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GJYKATA KOMUNALE NE FERIZAJ,  si gjykatë civile e shkallës së parë 

me gjyqtarin Enes Mehmeti dhe procesmbajtesen Minire Krasniqi, në cshtjen juridike-

kontestimore, sipas padisë së paditësit te cilen e perfaqeson me autorizim, av. H. I. nga 

Ferizaj, kunder te paditurit H. Q. nga f….. –Shtime te cilin e përfaqëson av. B. T. nga 

Prishtina, per kompensim dëmi, vlera2,615.00€,  në seancën e shqyrtimit kryesor te dates 

19.12.2012, në prezencën e përfaqesuesit te paditesit dhe përfaqësuesit të të paditurit, me 

datë 20.02.2012, muarr ketë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit I. M. nga Shtimja  dhe 

DETYROHET i padituri H. Q. nga fsh. R…-Shtime, që paditësit t`ia kompenzoj dëmin 

e shkaktuar, nga zjarri i punëtorisë-zdrukthëtarisë së tij, në shumë prej 2,615.00€, me 

kamatë e cila do të llogaritet, nga data 03.09.2003, sipas lartësisë që aplikojnë bankat 

vendore, për deponimet e rëndomta njëvjeqare, pas destinim, që bëjnë qytetarët e deri  në 

pagesën perfundimtare si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shume prej 

964.00€,  të gjitha në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 

nën kërcënimin e përmbarimit me forcë. 

REFUZOHET, kërkesa, për  kamatën prej 8%,  llogaritur nga data 01.12.2012, si 

e pabazuar. 

 

 

 

A r s y e t i m i 

 

 Paditësi, përmes të autorizuarit të tij, në padi dhe parashtrimet te tij në seancat e 

mbajtura, ka pretenduar se shtëpia e tij, të cilën e kishte ndërtuar në vitin 2000, për shkak 

të zjarrit që kishte përfshirë punëtorinë- zdrukthëtarin e të paditurit, me date 03.09.2003, 

kishte ardhë deri te dëmtimi i shtëpisë së paditsësit, ashtu qe paditësit I janë djegur 

dritaret, thyer xhamat, dëmtuar fasaden e plastikës dhe gypin e kanalizimit. Pas 

shkaktimit të dëmit në vendin e ngjarjes, për të konstatuar dëmet kishin dalur edhe 

inspekcioni komunal i komunes se Shtimes, i cili ka evidencuar dëmet si dhe një raport 

për ketë ngjarje kishte  ka hartuar edhe sherbimi policor i Shtimes. Paditësi, pretendon se 

shtëpinë e tij e ka ndërtuar, para se te ekzistonte punëtoria e te paditurit ne vendin ku 

edhe është përfshirë nga zjarri dhe se i padituri nuk ka ndërtuar punëtroinë e tij në themelt 

e punëtorisë së vjetër ku edhe e  ka pasur me parë, por ate e ka ndërtuar në pjesën tjetër të 

parcelës - në afërsi të pronës së paditësit. Në fund, ka deklaruar se i padituri është 

përgjegjës për dëmin e shkaktuar paditësit, mbi bazën e përgjegjësisë objektive, për 

veprimtarinë e rrezikshme, sepse veprimtaria e zdrukthtarisë, pronar i së cilës është i 

padituri, konsiderohet veprimtari me rrezikshmëri te shtuar dhe se ekziston lidhja 

shkakore në mes zjarrit të shkaktuar në objektin e të paditurit dhe përhapjen e tij në 

objektin e paditësit dhe se kushti I domosdoshëm për shkaktimin e dëmit në objektin e 



paditësit ishte zjarri i shkkatuar në objetkin e të paditurit dhe për keto arsye i ka 

propozuar gjykatës që kërkesëpdinë e paditësit, të precizuar në seancën e shqyrtimti 

kryesor, t`a aprovoj si të bazuar. 

 I padituri, përmes të autorizuarit të tij, në përgjigje në padi dhe në parashtrimet në 

seancat e mbajtura ka pretenduar se  I padituri nuk është përgjegjës për dëmin e shkktuar 

në objektin e paditësit për shkak se deri të zjarri në objektin e të paditurit kishte ardh si 

pasojë e veprimit të pajisjeve të energjisë elektrike e ndoshta edhe për shkak të fuqisë 

madhore dhe në ketë kuptim, ka kontestuar edhe legjitimitetin procedural (pasiv) të palës 

së paditur. Ka pretenduar se objektin kontestues – punëtorinë e zdrukthëtarisë e ka 

ndërtuar në ketë parcel, mbi themelet e punëtorisë së tij të mëparshme, të cilën e kishte që 

nga viti 1989, ndërsa paditësi pas luftës ka ndërtuar shtëpine e tij në afërsi të punëtorisë 

së tij. ka pretenduar se paditësi nuk ka respektuar kushtet e lejes se ndërtimit kur ka 

ndërtuar shtëpinë e tij në afërsi të objektit të të paditurit, se veprimtaria e të paditurit nuk 

ka përbë rrezik për rrethin-njerëzit dhe për keto arsye I ka propozuar gjykatës që 

kërkespadia e paditësit të refuzohet si e pabazuar. 

 Gjykata me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë të gjendjes faktike të cështjes, ka 

bërë adminstrimin e provave të propozuara nga palët ndërgjygjëse, duke bërë leximit e 

tyre si vijon: Raporti i oficerit të policis; nr….. AV-0166 dt. 04.09.2003, faturën  NTP 

“…” 3194  dt. 03.09.2003, procesverbali mbi shiqimin në vend 113 nr.20 dt, 03.09.2003, 

aktvendimi i KK Shtime nr….-602 dt. 08.12.1989, aktvendimin nr…-47/93 dt. 

08.02.1992, procesverbalin nr…-47/93 dt. 08.02.1993, shiqimi në kopjen e planit dt. 

05.12.1989, kopjen e planijt dt. 13.04.1993 për ng.kad.nr…./2, vërtetimi nr…-…/6700 dt. 

05.02.2007, shkresa nr.08 dt. 20.10.2008 lëshur nga KK Shtime Drejtoria e Inspekcionit, 

certifiktën e regj. Të biznesit nr…… për DPZ {….{, informtën mbi biznesin nr…… dt. 

16.06.2005., skicën e matjes për ekspertizën e ekspertit gjyqësor R. U. 25.06.2009, 

ekspertiza me shkrim të të njejtit ekspert dt. 25.06.2009, aktvenimi I KK Shhtime nr…-

…-602, aktvendimi nr….-648 dt. 24.12.1987 lëshuar nga KK Ferizaj, shiqimi dhe leximi 

në original në aktvendimin nr….-95/93 dt. 22.07.1993, Aktvendimi nr…-..-121-1/93 dt. 

17.05.1993, Vendimi nr…-../2-4 dt. 09.03.1993,Vendimi nr….-…/94 dt. 

25.04.1994,Vërtetimi I KK Shtime nr…-…-172 dt.23.06.1993,Pelqimi nr….-75 dt. 

20.05.1993,Pelqimi i elektrodistribucionit në Ferizaj nr…. dt.08.07.1993,Pelqimi KK 

Shtime nr….-172 dt. 29.03.1993,Rekomandimi i KK Shtime DAP nr…/87 dt.31,08.2010  

, kontrata permpune date 20,10,2003 e lidhur mes I. M. dhe N. H., leja per ndertim e KK 

Shtime dt. 22.07.2002 nr. ../74, deklarata nr. …. AV 0166 dhene nga R. B. ne SP Shtime, 

shkresa e NTN …. date 01.05.2009, shiqimi i fotodokumentacionit te prezantuara nga 

paditesi, deshmia e deshmitar S. N. e dhene ne seacnen e dates 16.11.2009, deshmia e 

deshmitarit F. N. nga Ferizaj dhene ne seacnen e shqyrtimit kryesor te dates 28.01.2011, 

deshmia e deshmitarit H. H.  e dhene ne seacnen e dates 28.01.2011, deshmia e 

deshmitarit  A. Z. dhene ne seancen e dates 28.01.2011, sqarimet e ekspertit gjyqesore te 

gjeodezise R. U. dhen ne seancen e dates 16.11.2009,  dhe leximi i ekspertizes se 

ekspertit te ndertimtarise z Xh. H. Gusht 2011. 

 Gjykata ka refuzuar propozimet e te autorizuarit te paditurit per nxjerrjen e proves 

me ane te ekspertimit te eksperteve te lemit te gjedodezise, ndertimtarise, zdrukthtarise 

dhe elektros, per arsye se rrethanat per sqarimin e te cilave ishin propozuar këto prova, 

gjykata ka vlerësuar se janë mjaftësisht të argumentuara më provat tjera që gjinden në 

shkresat e lëndës, e posacërisht sa i përket ekspertizes se gjeodezise, ne kontekstin e 



vertetimin e faktit se nje pjese e shtëpisë së paditësit është ndërtuar në pronën e të 

paditurit e për të cilën gjykata ka vlerësuar se vërtetimi I një fakti të tillë nuk mund të 

ketë ndikim në cështjen e vendosjes sipas padisë së paditësit për kompensimin e dëmit, 

vec se vërtetimi i një fakti të tillë mund të ketë reperkusione tjera ligjore, për palët 

ndërgjygjëse, me theks të vacant vërtetimit e të drejtës së pronësisë. 

 Gjykata ka refuzuar propozimin e të autorizuarit të të paditurit për nxjerrjen e 

provës me anë të ekspertimit nga lëmi i zdrukthtarisë në kontekst të sqarimit shkallës së 

rrezikshmërisë që paraqet veprimtaria e zdrukthtarisë që ka ushtruar I padituri, për faktin 

ka vlerësuar se veprimtaria e zdrukthtarisë është veprimtari me rrezikshmëri të shtuar, për 

shkak të ndjeshmërisë që ka material prej drurit ndaj shkëndijave të zjarrit e posaqërisht 

produkti i përpunimit të drurit “Byku” e në rastin konkret edhe përmetëj kësaj kur në 

objektin e të paditurit ka patur edhe “boce plini” e cila është evidencuar në raportin 

fillestar të policisë sipas deklaratës së vet të paditurit. Gjykata, për ketë e gjen të 

arsyeshme të komentoj edhe  përgjigjen nr. 8 e datës 20.10.2008, e leshuar nga Drejtoria 

e Inspektoratit te komunes se Shtimes kur ka rekomanduar te paditurin per ndermarrjes e 

masave ne prunetorine e tij, per mbrojtje nga zjarri, në të cilën shkresë ka percaktuar 

veprimtarine e te paditurit si me rrezikshmeri per banoret per rreth.  

 Gjykata ka refuzuar propozimit e të autorizuarit të paditësit, për marrjen e provës 

me anë të ekspertimit nga lëmi i elektros, për vërtetimin e shkaqeve te zjarrit në objektin 

e të paditurit. Gjyakat vlerëson se vërtetimi i këtij fakti të tillë nuk është me relevancë 

dhe nuk i ndihmon vërtetimit të ndonjë fakti që ka rëndësi vendimtare për saqrimin e 

cështjes, për faktin se në ketë raport-cështjeje kontestuese bëhet fjalë për dëmin që ka 

ardhur nga zjarri që ka përfshirë objektin e të paditurit dhe lidhjen kauzale në mes 

veprimit të zjarrit nga objekti i të paditurit në objektin e paditësit. Se kush e ka shkaktuar 

zjarrin dhe si është shkaktuar ai në objektin e të paditurit është jorelevant në ketë 

cështjeje kontestuese. 

Gjykata, pas administrimit e provave ka bërë vlerësimin e tyre në kuptim të nenit 

8 te LPK-se ashtu që ka shoshitur duke analizuar ato vec e vec si dhe te nderlidhura e 

varura reciprokisht njera me tjetren si teresi dhe nga ky vleresim ka gjetur se duhej 

vendosur si në dispozitiv. 

Gjykata, ka vecuar se ngjarjet e ndodhura që përbëjne gjendjen e fakteve të 

cështjes kontestuese mes palëve ndërgjygjëse, janë si vijonë: 

 I padituri që nga viti 1998 ushtronte veprimtarinë e zdrukthëtarisë në pronën e tij 

ne ngastren kadastrale …/2 ZK Shtime, në bazë të lejeve të organeve kompetente e cila 

punëtori-objekt, në kohën e shkaktimit të zjarrit, ishte në afrësi të pronës së paditësit. 

Me datë 03.09.2003 në ora 05.40 (mengjes)  objekti i të paditurit është përfshirë 

nga zjarri. Në ketë objekt  i padituri ushtronte veprimatrinë e zdrukthëtarisë. Autoritetet 

policore dhe inspekcioni komunal i Shtimes, kanë regjistruar rastin dhe kanë evidencuar 

dëmet e shkaktuara. Vlen të theksohet se në objekt, në ditë kritike, ndodhej edhe një 

“bocë pilini”. 

Si pasojë e djegies së objektit të të paditurit zjarri kishte kapluar edhe një pjesë te 

shtëpisë së padtësit që ndodhej në afërsi, me c`rast paditësit i janë shkaktuar dëme 

materiale. 

Në tërësinë e ngjarjeve që përbërin themelin faktik të cështjes, si me më relevancë 

për të vërtetuar drejtë gjendjen e faktike ne kete ceshtje, gjykata ka kualifikuar si fakte 

vendimtare njëherit edhe kontestuse, mes palëve ndërgjygjëse, faktet si vijojnë: 



A e kishte ndërtuar paditësi shtëpinë kontestuese ( të dëmtuar), në pronën e tij, 

para apo pasi i padituri kishte ndërtuar punëtorinë-zdrukthtarisë e tij në pronën e tij, në 

afrësi të shtëpisë së paditësit, 

A kishte ardhur deri të dëmtimi-djegia e shtëpisë së paditësit si pasojë e zjarrit që 

kishte kapluar punëtorinë e të paditurit apo për shkak, siç pretendon i padituri, fuqise 

madhore, 

Deri të dëmtimi i pronës së paditësit a kishte ardhur si pasojë  veprimit të 

instalimeve “telave” të rrymës elektrike apo zjarrit që kishte kapluar punëtorinë e të 

paditurit, në ketë kontekst edhe fakti se i padituri a ka apo jo legjitimitetit pasiv në ketë 

cështje kontestuese. 

Nuk ishte kontestuese se e paditura kishte ushtruar veprimtarinë e zdrukthtarisë në 

punëtorinë e cila ishte përfshirë nga zjarri. 

Lidhur me faktin e parë kontestues, se kush ka ndërtuar më parë objektet në 

parcelat e tyre në afrësi të njëra tjetrës, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësi shtëpinë e 

tij e kishte ndëtuar para punëtorisë së të paditurit. Ketë fakt, gjykata e ka vërtetuar nga 

dëshmitë e dëshmitarëve S. N., F. N., H. H., pjesërisht nga dëshmia e dëshmitarit A. Z. të 

cilat dëshmi ishin në harmoni me njëra tjetrën por edhe me prova materiale si fotografit e 

vendit të ngjarjes përkatëisht shtepisë së paditësit, në të cilat shifet kjartë në mënyrë 

kronologjike fakti se deri sa shtëpisë së paditësit i është vënë kulmi, (perfundimi i punëve 

të vrazha) në mënyrë të kjartë shifet se nuk ka ekzistuar asnjë objekt, vec se pasqyrohet 

kjartë muri i përshkruar nga dëshmitarët. Në foton ku shifet shtëpia e paditësit pas 

përfundimit të punëve përfundimtare nga firma”….” vërehet se i padituri ka ndërtuar një  

objekt përkatësisht punëtoria e zdrukthtarisë së të paditurit. Nga vlerësimi logjik i 

rrjedhës së ngjarjeve, posacerisht,nga fotodoumentacioni, gjykata ka vërtetuar faktin se 

paditësi më parë se i padituri ka ndërtuar shtëpinë e tij e të cilin fakt në mënyrë të drejtë e 

kanë vërtetuar me deklarimet e tyre dëshmitarët S. N. kur ka deklaruar se “ nuk ka ekzistu  

punëtoria e zdrukthtarisë në afrësi të megjës me patundhsmërinë time, po punëtoria e 

zdrukthëtarisë ka qenë në fund të parceles së të paditurit në ketë kuptim ishin në harmoni 

edhe deklarata e F. N., si dhe mjeshtri H. H. , i cili ka ndërtuar shtëpinë e paditësit e i cili 

në mënyrë bindëse ka sqaruar ketë fakt kur ka deklaruar se deri sa ka punuar te paditësi “ 

në pjesën ku ka ekzistuar muri që ka ndarë pronën e paditësit me të paditurit nuk ka 

vërejtur ndonjë objekt, por ka parë se në fund të parcelës së fqiut-të paditurit ka ekzistuar 

një objekt-sharra”. Gjykata, dëshmitë e dëshmitarëve i vlerësoi me besueshmëri bindëse 

dhe të drejta, për faktin se ato jo vetëm që janë në harmoni me njëra tjetrën por edhe me 

prova tjera materiale në shkresat e lëndës. Gjykata, në sqarimin e këitj fakti kontetsues, 

vlerësoi edhe provat- Aktvendimt që ka prezantuar i padituri mbi lejimin e veprimtarisë 

së tij, por vendimet e tilla, vetëm përcaktojnë se “lokali afarist gjindet në ngastren 

kadastrale nr. …/2” pa specifikuar lokacionin se në cilen pjesë të ngastrës ndodhet lokali 

afarist-zdrukthtaria, prandaj provat e tilla nuk mundën të provonin të kundërtën e asaj që 

u konstatua më sipër, lidhur me ketë fakt kontetsues. 

Lidhur me faktin e dytë kontestues, lidhur me shkaqet e shkaktimit te zjarrit në 

objektin e të paditurit, gjykata vlerëson se për paditësinë nuk është relevant fakti se si 

pasojë e veprimit të kujt ka ardhur deri të shkaktimi i zjarrit në objektin e paditësit, për 

kundrazi vet pala e paditurë në rastin konkret ka barrën e proves, për të vërtetuar se dëmi 

është shkaktuar, cis ka pretenduar, nga fuqia madhore- jashtë veprimit të faktorit njeri, 

mirepo në shkresat e lëndës madje, ca here, edhe nga deklarimet e të paditurit është thënë 



se deri te zjarri ka ardhur si pasoj e veprimit të “telave” të energjisë elektrike. Në cështjen 

kontestuese, baza juridike e padisë ka përgjegjësinë objektive nga veprimtaria e 

rrezikshme -  zdrukthëtaria e të paditurit, dhe përjashtimin e kësaj përgjegjësie i padituri 

duhet ta provojë duke i ofruar gjykatës prova se deri të dëmi në shtëpinë e paditësit nuk 

ka ardhur nga veprimi i zjarrit te objektit, ku i padituri ka ushtruar veprimtarinë e 

zdrukthtarisë, e te cilën gjë i padituri nuk ka mundur ta provojë para gjykatës, 

përkatësisht nuk ka mundur të gjej shkëputje mes lidhjes shkak-pasojë që ekziston në 

rastin konkret, në mes zjarrit që kishte përfshirë objektin e të paditurit e i cili zjarr 

kishte kapluar edhe pjesën e shtëpisë së paditësit me cka kishte ardhur deri te dëmtimi 

i të njejtës, dëmtime të cilat janë vërtetuar nga procesverbalet e inspekcionit komunal të 

komunes së shtimes, raporteve policore të cilat gjinden në shkresat e lëndës, ndërsa vlera 

e këtyre dëmtimeve është vërtetuar me anë të ekspertizës së ndërtimtarisë së ekspertit Xh. 

H., të cilën gjykata e ka vlerësuar si reale, për cmimet që ka vendosur lidhet me 

materialet e dëmtuara. 

Pra, fakti vendimtarë i cështjes, (mos)dëmtimi i shtëpis së paditësit nga zjarri i 

punëtorisë së të paditurit, për gjykatën është vërtetuar në mënyrë bindëse nga provat e 

propozuara nga palët dnërgjygjëse,të cilat kjo gjykatë i ka shfrytëzuar me rastin e 

vendosjses së cështjes. 

Gjykata, i ka vlëresuar theksimet e të autorizuarit të të paditurit  bërë me anë të 

parashtresës së datës _________, për shpejgimet përfundimtare lidhur me faktet dhe të 

provuarit të cështjes kontetsuese, por ato nuk ishin me ndikim për të vendosur ndryshe në 

ketë cështje juridike-kontestimore. 

Gjykata përfundimisht vlerëson se i padituri është përgjegjes për dëmin e 

shkaktuar, mbi bazën e fajit të supozuar (përgjësia objektive e te paditurit), në bazë të 

nenit 173 të LMD  i cili përcakton se “dëmi lidhur me sendin e rrezikshëm, respektivisht 

me veprimtarinë e rrezikshme konsiderohet se rrjedh  nga ky send respektivisht nga kjo 

veprimatari, me përjashtëim në qoftë se provohet se ato nuk kanë qenë shkak i dëmit”  

Në rastin konkret, i padituri nuk ka mundur të provojë me asnjë provë, asnjë 

rrethanë nga neni 177 i LMD-se e cila do ta përjashtonte përgjegjësine e të paditurit në 

rastin konkret ose ndonjë rrethanë tjetër nga neni 192 i LMD-se, për përgjegjësi të ndarë 

të paditësit. Gjykata, konsideron se në rastin konkret barra e të provuarit i ka takuar të 

paditurit, për të provuar faktin se dëmi nuk ka ardhur nga zjarri i objektit te tij, kjo sipas 

nenit 173 te LMD-se lidhur me nenin 322 parg.3 te LPK-se, ky i fundit percakton se “ 

Pala e cila konteston eksizitimin e ndonje te drejte e bartë barrën e të provuarit të faktit 

që ka penguar krijimin apo realizimin e saj, ose n bazë të të cilit ka pushuar se ekzistuari, 

po qe se ligji nuk parasheh dicka tjetër” 

Gjykata e obligoi të paditurin t`ia kompensoj dëmin, në të holla, paditësit në bazë 

të nenit 185 parg.4 lidhur me nenin 174 parg.1 dhe 2 te LMD-se, në lartësinë e gjykuar. 

Neni  174 I LMD-se, përcakton, parg.1  “ Për dëmin nga sendi i rrezikshëm përgjigjet 

zotëruesi i saj kurse për dëmin nga veprimtaria e rrezkishme përgjigjet personi që merret 

me të” ndërsa parg. 2, përcakton  “Zotëruesi konsiderohet poseduesi I sendit si dhe 

personi shoqëror-juridik që ka të drejtë disponimi, respektivisht të drejtë shfrytëzimi të 

përkohshëm” në rastin konkret, është vërettuar se personi që ka ushtruar vperimatrinë e 

zdrukthëtarisë është i padituri. 

Pretendimet e të autorizuarit të paditësit se i padituri nuk është i legjitimuar 

pasivisht në ketë cështje nuk qëndrojnë, për shkak se në ketë procedurë është vërtetuar se 



ka ekzistuar lidhja shkak-pasoje me rastin e djegies së shtëpisë së paditësit kur nga 

shkaku i veprimit të flakës- zjarrit nga punëtoria e të paditurit ka ardhur deri te dëmtimi i 

shtëpisë së paditësit, dhe i padituri,  eventualisht, me padi regresive do të mund rimbursoj 

vlerën e dëmit që duhet t`ia paguan paditësit, nga shkaktuesi i zjarrit ne objektin e tij. 

Gjykata ka obliguar të paditurin, që paditësit t`ia kompensoj shpenzimet e 

procedurës gjyqësore dhe atë për gjashtë séance të mbajtura nga 121.00€, për dy séance 

të shtyera 60.00€, për prëpilimin e apdisë shumën prej 93.00€ si dhe taksën gjyqsore në 

shumë prej 25.00€. 

Gjykata për kamatën ka vendosur në bazë të nenit 277 te LMD-se lidhur me 

nenin186 të LMD-së, për shkak se dëmi që i është shkaktuar paditësit është bërë i 

kërkueshëm  nga momenti i shkaktimit te te njejtit. 

Gjykata duke u bazuar në nenin 2, 4.2, 7,29, 142, nenit 151 parg. 1, nenit 160 

parg.1,2,3,4,5  vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi,  
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditësh nga dita e pranimit të të njejtit në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë përmes kësaj 

gjykate. 

 

 

  

 


