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C.nr. 337/13 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI-Departamenti I 

Pergjithshem-Divizioni Civil, si kontestimore e perbere nga Gjykatesi Individual 

Besnik Feka, ne çeshtjen juridike te paditesit J. T. nga fsh. P./Vushtrri, te cilin sipas 

projektit per ndihme juridike e perfaqeson av. Nexhat Beçiri nga Vushtrria, kunder te 

paditures “Kavaja Company” me seli ne Prishtine, te cilen e perfaqeson B. K. per 

shkak te kompensimit te demit, gjykata pas kthimit te lendes ne rigjykim dhe mbajtjes 

se seances kryesore publike ne prezence te perfaqesuesit te paditesit e ne mungese te 

te paditures,  me dt: 10.07.2020 , nxjerr kete:  

A K T GJ Y K I M 

I.REFUZOHET E PABAZUAR kerkesepadia e paditesit J. T. nga fsh. P./Vushtrri, 

kunder te paditures “Kavaja Company” me seli ne Prishtine, me te cilen ka kerkuar qe 

ne emer te kompensimit te demit te shkaktuar ne shtepine e paditesit te paguaje 

shumen prej 1,200 euro. 

II.Secila pale i barte shpenzimet e saj te procedures. 

A r s y e t i m 

Paditesi, J. T. nga fsh. P./Vushtrri, permes te autorizuarit te tij nga Agjensia per 

Ndihme Juridike Falas av. Nexhat Beçiri nga Vushtrria ka ushtruar padi per 

kompensimin e demit si pasoje e demtimit te shtepise ne fsh. P./Vushtrri nga veprimet 

minuese te te paditures me rastin e punimeve ne nxjerrjen e gurit gelqeror ne fsh. 

P./Vushtrri, ne shume prej 1,200 euro, te gjitha keto me kamate si dhe shpenzimet e 

procedures. 

E paditura nuk ka ushtruar pergjigjje ne padi, mirepo ne séance pergatitore te 

mbajtur me dt: 01.08.2006, permes perfaqesuesit-pronarit B.K. e ka kundershtuar ne 

teresi padine dhe kerkesepadine e paditesit me arsyetimin se e paditura me asnje 

veprim te saj nuk I ka shkaktuar dem te asnje natyre paditesit, prandaj, ka kerkuar 

qe padia dhe kerkesepadia e paditesit te refuzohet e pabazuar. 

Gjykata, pas kthimit te lendes ne rigjykim, ka caktuar seancen gjyqesore ne te cilen ka 

prezentuar perfaqesuesi me autorizim I paditesit nga Agjensia per Ndihme Juridike 

Falas ne Mitrovice av. Nexhat Beçiri, ndersa ka munguar e paditura e cila nga 

flekthesa konstatohet se eshte ftuar me rregull dhe mungesen nuk e ka arsyetuar, 

ashtu qe, seanca gjyqesore eshte mbajtur ne mungese te te njejtes. 



Ne fjalen e tij perfaqesuesi I paditesit av. Nexhat Beçiri deklaroi se mbetem ne teresi 

prane padise dhe kerkesepadise si dhe deklarimeve te meparshme, I propozoj gjykates 

qe padine dhe kerkesepadine ta aprovoj. Shpenzimet e procedures I kerkoi qe me jane 

paguar nga Agjensia per Ndihme Juridike Falas ne Mitrovice. 

Gjykata, ne proceduren e leximit te provave, bazuar ne nenin 7 dhe 8 te LPK-se, 

lexoi:te gjitha provat me verejtjet dhe kundershtimet e dhena sipas numrit C.nr. 

287/07, kerkesat gjyqtarit te çeshtjes drejtuar Keshillit Gjyqesor te Kosoves dhe 

Kryetarit te Gjykates Themelore ne Mitrovice per mbulimin e shpenzimeve per 

hartimin e ekspertizes se natyres seizmologjike dhe pas shqyrtimit bashkarisht te te 

gjitha ketyre provave, gjykata vertetoi kete gjendje: 

Nuk eshte kontestues fakti se paditesi eshte pronar legjitim nga parardhesi I tij R.T. 

dhe I vetem I prones se paluajtshme dhe ate parceles kadastrale 232 sipas 

Fletposedimit nr. 54, me siperfaqe te pergjithshme prej 1,06.35 ha, ku ne kete 

siperfaqe k ate ndertuar shtepine ne siperfaqe prej 40.5 m2, e cila pas djegjes se saj 

gjate vitit 1999, eshte rindertuar me ndihmen e Organizatave Nderkombetare pas 

luftes. 

Nuk eshte kontestues fakti se ne kohen e pretenduar dhe ate ne muajin Shtator te 

vitit 2004, e paditura “Kavaja Company” ka qene nen menaxhimin dhe shfrytezimin e 

kodres “Guri  I Madh” ne fsh. P.-Vushtrri, ne nje distance rreth 300 metra larg 

shtepise se paditesit, ku e paditura ka bere minimin e gurit gleqeror me qellim te 

marrjes se tij per shfrytezim dhe perpunim te metutjeshem. 

Gjykata, me rastin e vendosjes, duke iu referuar edhe Udhezimeve te Gjykates se 

Apelit pas kthimit te lendes ne rigjykim, meqenese, per vertetimin e lidhjes kauzale 

mes veprimit te te paditures-detonimit te minimit te organizuar me qellim te nxjerrjes 

se gurit gelqeror dhe demtimeve-plasaritjeve ne shtepine e paditesit duhet te caktohet 

ekspertize e natyres seizmologjike e cila ne rastin konkret kap kosoton e perafert rreth 

20.000 euro, meqenese paditesi ishte perfitues I ndihmes juridike falas dhe ishte I 

liruar nga taksat dhe shpenzimet gjyqesore, atehere permes kerkesave te parashtruara 

Keshillit Gjyqesor te Kosoves dhe Kryetarit te Gjykates Themelore ne Mitrovice,eshte 

kerkuar qe te sigurohet keto mjete per mbulimin e shpenzimeve per ekspertize, 

mirepo, asnjehere gjykata nuk ka pranuar pergjigjje nga te njejtat, ashtu qe, nen keto 

rrthana, per gjykaten ka qene e pamundur te administroj kete prove me qellim te 

percaktimit te lidhjes kauzale sipas udhezimeve te Gjykates se Apelit. 

Nga ekspertizat e administruara ne kete çeshtje juridike dhe ate ekspertiza e eksperti 

gjeodet F. S. ajo e eksperti te arkitektures A. Sh. dhe ekspertit te gjeologjise V. P. eshte 

vertetuar se paditesi pamedyshje eshte pronar I prones se paluajshme dhe shtepise se 

banimit nje dhomeshe dhe eshte I ndertuar para vitit 1999 sipas ndertimit tradicional 

si dhe eshte cilesuar objekt I pershtatshem per banim, si dhe jane konstatuar 

plasaritje te cilat nuk ndikojne ne stabilitetin e objektit, mirepo levizjet e ardhshme te 

tokes dhe dridhjet e mundshme mund te shkaktojne pasoja. 



Njeashtu sipas ekspertizes nga lemia e gjeologjise eshte konstatuar se e paditura nuk 

ka qene e involvuar ne minimin dhe bartjen e eksplozivit ne rastin konkret porse kane 

qene dy kompani tjera dhe ate  “Ital Beton” nga Prishtina dhe “Graniti” nga Lipjani, 

njashtu shtepia e banimit te paditesit ka qene jashte zones-perimetrit prej 230 metra, 

kur keto minime dhe eksplodime mund te paraqesin rrezik per objektet e banimit dhe 

njerezit, mirepo, eksperti ne fjale e ka lene qe te hartohet ekspertiza e natyres 

seizmologjike per tu percaktuar lidhja kauzale se minimet dhe eksplodimet ne rastin 

konkret a kane mundur te shkaktojne pasoja te natyres materiale ne shtepine e 

paditesit. 

Gjykata, nisur nga kjo me provat ekzistuese, gjeti se ne pamundesi te nxjerrjes se 

proves nga lemia e seizmologjise, atehere, mbetet I pavertetuar lidhja kauzale mes 

demit dhe pasojes se shkaktuar, njeashtu duke iu referuar edhe konstatimeve te 

ekspertit te gjeologjise se e paditura “Kavaja Company” nuk e ka kryer minimin dhe 

eksplodimin, porse kete e kane bere dy komanite tjera te cekura me larte, atehere, 

mund te konstatohet se e paditura me asnje veprim te saj nuk I ka shkaktuar dhe nuk 

vertetohet se I ka shkaktuar dem te natyres materiale paditesit ne shtepine e tij. 

Me nenin 154 te Ligjit per Marredheniet e Detyrimeve (viti 1978)  ne par.1 percaktohet 

“Kush i shkakton tjetrit dëmin ka për detyrë ta kompensojë, në qoftë se nuk 

provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij, ndersa ne par.2 parashihet ‘Për dëmin nga 

sendet ose nga veprimtaritë, nga të cilat rrjedh rreziku i shtuar i dëmi për 

ambientin përgjigjet pavarësisht nga faji”, gjithashtu me nenin 173 te LMD-se 

parashihet ‘Dëmi i lidhur me sendin e rrezikshëm, respektivkisht me 

veprimtarinë e rrezikshme konsiderohet se rrjedh nga ky send respektivisht 

nga kjo veprimtari me përjashtim në qoftë se provohet se ato nuk kanë qenë 

shkak i dëmit, ndersa ne par.2 te ketij neni citohet ‘Për dëmin nga sendi i 

rrezikshëm përgjigjet zotëruesi i saj kurse për dëmin nga veprimtaria e 

rrezikshme përgjigjet personi që merret me te. Zotërues konsiderohet poseduesi 

i sendit, si dhe personi shoqëror juridik që ka të drejtë disponimi, respektivisht 

të drejtë shfrytëzimi të përkohshëm”. 

Gjykata, nisur nga arsyet e cekura me larte, gjeti se nga provat e adminsitruara, me 

asnje prove nuk i vertetua fajesia apo veprimi i te paditures qe ka rezultuar me 

shkaktimin e demit material ne shtepine e paditesit, pasiqe, nuk u vertetua lidhja 

kauzale shkak-pasoje qe eshte kruciale ne percaktimin e pergjegjesise per 

kompensimin e demit, aq me teper duke marre per baze faktin se konstatimi i 

ekspertit te gjeologjise V. P. eshte se e paditura fare nuk eshte involvuar ne minimin 



dhe bartjen e eksplozivit per hapesiren ne zonen „Gur i Madh” ne fsh. P./Vushtrri me qellim te 

nxjerrjes se gurit gelqeror per shfrytezim dhe perpunim te metutjeshem. 

Sa i perket shpenziemve te procedures, gjykata, me rastin e vendosjes, pasiqe nuk pati 

kerkese te te paditures per kompensim te shpenzimeve, vendosi qe secila pale ti barte 

shpenzimet e saj te procedures bazuar ne nenin 450 te LPK-se. 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI 

Departamenti i Pergjithshem-Divizioni Civil 

C.nr. 337/13, dt: 10.07.2020 

                                                                                             

                                                                         GJ Y K A T E S I 

                                                                            Besnik Feka  

                                 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kunder ketij aktgjykimi, lejohet e drejta ne ankese, 
ne afat prej 15 ditesh, nga dita vijuese, pas dites se pranimit te ketij aktgjykimi, 
Gjykates se Apelit ne Prishtine. Ankesa ushtrohet permes kesaj gjykate 


