendim të veçantë C.nr.337/17 të 

dt.19.09.2019, ku e ka caktuar A. Th. nga Prizreni. Ndërsa lidhur me dëmet e pësuara ne objektin 

e podrumit të shtëpisë, paditësi, përfaqësuesja e tij i ka propozuar gjykatës që të jepë vlersime 

shtesë eksperti G. H.. 

        Përfaqësuesi i Komunës së Suharekës, av Publik i Komunës Q. H.  në seancën përgatitore 

të datës 19.09.2019 ka theksuar se: e paditura përkundër asaj se ka bërë ndryshimin e padisë në 

aspektin subjektiv, ku e ka përfshirë si palë këtu Komunën e Suharekës, por nuk e njëjta nuk e 

ka arsyetuar bazën juridike se në qfarë forme këtu e paditura është përgjegjëse, pasi që nga provat 

e prezantuara shihet se të njëjtat nuk kanë lidhshmëri me përgjegjësinë e të paditurës. 

       Gjykata pas pranimit të ekspertizës nga ana e ekspertit të elektroteknikës A. Th., të njëjtin e 

ka dëgjuar për në seancën e datës 18.11.2019 i cili ka dhënë sqarime shtesë për palët dhe 

gjykatën.  

       Edhe eksperti Ndërtimtarisë-Hidrondërtimit, G. H., ka përgatitur ekspertizën e tij për vlerën 

e dëmeve të shkaktuara në podrumin e paditësit sipas fotografive dhe vlerësimeve të 

drejtpërdrejta të tij në teren, ku për gjykatën ka dorëzuar ekspertizën e tij me shkrim  të datës 

24.01.2020, ku të njëjtin gjykata  e ka ftuar në seancën e datës 18.02.2020 për të  dhënë sqarimet 

e tij shtesë. 

        Si qështje kontestuese në mes të palëve ndërgjyqëse që nga fillimi i procesit gjyqësor ka 

qenë: për palën paditëse këtu e paditura Komuna e Suharekës është përgjegjëse për dëmin e 

shkaktuar tek pala paditëse si pasojë e reshjeve të mëdha (vis majoris), ku për palën e paditur 

nuk ekziston detyrimi për kompensim pasi që e njëjta nuk është fajtore për raste të tilla. 

 

III. Provat e administruara 

 

     Gjykata në seancën e datës 10.02.2020, ka administruar këto prova: 

- Aktvendimin Penal P.nr.220/15 dt.27.03.2017  të Gj. Th. P./Dega në Suharekë; 

- Fotografit me numër të rastit 2014/GB të prezantuara nga paditësi të evidentuara nga numër 

1 deri në numër 24 për dëmet tek paditësi; 

- Aktgjykimi penal P.nr.220/15 dt.19.06.2017  të Gj. Th. P./Dega në Suharekë 

- Ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë-hidrondërtimit e datës 22.06.2019 e ekspertit G. H. 

nga Prizreni; 

- Ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë-hidrondërtimit e datës 24.01.2020 e ekspertit G. H. 

nga Prizreni; 

- Ekspertiza e ekspertit të elektroteknikës, e A. Th. nga Prizreni; 
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      Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura, në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka 

çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se: 

       

 

  Kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar. 

 

 

IV. Gjendja faktike e vërtetuar 

 

         Gjykata nga prova e administruar  Ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë-hidrondërtimit e 

datës 22.06.2019 e ekspertit G. H. nga Prizreni, ka vërtetuar shkakun se: paditësit i është bërë 

dëmi material, si pasojë e  shiut të rrëmbyeshëm,  forcës madhore, ku ulluqet e pullazit të paditësit 

nuk kanë qenë në gjendje ta përcjellin sa sinë e ujit nga shiu, ku nga kjo gjendje në teren podrumi 

ka qenë si pikë më e ulët e cila është përfshirë nga uji i shiut, ku kësaj ekspertize gjykata ia fali 

besimin. 

 

       Ndërsa lidhur me shumën e dëmit e cila i është shkaktuar paditësit gjykata e ka vërtetuar 

përmes këtyre dy provave, ekspertizave:  a.) Ekspertizës së ekspertit të ndërtimtarisë-

hidrondërtimit e datës 24.01.2020, e ekspertit G. H. nga Prizreni dhe b.)  nga Ekspertiza e 

ekspertit të elektroteknikës, e A. Th. nga Prizreni.  

       Sipas Ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë-hidrondërtimit e datës 24.01.2020 e ekspertit 

G. H. nga Prizreni shuma e dëmit e shkaktuar tek paditësi si pasojë e reshjeve të shiut është 

shuma e përgjithshme prej 1951.68 euro (njëmijë e nëntëqind e pesëdhjetë e një), ku në këtë 

vlerësim është kalkuluar: ibercuku, laminati, qeramikat në podrumin e shtëpisë së paditësit (më 

gjerësisht si në këtë eskpertizë). 

        Ekspertiza e ekspertit të elektroteknikës, e A. Th. nga Prizreni, ka pasur si objekt të 

ekspertizës të kalkuloj vlerën e një frizi të madh, një frigoriferi të vogël dhe një bojler të vogël 

të gjitha këto sipas pajisjeve si në fotografit e referuara si në Aktvendimin C.nr.337/2017 

dt.19.09.2019 me të cilin është caktuar eksperti dhe objektivat e ekspertizës. Nga ekspertiza e 

ekspertit në A. Th. është konstatuar se për riparimin e pajisjeve për riparim është shuma prej 310 

euro për tri pajisjet e vlerësuara.  

        Pra, nga të tri ekspertizat,  dy të G. H. dhe një të A. Th. gjykata ka konstatuar  edhe shkakun 

se si ka ardhur deri tek dëmi material tek paditësi edhe vlerën e dëmit e cila i është shkaktuar, 

me qka gjykata që të tri këtyre ekspertizave ia ka falur besimin e plotë, me qka e ka vlerësuar 

edhe shumën e dëmit në shumën prej 2.631,68€ (dymijë e gjashtëqind e tridhjetenjë euro, e 

gjashtëdhjetetetë cent) 
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       Kurse nga fotografit me numër të rastit 2014/GB të prezantuara nga paditësi të evidentuara 

nga numëri 1 deri në numër 24 për dëmet, si dhe nga seanca e terrenit e datës 14.06.2019, gjykata 

ka konstatuar se paditësi ka pasur dëm material si pasojë e reshjeve të shiut. 

       Gjykata i ka vlerësuar edhe provat tjera si: Aktvendimin Penal P.nr.220/15 dt.27.03.2017  të 

Gj. Th. P./Dega në Suharekë dhe Aktgjykimi penal P.nr.220/15 dt.19.06.2017  të Gj. Th. P./Dega 

në Suharekë, të cilat prova janë administruar nga ana e gjykatës në seancën  e datës 18.02.2020, 

mirëpo gjykata konsideron se këto prova janë i ‘relevante për këtë qështje kontestimore. Deri tek 

ky vlerësim erdhi gjykata pasi që të njëjtat flasin për ish-palën e paditur në fillim, S. R. B., nga 

Suhareka, si pronar i firmës “S. C.”, ku vetë pala paditëse nga kjo ka hequr dorë në seancën e 

datës 22.08.2019 me rastin e ndryshimit të padisë në aspektin subjektiv të legjitimitetit të palës 

pasive në procedurë. 

 

 

V.  E drejta materiale 

 

 Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi me qka e refuzoi kërkesëpadinë si të 

pabazuar pikërisht duke u bazuar sipas ligjit material, konkretisht nenin 158 parag.1 të LMD-s, 

i cili thotë se, citojmë:  "Zotëruesi lirohet nga përgjegjësia në rast se provohet se dëmi rrjedh 

nga ndonjë shkak që ka ndodhur jashtë sendit dhe efekti i të cilit nuk ka mundur të parashihet, 

të mënjanohet ose të evitohet”.  

 

          Po ashtu me nenin 136 parag. 1 i Ligjit të Marrëdhënieve të Detyrimeve (LMD), Kush i 

shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar 

pa fajin e tij. Andaj në rastin këtu kontestues, gjykata nuk pati asnjë provë të prezantuar nga pala 

paditëse e cila do të sqaronte faktin se paditësit i është shkaktuar dëmi me lëshimet apo fajin e të 

paditurës. 

 

        Andaj nga interpretimi i gjykatës bazuar edhe nga vlerësimi që i është bërë ekspertizës së 

ekspertit të ndërtimtarisë-hidrondërtimit e datës 22.06.2019 e ekspertit G. H. nga Prizreni, i cili 

ka theksuar në ekspertizën e tijë dhe sqarimet shtesë të dhënë para gjykatës me datë 22.08.2019 

ka theksuar se, citojmë: ““Duke pasur parasysh punët që janë kryer në teren-trotuar, kryesore 

këtu është që këtu ka qenë  forcë madhore, pasi që ulluqet e pullazit të paditësit nuk kanë qenë 

në gjendje ta përcjellin sa sinë e ujit nga shiu, ku nga kjo gjendje në teren podrumi ka qenë si 

pikë më e ulët e cila është përfshirë nga uji i shiut”. 

 

      Gjykata ka vlerësuar pretendimet e palës paditëse se për dëmin e shkaktuar nga shiu i 

rrëmbyeshëm nga forca madhore tek paditësi duhet të mbajë përgjegjësi Komuna e Suharekës, 

Drejtoria per Sherbime Emergjente, ku gjykata duke u bazuar sipas LIGJI NR. 03/L-040 PËR 

VETËQEVERISJEN LOKALE, konkretisht sipas nenit 17 të tij është paraparë në pikën g.) se 

komuna përgjigjet ndaj rasteve emergjente lokale.  

     

       Mirëpo duke u nisur nga interpretimi i gjykatës për këtë dispozitë ligjore, gjykata vie në 

përfundim se për tu aplikuar kjo dispozitë ligjore, se pari ka qenë dashur që në kohën kur ka 
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ndodhur dëmi tek paditësi, të shpallet rasti si emergjent për pjesën ku jeton dhe iu ka shkaktuar 

dëmi paditësit, pastaj pala paditëse ka qenë dashur që zyrtarisht të komunikoi në procedurë 

administrative me komunën para se të ushtrohet padia, ndërsa pala paditëse nuk i ka prezantuar 

asnjë provë rreth komunikimit me të paditurën. Andaj në këtë rast gjykata ka vepruar konformë 

nenit 2 parag 1 dhe 2 të LPK-s, me rastin e zbatimit të së drejtës materiale.  

 

        Ndërsa lidhur me heqjen dorë (ndryshimin e padisë në aspektin subjektiv të legjitimitetit 

pasiv të palës në procedurë) nga ish i padituri S. R. B. nga Suhareka, si pronar i firmës “S. C.”, 

gjykata ka vendosur duke u bazuar në kuptim të nenit 3 parag. 2 të lidhur me nenin 387 parag.1 

dhe nenin 387.2 , si dhe nenit 258.4, 260.2 të LPK-s. 

 

       Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës vendosi duke u bazuar konform nenit 452.2 të 

LPK-s, ku secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale, pasi që gjykata ka refuzuar padinë 

dhe kërkesëpadinë e paditësit, po ashtu edhe pala e paditur nuk i ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës. 

       Andaj, duke marrë në konsideratë të gjitha këto nga sa u theksuan si më lartë, e duke vepruar 

konform nenit 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

 

 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

                                         C.nr.337/2017,     10.03.2020 

  

                                                                                                                         G j y q t a r i         

 

                                                                                                                          _____________ 

                                                                                                  Selajdin Gallapeni 

 

 
 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh nga dita e pranimit, drejtuar Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të kësaj Gjykate.  

 

 

 


