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Numri i dokumentit:     01672846 

C.nr.380/15 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil, gjyqtari Besnik Feka, në çështjen juridike të paditësit Sh. F. nga 

fshati P.- Komuna e Vushtrrisë, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson av. Fatmire Braha nga 

Vushtrria, kundër të paditurës Kompania “R.”, me seli në Skenderaj, të cilën me autorizim e 

përfaqëson nga Shoqeria e Avokateve “SCLR Partners” SH.P.K me seli ne Prishtine, 

bashkepunetori profesional A. F. lidhur me kompensimin dëmit material, vlera e kontestit 

51,406.08€, gjykata pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor ne prezence te paditesit, perfaqesueses se 

paditesit dhe perfaqesueses se te paditures, jashtë seance, me datën 08.04.2021, nxjerr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. DETYROHET, e paditura  Kompania N.N“R. “ R.” SH.P.K  me seli në Skenderaj, që paditësit 

Sh. F. nga fsh. P.-Vushtrri, në emër të dëmit material të shkaktuar në shtëpinë e tij në fshatin P.-

Vushtrri,  nga dridhjet-detonimet nga minimi i kryer ne Guroren ne fsh. P.-Vushtrri, me dt: 

17.08.2011, t’ia paguaje shumën totale prej 51.406.08 euro (pesedhjete e njemije e katerqind 

e gjashte euro e tetë cent) me kamate ligjore sipas lartesise qe paguhet ne mjetet e depozituara 

ne banke per nje vit pa destinim te caktuar, duke filluar  nga data e parashtrimit te padise dt: 

21.09.2011, e gjer ne permbushjen definitive te detyrimit. 
 

II. DETYROHET, e paditura qe ne emer te shpenzimeve procedurale, paditesit t’ia paguaje  

shumen totale prej 2,800 euro, dhe ate ne emer te hartimit te ekspertizes se ndertimtarise shumen 

prej 100 euro, ndersa ne emer te 10 seancave te perfaqesimit nga e autorizuara e tij shumen prej 

2,700 euro (per secilen seance gjyqesore shumen nga 270 euro), të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh nga  data e plotefuqishmerise se këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit te 

detyrueshem. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi, Sh. F.nga fsh. P.-Vushtrri përmes të autorizuarës së tij, av. Fatmire Braha, ka ushtruar 

padi per kompensimin e demit material si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi dhe me precizimin e 

bere ka kërkuar që të aprovohet në tërësi padia si e bazuar, ashtu që të obligohet e paditura 

Kompania “R.”, që të bëjë kompensimin e dëmit në shtëpinë e tij në fshatin P.- Komuna Vushtrri, 

në shumën totale prej 51,406.08 euro, të precizuar si në seancën e datës 26.11.2018, duke shtuar 
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se nuk është kontestues se minimi ka ndodhur nga e paditura në gusht të vitit 2011 pasi që data 

sipas paditësit është nga 11 deri në 17 gusht 2011 dhe se e paditura është përgjegjëse për pagesën 

e dëmit të shkaktuar paditësit, kjo vërtetohet edhe nga provat e dorëzuara nga KPMM e cila në 

rekomandimin e njërës nga provat e bashkangjitura në faqen nr. 2 ceket se pas konstatimit se 

parametrat gjenden brenda licencës dhe se fusha e përgatitur për minim është në përputhshmëri 

me projektin e shfrytëzimit, ashtu që rekomandojnë që të paditurës t’i lejohet minimi për fushën 

e kërkuar në aplikacionin 50/60/KPMM/11.08.2011. 
 

E paditura, përmes përgjegjës në padi, permes pergjigjjes ne padi, te ushtruar me shkrim e ka 

kundershtuar ne teresi padine dhe kerkesepadine me arsyet se me asnje prove paditesi nuk ka 

arritur ta vertetoj faktin se minimet e kryera nga e nenkontraktuara nga e paditura “Kompania J.- 

Company” me dt 17.08.2011 kane lidhje kauzale me demin material te paditesit ne shtepine e tij 

ne fsh. P.-Vushtrri, njeashtu ka kundershtuar edhe legjimitetin pasiv, duke pretenduar se me 

kontrate eshte caktuar se pergjegjes per minimin eshte kompania “J.- Company” dhe jo e 

paditura, gjithashtu, mbi bazen e ketyre dhe arsyeve tjera, ka propozuar qe kerkesepadia e 

paditesit te refuzohet e pabazuar. 
 

Me qëllim të vërtetimit ë drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen konkrete 

juridike, gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor – publik të datës 18.03.2021, 

sipas propozimit të palëve ndërgjyqëse ka administruar provat relevante dhe atë: vlerësimi i 

Komunës së Vushtrrisë nr. 08.59/11 i datës 12.09.2011, procesverbali idatës 09.12.2011, raporti 

i eksperizës-plotesimi i saj, të ekspertit të ndërtimtarisë B. M. i datës 09.12.2011 dhe plotesimi i 

bere me dt: 17.02.2013, certifikata e pronësisë nr. 18/1958, aktvendimi i kësaj gjykate P.nr.68/15 

i datës 25.0.2015, aktgjykimi i kësaj gjykate P.nr.29/14, leja per pune te posaqme e datës 

12.12.2011, licenca per shfrytëzim në emër të paditurës e datës 22.10.2014, raporti mbi 

kontrollin e fushës përgatitore për nimim nga inspektorati i minjerave,  raporti i matjeve të 

dridhjeve sizmike, valëve goditëse dhe zhurmës nëfashtin P.-Vushtrri të datës 29.06.2012, 

shkresat penale te Prokurorise Themelore Mitrovicë sipas numrit PP.II.nr.614/2013, shkesat 

penale sipas lendes me nr. P.nr.29/14 ku prezentohen (aktakuza PP.II nr. 614/2013, 

dt:12.03.2014 kunder te pandehurit B. G., raporti i ekspertit te ndertimtarise ing B. M. dt: 

06.04.2014, vendimi i PTH Mitrovice per caktimin e ekspertit te ndertimtarise dt: 23.12.2013, 

kallezimi penal i Policise se Kosoves te dyshuarit B. G. dt: 17.08.2011, raporti fillestar i 

incidentit i Plicise se Kosoves dt: 18.08.2011, raporti i shikimit ne vendin e ngjarjes i Policise se 

Kosoves 18.08.2011, , deklarata e dhene nga aty ankuesi Sh. F. dt: 18.08.2011, deklarata e dhene 

nga i dyshuari B. G. ne polici dt: 18.08.2011, foto albumi me gjithsej 7 foto ne shtepine e ankuesit 

Sh. F. kerkesa e policise drejtuar komunes se Vushtrrise-Drejtorise per Mbrojtje dhe Shpetim e 

dt:06.09.2011, vleresimi i Komisionit Komunal ne Vushtrri i Drejtorise per Mbrotjje dhe 

Shpetim i dt: 22.08.2011, me gjtihsej 12 foto te pa emertuara me nr. te  per shtepine e ankuesit 

Sh. F. Vleresimi i Komunes se Vushtrrise Drejtoria per Urbanizem dhe Mbrojtje te Mjedisit dt: 

12.09.2011me gjithsej 8 foto te paemertuara me numer, kontrata e punes ne kohe te pacaktuar e 

lidhur mes te paditures N.N “R”R.” SH.P.K dhe te dyshuarit B. G. e dt: 05.01.2011),  kontratat 

e dorëzuara në gjykatë me dt: 04.12.2018  nga e paditura te lidhura me kompanine “J. Company” 

dhe ate kontratat e lidhura me dt: 30.04.2009, 17.05.2009, 08.06.2009, 01.07.2009, 17.08.2009, 

05.10.2009, 13.11.2009, 05.05.2010 dhe ajo e dt:17.05.2010, kerkesa per Leje Minimi Masovik 

nga e paditura dhe kompania minuese “J. Company” e dt: 11.08.2011 drejtuar Komisionit per 
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Miniera dhe Minerale, raporti mbi fushen e pergatitur per minim masiv nga Inspektoriati i 

Minierave i dt: 12.08.2011, gjate vizites se bere me dt: 11.08.2011, leja per Pune te Posaçme 

Minimi nr. B206/KPMM/12.08.2011, me nr. Protokolli 4612 dt: 16.08.2011, raporti i minimit 

nga Inpektoriati i Minierave dt: 17.08.2011, Kopja e Liçences per Shfrytezim nr. 

767/KPMM/2008 e te paditures, raporti i inspektimit ne terren lidhur me minimin masiv dhe 

ankesat e fshatareve te fshatit P. ndaj te paditures i leshuar nga Komisioni per Miniera dhe 

Minerale i dt: 11.05.2012, raport minimi nga Inspektoriati i Minierave leshuar nga KPMM-ja i 

dt:16.12.2011, raport mbi kontrollin e fushes pergatitur per minimm masiv nga Inpektoriati i 

Minierave leshuar nga KPMM-ja dt: 13.12.2011, polisa e sigurimit leshuar nga Kompania e 

Sigurimeve KS “S.” me seli ne Prishtine per te padituren per kohezgjatjen e sigurimit per 

Gurekthyesin  ne fshatin P.- Vushtrri nga dt: 08.11.2011 deri me dt: 26.12.2017, veshtohet 

kartela per ndihme sociale e paditesit, aktvendimi nga Agjensia per Ndihme Juridike Falas ku 

vertetohet se paditesi eshte perfitues i ndihmes juridike falas, deshmite e deshmitareve H. F. dhe 

M. F. te dhena ne seancen e dt: 17.06.2013,procesverbali i daljes ne vend te gjykates dt: 

09.12.2011, dhe pas shqyrtimit bashkarisht te te gjitha ketyre provave, gjykata konstatoi kete 

gjendje: 
 

Nuk eshte kontestues fakti qe te paditures N.N “R “ R.” SH.P.K me seli ne Skenderaj, nga 

Komisioni per Miniera dhe Minerale, i eshte leshuar liçenca ne kohezgajtje prej 29.12.2008 e 

gjer me 26.12.2017, per shkemb te forte sipas Liçences nr. 767/KPMM/2008, per siperfaqen prej 

27954.01 m2. 
 

Nuk eshte kontestues fakti qe e paditura me kompanine “J. Company” kane lidhur kontrata te 

kohe pas kohshme brenda periudhave kohore 2009 deri ne 2010 per mimin ne Guroren ne fsh. 

P.- Vushtrri, ku eshte autorizuar nga e paditura  kompania “J. Company” te beje minimin e 

gurethyesit ne fsh. P. - Vushtrri, dhe nga permbajtja e ketyre kontratave nuk eshte percaktuar 

pergjegjesia eventuale e kontraktuesve me rastin e shkaktimit te demeve materiale dhe 

jomateriale (kontraktuale dhe jokonktraktuale), nga tejlkalimi eventual i parametrave te minimit 

nga Gurorja ne fsh. P. -Vushtrri. 
 

Nga shkresat e lendes, pas kerkeses per zgjerimin e padise ndaj kompanise per minim “J. 

Company” me seli ne Podujeve, nga perfaqesuesja e paditeses,gjykata pas deklarimit te dhene 

nga perfaqesuesesi i te njejtes ma aktvendim ka refuzuar zgjerimin e padise ndaj kompanise “J. 

Company” konform nenit 258 te LPK-se. 
 

Nga Çetifikata e Prones nr. 18/1958 konstatohet se paditesi eshte bashkepronar ne pjese ideale i 

pasurise se paluajtshme parceles kadastrale P-70202050-00997-0, me shfrytezim aktual “Toke e 

Ndertimit” ne vendin e quajtur “O.” ne ZK P.- Vushtrri, dhe ne pjesen ku eshte bashkepronar 

gjendet shtepia objekt kontesti. 
 

Nga kerkesa per leje te minimit e dorezuar nga e paditura N.N. “ R.” dhe kompania per minim 

“J. Comany”, me dt: 11.08.2011 ne Komisionin per Miniera dhe Minerale, konstatohet se e 

paditura dhe kompania “J. Comapny” pas kontrates se lidhur mes tyre,  kane parashtruar kerkese 

per mimin ne guroren ne fsh. P.-Vushtrri per minimin e planifikuar per tu kryer me dt: 17.08.2011 

ne Guroren ne fsh. P.-Vushtrri. 
 

Nga shkresat penale te administruara ne çeshtjen e inicuar penale sipas numrit P.nr.29/14, dhe 

ate vleresimi i bere nga Komuna e Vushtrrise-Drejtoria per Mbrojtje dhe Shpetim e dt: 
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22.08.2011, ne perberje te komisionit prej B. B. dhe M. Xh. te cilet kane dale ne vendin e ngjarjes 

sipas kerkeses se Policise se Kosoves-Stacionit Policor ne Vushtrri, dhe vizites se bere ne 

shtepine e paditesit Sh. F. ne fsh. P.- Vushtrri, eshte konstatuar gjendja e materialit me te cilin 

eshte e ndertuar shtepia e paditesit, njeashtu, jane konstatuar citoj “ plasaritje te mureve sidomos 

pjeseve te themeleve te deformuara ne bodrume nga plasaritjet kishte ra edhe suvatimi, ndersa 

pjesen e eperme te banimit kishte theksime te plasaritjeve. 
 

Nga vleresimi i bere poashtu nga Komuna e Vushtrrise –Drejtoria per Mbrojtje dhe te Mjedisit nr. 

08.nr.59/11, dt: 12.09.2011, konstatohet se komisioni profesional per vleresimin e rrezikshmerise per 

banim ne objektin e paditesit Sh. F. i njejti ka vizituar fsh. P. - Vushtrri shtepine e paditesit me dt: 

24.08.2011 dhe ka konstatuar plasaritjet qe jane te natyres serioze dhe per nje kohe te shkurter paraqesin 

rrezik serioz per antaret e familjes dhe banoret. 
 

Nga ekspertiza e ekspertit te ndertimtarise ing B.M. e dt: 02.05.2012, konstatohet demet materiale ne 

shtepine e paditesit, ku mes tjerash sipas konstatimit te ekspertit thuhet citoj “ Plasaritjet e pjerrta jane 

paraqitur para 8 muajsh e jane dyshimet e bazuara se vet natyra e plasaritjeve shkaktohet nga detonimet-

dridhjet”, ndersa ne plotesimin e ekspertizes se ndertimtarise te dt: 17.06.2013, eshte konstatuar edhe 

demi i teresishem material qe eshte shkaktuar ne shtepine e paditesit ne shume totale prej 51,406.08 euro, 

ku eshte marre parasysh materiali , fuqia punetore, elektro instalimet, punet pergatitore dhe punet 

perfundimtare sipas çmimeve te tegut. 
 

Nga Raporti i Matjeve dhe Dridhjeve Sizmike, Valeve Goditese dhe Zhurmes ne fsh. P. -Vushtrri i hartuar 

nga Instituti “I.” ne perberje prej ing R. L. dhe ing L.E.u nr. 578 i dt:29.06.2012, per periudhen e matjeve 

per dt: 19.06.2021 dhe 28.06.2012, konstatohet se gjate minimeve masive ne fsh. P.- Vushtrri nuk ka 

tejkalim te dridhjeve sizmike, valeve goditese dhe nuk ka tejkalim te zhurmes bazuar ne standardet e BE-

se. 
 

Nga raporti i inspektimit ne terren lidhur me minimin masiv i hartuar nga Komisioni per Miniera dhe 

Minerale, i dt: 11.05.2012, pas ankesave te ushtruara nga banoret e fsh. P. -Vushtrri, e perbere nga Naim 

Sejdiu kryetar dhe antaret E. A. dhe Rr. K., ku komisoni ne fjale pas vizites se bere ne shtepine e banoreve 

ne fsh, P. - Vushtrri, mesin e tyre edhe shtepine e paditesit, ka konstatuar se per shkak se ka kaluar nje 

kohe e gjate nga minimi masiv i dt: 15.12.2011, nuk ka gjurme te fresketa ne objektet e vizituara te cilat 

do te percaktonin argumente baze dhe bindese qe do te percaktonin se demet materiale jane shkaktuar 

nga minimet masive ne guroren ne fsh. P. - Vushtrri. I njejti komision i ka rekomanduar te paditures nje 

sere masash qe duhet ti ndermarre e paditura ne te ardhemn me rastin e minimeve masive. 
 

Nga raporti i minimit leshuar nga KPMM-Inspektoriati i Minierave per minimin e bere me dt: 17.08.2011, 

konstatohet se me rastin e zhvillimit te minimit masiv i njejti eshte realizuar me sukses dhe se gjate 

kontrollimit te fushes minuese eshte konstatuar se e gjithe ngarkesa ekspelozive eshte shperthyer. 
 

Nga shkresat penale sipas lendes P.nr. 29/14, konstatohet se pasiqe, eshte ngritur aktakuza per  personin 

pergjegjes te e paditura B. G., mirepo ne fjalen perfundimtare Prokurori i Shteti eshte terhequr nga akuza 

kunder te njejtit me arsyetimin se do ngrise akuze kunder personit pergjegjes te kompanise “J.Company”, 

ashtu qe, gjykata ka nxjerre aktgjykim refuzues me numer P.nr.29/2014, dt: 09.01.2015 ndaj aty te 

pandehurit B. G.. 
 

Nga degjimi i deshmitareve H. F. dhe M. F. te dy nga fsh. P. te degjuar ne gjykate ne seancen gjyqesore 

te dt:17.06.2013, eshte konstatuar se me rastin e minimit masiv nga kompania “J. Company” me dT: 

17.08.2011, eshte ndier minimi dhe si pasoje e kesaj, demet materiale kane qene evidente. Te dy 

deshmitaret pohojne se jane fqinje te paditesit dhe njeashtu, te njejtit shtepite e tyre i kane ne distanca jo 

te largeta me shtepine e paditesit. 
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Gjykata, nga elaborimi i provave te cekura me larte, analizimit te tyre, gjeti se e paditura Kompania N.N 

“R”R.” me seli ne Skenderaj, ne kohen e shkaktimit te demit nga minimi me dt: 17.08.2011 ne fsh. P.-

/Vushtrri, ka pase liçence te shfrytezimit te gurores dhe se e njejta ne kohen e shkaktimit te demit minimin 

ia ka besuar kompanise “J.Company” , mirepo, ne asnjeren nga kontratat e nenshkruara nuk eshte 

percaktuar se per demin eventual te shkaktuar paleve te treta gjate minimit pergjigjet kompania per minim 

ne rastin konkret “J. Company”, ashtu qe, me kete mosbartje te pergjegjesise, gjykata gjeti se e paditura 

N.N “R. “R.” eshte pergjegjese per kompensimin e demit material, i cili eshte shkaktuar gjate minimit 

me dT: 17.08.2011 ne fsh. P.- Vushtrri, ne shtepine e paditesit. 
 

Gjykata, baze per caktimin e lidhjes kauzale, morri ekspertizen e ekspertit te ndertimtarise ing B. M. e dt: 

02.05.2012, si dhe vleresimet e bera nga Komuna e Vushtrrise dhe atp te datave 22.08.2011 dhe ai i dt: 

12.09.2011, nga te cilat pamedyshje eshte konstatuar se shtepia e paditesit Sh. F. ne fsh. P. - Vushtrri, ka 

theksime te plasaritjeve te mureve, sidomos pjeseve te themeleve te deformuara, ne bodrume nga 

plasaritjet kishte rene edhe suvatimi dhe pjesa e eperme e banimit ka pase plasaritje te theksuara. 

Nderlidhja e ketyre plasaritjeve nga vleresimet e evidentuara nga Komisionet e Komunes se Vushtrrise 

eshte bere ne ekspertizen e ekspertit te ndertimtarise i cili ne konstatimin e tij, ne faqen 2 te ekspertizes 

ne pjesen e perfundimit ne piken 3 eshte konstatuar citoj “Natyra e plasaritjeve-çarjeve neper mure 

deshmon se muret jane te demtuara si pasoje e dhridhjeve-detonimeve tokesore” Eksperti ne fjale, ka 

konstatuar se edhe perkunder faktit se shtepia eshte e vjeter dhe me material relativisht jo te ri, e njejta 

demtimin ne fjale e ka pesuar pikerisht nga minimi masiv dhe vetrrenimit i nenshktohet e njejta qe nga 

data 17.08.2011 e tutje, pra si fakt percaktuar qe e njejta shkron drejt vetrrenimit jane plasaritjet dhe 

demet e thekesuara si rrjedhoje e minimit masiv dhe detonimeve tokesore.Njashtu edhe lidhur me 

lartesine e kerkesepadise, gjykata iu referua plotesimit te ekspertizes se ndertimtarise te dt: 17.06.2013, e 

cila konstatoi demin total te natyres materiale qe paditesit i eshte shkaktuar ne shtepine e tij ne fsh. 

Pasome/Vushtrri, nga minimi dhe detonimi i shkaktuar me dt: 17.08.2011 ne Guroren ne fsh. 

Pasome/Vushtrri, e administruar, kontrolluar dhe me liçence shfrytezimi nga e paditura. 
 

Rrjedhimisht, nga konstatimi ne fjale, gjykata, gjeti se ekziston lidhja kauzale mes demeve materiale ne 

shtepine e paditesit dhe detonimeve tokesore te shkaktuara nga minimi masiv nga e kontraktuara nga e 

paditura N.N “R. “ R.” sh.p.k,  “J.Company” ashtu qe, nga konstatimi ne fjale, gjykata, gjeti se eshte 

percaktuar lidhja kauzale mes veprimit nga minimi masiv me dt: 17.08.2011 ne fsh. P. -Vushtrri dhe 

pasojes ne rastin konkret demtimeve qe jane percaktuar ne shtepine e paditesit.  
 

Gjykata, njeashtu edhe nga raporti i leshuar nga Komisioni per Miniera dhe Minerale gjegjesisht nga 

Inspektoriati i Minierave per minimin e bere me dt: 17.08.2011 ne fsh. P. - Vushtrri nga e kontraktuara 

nga e paditura N.N “R&Rukolli” “J. Company”, i njejti raport ne perfundimin e tij ka konstatuar se 

pergatitja e fushes se minimit, procesi i minimit dhe ndermarrja e çfaredo mase tjeter ne largimin e 

njerezve dhe pasijeve ne distance 350 metra ka shkuar ne rregull dhe ka qene brenda parametrave te 

lejuara, pra jane respektuar te gjitha normat dhe rregullat e procedures se minimit, eshte verifikuar se pas 

minimit ne fushen minuese nuk kia mbetur asnje material i pa eksploduar dhe e tere ngarkesa eksplozive 

ka shperthyer”. Per gjykaten kjo eshte bindese, mirepo, raporti ne fjale, nuk flet per faktin qenesor qe ne 

rastin konkret eshte dasht te vertetohet se jashte parametrave te fushes minuese a jane shkaktuar deme 

materiale ne shtepite e banoreve ne fsh. P. - Vushtrri, pra raporti ne fjale jep konstatime vetem per ecurine 

brenda fushes minuese, por jo edhe percaktimin se a ka deme te shkaktuara jashte fushes minuese nga 

minimet dhe detonimet e bera me dt: 17.08.2011.  
 

Me nenin 154, par.1 te Ligjit per Marredheniet e Detyrimeve (viti 1978), i aplikueshem ne rastin konkret 

meqenese demi eshte shkaktuar nga minimi masiv i dt: 17.08.2011, 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 
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par.2 te ketij neni thuhet ”Për dëmin nga sendet ose nga veprimtaritë, nga të cilat rrjedh rreziku i shtuar 

i dëmi për ambientin përgjigjet pavarësisht nga faji.”, ndersa me nenin 155 parashihet ‘ Dëmi është 

pakësim i mjeteve shoqërore, respektivisht i pasurisë së dikujt (dëm i zakonshem) dhe parandalimi i 

shtimit të tyre (përfitimi i munguar), si dhe shkak i tjetrit te dhimbjës ose të frikës fizike apo psiqike 

(demi jomaterial)”,dhe duke iu referuar faktit se veprimtaria e te paditures paraqet veprimtari te 

rrezikshme dhe ate per personat e trete ne rastin konkret per paditesin dhe banoret e tjere te fsh. 

Pasome/Vushtrri, dhe e njejta eshte dashte te ushtroj kete veprimtari me kujdes te shtuar, duke marre per 

baze ndermarrjen e te gjitha masave qe me rastin e minimeve masive te mos tejlkalohet fusha minuese 

dhe shkaktohen pasoje jashte parametrave te percaktuara me standardet perkatese, gjykata vlereson se me 

nenin 173  te LMD-se (vitit 1978), percaktohet ‘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 nenin 174 te ketij ligji, 

percaktohet pergjegjesia e subjektit nga shkaktimi i demit nga veprimtaria e rrezikshem, ku thuhet citoj 

‘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”. 
 

Poashtu, edhe me nenin 177 te LMD-se (vitit 1978), percaktohen rastet kur zoteruesi i sendit apo 

veprimtarise se rrezikshme lirohet nga pergjegjesia kur demi shkaktohet jashte sendit efekti i te cilit nuk 

ka mund te parashihet, demi shkaktohet nga veprimi i demtuesit apo personit te trete qe zoteruesi nuk ka 

mund ta parasheh, shmang apo evitoj, apo kur personi i trete pjeserisht ka kontribuar ne lindjen e demit. 

Ne rastin konkret e paditura me asnje prove nuk ka vertetuar ndonjeren nga kushtet e percaktuara ne 

dispoziten e cekur ligjore, per faktin se demi material i shkaktuar eshte shkaktuar nga veprimet minuese 

nga e kontraktuara nga e paditura dhe ne fushen e minimit te cilen e ka menaxhuar, kontrolluar dhe ka 

poseduar liçence shfrytezimi e paditura. 

Gjykata, ne veshtrim te analizimit te provave tjera dhe ate shkresave penale nga lenda P.nr. 29/14, gjeti 

se pavaresisht nga papergjegjesia penale qe ka rezultuar me aktgjykimin penal ndaj personit pergjegjes 

te te paditures, e paditura nuk lirohet nga pergjegjesia civile per kompensimin e demit paditesit, gjithashtu 

nga provat tjera dhe ate raporti i Institutit „I.”, raporti i dorezuar nga Inspektoriati i Minierave gjate vizites 

se bere ne fsh. Pasome/Vushtrri si dhe provat tjera, gjykata nuk arriti te vertetoj te kunderten e asaj te 

konstatuatr ne dispozitiv, per faktin se raporti i Insitutit „I.” dhe ai i Inspektoriatit te Minierave nga 

KPMM-ja nuk vertetojne asgje lidhur me minimin e shkaktuar dhe zhvilluar ne Guroren ne fsh. P. -

Vushtrri me dt: 17.08.2011, raporti nga I. eshte leshuar pas rekomandimit qe KMPP-ja i ka dhene te 

paditures me rastin e zhvillimit te veprimtarise se minimit, ndersa raporti dhe vizita e bere nga Inspektoret 

e Minierave te KPMM-se, te njejtit nuk kane arritur te konstatojne lidhjen kauzale mes demit dhe 

veprimeve minuese, per shkak se nuk ka gjurme te frekseta ne vendin e ngjarjes, ashtu qe, te njejtat lidhur 
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me rastin konkret nuk kane vertetuar asgje vendimtare qe do te percaktonte vendosje ndryshe nga ajo e 

dhene me larte. 

 

Gjykata, me rastin e vendosjes, analizoj te gjitha provat e lartecekura, beri nderlidhjen e tyre dhe erdhi ne 

perfundimin se e paditura mban pergjegjesi per kompensimin e demit paditesit, per faktin se me rastin e 

lidhjes se kontrates per minim me kompanine „J. Company” nuk ka barte pergjegjesine per demin e 

shkaktuar duke u kufizuar vetem ne minimin e bere nga kjo kompani, ashtu qe e njejta ka mbetur 

pergjegjese per demet materiale qe jane shkaktuar nga minimi masiv ne Guroren ne fsh. P. - Vushtrri, 

duke mos anashkaluar faktin se minimi nga kompania „J. Company” eshte bere me kontraten e lidhur me 

te padituren, dhe perderisa nuk zhvendosje te pergjegjesise, demi i shkaktuar ne personat e trete eshte ne 

pergjegjesine e permbushjes nga e paditura. 

 

Lidhur me kamaten e aplikuar, gjykata, iu referua nenit 377 te LMD-se vitit (1978), ashtu qe, gjeti se e 

paditura ka rene ne vonese ne permbushjen e detyrimit ndaj paditesit, qe nga parashtrimi i padise e tutje, 

ndersa sa i perket lartesise se kamates, gjykata iu referua Mendimit Juridik per Kamaten te miratuar nga 

Gjykata Supreme e Kosoves pika II dhe IV e Mendimit Juridik, i miratuar me dt: 01.12.2020. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedures, gjykata, iu referua nenit 452, par.1 te LPK-se, ashtu qe, gjeti se e 

paditura duhet te paguaje shpenzimet  e procedures per paditesin ne piken II te dispozitivit. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Pergjithshem-Divizioni Civil 

C.nr.380/15, datë: 08.04.2021 

 

                     GJ Y K A T E S I 

                         Besnik Feka 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta e ankesës në afat prej 15 

ditësh nga dita vijuese pas ditës se  marrjes së ketij aktgjykimi. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit 

te Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme. 


