
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

  

                      Ac.nr.5048/18 

   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, në kolegjin e përbërë nga gjyqtari Nehat Idrizi, kryetar i kolegjit, gjyqtarëve Burim Shala 

dhe Bujar Muzaqi, si anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësve E. H., I. 

H., K. H., A. H., Sh. H., L. H., S. H., A. H., S. H., dhe Sh. H.,  të gjithë nga Obiliqi, Rr. “,  të 

cilët në bazë të autorizimit i përfaqëson H. H., avokat nga Prishtina, kundër të paditurës 

Korporata Energjetike e Kosovës me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson i autorizuari Zenel 

Shala, për shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës të 

ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr.541/02, të datës 12.04.2018, në seancën jo publike të kolegjit të mbajtur me datë 

16.08.2021, mori këtë:  

 

  A K T GJ Y K I M  

 

 

I. REFUZOHET e pabazuar ankesa e të paditurës Korporata Energjetike e Kosovës, me seli në 

Prishtinë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr.541/02, i datës 12.04.2018, në pikën I të dispozitivit, VËRTETOHET. 

 

II. Mbetet i pa shqyrtuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.541/02, i datës 12.04.2018, në pikën II të dispozitivit. 

  

  A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.541/02, të datës 12.04.2018, në pikën 

I të dispozitivit e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditësve E. H., I. H., K. 

H., A. H., Sh. H., L. H., S. H., A. H., S. H., dhe Sh. H.,  të gjithë nga Obiliqi, Rr. “....”, p.n, dhe 

e ka detyruar të paditurën Kompania Energjetike e Kosovës me seli në Prishtinë, që paditësve 

t’ua paguaj shumën prej 3,200.00 Euro, në emër të shpërblimit të dëmit në formë të fitimit të 

humbur, prej vitit 1999 deri me 2017, për shkak të dëmtimit në pronën e tyre të përbashkët 

njësia kadastrale P-72614055-00907-0, në sipërfaqe prej 3344 m2, të evidentuar sipas 

Certifikatës së pronësisë të datës 20.09.2016, me kamatë si për mjetet e afatizuara për një vit pa 

destinim të caktuar, nga data e marrjes së këtij aktgjykimi me datë 12.04.2018, e deri në 
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pagesën përfundimtare si dhe shpenzimet e procedurës në lartësi prej 2805.00 Euro, të gjitha në 

afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit e nën kërcënim të përmbarimit ligjor.  

Në pikën II të dispozitivit e ka refuzuar pjesën e kërkesëpadisë përtej shumës së vendosur si në 

pikën një të dispozitivit të këtij aktgjykimi në vlerë prej 3,260.00 Euro si e pa bazuar. 

 

Kundër këtij aktgjykimi e paditura në afatin ligjor ka ushtruar ankesë vetëm sa i përket pikës I 

të dispozitivit (pjesës së aprovuar të kërkesëpadisë), për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të LPK-së, vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike si dhe aplikimit të 

gabuar të dispozitave ligjore, me propozim bërë Gjykatës së Apelit që ankesën e të paditurës ta 

aprovojë ndërsa aktgjykimin e atakuar në pikën I të dispozitivit ta ndryshojë duke e refuzuar 

kërkesëpadinë e paditësit. 

 

Ankesa e të paditurës i është dorëzuar të autorizuarit të paditësve për përgjigje por i njëjti nuk 

ka paraqitur përgjigje në ankesë. 

 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur 

me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195 dhe 200 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

-Ankesa të paditurës është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit E. H., I. H., K. H., A. H., Sh. H., L. H., S. H., A. H., 

S. H., dhe Sh. H.,  të gjithë nga Obiliqi, me datë 21.05.2002, nëpërmes të autorizuarit të tyre 

kanë ushtruar padi për kompensimin e dëmit, kundër të paditurës Korporata Energjetike e 

Kosovës, me seli në Prishtinë, me të dhëna si në petitumin e kërkesëpadisë, si dhe i ka kërkuar 

shpenzimet e procedurës. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësve pas shqyrtimit dhe 

administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse dhe me qëllim të vërtetimit të plotë 

të gjendjes faktike ka administruar provat ashtu siç është përcaktuar në arsyetim të aktgjykimit 

të atakuar dhe pas vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, ka nxjerrë 

aktgjykimin e atakuar C.nr.541/02, të datës 12.04.2018, me të cilën pjesërisht e ka aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësve duke vendosur më decidivishtë si në dispozitiv të aktgjykimit të 

atakuar.  

 

Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nga aktgjykimi në bazë të pranimit C.nr.680/2002, i 

datës 19.07.2007, është vërtetuar fakti se paditësve S.H., A.H. dhe SH.H., i’u është njohur e 

drejta e bashkëpronësisë, në disa ngastra Kadastrale si në aktgjykim, duke përfshirë ngastrën 

Kadastrale me nr.907, vendi i quajtur “Djerrem”, me kulturë – një pjesë livadh i klasit 0, me 

sipërfaqe prej 0,02.40 ha dhe një pjesë tjetër livadh i klasit I, me sipërfaqe prej 0,33.44ha, 

f.p.nr.32. Z.Kad, Obiliq,KK. Obiliq. Nga Certifikata e pronës me nr. 05-1947/16 e datës 

20.06.2016, është vërtetuar se paditësit kanë të drejtën e bashkëpronësisë në ngastrën 
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Kadastrale me nr. 00907-0, me sipërfaqe prej 3584 m2, andaj me këtë provë vërtetohet se 

paditësit kanë legjitimitet real aktiv për të kërkuar mbrojtje juridike si bashkëpronar të tokës. 

Nga ekspertiza e bujqësisë e datës 12.12.2003, e punuar nga eksperti dr.inxh. K.F., ka llogaritur 

dhe ardhur në përfundim se për periudhën prej 7 viteve, shuma e humbur për shkak të 

mosshfrytëzimit arrin vlerën prej 1.050.54 Euro. Me rastin e llogaritjes eksperti ka marrë 

parasysh edhe shpenzimet qe do bëheshin për rendiment dhe për pjesën që është barisht e keqe 

dhe ka bërë zbritje prej 15%.  

Në ekspertizën e bujqësisë e muajit nëntor të vitit 2017, e punuar nga eksperti A.C., i cili kishte 

konstatuar se për periudhën prej 7 viteve humbja ka qenë në shumën prej 7140 Euro. mirëpo 

eksperti me rastin e caktimit të kësaj shume nuk ka llogaritur shpenzimet që do ti krijonin 

paditësit për të arritur te rendimenti dhe zbritjes së vlerës për shkak se jo e gjithë sipërfaqja 

është e shfrytëzueshme. Andaj gjykata ka vlerësuar se një vlerësim i tillë nuk është real.  

 

Tutje, gjykata e shkallës së parë me provat e administruara ka vërtetuar se e paditura, i’u ka 

shkaktuar dëm paditësve dhe atë në formën e fitimit të humbur në shumën prej 3,200.00 Euro, 

për shkak se paditësit nuk kanë mundur t’i shfrytëzojnë rendimentet që ofron parcela e tyre 

tokësore dhe kjo për shkak se indirekt e paditura ka ndikuar në shkaktimin e këtij dëmi e 

rrjedhimisht ka ndikuar në mosshfrytëzimin e rendimenteve nga paditësi kjo e vërtetuar nga 

ekspertiza e gjeodezisë dhe hidrogjeologjisë ku është konstatuar se e paditura në mënyrë 

indirekte ka ndikuar në shkaktimin e këtij dëmi e rrjedhimisht ka ndikuar në mos shfrytëzimin e 

rendimenteve nga paditësit kjo e vërtetuar nga ekspertiza e gjeodezisë dhe hidrogjeologjisë ku 

është konstatuar se i padituri në mënyrë indirekte i ka shkaktuar dëm paditësve, për shkak se në 

krijimin e sipërfaqes se moçalishtes i padituri ka ndikuar pjesërisht dhe ky fakt vërtetohet nga 

ekspertizat të cilat janë nxjerr pasi që palët kanë kërkuar nxjerrjen e tyre. Në ekspertizën 

hidrogjeologjisë e datës 11.07.2003, është vërtetuar se për një pjesë të ujit që është krijuar në 

këtë parcelë shkaktar është shiu, ndërsa për pjesën tjetër është KEK-u. Këtë fakt e mbështet 

edhe konstatimi tjetër i ekspertit se KEK-u nuk është përgjegjës direkt për prani të ujit në këtë 

parcelë.  

 

Ndërsa ekspertiza gjeodezike e datës 30.10.2003, e punuar nga eksperti S.C., ndër të tjera ka 

konstatuar se “në veri të parcelave ka qenë i ndërtuar një hendek i cili ka qenë i dedikuar për të 

mbrojtur nga ujërat e tyre në veri. Pengesa e drejtpërdrejta në shfrytëzimin e livadhit nga na e 

“KEK”-ut nuk ka pasuar, për arsye se asnjë objekt nuk kalon aty pari, ndërsa për pengesa 

indirekte nuk mund të jap vlerësime”. Nga kjo ekspertizë vërtetohet fakti se KEK-u direkt nuk 

ka penguar në shfrytëzimin e parcelave të paditësve, ndërsa indirekt ka penguar shfrytëzimin e 

tyre. Gjykata konsideron se meqenëse kjo ekspertizë në mënyrë të qartë dhe shprehimore 

konstaton se “pengesa të drejtpërdrejta në shfrytëzimin e livadhit nga ana e KEK-ut nuk ka 

pasur”, atëherë me këtë provë vërtetohet fakti se KEK-u në mënyrë të drejtpërdrejtë nuk ka 

penguar shfrytëzimin e parcelave, mirëpo që i njëjti në mënyrë indirekte e ka penguar 

shfrytëzimin e parcelave tokësore.  
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Pra eksperti me vet faktin se përdor termin të drejtpërdrejtë, nuk e liron KEK-un nga e tërë 

përgjegjësia, sepse lë hapësirë për përgjegjësinë indirekte. Në kuptim të kësaj gjykata ia fali 

besimin e plotë ekspertizës së hidreogjeologjisë, dhe asaj të gjeodezisë të datës 30.10.2003, 

ndërsa mori për bazë ekspertizat e bujqësisë me rastin e caktimit të lartësisë së dëmit, pasi që 

gjykata ka vlerësuar se në rastin konkret nuk ka qenë përgjegjëse vetëm e paditura për 

shkaktimin e dëmit por shkaktar i krijimit të një pjese të kësaj moçalishtëje është uji i cili vjen 

nga reshjet e të cilat e paditura nuk ka mundur ti ndalte në mos shkaktimin e dëmit. Gjykata 

lidhur me vendimin ka zbatuar dispozitat e nenit 192 paragrafi 1 dhe 2 të LMD-së, ish RSFJ 

dhe dispozitat e nenit 154 të po këtij ligji. Po ashtu edhe dispozitat e nenit 7 dhe 319 pika 1 të 

LPK-së, ndërsa lidhur me shpenzimet ka vendosur duke u bazuar në nenin 449 dhe 452  të 

LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi juridik i 

gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i atakuar në pikën I 

të dispozitivit nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika (b), (g), (j), (k) dhe (m) e LPK-së, dhe e drejta 

materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas 

detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit nuk qëndron pretendimi ankimor i të paditurës se 

aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK-së. 

  

Aktgjykimi në pikën I të dispozitivit nuk është i përfshirë në të meta për shkak të cilave nuk 

mund të ekzaminohet dhe në lidhshmëri me këtë dispozitivi i aktgjykimit është i qartë e në 

harmoni të plotë me arsyetimin e aktgjykimit. Në arsyetim të aktgjykimit janë dhënë arsye të 

mjaftueshme dhe bindëse për të gjitha faktet vendimtare të cilat janë marrë në vlerësim nga 

gjykata e shkallës së parë, e sipas të cilave edhe është vendosë lidhur me themelësinë e 

kërkesëpadisë. Në këtë kontekst në arsyetim të aktgjykimit janë dhënë arsyeje të duhura për 

mënyrën e vërtetimit të fakteve për provat e administruara dhe për vlerësimin e tyre sa i përket 

besueshmërisë dhe fuqisë provuese të tyre. Përveç të cekurave arsyetimi i aktgjykimit përmban 

edhe referencën sa i përket të drejtës materiale me shpjegime  se si është zbatuar e drejta 

materiale në raport me gjendjen faktike të cilën e ka provuar gjykata e shkallës së parë në këtë 

çështje kontestuese.  

 

Nuk qëndrojnë thëniet ankimore se, aktgjykimi i atakuar është marrë me vërtetim të gabuar dhe 

jo të plotë të gjendjes faktike, ketë sepse gjykata e shkallës së parë, sikurse u paraqit më lartë, 

drejtë dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike, lidhur me përgjegjësinë e të 

paditurës për dëmin e shkaktuar paditësve në formën e fitimit të humbur.  

 

Ndërkaq, në ekspertiza e hidreogjeologjisë është vërtetuar se e paditura direkt nuk i ka penguar 

paditësit në shfrytëzimin e parcelave të paditësve, ndërsa në mënyrë indirekte rezulton se ka 
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penguar në shfrytëzimin e tyre dhe kjo mënyrë e pengimit të paditësve, të paditurën nuk e liron 

nga përgjegjësia për kompensimin e dëmit gjegjësisht fitimit të humbur paditësve i cili është 

llogaritur dhe vlerësuar duke marrë për bazë ekspertizën e bujqësisë dhe gjitha shpenzimet që 

kanë mundur të kenë paditësit me rastin e arritjes së rendimentit dhe me pjesën e sipërfaqes që 

nuk është e shfrytëzueshme.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallës së parë me të drejtë konkludimin e saj 

e ka bazuar në ekspertizën e hidreogjeologjisë, dhe asaj të gjeodezisë të datës 30.10.2003, dhe 

ka marrë për baze ekspertizat e bujqësisë me rastin e caktimit të lartësisë së dëmit, pasi në këtë 

rast gjykata ka vlerësuar se nuk ka qenë përgjegjëse indirekte vetëm e paditura për shkaktimin e 

dëmit por shkaktar kryesor apo primar kanë qenë edhe reshjet e shiut.  

 

Gjykata e Apelit vlerëson se, gjykata e shkallës së parë plotësisht i ka vërtetuar faktet të cilat 

kanë qenë me rëndësi vendimtare për gjykimin e drejtë të kësaj çështje kontestimore dhe për 

këto fakte në arsyetimin e aktgjykimit ka paraqit arsye të plota, sepse nga të gjitha provat të 

cilat gjenden në shkresat e lëndës, të cilat detajisht janë elaboruar në arsyetimin e aktgjykimit të 

atakuar, rezulton se e paditura është e detyruar që paditësit t’ia kompensoj dëmin i cili është 

vlerësuar nga gjykata bazuar në ekspertimet përkatëse profesionale, për shkaqet e përshkruara 

detajisht në arsyetimin e aktgjykimit të atakuar. 

 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paditurës lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës 

materiale, për shkak se sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit e drejta materiale është aplikuar 

në mënyrë të drejtë nga gjykata e shkallës së parë, ku me rastin e aprovimit të pjesshëm të 

kërkesëpadisë së paditësve, aktgjykimin e ka bazuar në dispozita konkrete ligjore që i referohen 

çështjes e cila është objekt i këtij kontesti në rastin konkret.  

 

Me dispozitën 154 paragrafi 1 të LMD-së, ish RSFJ, në mënyrë eksplicite është përcaktuar se: 

“Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensoj, përveç nëse vërtetohet se dëmi është 

shkaktuar pa fajin e tij”, ndërsa me paragrafin 2 përcaktohet se: “Për dëmin nga sendet ose nga 

veprimtaritë, nga të cilat rrjedh rreziku i shtuar i dëmit për rrethin përgjigjet pavarësisht nga 

faji”, kurse me dispozitën e nenit 154 të LMD-së, përcaktohet se: “ Dëmi i shkaktuar lidhur me 

sendin e rrezikshëm, përkatësisht me veprimtarinë e rrezikshme konsiderohet se rrjedh nga ky 

send, përkatësisht nga kjo veprimtari, përveç nëse provohet se ato nuk kanë qenë shkak i 

dëmit”. Me vet faktin se e paditura me asnjë provë bindëse e të argumentuar, nuk ka arritur që 

të provoj pafajësinë e saj, atëherë edhe gjykata e shkallës së dytë të njëjtën e konsideroi si 

përgjegjëse për shkaktimin e dëmit paditësit dhe e obligoi që këtë dëm të njëjtit t’ia kompensoj, 

me detaje të tjera si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar. 

 

Gjykata e Apelit ka vendosur si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke mos e 

shqyrtuar pikën II të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar pasi që ankesa e të paditurës nuk ka 

qenë e drejtuar ndaj pikës II të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar. 
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Meqenëse gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të plotë, e drejta materiale është zbatuar në 

mënyrë të drejtë, dhe nuk ekzistojnë shkelje esenciale të theksuara në ankesë as shkelje 

esenciale  për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare, sipas nenit 194 të LPK, 

konform dispozitës së nenit 195 par.1 pika d) e lidhur me nenin 200 të LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

Ac.nr.5048/18, me datë 16.08.2021   

 

                      Kryetari i kolegjit-gjyqtari 

                                Nehat Idrizi d.v 


