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GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË VITI, Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Civil duke vendosur si gjykatë kontestimore e shkallës së parë, sipas gjyqtarit Raif 

Fazliu, në çështjen kontestimore të paditësit N.N(N) nga Drobeshi, Komuna e Vitisë, të cilin 

me autorizim e përfaqëson Minir Arifi, avokat në Viti, kundër të paditurës Kompania Rajonale 

e Ujësjellësit (KRU) “HIDROMORAVA” Sh.a. me seli në Gjilan, rr.”Vëllezërit Gërvalla” p.n, 

të cilën e përfaqëson me autorizim Agim Sllamniku-jurist pranë kompanisë, me bazën juridike 

kompensimi i dëmit material për shkak të fitimit të humbur, pas mbajtjes së seancës kryesore 

në prani të përfaqësuesve të palëve, me 15.03.2021, kurse pas pranimit të fjalës përfundimtare 

të paditurës me 22.03.2021, me datë 01.04.2021  bie  këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 I. MIRATOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit N.N(N) nga Drobeshi, 

Komuna e Vitisë, DETYROHET e paditura Kompania Rajonale e Ujësjellësit (KRU) 

“Hidromorava”  Sh.a. me seli në Gjilan, që në emër të fitimit të humbur, si pasojë e pa 

mundësisë së mbjelljes së kulturave bujqësore të misrit dhe grurit dhe humbjeve nga përfitimet 

e subvencioneve, në  sipërfaqën  prej 11775 m²  (1 hektar, 17 ari e 75 m²) të ngastrës kadastrale 

nr.57-4, në zonën kadastrale në Drobesh, në pronësi të paditësit, t`ia kompensojë paditësit 

shumën prej 2,639.02 €. 

Duke e llogaritur kamatën prej 8 %, nga dita e paraqitjes së padisë në gjykatë (me datë 

30.08.2016), deri në pagesën përfundimtare, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

II. DETYROHET e paditura që paditësit, t`ia paguaj edhe shpenzimet e procedurës 

kontestmore dhe ate: 40 euro për pagimin e taksës në padi, 675 € për përfaqësim të avokatit në 

pesë seanca gjyqësore, 200 €uro për shpërblimin e ekspertizës së ekspertit të bujqësisë, 150 € 

për ekspertizën kadastrale, apo gjithësejt 1,065 €uro, të gjiitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm.  

 

A r s y e t i m 

 

          Paditesi N.N(N) nga Drobeshi, Komuna e Vitisë përmes padisë të cilën personalisht e 

kishte dorëzuar në gjykatë me datë 30.08.2016, me të cilën e kishte paditur kompaninë Eco – 

Higjiena Sh.p.k. me seli në Gjilan, kishte theksuar se në arën në pronësi juridike dhe faktike të 

tij me numër të ngastrës 57-4, me sipërfaqe prej 26800 m², zona kadastrale Drobesh, nga muaji 

Prill i vitit 2013, kanalizimi i tërë fshatit Drobesh derdhet në arën e tij, përkundër kërkesës së 

tij drejtuar të paditurës, mirëpo e paditura nuk ka ndërmarrë asgjë për evitimin e kësaj pasoje. 

Deri në atë kohë paditësi e kishte mbjellur këtë sipërfaqe me kultura bujqësore të misrit dhe 

grurit, por pas vërshimit të ngastrës me ujëra të zeza ngastra mbetet djerrinë. Përveç fitimit të 
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humbur për shkak të mosmbjelljes së kulturave bujqësore, ekziston rreziku edhe i paraqitjes së 

ndonjë epidemie tek njerëzit, për shkak të kundërmimit të vazhdueshëm të rrjedhës së 

kanalizimit. Kërkesa ishte edhe për eliminimin e këtij defekti të kanalizimit, krahas kërkesës 

për fitimin e humbur, duke e llogaritur nga muaji prill i vitit 2013. 

 

          E paditura Eco – Higjiena Sh.p.k. me seli në Gjilan, përmes përgjigjes në padi e kishte 

kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit për nga baza, duke konsideruar se në rastin konkret 

përgjegjëse për ujërat e kanalizimeve do të duhej të ishte KRU “Hidromorava” e jo Eco 

Higjiena, pasi që kjo e fundit vetëm merret me grumbullimin dhe transportin e mbeturinave.  

         Paditësi Afet Xhaferi, nëpërmjet perfaqësuesit të tij av. Sahit Musa, në seancën 

përgatitore me 31.07.2019, kishte mbetur në terësi pranë padisë dhe  kërkesepadisë, duke 

shtuar se paditësi vazhdimisht ka kërkuar që të eliminohen defektet në kanalizimin e ujërave të 

zeza, por e paditura gjithnjë ka heshtur. Me këtë rast paditësi kishte ndryshuar padinë duke e 

zgjëruar të njëjtën edhe ndaj të paditurës KRU “Hidromorava” me seli në Gjilan. 

Përfaqësuesi i të paditurës Eco-Higjiena, juristi Besim Osmani, kishte kontestuar padinë, duke 

shtuar se të paditurës i mungon legjitimiteti pasiv i palës, pasi që ne si e paditur vetëm 

grumbullojmë dhe transportojmë mbeturinat e qytetarëve. 

Gjykata me vendim procedural kishte pranuar propozimin e palës paditëse që si e paditur të 

konsiderohet dhe trajtohet edhe KRU “Hidromorava” Sh.p.k, me seli në Gjilan, të cilës gjykata 

i kishte dërguar padinë për përgjigje. 

Në përgjigjen në padinë e paditura “Hidromorava”, më tepër ishte marrë me vlerësimet formale 

të padisë, se sa me obligimet e veta si palë e paditur. E paditura pretendimet e paditësit i kishte 

konsideruar si të pa baza dhe kontradiktore, me faktin se rrjetin e kanalizimit, investimet dhe 

trasën e ndërtimit të kanalizimit i ka realizuar Komuna e Vitisë, ndërsa KRU “Hidromorava” e 

mirëmban këtë rrjet të kanalizimit, pastaj në këtë segment të rrjetit të kanalizimit bllokimet e 

kanalizimit ndodhin shpesh,  e që palët i paraqesin rastet me ankesat e tyre pranë kompanisë, 

ndërsa paditësi para ushtrimit të padisë në gjykatë asnjëherë nuk ka ushtruar ankesë me shkrim. 

Rrjeti i kanalizimit nuk është fajtor për dëmet që ju shkaktohen bujqëve, por kjo ndodh gjatë 

reshjeve të shumta ku vërshohen pronat, për shkak se rrjeti i kanalizimit nuk mund t`i përballoj 

rrjedhën e reshjeve, ndërsa fajin ia kishte atribuar komunës së Vitisë, si investitor e jo 

Hidromoraves. Pra, gypat e kanalizimit janë të ngushtë, të cilët nuk kanë kapacitet të 

mjaftueshëm për përballimin e prurjeve të ujit. Detyrimi  nga shkaktyimi i dëmit nuk ka të bëjë 

me veprimet aktive (bërje), por edhe me veprimet pasive (mos bërje) edhe pse veprimet të cilat 

mund të shkaktohen dëm tjetrit parimisht janë të kundërligjshme, mirëpo kjo rregull nuk mund 

të aplikohet në rastin konkret, pasi që shkaktimi i dëmit ka ndodhur gjatë ushtrimit të 

veprimtarisë me interes të përgjithshëm, ku edhe shpërblimi i dëmit në këtë rast përjashtohet, 

pasi që është shkaktuar me ndikimin e forcës madhore (vis major), pra të vërshimeve. Mbi këto 

baza dhe pretendime kishte propozuar që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet në tërësi si e pa 

bazuar. 

Në seancën e datës 06.11.2020, pala paditëse e kishte tërhequr padinë ndaj të paditurës Eco-

higjiena, andaj gjykata kishte vazhduar ta trajtoj si të paditur vetëm KRU “Hidromorava” 

Sh.p.k. 

Pala paditëse kishte përmendur edhe kompensimin e dëmit material mbi bazën e shndërrimit 

dhe ndryshimit të bonitetit të tokës, nga toka bujqësore në djerrinë. Kishte propozuar caktimin 

e ekspertit të bujqësisë, i cili në vendin e ngjarjes do të konstatoj gjendjen faktike, pasi që 

paditësi ka pësuar fitimin e humbur, nga se arën e vetë ishte i privuar ta mbillte nga viti 2013, 

nuk i ka pranuar subvencionet dhe boniteti i tokës ka ndryshuar. Gjykata kishte lejuar nxjerrjen 

e ekspertizës bujqësore, ku për ekspert kishte caktuar ing. i dipl. i bujqësisë Skender Ahmeti. 

Paraprakisht gjykata kishte caktuar edhe eksertin gjeodet, i cili e kishte saktësuar arën dhe 

pozitën e saj, të gjitha këto veprime bashkë me gjykatën në terren me datë 05.01.2021.  
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Në terren gjykata kishte konstatuar se ngastra kontestuese nr.57-4, me 26800 m², z.k. Drobesh 

ishte me kulturë bari, në të cilën në anën jug-lindore ishte e ndërtuar një grope septike apo 

shahta, apo pusetë filtruese, për filtrimin e ujërave të zeza. Gypat e kanalizimit të vendosur në 

anën veri-lindore të ngastrës, kishin një gjërësi prej 300 mm. Në anën veri-lindore të ngastrës 

ishte një kanal apo prrocka, e cila ndalej, pra fundin e kishte në ngastrën e paditësit. Vrehej se 

dimenzionet e gypave të kanalizimit ishin të vogël për bartjen e ujërave të zeza. 

Ekspertiza e ekspertit të bujqësisë kishte nxjerrë një vlerësim të dëmit të shkaktuar nga gypat e 

kanalizimit në pronën e paditësit, në vlerë prej 2,223.02 €, e cila kishte përfshirë periudhën nga 

viti 2016 deri në vitin 2020, ndërsa dëmi ishte konstatuar se kishte dëmtuar jo tërë sipërfaqen e 

ngastres 54-7, që ka sipërfaqen prej 26800 m², por vetëm sipërfaqen prej 11775 m² (1 hektar e 

17 ari e 75 metra katror). Eksperti kishte llogaritur se paditësi për periudhën raportuese nga 

fitimi i humbur kishte pësuar dëmin prej 1,516.52 euro, kurse nga mos realizimi i 

subvencioneve nga MBPZHR-ja shumën prej 706.50 €, apo në total 2,223.02 €. 

Pas ekspertizës, me kërkesën e palëve gjykata u kishte lënë kohë të mjaftueshme palëve, për të 

arritur eventualisht marrëveshje gjyqësore, por kjo nuk kishte ndodhur. 

Kështu ishte caktuar seanca  kryesore, në të cilën ishte ftuar edhe hartuesi i ekspertizës nga 

lëmi i bujqësisë.    

 

Përfaqësuesi i paditësit e kishte precizuar kërkesëpadinë, duke u bazuar ne ekspertizen e 

ekspertit te bujqësisë,  ku përveç shumës që ishte vlerësuar në ekspertizë, pala paditëse në 

pamundësi që në vitin 2021, të mbillte grurin, duke ditur se në vjeshtën e 2020 mbillet kultura 

e grurit, kishte kërkuar shumën edhe prej 240 euro për grurin e pa mbjellur, si dhe shumën për 

mos realizimin e subvencioneve prej 176 euro, ashtu që në total kishte kërkuar edhe 416 euro, 

respektivisht për gjitha format kompensuese shumën prej 2,639 euro. Paditësi kishte pretenduar 

se viti i humbur 2020, nuk ishte përfshirë me ekspertizën e ekspertit të bujqësisë. 

 

Eksperti Skender Ahmeti në terësi kishte qëndruar pranë ekspertizes me shkrim të dorëzuar 

gjykatës, duke e sqaruar të njëjtën se kishte marr per bazë vlersimin e kulturave qe mund te 

ishin kultivuar ne siperfaqen prej 11775 m² (1 hektar e 17 ari e 75 m²), duke filluar nga viti 

2016 e deri ne fund te vitit 2020, duke shtuar se për bazë është marr edhe forma e ngastrës, 

madhësia e saj, çasja e ngastrës në infrastrukturë dhe të dhënat shkencore për arritjen e 

rendimenteve për këto kultura që janë vlerësu, natyrisht duke u bërë edhe vlerësimi i çmimit te 

tregut per rendimentin e vlerësuar. Para, me ketë ekspertizë kishte thënë eshtë përfshirë 

periudha 4 vjeçare. Vlerësimin e  fitimit te humbur e kishte vlerësuar per 4 vite,  respetkivisht 

nga viti 2016, e deri ne fund te vitit 2020. Eksperti iu ishte përgjigjur edhe palëve, duke 

deklaruar se bazuar ne shiqimin e terrenit  dhe matjeve gjeodezike te sipërfaqes, kishte thënë se 

sipërfaqja e ngastrës ne pjesë te caktuar ka mundur që të shfrytezohet, andaj kishte llogaritur si 

të dëmtuar dhe të pa shfrytëzuar, vetëm sipërfaqen prej 11775 m². Këto të dhëna i kishte bazuar 

nga ana e ekspertit gjoedet por edhe konfiguracionin e shtrirjes se ngastres dhe pozitës se saj. 

Ishte përgjigjur se kultura të rëndomta ishin mbjellë gruri dhe misri, por jo edhe kultura tjera që 

kanë kosto më të lartë.  

Pala paditëse paraqiti vërejtje sa i perket ekspertizës ngase nuk ishte bërë vlersimi edhe për 

vitin 2020, ngase pala paditese nuk ka mund te mbjellë me kulturë gruri, pasi që siç dihet gruri 

mbillet në muajin tetor apo nëntor, ndërsa gjykata ishte në terren me 15 janar 2021. Andaj, 

eksperti nuk e ka llogaritur për një vit fitimin e humbur, ashtu që kishte propozuar nga eksperti 

ta plotësoj ekspertizën e tij edhe për një vit. Kështu kishte precizuar kërkesën e vetë paditësi 

edhe për  240 euro për një vit te pallogaritur si fitim të humbur, si dhe 176 euro, për humbjen e 

te drejtes se subvencionimit te siperfaqe 11775 m²,  e që në total kërkesa ishte prej 2, 639.02 

euro, pra ky precizim ishte rrjedhojë pas nxjerrjes së ekspertizës nga lëmi i bujqësisë. 
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Përfaqësuesi i të paditurës, KRU „‟Hidromorava‟‟ Agim Sllamniku, e kishte kontestuar bazën 

juridike të padisë, duke konsideruar se dëmi i shkaktuar nuk ështe pasojë e rrjedhës se gypave 

te kanalizimit, por pasoje e reshjeve atmosferike, me te cilen prona e kontestuar dëmtohet jo 

nga arsyeja e kanalizimit, por nga prurjet e shumta që gypi i kanalizimit nuk ka mundesi të 

përballoj një kapacitet të till të prurjeve të ujit.  

Eksperti ju ishte përgjigjur palës së paditur se bazuar në faqën e fundit të eskpertizës me 

shkrim ku kam konstatuar se siperfaqja e kontaminuar me ujërat fekale, ne paraprakisht kemi 

konsultuar edhe banor fqinj qe kane pasuri me ngastren per vleresim siq janë Bafti Shabiu, i 

moshes 80 vjeçar, Xhafer Hakiu, rreth 40 vjeç dhe Hetem Halimi, i moshes 40 vjeç, ku që të tre 

këta persona kanë deklaruar se  dëmi nga pamundësia e shfrytëzimit të sipërfaqës nën ujërat e 

zeza, është pasojë e ujërave fekale që burojnë nga rrejti i kanalizimit, e natyrisht se edhe ujërat 

atmosferik e ndohmojnë shpërndarjen dhe daljen nga puseta të ujerave të kanalizimit, andaj 

edhe konstatimi im buron nga keto dëshmi dhe prova materiale, ishte shprehur eksperti. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës, KRU „‟Hidromorava‟‟ në parim nuk e kishte kundershtuar 

precizimin dhe ndryshimin e padisë së paditësit, por e kishte kundërshtuar bazën jurdike të saj. 

 

Gjykata kishte urdhëruar ekspertin e bujqësisë që në seancën gjyqësore, të bëjë plotësimin e 

ekspertizes, duke e logaritur edhe vitin 2020, si fitim të humbur për mosmbjelljen e kulturës së 

grurit si dhe mos llogaritjen e subvencionimit. 

Ndërsa, eksperti kishte shtuar vlerën për shumën prej 416 euro dhe ne total vlera e fitimit te 

humbur për sipërfaqën prej 11775 m², e ngastres numer 57-4 ne ZK Drobesh  është  2,639.02 

euro. 

 

Përfaqësuesi i paditesit, ishte pajtuar me vlersimin plotësues të ekspertit, ndërsa pala e paditur 

nuk e kishte kontestuar vlersimin plotësues qe eksperti e kishte bërë, por në tërësi bazën 

juridike. 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike të kësaj çështje, për aq sa palët 

ndërgjyqëse përmbushin detyrimin e tyre për t`i parashtruar ato, në kuptim të nenit 7.1 të LPK- 

së, ka administruar një sërë provash si: ankesa e datës 29.08.2016, nga ana e paditësit Afet 

Xhaferi, të drejtuar “Eco-higjienës” Sh.p.k. në Gjilan, certifikatën e pronës për ngastrën 57-4, 

si dhe kopja e planit e datës 29.08.2016, në emër të paditësit N.N(Ilaz), 7 foto në kolor, të 

sipërfaqës së ngastrës 57-4,  4 foto në kolor me dominim të pusetave të dorëzuara nga e 

paditura, përgjigja e zyrës se prokurorimit e Komunes së Vitisë, së kërkesës numër 02-320/04-

36214, e datës 30.10.2020, nga e paditura „‟Hidromorava‟‟, ekspertiza kadastrale e datës 

05.01.2021, e hartuar nga eksperti Feat Shaqiri dhe ekspertiza e ekspertit te bujqësisë Skender 

Ahmeti, e datës 15.01.2021, me plotësimet e dhëna drejtperdrejt ne seancë, nga eksperti 

përkatës. Palët nuk kishin vërejtje në provat e lexuara. 

 

Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i paditësit, Afet Xhaferi, av. Minir Arifi, në tërësi kishte 

mbetur pranë padise dhe kerkespadisë, si dhe precizimit te saj duke e ndryshuar ne senacen 

kryesore, andaj kishte kërkuar shumën totale prej 2,639.02 euro, të gjitha me kamatë ligjore 

prej 8%, nga data e suhtrimit te padise me datë 30 gusht 2016, e deri ne pagesen definitive, si 

dhe shpenzimet e procedurës të cilat i kishte specifikuar dhe ate; 104 përpilim te padise, 40 per 

taksen gjyqesore, 200 euro per ekspertize te bujqësise, 150 euro per ekspertizë të gjeodezise si 

dhe 675 për përfaqësim te avokatit në 5 seanca gjyqëore, për secilën nga 135 euro.  

 

Përfaqësuesi i të paditurës fjalën përfundimtare gjykatës ia kishte dërguar në formë të shkruar, 

nga e cila veçojmë: duke e kontestuat në tërësi kërkesëpadinë e paditësit, e duke mbetur pranë 

përgjigjes në padi. Madje krejtësisht në fjalën përfundimtare ishte thirrë edhe në institutin e 
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parashkrimit të kërkesës, duke e përmendur nenin 357.1, të LMD-së, sipas së cilit nen thuhet se 

kërkesat për dëmin e shkaktuar parashkruhen për tri vite, nga data kur i dëmtuari ka marrë 

dijeni për dëmin dhe për personin , i cili e ka shkaktuar dëmin. 

E kishte kundërshtuar ekspertizën e ekspertit të bujqësisë, për arsye se eksperti nuk ka 

përmendur se ku është bazuar eksperti në përcaktimin e vlerave për fitimin e humbur, sikur se 

nuk është thirrë në dispozitat ligjore që e determinojnë përcaktimin e vlerave. 

Gjykata duke u bazuar ne nenin 8, të LPK-së, veçoi provat veç e veç dhe si tërësi, andaj 

konstaton se:  

-   Me leximin e ankesës së datës 29.08.2016, nga ana e paditësit Afet Xhaferi, të drejtuar 

“Eco-higjienës” Sh.p.k. në Gjilan e dorëzuar përmes postës me vërtetim rekomandimi 

nr.1510599, gjykata vërteton se paditësi iu ishte drejtuar me kohë të paditurës nga e cila kishte 

kërkuar eliminimin e defektit në kanalizimin e ujërave të zeza në pronën e tij private.   

-    Nga certifikata e pronës për ngastrën 57-4, si dhe kopja e planit e datës 29.08.2016, në emër 

të paditësit N.N(N), mësohet se ngastra e cila nuk mund të punohet dhe shfrytëzohet nga 

paditësi, përveç se është në pushtetin faktik të paditësit, ajo është edhe e regjistruar në emër të 

tij, prandaj ky konstatim e vërteton legjitimitetin aktiv të palës paditëse. Ky fakt asnjëherë nuk 

ishte kontestues. Shiqimi i fotove në kolor, të sipërfaqës së ngastrës 57-4 dhe  4 foto në kolor 

tjera me dominim e pusetave të dorëzuara nga e paditura, vërtetojnë gjendjen faktike dhe reale 

të kësaj ngastre. 

-  Kurse me leximin e përgjigjes së zyrës se prokurorimit të Komunës së Vitisë, drejtuar 

kërkesës numër 02-320/04-36214, e datës 30.10.2020, nga e paditura „‟Hidromorava‟‟ mësohet 

se kjo zyrë e komunës së Vitisë, përmes kësaj përgjigje e kishte njoftuar KRU “Hidromorava” 

se kanalizimi në fshatin Drobesh ishte realizuar gjatë vitit 2009, investitor ishte CDI-ja 

zvicërane, projektuese ishte NNP “Art Projekt” nga Vitia, kurse zyra e prokurimit nuk ka dosje 

të këtij projekti, por vetëm kishte siguruar informacione. 

-  Ekspertiza kadastrale e datës 05.01.2021, e hartuar ne eksperti Feat Shaqiri, identifikon 

ngastrën nr.57-4, si dhe përcakton sipërfaqen prej 11775 m², e cila realisht nuk kishte mundur 

të shfrytëzohej nga paditësi. 

-  Ekspertiza e ekspertit të bujqësisë Skender Ahmeti e datës 15.01.2021, me plotësimet e 

dhëna drejtpërdrejt ne seancë, përcakton bazën juridike të kërkesëpadisë së paditësit dhe 

lartësinë e vlerësimit të kompensimit të dëmit të shkaktuar.   

Barrën kryesore për vërtetimin e ekzistimit të dëmit në vazhdimësi nga viti 2016 e deri më tani 

e paraqet Ekspertiza e ekspertit të bujqësisë Skender Ahmeti, e nxjerrë nga vendi i ngjarjes. 

-  Si tërësi këto prova vërtetojnë përgjegjësinë në mos bërje nga ana e të paditurës, nga e cila 

buron e drejta subjektive e paditësit. 

Në anën tjetër deklaratat e ofruara nga pala e paditur, nuk paraqesin bazë për shmangien e 

përgjegjësisë.  

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e palëve ndërgjyqëse. 

Pretendimi i palës paditëse se nuk ka mundur ta mbjell arën e tij me numër të ngastrës 

kadastrale 57-4, me sipërfaqen prej 11775 m², në zonën kadastrale në Drobesh, për shkak të 

rrjedhës së gypave të kanalizimit  u vërtetua nga gjykata, me shqyrtimin dhe ekzaminimin e 

provave, ndërsa gjykata këtë fakt e vërtetoi edhe me vrojtimin e drejtërdrejt të kësaj ngastre në 

vendin e ngjarjes.  

Në rastin konkret paditësi realisht ishte privuar dhe penguar nga fitimi në të ardhmen (fitimi i 

humbur), pasi që nga viti 2016 deri në vitin 2020, nuk kishte mbjell arën e vetë, për arsyet e më 

sipërme.  

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e të paditurës si janë, se rrjetin e kanalizimit, investimet 

dhe trasën e ndërtimit të kanalizimit i ka realizuar Komuna e Vitisë, ndërsa KRU 

“Hidromorava” e mirëmban këtë rrjet të kanalizimit, pastaj në këtë segment të rrjetit të 

kanalizimit bllokimet e kanalizimit ndodhin shpesh, pastaj se rrjeti actual i kanalizimit nuk 
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mund t`i përballoj ujërat me rastin e reshjeve të mëdha, ku sipas vlerësimit të gjykatës këto 

deklarime janë pranim indirekt i përgjegjësisë, pasi që e paditura pranon se rrjetin e kanalizimit 

e mirëmban vetë ajo, ndërsa dëmi ka ndodhur dhe fitimi është penguar pikrisht nga 

mosmirëmbajtja e duhur e këtij rrjeti. 

Pastaj, deklarimi se shkaktimi i dëmit në rastin konkret nuk ka të bëjë me veprimet aktive 

(bërje), por me veprimet pasive (mos bërje) edhe pse veprimet të cilat mund t`i shkaktojnë dëm 

tjetrit parimisht janë të kundërligjshme, mirëpo kjo rregull nuk mund të aplikohet në rastin 

konkret, pasi që shkaktimi i dëmit ka ndodhur gjatë ushtrimit të veprimtarisë me interes të 

përgjithshëm, ku edhe shpërblimi i dëmit në këtë rast përjashtohet, pasi që është shkaktuar me 

ndikimin e forcës madhore (vis major), pra të vërshimeve. Këtë pretendim nuk mund ta pranoj 

gjykata pasi që në rastin konkret dëmi nuk ka ndodhur në një rast (atëher do të kishim 

kompensim), por ai ka ndodhur vazhdimisht nga viti 2016, deri më 2020, kur është mënjanuar 

defekti në kanalizim, pra këtu kemi të bëjmë me pengimin e rritjes së pasurisë së paditësit. 

Paditësi kishte bërë kërkesa për menjanimin e rrezikut të dëmit vazhdimisht tek e paditura. 

Nuk mund të lirohet nga përgjegjësia për kompensimin e fitimit të humbur e paditura, nga se 

dëmi nuk është shkaktuar nga veprimi i palës së dëmtuar – paditësit, apo palës së tretë, pastaj 

paditësi nuk ka kontribuar aspak në zvoglimin e fitimit të humbur tek ai. 

 

Gjykata lidhur me pretendimin e të paditurës se kërkesa e paditësit është parashkruar duke u 

thirrë në nenin 357.1, të LMD, sqaron se nuk kemi parashkrim me faktin se padia është 

dorëzuar në vitin 2016, ku edhe kërkesa e paditësit për fitimin e humbur është nga viti 2016 

deri më 2020. Por, gjithsesi kjo kërkesë edhe po të ishte e bazuar, nuk do ta pranonte gjykata, 

pasi që është dhënë në fjalën përfundimtare, në formë të shkruar, andaj si e till do të ishte në 

kundërshtim me nenin 7.3 të LPK-së.   

Duke u nisur nga kjo gjendje dhe nga provat materiale që ka ofruar pala paditëse, gjykata duke 

vërtetuar drejt dhe saktë gjendjen faktike, konstaton se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar 

në prova dhe fakte.  

           Andaj, gjykata duke u bazuar në gjitha këto prova dhe fakte të pakontestueshme, duke 

qenë e pavarur në vendosje, miratoi kërkesëpadinë e paditësit, si në dispozitiv të vendimit, 

duke e bazuar në nenin 137 dhe 138 të LMD-së . 

Gjykata gjatë vlerësimit të lartësisë së fitimit të humbur ka marrë në konsiderim fitimin që ka 

mund ta prit në mënyrë të bazuar sipas rrjedhjes së rregullt të gjërave, realizimi i të cilave është 

penguar nga (mos) veprimi, respektivisht lëshimi që ka qenë dasht ta ndërmerrte e paditura 

(neni 173.3 i LMD-së). 

            Vendimi lidhur me shpenzimet e procedurës është bazuar në nenin 452, paragrafi 1. të 

LPK-së, duke mos e pranuar kërkesën për përpilimin e padisë në shumë prej 104 €, pasi që 

askund nuk vrejtëm se padia ishte përpiluar nga ndonjë avokat. Shkalla e kamatës prej 8%, u 

bazua në nenin 382 të LMD-së. Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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                                                                                          Gj y q t a r i 

                                                        Raif Fazliu 

 

  

 

KËSHILLË JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë, në afat prej 15 

ditësh, pas ditës së pranimit të njejtit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

permes kësaj gjykate.    


