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E.Rev.nr.3/2019 

           GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët Shukri 

Sylejmani kryetar, Isa Kelmendi dhe Emine Kaçiku, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit 

N.T.SH “E.”, ...,  me seli në ..., kundër të paditurës Ujësjellësi Rajonal i Prishtinës, për shkak 

të kompensimit të dëmit, duke vendosur lidhur me revizionin e të paditurës të paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ae.nr. 300/2016 datë 29.10.2018, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më datën 07.02.2019 merr ketë : 

           

                                                     A K T GJ Y K I M  

  

           Refuzohet si i pabazuar revizioni i  të paditurës, i paraqitur  kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës Ae.nr. 300/2016 datë 29.10.2018. 

            

                                                    A  r  s  y  e  t  i  m  

            Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ae.nr. 300/2016 datë 

29.10.2018, është refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurës dhe është vërtetuar aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për Çështje  Ekonomike C.nr.284/2013 datë 

07.11.2016, me të cilin është aprovuar si e bazuar kërkesëpadia e paditësit dhe është detyruar 

e paditura që paditësit ti paguaj shumën prej 12.819,00 €, në emër të shpërblimit material si 

në vijim : në emër të dëmtimit të pajisjeve elektrike shumën prej 10.529,00 €, ndërsa në emër 

të dëmtimit të objektit afarist 2.290,00€, me kamatë ligjore prej 8% duke filluar nga data 

28.05.2013 si ditë e shkaktimit të dëmit e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet 

procedurale në shumë prej 2,292,00€, të gjitha në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të 

aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, e paditura me kohë ka paraqitur 

revizion për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të prishen të dy aktgjykimet e 

lartpërmendura dhe lënda të kthehet për rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. 

  Paditësi në përgjigje të revizionit kontestoi thëniet e revizionit dhe propozoi që 

revizioni të refuzohet si i pabazuar. 
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 Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK) shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion dhe gjeti se : 

  Revizioni i të paditurës është i pabazuar. 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se në lokalin e tij i cili gjendet në Fushë Kosovë, në 

rrugën e Pejës,  paditësi ka zhvilluar veprimtarinë tregtare të shitjes së sendeve të  ndryshme 

të amvisnisë,  se më datë 28.05.2013 në mëngjes herët paditësi kishte vërejtur se kishte 

pëlcitur një gyp i ujit në rrugë publike dhe si pasojë uji kishte vërshuar lokalin e tij në lartësi 

40.50 centimetra, duke i bërë dëme materiale në lokal dhe në sendet që i ka pasur për shitje 

në lokal. Dëmi i shkaktuar në lokal është konstatuar me ekspertizën e ekspertit të 

ndërtimtarisë K. M., ndërsa dëmi i shkaktuar në pajisjet elektrike të cilat paditësi i ka pasur 

për shitje në lokal, është konstatuar në bazë të ekspertizës së Xh. S., inxhinier i 

elektroteknikës. Në bazë të ekspertizës së ndërtimtarisë  të ekspertit K. M., është vërtetuar se 

dëmtimi i pajisjeve të lartpërmendura elektrike rezulton nga rrjedha e ujit të gypit të 

shpërthyer i cili ka vërshuar lokalin afarist të paditësit. Këto fakte nuk janë kontestuese, por i 

padituri vazhdimisht konteston përgjegjësinë për shpërthimin e gypit të ujit të cilën pretendon 

t‘ia bartë Ministrisë përkatëse të Qeverisë së Kosovës duke thënë se ajo e ka vendosur gypin 

kontestues gjatë ndërtimit të rrugës, për çka ajo mban përgjegjësi. Paditësi me padinë e 

paraqitur kërkon që të detyrohet e paditura që dëmin dhe lartësinë e tij të konstatuar nga 

ekspertet e lartpërmendur , paditësit t‘ia paguaj në tërësi. 

 Në këtë gjendje faktike të vërtetuar kësi soji, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se në 

kuptim të nenit 136 paragrafi 1 dhe 2 të LMD-së, e paditura është përgjegjës për 

kompensimin e dëmit pasi që ajo ka qenë në menaxhim të gypit të ujësjellësit andaj mbanë 

përgjegjësi për rrezikun e shtuar nga pëlcitja e gypit të ujit dhe për kompensim të dëmit.  

  Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore ka refuzuar si të pa bazuar ankesën 

e të paditurës dhe ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë duke pranuar si të 

bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të së njëjtës gjykatë.  

  Gjykata Supreme e Kosovës pranon si të bazuar qëndrimin juridik të gjykatës së 

shkallës së parë dhe të dytë lidhur me pranimin si të bazuar të kërkesëpadisë së paditësit, kjo 

nga se aktgjykimet e këtyre gjykatave nuk përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore dhe me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, për të cilat në 

kuptim të nenit 215 të LPK gjykata e revizionit kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

  Në revizionin e të paditurës vetëm në mënyrë të përgjithshme thuhet se aktgjykimet e 

gjykatave përmbajnë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, pa u 
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sqaruar konkretisht se cilat janë ato, andaj kjo gjykatë konstaton se janë të pa bazuara thëniet 

në revizion përkitazi me shkeljet thelbësore të dispozitave procedurale. Të pa bazuara janë 

edhe thëniet në revizion sipas të cilave gjykatat gabimisht kanë zbatuar nenin 136,154 dhe 

155 kur të paditurën e kanë gjetur përgjegjëse për shkaktimin e dëmit dhe për obligimin për 

kompensimin e tij,  e nuk kanë zbatuar fare nenin 158 të LMD për lirimin e të paditurës nga 

kjo përgjegjësi, nga se në këtë drejtim aktgjykimet përmbajnë arsye të mjaftueshme për faktet 

juridikisht relevante për gjykim të drejt në këtë çështje juridike të cilat kanë të bëjnë me 

përgjegjësinë e të paditurës për kompensimin e dëmit të shkaktuar paditësit, dhe lidhur me 

obligimin e kompensimit të tij në lartësinë e dëmit të shkaktuar. Aktgjykimet e 

lartpërmendura përmbajnë vlerësim të drejtë të fakteve relevante, prandaj edhe sipas 

vlerësimit të  gjykatës Supreme, gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë drejt 

kanë zbatuar të drejtën materiale kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar.  

  Së këndejmi u refuzuan si të pabazuara edhe pretendimet e revizionit se përgjegjësia 

për shkaktimin e dëmit bie në Ministrin përkatëse të Qeverisë së Kosovës e cila në vitin 2008 

ka kryer punimet në rrugën e lartpërmendur dhe ka bërë ndërrimin e gypave të ujit. Këto 

pretendime u vlerësuan si të pabazuara për faktin se edhe nëse qëndron fakti se ndërrimin e 

gypave të ujit e paska bërë dikush tjetër e jo e paditura, është fakt notorë që menaxhimin e 

gypave të ujit e bën e paditura, andaj edhe ligjërisht ajo nuk mund ti shmanget përgjegjësisë 

eventuale objektive në rastet e shkaktimit të dëmit i cili rezulton nga ushtrimi i veprimtarisë 

së sajë.  

 Pasi që me pretendimet e revizionit as se si nuk vihet në pyetje aktgjykimi i gjykatës 

së shkallës së parë dhe të dytë, revizioni i të paditurës u refuzua si i pabazuar , në pajtim me 

nenin 215 të LPK u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                            GJYKATA SUPREM E KOSOVËS – PRISHTINË 

E.Rev.nr.3/2019 datë 07.02.2019 

 

Kryetar i kolegjit 

Shukri Sylejmani 

      

  

  

   


