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Numri i lëndës: 2019:159513 

Datë: 03.09.2021 

Numri i dokumentit:     02143548 

            C.nr.296/19 

 

 GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-Dega në Kaçanik, si gjykatë civile e shkallës së 

parë, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, me sekretaren juridike Azemine Berisha, 

duke vendosur në çështjen kontestimore juridiko-civile të paditësit “S.C”, me seli nё Kaçanik , 

mё pёrfaqsues F.S , tё cilёn me autorizim e pёrfaqson D.R avokat nga Kaçaniku, kundër të 

paditurit Kompania “...”GP, me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson G.N 

avokat nga  Prishtina, për çështjen kontestuese kompenzimi i demit- fitimi i humbr , në seancen 

kryesore te mbajtur me date 18.08.2021, në praninë e të autorizuarve tё palёve ndёrgjyqse, 

ndërsa më date 03.09.2021 bëri përpilimin me shkrim të këtij: 

 

    A K T G J Y K I M  

 

 

 I. MIRATOHET pjesrishtё SI E BAZUAR kërkesëpadia e precizuar e paditësit 

“S.C”,me seli nё Kaçanik dhe DETYROHET e paditura Kompania “...”GP, me seli në 

Prishtinë që paditësit të i’a paguaj shumën prej 676.594.30€, në emer të dёmit pёr fitimin e 

humbur pёr shkak të mos mundësisë së shfrytëzimit të pronës – ngastrës kadastrale 242-1, ne 

siperfaqe prej 7094m
2
 dhe pjesen e rruges ne siperfaqe prej 6918m

2
, ZK ..., të cilën sipërfaqe 

nuk mundë ta shfrytëzon për ushtrimin e veprimtarisë për seperimin dhe bluarjen e gurit 

gëlqeror sipasë licenses nr. ... të  lëshuar nga KPMM, valide deri më datën 13.06.2033. 

 

Këtё shumë me kamatë prej 8% duke filluar prej dates 20.09.2018 (Data e paraqitje sё 

padisё), e deri ne pagesën definitive. 
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 II. REFUZOHET , pjesa tjetёr e kёrkesёpadis mbi shumёn e miratuar edhe ate  nё 

shumё prej 130,720.70€, në emër të fitimit të humbur , për shkak të mosë shfrytëzimit të 

ngastrës kadastrale 242-1,  SI E PA BAZUAR. 

 

III.DETYROHET e paditura që paditësit t’ia paguaj shumën në pikën I të këtijë 

aktgjykimi si dhe shpenzimet e procedures kontestimore në shumë prej 4,089.00€, të cilat 

pagesa do të bëhen në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit në dorёzim të këtij aktgjykimi.  

 

     

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi përmes të autorizuarit, si në padi ashtu edhe në seancat e mbaura gjyqësore, ka 

kёrkuar nga gjykata që kërkesëpadinë e paditësit ta miratoj në tërsi si të bazuar dhe ta detyroj të 

padituren qe të i’a paguaj shumёn prej 807,315.00€, në emer të dёmit-fitmit tё humbur pёr 

shkak të mos mundësisë së shfrytëzimit të pronës – ngastrës kadastrale 242-1, ne siperfaqe prej 

7094m
2
 dhe pjesen e rruges ne siperfaqe prej 6918m

2
, ZK ..., të cilën sipërfaqe nuk mundë ta 

shfrytëzon për ushtrimin e veprimtarisë për seperimin dhe bluarjen e gurit gëlqeror sipasë 

licenses nr. 1313/KPMM/2013 të  lëshuar nga KPMM, valide deri më datën 13.06.2033. 

 

Paditёsi kёtё shumё e ka kёrkuar me kamatё prej 8%, duke filluar nga data e paraqitjes 

sё padisё, e deri nё pagesёn definitive. 

 

I autorizuari edhe gjatё seancave gjyqёsore, ka sqaruar se kёtё damё paditёsi e ka 

pёsuar me fajin e tё paditurёs, ki fakt është vertetuar nga ekspertiza e eksperteve te gjeologjiës   

M. H. dhe S.H. 

 

Me këto ekspertiza, është vërtetuar se qarjet dhe plasaritjet janë shkaktuar nga 

ngacmimet artificiale, të cilat ngacmime janë si pasojë e hapjes së rrugëve dhe shpimeve të 

cilat i ka kryer e paditura me rastin e shpimeve në Route 6, të autostradës Prishtinë – Hani I 

Elezit dhe makinerit e rënda të cilat janë përdorur nga e paditura gjatë kryerjes së këtyre 

punimeve. 
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Nga ekspertiza e ekspertit M.H dhe plotësimi i bërë në seancë është konstatuar se në 

ngastrën kadastrale 242-1 nuk mundë të vendosen makinat për bluarjen dhe seperim nga 

arsyeja se vendosja e këtyre paisjeve do të shkatërronte makineritë dhe paraqet rrezik për 

njerëzit. 

 

Nga ekspertiza e ekspertit S.H dhe plotësimi i bërë në pikën 13 të ekspertizës është 

konstatuar se kompania “...”, e cila i ka kryer punimet në këto zona është përgjegjëse për 

rrëshqitjen e shpatit dhe shkaktare e dëmit. 

 

Pala paditëse shumën prej 807,315.00 € e ka kërkuar qe ti paguhet duke u bazuar në 

ekspertizën financiare të ekspertit V.I i cili e ka bërë llogaritjen e fitimit të humbur për 

periudhën 20.09.2018 e deri më datën 13.06.2033 kur paditësit i skadon licenca për shfrytëzim. 

Po ashtu se ki damë është pësuar, ki fakt është vërtetuar edhe nga ekspertiza e ekspertit F.K, i 

propozuar nga pala e paditur. 

 

Po ashtu gjatë këtij procesi gjyqësor baza e kërkesë padisë nuk është kontestuar, këtë 

fakt e pranonë e paditura me parashtresën e datës 27.07.2021, ku në pikën 1 të kësaj 

parashtrese është shënuar se nuk ka vërejtje në për llogaritje sa i përket vlerës së fitimit të 

humbur me qka e pranon ekzistimin e përgjegjësisë për dëmet e pësuara dhe ekzistimin e bazës 

juridike të padisë për fitimin e humbur. 

 

I autorizuari ka theksuar se kryerja e punimeve me “interest e përgjithshëm” nuk e 

përjashtonë edhe përgjegjësinë eventuale ndaj personave të tretë nga kjo se është në 

kundërshtim me nenin 9 të LMD-së. Me këtë dispozitë është përcaktuar se : “secili person ka 

për detyrë që të përmbahet nga veprimi që mundë ti shkaktojë damë tjetrit”, ndërsa me nenin 

140 të LMD-së, është përcaktuar se “fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me 

dashje ose nga pakujdesia”, ashtu që në rastin konkret është irelevante se dëmi a është 

shkaktuar me dashje ose nga pakujdesia. Nga provat e administruara, është vërtetuar 

përgjegjësia e të paditurës dhe për shkak të dëmeve të pësuara paditësit i është pa mundësuar 

zhvillimi i aktivitetit bisnesor duke i shkaktuar fitim të humbur.  

 

Me dispozitën e nenit 173 të LMD-së, është përcaktuar se fitimi i humbur është pengim 

i rritjes së pasurisë sipas rrjedhës normale të gjërave dhe të cilin do ta realizonte sikur mos të 
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ndodhe ngjarja dëmtuese, e që është e pa kontestushme dhe e dëshmuar me ekspertiza të 

gjeologjisë se për shkak të veprimeve të paditurës, paditësit i është pa mundësuar zhvillimi i 

më tutjeshëm i aktivitetit bisnesor.  

 

Prandaj duke u mbështëtur në të gjithat provat e administruara e posaqërishtë në 

ekspertizat e nxjerrura gjatë kësaj procedure është vërtetuar baza dhe lartësia e këresëpadisë 

prandaj ka kërkuar nga gjykata që kërkesëpadia të aprovohet në tërësi si e bazuar. 

 

Shpenzimet i ka kërkuar. 

 

E paditura pёr mesё tё autorizuarit, me përgjigje në padi dhe në disa seanca gjyqësore, 

kërkesëpadin e paditësit e ka kontestuar si për nga baza ashtu edhe për nga lartësia dhe i ka 

propozuar gjykatës qe të njejtën ta refuzoj si të pa bazuar për arsyjet se nuk ёshtё vёrtetuar as 

baza as lartёsia e sajё.  

 

Gjatë tërë këtijё proqesi gjyqёsor, pala paditёse pretendon se dёmi, ёshtё shkaktuar si 

rezultat i punimeve, lidhur me kontrollin dhe cilёsinë se tokёs, pёr ndёrtimin e Autoudhёs 

Prishtinё-Hani i Elezit. Kanё thekёsuar se e paditura ka shkaktuar damё duke e bёrё hapjen e 

rrugёve dhe shpimin e vrimave mirpo pala paditёse lidhur me kёto pretendime nuk ka ofruar 

asnjё provё me tё cilёn do ta dёshmonte faktin e pretenduar nё padi. Po ashtu ka thekёsuar se 

pala paditёse nuk ka arritur ta vёrtetoj lidhjen kauzale nё mesё tё dёmit të pretenduar dhe  

veprimeve të të paditurës dhe se argumentimin e pretendimeve se lidhja kauzale nuk është 

vërtetuar dhe as që nuk mundë të vërtetohet, ky fakt është vërtetuar nga ekspertiza gjeodezike 

dhe ekspertizat gjeologjike. 

 

Po ashtu i autorizuari i të paditurës i ka kontestuar edhe ekspertizat gjeologjike dhe  

financiare sepse nga ekspertiza gjeodezike dhe e gjeologjisë nuk mundë të konstatohet lidhja 

kauzale e lartëpërmendur sepse së pari ekziston kundërthënja në mesë të numrit të shpimeve të 

bëra nga e paditura sepse nga ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë është konstatuar se janë bërë 

3 shpime ndërsa nga ekspertiza e ekspertit të gjeologjisë Prof. Dr S.H është konstatuar se janë 

bërë më shumë se 10 shpime. 

 

Sa i përket ekspertizave financiare të njejtat i ka kontestuar dhe i ka propozuar gjykatës 

që me rastin e vendosjes të mos i merrë për bazë sepse të njejtat nuk janë bërë në mënyrë 
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profesionale dhe nuk pasqyrojnë mështetjen e tyre në prova edhe atë nuk janë të bazuara në 

provat e KPMM-së, prandaj nga këto baza I ka propozuar gjykatës që kërkesë padinë e 

paditësit ta refuzojë si të pa bazuar. 

 

Shpenzimet I ka kërkuar. 

 

 Për të vërtetuar gjendjen e plotë faktike dhe gjykuar në mënyr të drejtë ne këtë çështje 

kontestimor të kompenzimit të dëmit, gjykata bëri administrimin e këtyre provave të shkruara u 

lexuan: shkresa e datës 12.08.2016, kontrata mbi marrjen e tokës me qira, fotot e pronës 11 

fletë, raporti gjeologjisë, projekti i autoudhës, licensa për shfrytëzim, përgjigjja në padi, fotot e 

pronës, deklarata e datës 01.11.2016, ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë me pjesë grafike, 

ekspertiza e ekspertit të gjeologjisë M.H, fotot e minierës në 11 fletë, ekspertiza e ekspertit 

financiarë V.I, plotëismi i ekspertizës të ekspertit të gjeodezisë me shkrim, plotësimi i 

ekspertizës të ekspertit të gjeologjisë, plotësimi i ekspertizave të gjeodezise dhe gjeologjise i 

bërë në séance,  çërtifikata e pronës, licensa për shfrytëzim, informatat e KPMM-së, shkresa e 

datës 01.02.2021, plotësimi i ekspertizës financiare nga eksperti V.I i bërë në seancë, 

ekspertiza e ekspertit C. K., ekspertiza e ekspertit të gjeologjisë S.H, plotësimi i ekspertizës 

financiare, plotësimi i ekspertizës nga Dr. S.H i bërë në seancë, deklarimet e të paditurës të 

datës 25.02.2021, ekspertiza e ekspertit F. K., plotësimi i bërë në seancë, deklarimi i palës së 

paditur të datës 27.07.2021 si dhe përgjigjja e avokatit,  pa pyetje dhe pa vërejtje, nga pala 

paditëse dhe me vrejtje nga e paditura e dytë. 

 

Pas vlersimit me kujdes dhe profesionalizëm të secilës prove veq e veq dhe të gjithave 

bashkarisht, e në bazë të dispozitave të nenit 8 të LPK-së, si dhe bindjes së lir të gjykatë, kjo 

gjykatë për këtë qështj kontestimore vërtetoj këtë gjendje këtë gjendje faktike: 

 

Ngastra kadastrale 00242-1, ёshtё pronё e paditёsit, e paditura nga paditёsi e ka marrё 

me qira njё pjesё tё ngastrёs kadastrale 00242-1 ZK ...l. Kёtё ngastёr e ka marrё me qёllim tё 

qasjes nё rrugёn pёr nё trasen e lokacionit (shpimit tё vrimave Rout-6), tё autostradёs   

Prishtinё- Hani i Elezit. E paditura pёrpos pjesёsёs sё marrё me qira, e ka shfrytёzuar edhe 

pjesёn tjetёr pa lejёn e paditёsit. E paditura gjatё kryerjes sё punimeve, nё pjesёn e marrё me 

qira, e ka dёmtuar pronёn e paditёsit edhe rrugёn qe tё dёrgon nё vend punishtёn pёr vendosjen 

e makinave pёr pёrgaditjen e gurit. Nga hapja e rrugёs dhe shpimi i vrimave (3 vrimave në 

pronën e paditësit) dhe vrimave të tjera, janё bёrё qarje tё tokёs, qarja e shkёmbinjёve dhe 
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lёvizje tё tokёs. Ki dëm është shkaktuar me veprimet e të paditurës gjatë kryerjes së punimeve, 

si rezultat i kёtyre qarjeve paditёsi nuk mundё ti vendos makinat pёr tё punuar dhe shfrytëzuar 

- lëndën e parë – stoqet e grumbulluara, e po ashtu ekzisto nrreziku edhe i vendosjes së 

makinerive për shkak tani të jo stabilitetit të tokës i shkaktuar nga punimet e të paditurës.             

.  

 

a) Se ngastra kadastrale ёshtё pronё e paditёsit, kёtё fakt gjykata e ka vёrtetuar nga 

çërtfikata e pronёs, e cila gjinden nё shkresat e lёndёs. Po ashtu kёtё fakt gjykata e ka vёrtetuar 

nga ekspertiza e ekspertit tё gjeodezisё dhe plotёsimi i sajё. Nga ekspertiza e ekspertëve tё 

gjologjisё dhe plotёsimi i tyre, ёshtё konstatuar se parcela kadastrale 00242-1, ZK ..., ёshtё 

pronё e paditёsit, ky faktё nuk ishte kontestus nё mesё tё palёve ndёrgjyqёse.  

 

b). Se e paditura  nga paditёsi, e ka marrё me qira njё pjesё tё ngastrёs kadstrale 00242-

1, nё sipёrfaqe prej 10.000m
2
, kёtё fakt gjykata e ka vertetuar nga kontrata ..., marrje toke me 

Qera dhe kontrata marrveshje(Qera) , e lidhur me datёn 01 Majё 2017, ky fakt nuk ishte 

kontestus nё mesё tё palёve ndёrgjyqësё.  

 

c) Se e paditura kёtё pjesё tё ngastrёs, e ka marrё me qera, me qёllim tё qasjes Rrugore 

pёr nё trasen dhe lokacionin e shpimit tё vrimave, kёtё fakt gjykata e ka vёrtetuar nga paragrafi 

I pika (iv), e kontratёs sё qirasё, ku ёshtё shenuar se toka me qera do tё pёrdoret nga 

qiramarrёsi me qellim tё qasjes rrugore pёr nё trasёn dhe lokacionin e vrimave tё shpimit Rout-

6, tё autostradёs Prishtin Hani i Elezit.  

 

ç)  Se e paditura pёrpos pjesёs sё marrё me qira, e ka shfrytёzuar edhe pjesёn tjetёr tё 

ngastrёs, kёtё fak gjykata e ka vёrteuar nga ekspertizat e ekspertve dhe nga vet e paditura. Nga 

ekspertiza e ekspertit tё gjeodezisё dhe plotёsimi i ekspertizёs, vёrtetohet se e paditura e ka 

shfrytёzuar njё pjesё tё ngastrёs kadastrale 00242-1, nё sipёrfaqe prej 7094m
2
, kjo pjesё nga e 

paditura “B.E”, ёshtё pёrdorur pёr parkimin e makinave dhe deponimin e materialit tё 

nevojshёm me qёllim tё shpimeve nё thellёsi pёr ndёrtimin e autostradёs Pristinё-Hani I Elezit. 

Ndёrsa siprfaqen tjetёr prej 6918m
2
, e paditura e ka shfrytёzuar me qёllim tё shpimeve pёr 

shqyrtimin e nevojshёm gjeomekanik me qёllim tё realizimit tё projektit ndёrtimi i autostradёs 

Prishtinё- Hani i Elezit. Pra nga kjo ekspertiz dhe plotёsimi i ekspertizёs shihet se e paditura e 
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ka shfrytёzuar sipёrfaqёn ma tё madhe se siprfaqja e marrё me qira, pra e ka shfrytёzuar 

siprёfaqen prej 13.022m
2
.  

 

d) Se e paditura e ka marrё nё shfrytёzim rrugёn dhe tё njejtёn e ka dёmtuar, kёtё fak 

gjykata e ka vёrtetuar nga kёto prova tё cilat gjinden nё shkresat e lёndёs. Se rruga ёshtё marrё 

nё shfrytёzim tё tё paditurёs, kёtё fakt gjykata e ka vertetuar nga shkresa e datёs 12 Gusht 

2016, kur edhe ёshtё mbajtur takimi nё mesё tё palёve, tё cilat janё marrё veshё qe gurorja tё 

pёrdoret nga e paditura dhe nё hyrje tё gurorёs tё vendoset rampa dhe tё mbykqyret nga e 

paditura.  

 

Ndёrsa se ёshtё dёmtuar rruga qe tё dёrgon deri tek vendosja e makinerive, kёtё fakt 

gjykata e ka vёrtetuar nga ekspertiza e ekspertve tё cilit kanё konstatuar se nga e paditura ёshtё 

dёmtuar rruga, si qarja e shkёmbinjeve deri nё disa metra thellёsi, e i cili material shёmbor 

rrezikon tё shembet dhe kjo ja pa mundёson paditёsit ta ushtrojё veprimtarinё pёr eksploatimin 

e gurit pёr gurore, sepse vendi pёr vendosjen e makinave ёshtё bёrё i pa sigurtё pёr shkak tё 

qarjeve dhe mundёsisisё sё lёvizjes.  

 

dh) Se nga hapja e kёtyre rrugёve dhe shpimet e bёra, ёshtё bёrё qarja e tokёs dhe qarja 

e shkёmbinjve, kёtё fakt gjykata e ka vёrtetuar, nga ekspertiza e ekspertit tё gjeologjisё dhe 

plotёsimi i sajё. Nё ekspertiz dhe plotёsimin e sajё, ёshtё konstatuar se: nё ngastrёn  kadastrale 

me numёr 00242-1, nё tё cilёn paditёsi ka licenc shfrytёzimi tё gurit gёlqerore deri më datën 

13.06.2023 dhe vendosje tё makinave pёr blurjen dhe sepreimin e gurit gёlqeror, është 

konstatuar rrёshqitje tё asajё pjese dhe është indikacion se shpati nuk ёshtё stabil dhe paraqet 

rrezik pёr vendosjen e makinesrisё pёr blurjen dhe seperimin e gurit. Po ashtu ky fakt 

vёrtetohet edhe nga fotot, tё cilat i janё bashkangjitur ekspertizёs dhe ёshtё shenuar se kёto foto 

paraqesin gjendjen e tanishme tё fushёs sё licencuar ku do tё duhej tё rivendoseshin pasijet pёr 

gurёthyesin, nga kёto foto vrehet qartё se ёshtё bёrё qarja e tokёs nё atё pjesё. 

 

e) Se e paditura ka hapur rrugё (5 rruge) dhe ka bёrё shpime, (3) në pronën e paditësit 

dhe disa tjera në afërsi të kësaj prone, kёtё fakt gjykata e ka vёrtetuar nga ekspetiza e 

ekspertëve tё gjeodezisё dhe gjeologjisё. Nё kёto ekspertiza ёshtё konstatuar se “...”, ka bёrё 

tre shpime në pronën e paditësit dhe disa shpime tjera jashtë pronës së paditësit dhe punime 

tjera duke bёrё gёrmimin pёr verifikimin e stabilitetit tё shpatit. Po ashtu se janё hapur rrugёt, 
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shpimet dhe qarjet, kёto fakte vёrtetohen nga fotot tё cilat gjnden nё shkresat e lёndёs, nga tё 

cilat foto vertetohet se qarjet janё bёrё nё pjesёn ku ёshtё punuar nga e paditura.  

f) Se dëmi paditësit, i është shkaktuar me veprimet e të paditurës, këtë fakt gjykata e ka 

vërtetuar nga ekspertiza e ekspertit të gjeologjis Prof.Dr S.H Ingj. Dipl. i gjeologjis, i cili në 

ekspertizën e tij ka konstatuar se deri tek lëvizja e shpatit ka ardhur me veprimet e të paditurës, 

dhe ate këto veprime janë shënuar te pjesa e konstatimeve përfundimtare ku eksperti këto 

veprime i ka rënditur nga pika 1 deri tek pika 18, ku në mënyrë detale janë shënuar veprimet e 

të paditurës, të cilat kanë quar deri tek rrëshqitja e shpatit. 

 Po ashtu eksperti ka konstatuar se përgjegjës kryesor për rrëshqitjen e shpatit është e 

paditura sepse nuk ka ndërmarrë masa mbrojtëse kundër rrëshqitjes së dheut, ka bërë kryerjen e 

aktiviteteve me makineri të rënda mbi 50 (t), që kan quar në zvoglimin e rezistencës së 

shkëmbinjëve, ndaj prerjes dhe në ndryshimit  të gjendjes së sforcimeve nga kryerja e 

gërmimeve për ndërtimin e trases së rrugës, të cilët faktorë nuk janë marrë parasysh nga e 

paditura.  

Po ashtu  edhe në seancën e datës 20.05.2021, ka sqaruar se deri tek rrëshqitja e 

aktiviteteve të tjera minerale në shpatin ku punohet duke filluar prej rrugës kryesore Kaçanik – 

Hani i Elezit dhe shpimeve testuese për stabilitetin e shpatit dhe sipas provojës së tij 

profesionale nuk janë vetëm tri shpime por janë mbi dhjetë e më tepër shpime që kanë dëmtuar 

rrafshin e rrëshqitjes së shpatit.  

Faktorë tjetër që ka ndikuar në rrëshqitjen e shpatit janë edhe kushtet e shfrytëzimit 

sipërfaqësor që operatori – e paditura, nuk iu ka përmbajtur projektit në këtë mënyrë ka krijuar 

një pjerrtësi dhe lartësi që si rezultat i saj forca e gravitacionit ka bërë që shpati – rrafshi 

rrëshqitës të lëvizë, për këtë e dokumentoj në bazë të Enstatit të Ndërtimtarisë se Maqedonisë i 

cili ka monitoruar rrafshin rrëshqitës. Po ashtu ka sqaruar se ky Institut ka qenë i angazhuar 

edhe nga kompania “...”, për ta monitoruar rrafshin rrëshqitës sepse sipas dokumentacionit të të 

paditurës janë propozuar fillimisht së pari të kalohet autostrada me trase ndërsa varianti i dytë 

me ura por nga shpimet e bëra ka rezultuar se tereni nuk është stabil për kalimin e trasesë së 

rrugës. 

g) Se e paditura ka pёsuar dam nё formё tё fitimit tё humbur, kёtё fakt gjykta e ka 

vёrtetuar nga ekspertiza e ekspertit vlersues, i cili nё ekspertizёn e tijё ka konstatuar se 
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periudha e pёrllogaritjes sё fitimit tё humbur pёrfshinё periudhёn prej datёs sё paraqitjesё sё 

padisё 20.09.2018, e deri mё datёn 13.06.2023 (kohen deri sa paditёsi ka licencё). 

 Eksperti ka konstatuar se paditёsi gjatё kёsaj kohe do tё prodhonte dhe shiste sasin prej 

805,469.40 ton x 0.84 €, e qe na rezulton se fitimi i humbur do tё arrinte nё shumё prej 

676,594.30€. 

 Kёsaj ekspertize gjykat i’a fali besimin sepse ёshtё punuar nё mёyrё profesionale dhe 

ёshtё bazuar nё prova (kontratat e bёra me afarist), është bazuar në planin e prodhimit, të cilën 

paditësi e ka dorëzuar në KPMM dhe ka qenë kusht për marrjen e licensës, tё cilat e pasqyrojnё 

shitjen e gurit tё bёra nga paditёsi dhe pasqyrojnё realizmin e paditёsit nё kohё e mё parshёme. 

Gjykata me rastin e vendosjes, e mori për bazë edhe deklarimin e të autorizuarit të 

paditurës të bërë me parashtresën e datës 27.07.2005 për deklarimin rreth ekspertizës financiare 

të ekspertit F. K. ku në pikën 1 i autorizuari i të paditurës deklaron se lidhur me pjesën e parë të 

ekspertizës financiare ku është për llogaritur vlera e fitimit të humbur në bazë të shfrytëzimit – 

prodhimit faktik të palës së paditur në periudhën para shkaktimit të dëmit dhe në bazë të 

raportimeve zyrtare në KPMM (komisioni i panvarur për miniera dhe minerale), në vlerë prej 

19,855.92 €, pala e paditur nuk ka vërejtje.  

Po ashtu në pjesën e fundit të kësaj parashtrese pala e paditur nuk e konteston bazën e 

kërkesë padisë dhe i propozon gjykatës që ekspertizës financiare të përgaditur nga eksperti F. 

K. të i’a falë besimin vetëm për llogaritjen e parë sipas prodhimit faktik të raportuar në 

KPMM, në vlerë prej 19,855.92 €, kurse për llogaritjen në pjesën e dytë sipas “metodës së 

parashikimeve” në vlerë prej 676,594.30 € të mos i’a falë besimin.  

 

Meqenëse tё paditurat kan rënë në vonesë me kompenzimin e dëmit, Gjykata me 

kërkesën e paditësit dhe në bazë të nen.382 të LMD-së, e detyroi të paditurën që paditësit në 

shumat e gjykuara t’ia paguaj edhe kamatën prej 8% duke filluar nga data 20.09.2018(data  e 

paraqitjes së padisë , e deri në pagesën definitive. Gjykata e detyroj të paditurën që ta paguaj 

këtë shumë sepse kemi të bëjm me dëm material dhe me rastin e caktimit të fillimit të 

llogaritjes së kamatës ka vepruar  komform Mendimit Juridik të Gjykatës Supreme të Kosovës 

Nr.265/20 i datës 02.12.2020 pika XVII e dispozitivit të këtij Mendimi si dhe konform nenit 

2.1 të LPK-së. 
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Gjykata pasё analizimit tё padisё, theksimeve tё bёra gjatё procesit gjyqёsore, 

ekspertizave tё ekspertve, kёrkespadin e paditёsit e miratoi pjesërisht si tё bazuar dhe e detyroi 

tё paditurёn qe paditёsi t i’a paguaj shumё prej 676,594.30€ në emër të fitimit të humbur për 

shkak të mos mundësisë së shfrytëzimit të ngastrës kadastrale 242-1 ZK .... Gjykata kёtё shumё 

e detyroi ta paguaj e paditura sepse me veprimet e tё paditurёs e cila i ka bërë gjatё hapjes sё 5 

rrugёve dhe shpimin e 3 vrimave, në pronën e paditësit dhe disa të tjera jashtë sajë, nga dridhjet 

tё cilat janё bёrё nga makinerit e tё paditurёs , janё shkaktuar qarje tё tokёs dhe shkёmbinjёve 

dhe kёto dёmtime pronёn e paditёsit e kanë bёrё tё pa pёrdorshme pёr vendosjen e makinerive 

pёr seperimin dhe bluarjen e gurit. si dhe vendosjen e makinerive. Po ashtu paditësit i’a kanë 

pa mundësuar edhe qasjen në pronën e tij për ta shfrytëzuar lëndën e parë e cila është në pronën 

e paditësit. 

 

Kёto fakte gjykata i ka vёrtetuar nga ekspertizat dhe plotёsimi i ekspertizave të 

ekspertëve tё gjologjisё, të cilët kanë konstatuar se këtë damë paditësi e ka pësuar me fajin e të 

paditurës sepse nga shpimet të cilat i ka bërë ka ardhur deri tek lëvizja e shpatit edhe e pjesës 

së pronës së paditësit. Po ashtu këto ekspertë kanë konstatuar se nuk guxojnё tё vendosen 

makinat pёr bluarjen dhe seperimin e gurit, sepse shkaktohen vibrime tё ndryshme tё cilat 

pёrcillen nё pllato dhe stimulojnё lёvizjet e shpatit dhe shkaktohen dёme material nё paisje dhe 

njerz.  

 

Gjykata e detyroi të paditurën që paditësit t’ia kompenzoj dëmin në formë të fitimit të 

humbur sepse nga provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës e në veqanti nga ekspertizat e 

eksperteve të gjeologjis si dhe sqarimi i bërë në seancën e datës 20.05.2021 është konstatuar se 

përgjegjëse për rrëshqitjen dhe lëvizjet e shpatit është e paditura faqja 4 e këtij procesverbali. 

 

 Po ashtu edhe në ekspertizën me shkrim në pjesën konstatimi përfundimtarë, eksperti i 

gjeologjis S.H nga pika 1 deri tek pika 18 në mënyre detale i ka sqaruar veprimet e të paditurës 

të cilat kanë ndikuar në lëvizjen e shpatit dhe pronën e paditësit. 

 

Gjykata e detyroi të paditurën që ta paguaj shumën prej  676,594.30 € edhe atë duke u 

bazuar në ekspertizën e ekspertit financiar F.K sepse i njejti ekspertizën e ka përpiluar duke u 

bazuar në planin e prodhimit i cili është dorëzuar në KPMM dhe në kontrata të cilat janë lidhur 

me afaristët.  

 



 Numri i lëndës: 2019:159513 
 Datë: 03.09.2021 
 Numri i dokumentit: 02143548 
 

11 (14)  

 2
0

1
9

:1
5

9
5

1
4

 

Gjykata e detyroi të paditurën që ta paguaj fitimin e humbur duke u bazuar në nenin 

173 të LMD-së.  Me këtë dispozitë është paraparë se i dëmtuari ka të drejtë si për shpërblimin e 

dëmit të rëndomtë ashtu edhe për shpërblimin e fitimit të humbur. Po ashtu me këtë dispozitë 

është përcaktuar se fitimi i humbur është pengim i rritjës së pasurisë sipas rrjedhës normale të 

gjërave dhe të cilat do ti realizonte sikurse të mos ndodhte ngjarja dëmtuese, e në këtë rast 

është konstatuar se nga veprimet e të paditurës, paditësit i është pa mundësuar zhvillimi i 

mëtutjeshëm i aktiviteteve bisnisore 

 

Prandaj gjykata duke i pasur pёr bazё kёto fakte, tё konstatuara se me veprimet e tё 

paditurёs siq janё hapja e 5 rrugёve nё shpat dhe në pronën e paditësit, shpimet e bёra ma 

shumë se 10, këto janë faktorë që kanë ndikuar në lëvizjet dhe qarjet e tokёs si dhe këto qarje 

janë shkaktuar nga ngacmimet artificiale, fakte tё konstatuar nga ekspertizat e ekspertve të 

cilat janë sëqaruar më larte dhe tё cilat gjinden nё shkresat e lёndёs. Gjykata e ka detyruar tё 

paditurёs qe paditёsit t ja paguaj dёmin nё formё tё fitimit tё humbur si nё pikёn 1 tё 

dispozitivit tё kёtijё aktgjykimi, si dhe conform nenit  136.al.1 tё LMD-sё.  

 

 Mbi bazën e kësaj gjendje të vërtetuar faktike e cila u vërtetua në mënyr të plot dhe të 

drejt që rezultoi nga të gjitha provat e nxjerrura dhe të vlersuars, gjykat vlerëson se janë 

eliminuar të gjitha faktet kontestuese për vendim marrje dhe kërkesëpadinë e paditësit e miratoi 

në tërësi si të bazuar dhe vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit, duke zbatuar edhe dispozitën e 

nenit 323 të LPK-së. 

 

Gjykata e refuzoi nje pjesë të kërkesë padisë së paditësit në shumë prej 130,720.70€, në 

emër të fitimit të humbur , për shkak të mosë shfrytëzimit të ngastrës kadastrale 242-1,  si të pa 

bazuar. Këtë shumë e refuzoi sepse me ekspertizen e ekspertit F.K, është konstatuar se paditësi 

ka pësuar damë në shumë prej 676.594.30€ e kësaj ekspertize gjykata ia fali besimin sepse nga 

pala paditëse nuk është kontëstuar ndërsa nga  pala e paditur një pjesë nuk është kontestuar dhe 

ky fakt vërtetohet nga parashtresa e datës 27.07.2021, ku pala e paditur i ka propozuar gjykatës 

që ti falet besimi ekspertizës së ekspertit F.K për përllogaritjen e parë sipas prodhit faktik të 

raportuar në KPMM në vlerë prej 19,855.92 €, kurse për llogaritjen në pjesën e dytë sipas 

metodës së parashikimeve në vlerë prej 676,594.30 € të mos i falet besimi.  
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Gjykata kësaj ekspertize i’a dha besimin sepse eksperti me rastin e përpilimit të kësaj 

ekspertize e ka marrë për bazë shfrytëzimin e aseteve për 50 % sikurse paditësi do të punonte e 

kjo përqindje është më se reale prandaj gjykata vendosi si në pikën 1 të dispozitivit të 

aktgjykimit. 

 

Gjykata i analizoi  theksimet e palës paditëse, e cila kërkoi nga gjykata që  

kërkesëpadin e paditësit ta miratoj në tërësi si të bazuar.  Këtyre theksimeve gjykata u’a dha 

besimin dhe vendosi si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi. Sepse gjatë këtij procesi gjyqësor dhe 

provat e administruara e në veqanti nga ekspertizat e ekspertëve të gjeologjisë është vërtetuar 

se deri tek lëvizja e shpatit dhe pronës së paditësit ka ardhur për shkak të veprimeve – mos 

veprimeve të të paditurës edhe atë : mos marrja e masave mbrojtëse kundër rrëshqitjës së 

masave shkëmbore nga kompania “...” sepse e njejta është dashur që të ndërmerr masa 

mbrojtëse për ta mbajtur ekuilibrin në zonën e pa qëndrueshme dhe për të parandaluar 

rrëshqitjen e masave shkëmbore. Pastaj faktorë tjetër është kryerja e aktiviteteve minerale nga e 

paditura e cila ka angazhuar makineri gërrmuese të rëndë mbi 50 (t). Faktorë tjetër është hapja 

e rrugëve (5 profileve të rrugëve foto 7) po ashtu edhe shpimet e bëra në vend burim, të gjitha 

këto janë të sqaruara në pjesën e konstatimit përfundimtar në ekspertizën e ekspertit të 

gjeologjisë S.H.  është fakt i ditur se me veprimet e të paditurёs ka ardhur deri tek shkaktimi i 

dёmit. Kёto fakte janё sqaruar nё mёnyrё detale nё pikat e shenuara mё lartё tё arsyetimit.  

 

Gjykata i analizoi edhe theksimet e të paditurës, i cili i ka propozuar gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj në tërësi si të pa bazuar për arsye se pala paditëse nuk ka 

arritur të dëshmojë lidhjen kauzale në mes të dëmit të pretenduar dhe veprimeve të të paditurës, 

pastaj kjo kërkesë padi është bazuar në ekspertizat e gjeodezisë, gjeologjisë dhe financiare të 

cilat nuk janë bazuar në prova por vetëm janë bazuar në supozime. 

 

Gjykata e analizoi pretendimin e të paditurës i cili ka theksuar se nuk është vërtetuar 

lidhja kauzale në mes të dëmit të shkaktuar dhe shkaktuesit të dëmit.  

 

Gjykata ka gjetur se këto pretendime janë të pa bazuara sepse  ekspertet e gjeologjisë, e 

në veqanti eksperti S.H, në mënyrë detale e ka sqaruar lidhjen kauzale në mes të dëmit të 

pretenduar dhe veprimeve të të paditurës. Në pjesën e ekspertizës, konstatimet përfundimtare 

nga pika 1 deri te pika 18, i ka sqaruar në mënyrë detale të gjitha  veprimet e të paditurës të 
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cilat kanë quar deri tek shkaktimi i dëmit. Po ashtu i njejti ekspert edhe në seancën e datës 

20.05.2021 i ka sqaruar veprimet e të paditurës të cilat kanë ndikuar në lëvizjet e shpatit. 

 

Edhe me parashtresën e datës 22.07.2021 ku është përgjigjur me shkrim në vërejtjet e 

dhëna nga avokati G.N, eksperti ka deklaruar se përgjegjëse për rrëshqitjen e cekur në 

ekspertizën (lënda C.nr 296/19), e argumentuar me konstatimet përfundimtare faqe 22 e 

ekspertizës bazë. 

 

Po ashtu eksperti me këtë përgjigjje i ka sqaruar edhe veprimet e tjera të cilat kanë 

ndikuar në rrëshqitjen e shpatit siq janë : shpimet, hapja e rrugëve të bëra në teren nga 

kompania ..., (faqe 13 figura 9 dhe faqe 14 figura 10 ), pastaj edhe makinerit e rënda mbi 50 (t) 

të  ..., të gjithë këto faktorë kanë ndikuar deri tek rrëshqitja e shpatit. 

 

Gjykata i ka analizuar edhe pretendimet e palës së paditur sa i përket asaj se kërkesë 

padia e paditësit është bazuar në ekspertizat financiare të cilat janë të përpiluara në bazë të 

supozimeve. Mirpo këto pretendime gjykata nuk i ka marrur parasysh sepse kërkesë padia e 

paditësit është e bazuar në ekspertizën financiare e cila është përpiluar në bazë të provave të 

cilat gjinden në shkresat e lëndës edhe atë në bazë të planit të prodhimit të cilën pala paditëse e 

ka dorëzuar me rastin e marrjës së licensës për punë. Po ashtu kjo ekspertizë është bazuar edhe 

në kontratat të cilat gjinden në shkresat e lëndës dhe ky fakt është sqaruar edhe në seancë 

gjyqësore. 

 

Gjykata e detyroi të paditurin që paditësit të ja paguaj shpenzimet  e procedurës 

kontestimore në shumë prej 4,089.00€, edhe ate shumën prej 325.00 € për përpilimin e padisë,  

shumën prej 2,535.00 € për 7 seanca gjyqësore, shumën prej 316.15 € për ekspertizën e 

ekspertit tё gjeodezisё , 500.00€ pёr ekspertizёn e ekspertit financiar dhe  shumën prej 412.85 € 

në emër të taksës për padi (të parapara sipas udhëzimit administrativ nr.1/2017 të Këshillit 

Gjyqësorë),  gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e ka bazuar në nenin 

452.1  të LPK-së. 

Nga të gjitha arsyet e paraqitura dhe rezultatet e përgjithëshme të procedurës 

kontestimore, Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

      GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ 
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           Dega në Kaçanik  

              C.nr.296/19 prej datës 18.08.2021 

 

                                          Gjyqtari  

                                            Riza LIVOREKA   

      

UDHËZIME JURIDIKE:  

kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë të paraqes ankesë  

në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, ankesa i 

paraqitet Gjykatës së Apelit  në Prishtinë përmes kësaj gjykate.  


