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                                                                                                                               C.nr.503/21 

 

GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ, DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

divizioni civil,  me gjyqtaren Mirlinda Bytyqi Rexhepi, në çështjen kontestimore sipas padisë 

së paditësve K.A.nga Ferizaj, A.K.nga Ferizaj, K.A.2nga Ferizaj, A.I.nga Ferizaj dhe F.G.nga 

Ferizaj që të gjithë me vendbanim në Ferizaj në rr. “Astrit Bytyçi”, të cilët me autorizim i 

përfaqëson av. Visar Musa me vendbanim në Ferizaj rr. “Driton Islami” kundër të paditurës 

Komuna Ferizaj – Drejtoria për Urbanizëm dhe Mjedis, të cilën me autorizim e përfaqëson 

Sami Vranovci, lidhur me kompensimin e dëmit – fitimin e humbur, vlera e kontestit 255.417.6

€,  në seancën e datës 21 shkurt 2022 mori ndërsa me datë 16 mars 2022 përpiloi me shkrim 

këtë:  

 

A K T G J Y  K I M 

 

I.REFUZOHET në tërësi si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve K.A.nga Ferizaj, A.K.nga 

Ferizaj, K.A.2nga Ferizaj, A.I.nga Ferizaj dhe F.G.nga Ferizaj, e ushtruar kundër të paditurës 

Komuna Ferizaj - Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit lidhur me kompensimin e dëmit dhe 

fitimit të humbur  në shumën e përgjithshme prej 255.417.6 /dyqind e pesëdhjetë e pesë mijë 

e katërqind e shtatëmbëdhjetë euro e gjashtë cent/ €.  

 

II.Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale 

 

 

A r s y e t i m i 
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Paditësi K.A.nga Ferizaj me vendbanim në Ferizaj në rr. “....”  nëpërmjet të autorizuarit të tij 

av.Visar Musa me datë 05.11.2019 ka parashtruar padi kundër të paditurës Komuna Ferizaj - 

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit lidhur me kompensimin e dëmit.  Me datën 31.01.2020, i 

autorizuari i paditësit av. Visar Musa ka dorëzuar një parashtresë lidhur me zgjerimin e padisë 

në kuptimin subjektiv me qëllimin e ekonomizimit të procedurës ku ka kërkuar nga gjykata që 

si paditës të trajtohen K.A.nga Ferizaj, A. K., K.A.2, A.I.dhe F.G.të gjithë nga Ferizaj në rr. 

“....” ndërsa pjesën tjetër të padisë së bashku me provat ka theksuar se mbeten të njëjtë.  

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Paditësit nëpërmjet të autorizuarit të  tyre av. Visar Musa në padi në seancat e mbajtura ndër të 

tjerash ka deklaruar se paditësit me datën 24.03.2015 pranë Noterit publik në Ferizaj Noter 

Selatin Shahini ishte lidhur kontrata për bashkëinvestim në ndërtim të objektit banesor – afarist 

të cilat objekte banesore afariste sipas kësaj kontrate palët ishin dakorduar që paditësja e dytë 

të ndërtoj katër objekte banesore në fazat e përcaktuara në këtë kontratë në bashkë investim me 

pronarin e tokave K. H.z. K. H.2, z. F. G., dhe z. A.I.të cilët janë pronar juridik të 

patundshmërive të përshkruara si në faqen 3, neni 1.1 i kontratës së lartcekur. Ndërsa ka 

theksuar se Investitor sipas kontratës ishte “.....” sh.p.k kishte planifikuar ndërtimin e katër 

blloqeve të ndërtesave në një vlerë të investimit prej 2 milion euro, dhe pas ndërtimit palët 

kontraktuese ishin pajtuar ashtu siç parashihet në kontratën për bashkëinvestim
1
. Më pas ka 

theksuar se pas lidhjes së kësaj kontrate, i kishin filluar procedurat ligjore sipas ligjit mbi 

ndërtimin nr. 04/L-110 të datës 31.01.2012 për lejen ndërtimore ndërsa sipas njoftimit të 

Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mjedis të Komunës së Ferizajt të datës 11.06.2015, ishin 

udhëzuar që të kompletojnë dokumentacionin e nevojshëm për aplikim. Me datën 23.06.2015, 

Komuna Ferizaj - Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit kishte nxjerr vendimin ku i lejohet leja 

mjedisore. Me tutje thekson se datën 30.06.2015, drejtoria e lartcekur kishte nxjerr vendimin 

për leje ndërtimore me nr. .....  për ndërtimin e objektit kolektiv dhe afarizëm sipas kushteve të 

përcaktuara thuhet në këtë leje ndërtmore.  Pasi investitori fillon me ndërtimin e objektit sipas 

kontratës me datën 20.07.2015 Drejtori i Urbanizmit kishte nxjerrë aktin  pezullim i 

përkohshëm i lejes ndërtimore me nr....të datës 30.06.2015. Me datën 01. 06.2018 drejtoria e 

lartcekur kishte nxjerr vendimin e ri për leje ndërtimore ndërsa përsëri e ka pezulluar të njëjtin 

ndërsa me datën 20.09.2018 kishte lëshuar vendinin tjetër për leje ndërtimore sipas të cilit ishte 

                                                 
1
 Shih kontratën për bashkëinvestim të dates 24.03.2015. 
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lejuar ndërtimi i sipërfaqeve bruto prej objekteve që është 11893.34m2. Më tutje ka theksuar se  

paditësit padrejtësisht i ishte privuar nga e drejta e saj legjitime për të ndërtuar objektin banesor 

afarist sipas kontratës mbi bashkë investimin dhe sipas leje ndërtimore dhe atë ishin penguar që 

nga data 20.07.2015 e deri me datën 20.09.2018.  

Më tutje ka shtuar se gjatë shqyrtimit kryesori e veçanërisht administrimit të provave materiale 

të cilat u administruar në seancën e sotme është vërtetuar detyrimi i të paditurës ndaj paditësve 

për çka ka konsideruar se është vërtetuar baza juridike e kërkesëpadisë tani është vërtetuar në 

tërësi, andaj i ka propozuar gjykatës që që miratoj padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve dhe 

atë nga ekspertiza me shkrim nga eksperti financiar dhe atë lartësinë përgjithshme prej 

255.417.06€, dhe atë K. A.lartësinë prej 79539.9€, dhe atë K. A.2. 126295.2€, F. G.15985.2 

dhe A.I.33597.3€ me kamat ligjore prej 8% nga dita e paraqitjes së padisë deri në pagesën 

definitive e po ashtu ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës dhe atë për 5 seanca një seancë 

845€ apo gjithsej 4225€, për përpilimin e padisë 650€ për taksë gjyqësore 100€m për 

ekspertizë 151€.  

 

E paditura nëpërmjet të autorizuarit të saj në përgjigje në padi si dhe gjatë seancave të mbajtura 

ndër të tjerash ka deklaruar se e kundërshton në tërësi padinë e paditësve. Bazuar në vendimin 

me nr. 01n.r 14 te datës 23.02.2015 të Kuvendit Komunal të Ferizajt me të cilin është vendosur 

për revidimin e planit rregullues për zonën e I-të dhe Zonën e VIII-të me të cilin është miratuar 

revidimi të Planit rregulluese për zonën e I-rë dhe VII-të me fokusim të veçantë në rritjen e 

koeficientit të ndërtimit në tërë hapësirën e zonës së I-të dhe dhe zonës së VIII-të që ishte 2.6 

deri më tani me 4.5 nga kjo rezulton se kjo ka të bëjë me rritjen e koeficientit. Sipas shkresës së 

Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës me referencë ZSP / 

2015 dt. 08.07.2015 për revidimin e Planit Rregullues për zonën e I dhe VIII-të Komisioni i 

përbashkët i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe Ministrisë së 

Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), në bazë të vendimit të qeverisë së Republikës së 

Kosovës nr. 02-117 të datës 07.04.2010 për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së akteve të Komunave 

për kompetenca vetanake dhe për kompetenca të deleguara si dhe Rregullores nr. 02/2021 për 

Fushat dhe Përgjegjësitë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrave me 

01.07.2015 ka pranuar Vendimin e KK-Ferizaj 01 nr. 71 të datës 17.06.2015 si vendim të 

ndryshuar për vlerësimi të ligjshmërisë. Ndërsa Komisioni i përbashkët MMPH – MAPL për 

mbikëqyrjen e ligjshmërisë së akteve të komunave nga fusha e planifikimit urban shqyrtoi 

vendimin e KK-Ferizaj 01.nr. 1 për revidimin e Planit Rregullues për zonën e I dhe të VIII- të 

të aprovuar me datën 23.02.2015, dhe të cilët kishin konstatuar se është përmirësuar 
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bazueshmëria ligjore për nxjerrjen e tij duke e plotësuar dhe referencën e procesit të ndryshimit 

dhe plotësimit të planeve rregulluese për zonën e parë dhe zonën e tetë. Mirëpo për shkak se 

numri i Vendimit të sjellë për shqyrtim 01.nr. 71 te datës 17.06.2015 nuk korrespondon me 

datën e mbajtjes së mbledhjes së Kuvendit të Komunës e cila është datë e njëjtë e mbajtjes së 

mbledhjes së Kuvendit për nxjerrjen e Vendimit paraprake 01.nr. 14 pr revidimin e planit 

rregullues për zonë e I dhe VIII i cili është sjellës për shqyrtim më 10.03.2015. andaj komisioni 

ka rekomanduar që vendimi të kthehet në rishqyrtim në seancën e ardhme nga KK-0të Ferizajt 

të nxirren vendime të veçanta për secilin plan rregullues të hollësishëm. I autorizuari i të 

paditurës më tutje ka theksuar se për aktin administrativ për pezullim të përkohshëm, palët 

paditëse nuk i kanë shterur mjetet e brendshme juridike  për hapjen e konfliktit administrativ, 

dhe se paditësit me asnjë provë nuk e kanë provuar faktin se e kanë bërë të drejtën e ndërtimit 

në regjistrimin në kuptim të nenit 273 të LPDTS=së sepse regjistrimi i së drejtës së ndërtimit 

në regjistrimin e të drejtave në paluajtshmëri ka karakter konstituiv sidomos kur ajo ka krijohet 

me anë të kontratës për të drejtën e ndërtimit, kurse në kuptim të nenit 9 të ligjit nr 04./L-110 

për ndërtim në par 8 të këtij neni  thuhet “kundër vendimit të organit administrativ pala ka të 

drejtën e ushtrimit të mjetit juridik në pajtim me ligjin e procedurës administrative dhe të hap 

konflikt administrativ në pajtim me ligjin për konflikt administrativ. Më tutje ka shtuar se sa i 

përket ekspertizës financiare e njëjta është e përgatitur në mënyrë jo profesionale dhe 

paushalle. Meqenëse janë plotësuar të gjitha kushtet dhe vendimi i pezullimit është anuluar dhe 

palëve paditëse kanë marrë vendimin për leje ndërtimore me datën 01.06.2018, ka konsideruar 

se të gjitha vendimet e organit të shkallës  së dytë  MMPH janë të detyrueshme për Komunën 

dhe Komuna ka vepruar në bazë të këtij vendimi dhe të gjitha që u theksuan ka kërkuar që 

padinë e paditësve ta refuzoj si të pa bazuar. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Gjykata me qellim të vërtetimit sa më të drejtë  të gjendjes së fakteve të çështjes, 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 sër provash dhe atë:  çertifikata e pronësisë në emër të K.K. A., 

kopja e planit,  vendim për leje ndërtimore nr. ... të datës 30.06.2015, vendim për miratimin e 

planit Zhvillimor Komunal 2017/2025 i Komunës së Ferizajt me 01.nr. 147 me datë 

25.09.2017, vendim për leje ndërtimore nr. ... dhe kopja e planit, Pezullim i përkohshëm nr 04-

108/2015 datë 20.07.2015, kontratë për bashkë investim LRP.nr.2409/2015 REF.nr.1128/2015, 

parashtresë për zgjerimin e padisë  datë 31.01.2020, certifikatë pronësore me numër .... datë 
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08.08.2018, kopje e planit, vërtetim LRP.nr.12538/2018, Vërtetim LRP.nr.12539/2018, 

aktgjykim PKR.nr.204/17 datë 05.01.2021, ekspertizë financiare datë 30.06.2021, kontrate e 

datës 28.06.2021 dhe aneks LRP.nr.6175/2020 REF 2460/2020. 

 

Gjykata pasi vlerësoj provat e administruara veç e veç ka vërtetuar këtë gjendje faktike: me 

datën 24.03.2015 pranë Noterit Selatin D. Shahini në mes të paditësve dhe “...” Sh. P. K, ishte 

lidhur një kontratë për bashkëinvestim në ndërtimin e objektit banesor - afarist, dhe pas lidhjes 

së kësaj kontrate paditësit kishin filluar procedurat administrative për marrjen e vendimit për 

leje ndërtimore për objektin e cekur më lart, dhe pas aplikimit me datën  30.06.2015 në 

Komunën Ferizaj – Drejtorinë për Urbanizëm dhe Mjedis kishte lëshuar Vendimin për leje 

ndërtimore me nr. ... për ndërtimin e objektit kolektiv dhe afariste sipas kushteve të 

përcaktuara, mirëpo, me datën 20.07.2015 drejtoria e lartcekur kishte nxjerrë një Vendim 

përmes të cilit e kishte pezulluar përkohësisht lejen ndërtimore .... 

 

Gjykata konstaton se nëpërmjet palëve ndërgjyqëse ishte kontestuese baza juridike për 

kompensimin e dëmit dhe fitimi i humbur dhe gjithashtu kontestuese ishte edhe lartësia e 

kërkesës së saj. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve dhe provave të lartcekura, në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku 

dhe ka gjetur se: 

 

Kërkesëpadia e paditësve është tërësisht e pabazuar. 

 

Nga leximi i Vendimit për Leje Ndërtimore me nr. .... te datës 30.06.2015, i marrë nga 

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit – Komuna Ferizaj, gjykata ka konstatuar se paditësit iu 

është lëshuar leja ndërtimore dhe atë për punët ndërtimore në vijim në nr e parcelës .... ZK 

Ferizaj, për ndërtim të ri, kategoria e II dhe për Banesë Kolektive dhe afarizëm. 

 

Nga leximi dhe analizimi i aktit administrativ me të cilin pezullohet Vendimi i lejes ndërtimore 

me nr....të datës 30.06.2015, të nxjerrë nga Komuna e Ferizajt  - Drejtoria e Urbanizmit dhe 

Mjedisit, gjykata ka konstatuar se nëpërmjet një urdhërese të Kryetarit të Komunës me nr. 01. 

Nr. 168/15 është pezulluar Leja ndërtimore e lëshuar në emër të paditësve dhe e cila sipas 

këshillës juridike të të njëjtit akt është përcaktuar se kundër aktit të pezullimit, pala e pa 
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kënaqur mund të ushtron ankesë në afat prej 30 ditë nga dita e pranimit të vendimit, Ministrisë 

për Mjedis dhe Planifikim Hapësinor në Prishtinë, drejtpërsëdrejti ose përmes Drejtorisë së 

Urbanizmit.  

Nga leximi i Vendimit për Miratimin e Planit Zhvillimor Komunal 2017 – 2025 me nr ... të 

datës 25.09.2017 i Komunës së Ferizajt për periudhën tetë vjeçare në të cilin vendim është 

miratuar PZHK 2017-2025, ndërsa i njëjti vendim është dërguar në Organet e shkallës së dytë 

gjegjësisht Ministrisë për Administrimin e Pushtetit Lokal (MAPL) dhe Ministrisë për Mjedis 

dhe Planifikim Hapësinor (MMPH), të cilat pas shqyrtimit dhe analizimit kanë vlerësuar se akti 

i Komunës nuk është në kundërshtim me dispozitat e legjislacionit në fuqi dhe si i tillë mund të 

prodhojë efekte juridike.  

 

Nga  leximi i Vendimit për Leje Ndërtimore i datës 01.06.2018, gjykata ka konstatuar se të 

njëjtin vendim në pikën I të dispozitivit të aktit administrativ anulohet Vendimi mbi pezullimin 

e lejes ndërtimore me nr. 04-108/2015, të datës 20.07.2015, dhe njëkohësisht në pikën II të 

dispozitivit të aktit administrativ u lejohet paditësve ndërtimi i Objektit për Banim Kolektiv me 

Afarizëm me Etazhitet B+P+8+PH, dhe në të njëjtin vendim në pjesën arsyetuese të vendimit, 

shpjegohet se me hyrjen në fuqi të Vendimit Komunal me nr. 01.147 të datës 21.09.2017 me të 

cilin vendim është miratuar PZHK 2017-2025 dhe janë anuluar të gjitha planet rregullative që 

nuk janë në përputhje me PZHK-snë (MAPL – MMPH të cilat kishin konfirmuar ligjshmëritë 

dhe kishin konkluduar se ky vendim mund të prodhoj efekte juridike.  

 

Nga leximi i ekspertizës financiare të përpiluar nga eksperti Muhamed Murati me datë 

30.06.2021, konstatohet se lidhur me pretendimet e paditësve për fitimin e humbur, kamatën, 

vlerën dhe natyrën e dëmit është bërë vlerësimi i humbjeve së shkaktuara nga mos realizimi i 

kontratës në qiranë e supozuar për një muaj dhe vlerësimi për një banesë prej 30 muajt ka 

konstatuar se është paditësin K. A. – 2651.33x30=79.539.9, Për F. G.-532.84x30 =15,958.2€, 

Për A.I.-1119.91x30 =33,597.3€, gjithsej 8513.92€x30= 255,417.6€. Mirëpo gjykata ka 

konstatuar se për tu aprovuar këto shuma të përcaktuara me ekspertizë duhet patjetër të ekzistoj 

dhe të vërtetohet përgjegjësia e fajit ashtu siç do ta elaborojmë më poshtë lidhur me 

pretendimet e paditësit me dëmin e shkaktuar dhe fitimin e humbur.  

 

 

Baza ligjore:  
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Me nenin 1 të Ligjit për Procedurës Kontestimore është përcaktuar se “Me ligjin për 

Procedurën Kontestimore caktohen rregullat procedurale në bazë të cilave gjykata shqyrton dhe 

i zgjidh kontestet nga marrëdhëniet juridiko-civile të personave fizikë dhe juridik, po që se me 

ligj të posaçëm nuk është përcaktuar ndryshe.”  Andaj, paditësi, paraprakisht të drejtat e 

pretenduara për të cilat kishte vlerësuar se i janë cenuar nga pezullimi i aktit administrativ dhe 

për të njëjtin kërkon nga gjykata civile kompensimin e demit dhe fitimin e humbur sipas 

dispozitave të LMD -së, do të duhej t’i shfrytëzonte të gjitha mjetet juridike në procedurën 

administrative, përfshirë edhe procedurën para organit të shkallës së dytë dhe më pas 

mundësinë e hapjes së konfliktit administrativ në Gjykatën Themelore në Prishtinë – 

Departamenti për çështje administrative.  

 

Gjykata duke u bazuar se aktit administrativ objekt kontesti ishte nxjerre në vitin 2015 dhe në 

të cilin vit ka qenë në fuqi ligji për procedurën administrative (Nr. 02/L-28) në nenin 127 ku 

përcaktohet se 1. Ankimi administrativ mund të bëhet në formë të kërkesës për rishqyrtim ose të 

ankesës. Çdo palë e interesuar ka të drejtë të ankohet kundër një akti administrativ ose kundër 

refuzimit të paligjshëm për nxjerrjen e aktit administrativ.. Organi administrativ të cilit i 

drejtohet ankimi shqyrton ligjshmërinë dhe rregullsinë e aktit të kontestuar. 

  

Duke u bazuar në ligjin e sipër cekur palët e interesuara do të duhej t’i drejtoheshin gjykatës 

vetëm pasi të kenë shteruar mjetet administrative të ankimimit. Ndërsa paditësit në rastin 

konkret lidhur me vendimin e datës 20.07.2015  për pezullimin e aktit administrativ të 

Vendimit me nr......të datës 30.06.2015 edhe pse në aktin administrativ kanë qenë të njoftuar që 

në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të vendimit kanë të drejtë që të ushtrojnë ankesë 

kundër aktit administrativ të cilën si organ i shkallës së dytë do ta shqyrtonte gjegjësisht 

Ministria për Mjedis dhe Planifikim Hapësinor në Prishtinë, paditësit me asnjë provë nuk kanë 

ofruar dëshmi  gjykatës për ta bindur se të njëjtit kishin ushtruar  ankese  kundër vendimit mbi 

pezullimin e aktit administrativ. Gjykata konsideron se padia e paditësve dhe kërkesëpadia e 

tyre është e pabazuar, dhe njëkohësisht e parakohshme në aspektin e procedurës civile sepse 

paditësit do të duhej t’i shterin mjetet juridike në procedurën administrative. Ndërsa pas një 

vendimi të Organit të shkallës së dytë lidhur me rishikimin e ligjshmërisë së aktit administrativ, 

dhe më pas mundësisë për të iniciuar konflikt administrativ dhe vendosjes në mënyrë meritore 

dhe të prerë, do të vërtetohej se  akti administrativ mbi pezullimin e vendimit për leje 

ndërtimore a ka qenë i paligjshëm apo i ligjshëm dhe kësi soji a ka ardhur ky dëm me lëshimet 

e palës së paditur. 
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Vlerësimi përfundimtar i gjykatës 

 

Gjykata duke analizuar dhe vlerësuar çdo provë veç e veç dhe duke i ndërlidh në mes vete, ka 

konstatuar se paditësit nuk kanë shterur mjetet juridike administrative dhe çështja ka mbetur e 

paqartë lidhur me atë se a ka qenë i ligjshëm vendimi mbi pezullimin e aktit administrativ 

meqenëse kjo çështje është administrative dhe nuk i  është e drejtë dhe detyrë e departamenti i 

përgjithshëm civil të shqyrtoj dhe analizoj ligjshmërinë e vendimeve të organeve 

administrative.   

 

Gjykata lidhur me këtë çështje juridike erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësve është e 

pabazuar ngase si e tillë është e paqëndrueshme dhe e pa mbështetur ne prova përmes të cilave 

do të bindte gjykatën ashtu siç është paraparë në nenin 7.1 të LPK-së ku përcaktohet se: “palët 

kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të 

propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla.”  Si dhe bazuar në nenin 319 par 1 dhe 

2 të LPK-së meqenëse pala paditëse nuk ka arritur që të prezantoj prova përkitazi me 

pretendimet e saj edhe pse barra e të provuarit ka qenë në anën e palës paditëse si inicuese e 

kontestit në fjalë, gjykata nisur nga një gjendje e tillë dhe në pamundësi që të vërtetoi 

pretendimet e palës paditëse për shkak se e njëjta nuk ka sjellë asnjë provë të vetme, vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

Gjykata lidhur me refuzimin e kërkesëpadisë e ka bazuar edhe në nenin 136 të LMD-së në të 

cilin përcaktohet baza e përgjegjësisë se “kush i shkakton dëm tjetrit ka për detyrë ta 

kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij. “ ndërsa në rastin 

objekt kontesti nuk është provuar me asnjë provë të vetme se e paditura me vendimin e 

pezullimit të aktit administrativ gjegjësisht të Vendimit për Leje Ndërtimore ka ardhur tek 

dëmi i caktuar mbi të cilin thirren paditësit për kompensimin e dëmit material dhe fitimin e 

humbur. Pra,  gjykata vlerëson se për të ekzistuar përgjegjësia e fajit lidhur me kompensimin e 

dëmit dhe fitimit të humbur, duhet të ekzistoj dhe të vërtetohet dëmi i shkaktuar nga një veprim 

i paligjshëm dhe i shkaktuar me fajin e tij.  sipas të cilës do të detyrohej e paditura për 

kompensimin e dëmit dhe fitimit të humbur. 

 

Andaj, duke konstatuar kështu, gjykata e refuzoj në tërësi kërkesëpadinë e paditësve për arsye 

se të njëjtët me asnjë provë bindëse nuk dëshmuan para gjykatës se e paditura i kishte 
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shkaktuar dëm material dhe fitim të humbur në momentin e marrjes së vendimit mbi pezullimin 

e përkohshëm të lejes ndërtimore,  dhe për më tepër çështja ka mbetur e paqartë për arsye se të 

njëjtit nuk kanë përdorur mjetet juridike për të kontestuar atë akt për të cilin tani kërkojnë 

kompensimin e dëmit dhe fitimin e humbur.  

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës vendosi që në secila palë t’i bartë shpenzimet e 

veta procedurale.  

 

Baza ligjore Kushtetuta e Republikës së Kosovës nenet 22, 24, 31 dhe 54;  nenet  7.1, neni 

136, 319 par 1 dhe 2 të LPK-së të Ligjit për Marrëdhëniet të Detyrimeve dhe Konventa 

Evropiane e të Drejtave të Njeriut neni 6. 

 

Nga sa u theksua më lart u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, bazuar në nenin 143 të 

LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI I PERGJITHSHEM 

C.nr.503/21, me datën 16 mars 2022 

 

                                                                                           Gjyqtarja  

                                                                                               Mirlinda Rexhepi  Bytyqi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditësh, pas pranimit të tij, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtine, e të dorëzohet përmes 

kësaj Gjykate. 

 


