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Numri i dokumentit:     00924976 

                                                                                                         C.nr.224/17 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil, me 

gjyqtarin Bekim Salihu , me procesmbajtësin Valmir Hakiu në çështjen juridiko-civile të 

paditësve  I.M dhe S.M nga fshati …, Komuna Ferizaj, të cilët me autorizim i përfaqëson 

avokat J.B nga Ferizaj,  kundër të paditurave B.E-GP me seli në Prishtinë, lagja Pejton, rr… 

…, kati …, Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson av.G.N, rr…. …, Prishtinë, dhe “J.C” 

SHPK, rr. … nr…., me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson Shoqëria e Avokatëve “SCLR 

Partners” SHPK me seli Soliteri Avalla P+12, në Prishtinë, baza e kontestit kompensim dëmi, 

pas mbajtjes së seancës kryesore publike , me dt.20.01.2020 ,  mori  ndërsa më dt. 17.03.2020, 

përpiloi këtë: 

A K T GJ Y K I M 

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësëve I.M dhe S.M nga fshati … 

Komuna Ferizaj , kundër të paditurës së dytë J.C – SH.P.K., me seli në Prishtinë, dhe 

DETYROHET e paditura që paditësve I.M dhe S.M  në emër të kompensimit të dëmit të 

shkaktuar në shtëpitë e ndërtuara në ngastren kadastrale nr...., t’ia paguajnë shumën prej nga 

2x2.500€ gjithsej shumën 5.000.00  € (pesë mijë euro), të cilën shumë e paditura është e 

obliguar t`ia paguajë paditësve, së bashku me kamatën 8%, nga dita e nxjerrjes së këtij 

aktgjykimi e deri në pagesën përfundimtare, si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 

1.134.00 euro të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

REFUZOHET në tërsi si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve I.M dhe S.M nga fshati .., 

Komuna Ferizaj, kundër të paditures së pare B.E GP, me seli në Prishtinë, me të cilen kanë 

kërkuar të detyrohet e paditura që paditësve tia kompensojë solidarisht shumën prej 5000€, në 

emër të demit të shkaktuar në shtëpit e banimit të ndërtuara në njësinë kadastrale nr...., dhe atë 

paditësit I.M, shumën prej 2500€ dhe paditësit S.M shumën prej 2500€, me kamat ligjore prej 

8%, nga data e ushtrimit të padisë.  

DETYROHEN  paditësit që në emër të shpenzimeve- taksës gjyqësore për padi kësaj gjykati ti 

paguajë shumën prej 20€ në afat prej 15 ditësh nga dita e  marrjes së aktgjykimit në dorëzim, 

nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

A r s y e t i m 

Paditësit I.M dhe S.M nga fshati …, Komuna Ferizaj, përmes të autorizuarit të tyre, kanë 

ushtruar padi me dt.24.03.2017, kundër të paditures  B.E – GP me seli në Prishtinë, ndërsa 

gjatë zhvillimit të kësaj procedure kishin propozuar zgjerimin e padisë në aspektin subjektiv 

edhe ndaj  J.C me seli  në Prishtinë, si e paditur e dytë në këtë çështje, duke theksuar se të 

paditurat gjatë kryerjes së punimeve për ndërtimin e autostradës Prishtinë – Hani Elezit, 
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konkretisht në vendin e quajtur …, që gjendet në fshatin … Komuna Ferizaj, gjatë 

shpërthimëve nga minimet, paditësve i’u kishin dëmtuar shtëpitë nga e cila kishin pësuar dëme 

materiale në këto shtëpi, paditësit paraqesin  këtë padi dhe i propozon gjykatës që të cakton 

seancë.  

Gjykata pas kundërshtimit të legjitimitetit pasiv nga e paditura e parë B.E, dhe propozimit të 

paditësve për zgjerimin e padisë në aspektin subjektiv ndaj të paditurës së dytë J.C, në seancën 

e dates 06.05.2019, ka aprovuar me aktvendim propozimin e paditësve që në këtë çështje si e 

paditurë e dytë të jetë J.C shpk me seli në Prishtinë. 

 Paditësit  nëpërmjet të të autorizuarit të tij në seanca dhe fjalën përfundimtare të dorëzuar me 

shkrim në gjykatë  deklaroi:  mbesim pranë theksimeve në seancat e kaluar duke i propozuar 

gjykatës që ta aprovojë kërkesë padinë e paditësve si të bazuar me arsyetim se para fillimit të 

shpërthimeve por edhe para incicimit të procedurës në gjykatë, paditësit si para shkaktimit të 

dëmit (dëmtimit të objektëve të banimit), ashtu që janë paraqitur dëmet e para, pa vonesë i 

kishte njoftuar verbalisht përgjegjësit e projektit që kanë qenë në vendin e ngjarjes, por jemi 

paraqitur edhe në zyrat tuaja e të paditures B.E , që gjenden në fshatin … , Komuna Ferizaj.  

Pas shkaktimit të dëmit , përkatësisht dëmtimit të objektëve – shtëpive të tyre paditësit i kishin 

njoftuar të paditurat lidhur me këtë dëm dhe rrezikut që mund të paraqitet në ditët në vijim. Po 

ashtu me datë 08.12.2016, rastin e kishin raportuar edhe në Policinë e Kosovës, Stacioni në 

Ferizaj dhe në formë të shkruar më datë 19.12.2016, i kishte dërguar njoftim të paditurës së 

parë, përmes të cilit kishin kërkuar evidentimin e dëmeve të shkaktuar, por edhe parandalimit 

të shkaktimit të tyre në ditët në vazhdim,  duke qenë se nuk kishin marrë përgjigje me shkrim 

dhe nuk kishin formuar as një komision për verifikimin e dëmeve dhe sanimin e tyre paditësit 

me datë 15.02.2017, i kishin dërzuar njoftimin e fundit të cilin njoftim ia kishin bashkangjitur 

edhe profaturat e lëshuar nga NN Kema Knauf duke kërkuar edhe kompensimin e dëmit sipas 

profaturave, duke i paralajmëruar edhe për inicimin e procedurës gjyqësore. As pas njoftimit të 

fundit e paditura nuk kishte kthyer përgjigje me shkrim dhe as nuk e kishte sanuar dëmin, gjatë 

shqyrtimit gjyqësor në deklaratën e dhënë nga paditësi I.M është pohuar fakti se disa persona 

janë paraqitur tek paditësi ku në takimin prezent kishte qenë edhe av J.B dhe të njëjtit 

verbalisht i kishin ofruar si kompensim shumën prej 1.500.00 euro, por të cilën shumë paditësit 

nuk e kishin pranuar ngase e njëjta nuk përkonte me dëmin që kishin pësuar. Nga përshkrimi i 

mësipërm mund të vërtetohet fakti se paditësit në vazhdimësi kishin bërë përpjekje që ti 

mbajnë të informuar të paditurit për dëmin që mund të posojnë për shkak të afërsisë së shtëpive 

të tyre me vendin e shpërthimëve – minimeve , për përpjeket e tyre që sanimi i dëmit të bëhet 

nga vet e paditura duke e njoftuar edhe verbalisht edhe me shkrim dhe faktin se pas dështimit 

të të gjitha këtyre përpjekve iu ka drejtuar institucioneve shtetërore, përkatësisht policisë edhe 

gjykatës, andaj duke u bazuar në gjitha provat i propozojmë gjykatës që ta aprovojë në tërsi 

padinë dhe kërkespadinë e paditësve si të bazuar, edhe pse në fjalen përfundimtare të paraqitur 

me shkrim kemi theksuar se e paditura e parë fillimisht kishte kundërshtuar legjitimitetin e 

paditësve se të njejtit nuk ishin pronar të ngastrave object kontesti e që në afatin e caktuar nga 

gjykata të njejtit e kishin rregulluar çështjen e pronësisë, gjithashtu e paditura B.E kishte 

kundërshtuar padinë dhe kërkesën e saj, në drejtim të asaj se të njejtës i mungon legjitimiteti 

pasiv në këtë çështje nga se e njejta lidhur me këtë çështje kishte të kontraktuar një kompani të 

tretë për kryerjen e punimeve nga fusha e minimeve, companinë “J.C” shpk, me pretendimin se 

e njejta është përgjegjëse për dëmin eventual në këtë rast. Ku paditësit gjatë kësaj procedure 

kishin zgjeruar padinë në drejtim të paditures së dytë J.C, e cila edhe në përgjegje në padi edhe 

gjatë shqyrtimit gjyqësor  kishte elaboru situaten rreth llojit të materialit eksploziv dhe metodat 

e përdorimit  të eksplozivit dhe kishte kundërshtuar edhe faktin se shtëpit ishin pa leje 

ndërtimore si dhe duke kundërshtuar edhe ekspertizen e ekspertit të ndërtimtarisë, ku më von të 
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paditurat nuk e kishin mohuar faktin se në vendin e quajtur Gllavicë ishte përdor eksploziv, 

mandej se kishin kontaktuar me paditësit dhe se i kishin ofruar shumë minimale për 

kompensimin e demit të pësuar, gjatë procedures paditësit kanë ofruar çertifikaten e pronës 

nr.39294-18, e dates 30.04.2018 si dhe faturat e tatimit në prone në emër të tyre me çka kanë 

vërtetuar se janë pronar të shtëpive të dëmtuara dhe kanë shtuar se nuk ka nevojë të provohen 

faktet të cilat pala I ka pohuar gjatë procedures, për të vlerësuar pretendimet e paditësve lidhur 

me shkallen e demit  dhe lartësin e vlerës për riparimin e tyre në objektet e banimit me 

propozimin e paditësve, gjykata ka nxjerrë proven për vlerësimin e shkalles së demit në 

objektet banuese perms ekspertit të ndërtimtarisë SH.Q, I cli permes mendimit të dhënë dhe 

nga vizita në teren ka kontatuar  faktin se dëmtimet ishin të dukshme, se janë shkaktuar nga 

vibrimet dhe konsistojnë në çarje të murit të epërm ku takohen me pllaken, se ato çarje nuk 

paraqesin rrezik për rrënim të objektit dhe faktin se paditësve ju ka shkaktuar demi në objektet 

e trajtuara (për shtëpi) dhe për sanimin gjegjësisht kthimin në gjendjen e mëparshme  do të ketë 

shpenzime në vlerë prej nga 2.500€ për të dy shtëpitë apo 5.000€ në total. Andaj i propozojmë 

gjykates që pas vërtetimit të plotë të pretendimeve të paditësve të cekura si më lartë, ta 

aprovojë në tërsi kërkespadinë e paditësve  dhe ti detyrojë të paditurat që tia kompensojnë në 

mënyrë solidare Shumen prej 5.000€ si dhe shpenzimet e procedures sipas precizimit në 

parashtresë.    

 E paditura e parë B.E, përmes të autorizuarit të tyre përmes përgjegjes në padi dhe gjatë 

shqyrtimeve gjyqësore ka deklaruar : mbetëm në tërsi pranë të gjitha kundërshtimëve të 

kërkespadisë si nga baza juridike ashtu edhe për nga vlera, këto kundërshtime bazohen në 

faktin se sipas marrëveshjës për nën kontraktim me të paditurën e dytë B.E është liruar nga 

çfardo përgjegjesie eventuale nga palët e treta mbi këtë bazë çfarëdo përgjegjësie eventuale që 

do të dalë nga ky rast gjyqësor B.E do të jetë e liruar .  

E paditura e dytë J.C, përmes të autorizuarit të tyre gjatë seancave gjyqësore si dhe fjalës 

përfundimtare ka deklaruar :  e kundërshtojmë në tërsi padinë dhe kërkespadinë e paditësve si 

të pabazuar , konsiderojmë se nuk ka asnjë provë e cila mund të vërtetonte faktin se dëmet 

materiale paditësve i janë shkaktuar nga kryerja e punimeve nga të paditurat.  Punimet e kryera 

nga e padituri J.C, për hapjen e trasesë së autostradës janë bërë duke përdorur metodat më të 

avancuara, të cilat kanë bërë të mundur që ndjeshmëria e dridhjeve të jetë sa më e vogël 

objektet përreth ku edhe aktualisht janë kryer punimet, për inicimin e lëndës plasëse është 

përdorur sistemi NONEL, sistem i cili përdoret në të gjithë botën dhe i cili është ndër sistemet 

më të sigurta për inicimin e lëndëve plasëse, me këtë lloj sistemi bëhet ngadalësimi i 

shpërthimit dhe për këtë arsye është cilësuar si një nga sistemet më të mira deri më tani të 

përdoruara për realzimin e plasjeve me lëndës plasëse. Të gjitha punimet e kryera nga i padituri 

i dytë janë kryer sipas standardve ndërkombëtare, përpara fillimit të punimeve bëhen të gjitha 

matjet e nevojshme për zhvillimin e sigurt të tyre si dhe vlerësohet largësia e objektëve të cilat 

ndodhën pranë vendit ku do të kryhet shpërthimi. Dëmet e evidentuar në objektin e banimit të 

paditësve nuk ka asnjë mundësi që të jenë shkaktuar gjatë kryerjes së punimeve nga i padituri i 

dytë sepse sasia e eksplozivit të përdorur gjatë ndezjes të përnjëhershëm është shumë e vogël 

për të pasur ndikim në qarje të shtëpisë në atë distancë. Duke pasur parasysh faktin se punimet 

e kryera nga i padituri i dytë janë kryer sipas standardve të kërkuara dhe gjithashtu të bazuar në 

legjislacion dhe për këtë arsye konsiderojmë se përfshirja e të paditurit të dytë në padinë e 

paditësve është krejtësisht e pabazuar, nga se me asnjë prove paditësit nuk kanëmundur të 

vërtetojnë lidhjen kauzale midis kryejes së punimeve  dhe dëmeve materiale në vendbanimin e 

paditësve. E paditura e dytë e kundërshton padinë edhe në kuptim të nenit 253.1, pika b) dhe 

c), me çka shton se kjo padi nuk i përmban asnjërin nga këto dy kushte, duke mos paraqitur 

asnjë prove me të cilën mund të vërtetoheshin pretendimet e paditësve me padi, duke 

kundërshtuar faktin se me sasinë e eksplozivit të përdorur në atë distance nuk ka kurfarë 
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mundësie për të ndikuar në çarje të shtëpive, mandej shtëpit-objektet e banimit nuk kanë 

project ndërtimi dhe se nuk dihet se çfarë materiali është përdorur për ndërtimin e tyre, nuk ka 

as analiza të tokes ku është bërë ndërtimi, nuk dihen as themelet e saj a janë të aftë për të 

mbajtur peshen e saj pa u çare, e kundërshtojnë ekspertizen e ekspertit  të ndërtimtarisë dhe 

vlerësimet e dhëna rreth mundësisë së shkaktimit të demit nga se për vlersimin e tillë janë të 

paraparë ekspert nga fusha e gjeologjisë dhe zehtarisë, ndërsa eksperti i ndërtimtarisë  mund të 

evidentoj dëmet por jo edhe shkakun se nga kanë ardhë dëmet, andaj mbi bazen e asaj që u 

theksua më lartë i propozojmë gjykates ta refuzojë sit ë pabazuar kërkespadinë e paditësve ndaj 

të paditures J.C shpk, për arsye se me asnjë prove të vetme nuk është vërtetuar  se dëmet e 

evidentuara në vnedbanimin e paditësve janë si rezultat i kryerjeve të punimeve  përkatësisht 

plasjeve nga i padituri J.C shpk.  

Gjykata në këtë çështje ka dëgjuar dëshmitarët lidhur me faktin e kundërshtimit të legjitimitetit 

të paditësve nga e paditura e parë, në këtë çështje pasi që paluajtshmërit ku janë të ndërtuara 

objektet e banimit, nuk ishin në emër të paditësve. 

Dëshmitari K.M , deklaron se me paditësit jemi në lidhej familjare, ku me S.Mn jemi djem të 

axhës ndërsa Ismeti djalë i djalit të axhës, këto prona janë të paditësve dhe se të njejtit jetojnë 

diku prej vitit 1960, por gjatë rregullimit të trashëgimisë kanë mbetur formalisht në emër të 

prindit tim, ku paditësit kanë ndërtuar shtëpitë e tyre por nuk e di kohen e sakt kur I kanë 

ndërtuar dhe ne nuk kërkojmë kurfarë kompensimi nga kjo çështje. 

Dëshmitari I… S.M, deklaron se sa më kujtohet babai im është zhvendosur për të jetuar në këtë 

vend në Gërlicë, diku viteve ’60-ta, dhe aty ka qenë një shtëpi e vogël e banimit, shtepit e reja i 

kemi ndërtuar në vitin 2001, ku unë jam pronar i njëres shtëpi dhe i tjetrës është prindi im S.M, 

ku shtëpit kanë edhe lokale afariste, por bartja e prones na ka mbet ende pa u kryer. Unë para 

fillimit të punimeve isha i kontaktuar nga dy persona njeri me emrin D.. (i J.C) dhe tjetri B.G 

(nga B.E) dhe na kanë njoftuar për situaten rreth minimeve por se kanë deklaruar se ska 

probleme por megjithatë për çdo eventualitet ne jemi këtu dhe në rast të ndonjë dëmi të 

lajmërohemi tea i, kjo bisedë ka qenë para fillimit të minimeve. Para fillimit të punimeve 

përfaqësuesit e tyre (paditurave) kishin bërë foto të shtëpive por unë nuk i posedojë ato foto, 

largësia nga vendi ku janë kryer punimet e deri te shtëpit është diku 150m, dhe pas kam vërejt 

plasaritjet kam kontaktu personin e quatjur B…në telefonë, i njejti mu ka përgjegj mos keni 

dert se keni me u kompenzu sepse ne i kemi fotot para fillimit të punimeve, por se asnjehere 

askush nuk ka ardhur për ti vlerësuar dëmet dhe pas shumë përpjekjeve për të zgjidhur këtë 

çështje jemi detyruar ti drejtohemi edhe policisë dhe pas shumë takimeve me ta i kam njoftuar 

se do të filloj procedurë në gjykatë, edhe pse të njejtit më kanë ofruar fillimisht shumën prej 

1500€ në prani të avokatit dhe pastaj ka shtuar edhe 500€ oferten për të mbyll këtë çështje por 

unë e kam refuzuar sepse sipas takimeve me disa persona që merren me këto punë, ata kanë 

vlerësuar për riparimin e këtij dëmi diku shumen prej 8.000€ për dy shtëpitë.  

Gjykata për të vërtetuar drejtë gjendjen faktike në këtë çështje kontestimore në procedurën e 

provave bëri administrimin dhe leximin e këtyre provave: lexohet njoftimi i ushtruar nga 

paditësi me datë 19.12.2016 dhe me datë 15.02.2017 drejtuar të paditurës së parë, nënkontrata 

e ndërtimit lidhur me marrëveshjën e të paditurëve për kryerjen e punëve nga nënkontraktori 

nga data 29.09.2014 deri  ne datë 29.03.2015 në dy gjuhët angleze dhe shqipe , aktvendimi mbi 

trashigimn më shenjën LRP.nr 4230/2018 e datës 03.04.2018 , ekspertiza e ekspertit të 

ndërtimtarisë e datës 10.07.2019 , cartifikiata e pronës me nr ltë lëndës 39294-18 e datës 

03.04.2018. 



 Numri i lëndës: 2019:101201 
 Datë: 12.05.2020 
 Numri i dokumentit: 00924976 
 

5 (6)  

 2
0

1
9

:1
0

1
2

0
2

 

Eksperti i ndërtimtarisë SH.Q lidhur me gjendjen faktike në teren ka konstatuar në ekspertizë: 

se pas ekzaminimit me kujdes të gjithë dokumentacionit të marra nga gjykata, dokumentëve 

dhe gjendjes objekteve të prezantuar nga tërreni, dokumentëve tjera që kanë të bëjnë me këtë 

çështje kontestuese mund të konstatohet si vijon, me datë 04.07.2019, është bërë vizita në 

terren së bashku me palët në kontest, objekti-et nuk kanë dokumentacion teknik të ndërtimit si 

dhe nuk kanë leje ndërtimi, bazuar në dokumentacionin e ofruar nga gjykata dhe vizitën në 

terren mund të konstatohet që vlera e dëmëve të shkaktuar në objektet e trajtuar ( shtëpia dhe 

objektet percjellëse ) kap vlerën 2*2500=5.000.00 euro, bazuar në vizitën në terren vrojtimi 

vizual të objektit mund të konstatohet se dëmet në objekt nuk paraqesin rrezik që objekti të 

rrënohet, i sugjerojmë gjykatës që dëmin e shkaktuar ( në shtëpi dhe objekte tjera përcjellëse ) 

ta vlerësoi në shumën prej 5.000.00 euro.  

         Pas analizimit të provave në tërësi dhe të secilës veç e veç si dhe konform nenit 8 të LPK-

së, dhe bindjes së lirë, gjykata lidhur me këtë çështje kontestimore juridiko civile vërtetoi këtë 

gjendje faktike.  

         Nuk është kontestues fakti se paditësit janë pronar të atyre pronave –shtëpive sepse ato u 

vërtetuan me çertifikaten e pronës dhe faturat e tatimit në pronë të admistruara si prova, mandej 

nuk është kontestues as fakti se e paditura e dytë i ka kryer minimet gjatë punimeve në atë 

pjesë sepse e kishte pohuar vet, por kontestues ishte fakti se e paditura e dytë e konteston 

kërkespadinë e paditësve  nga arsyeja se faktet mbi të cilat e bazon kërkesën mungojnë prova 

që i vërtetojnë faktet e tilla, sepse mungon lidhja kauzale midis kryerjes së punimeve dhe 

dëmeve material në vendbanimin e paditësve . 

          Gjykata për të provuar dëmin e supozuar nga paditësit, me palët në procedurë dhe me 

ekspertin e ndërtimtarisë, ka dalur në vend ngjarje dhe pasi ka pranuar dhe vlerësuar mendimin 

e ekspertit, të njejtit ja ka falur besimin e plotë, duke i mar parasysh edhe vlerësimin e dëmit  

dhe lartësinë e tij, pasi që shtëpitë e banimit nuk kishin planë ndërtimor dhe as leje urbanistike, 

por se për kundër plasaritjeve-çarjeve nuk ka rrezik për banim dhe në shembjen e tyre, dhe se 

deri te ky konstatim eksperti erdhi nga shiqimi i shkresave në lëndë dhe vrojtimi i 

drejtpërdrejtë i objekteve dhe se shuma e vlerësuar prej 5.000€ për dy objekte nga eksperti 

edhe për gjykaten është i pranueshëm për sanimin e dëmeve gjegjësisht për kthimin në 

gjendjen e mëparshme andaj edhe gjykate vlerëson se e paditura e dytë J.C ka përgjegjësi për 

kompensimin e dëmit palëve të dëmtuara bazuar në nenin 136 të LMD-së, pasi që për gjykaten 

nuk është kontestues fakti se ka pasur minimeve gjatë punimeve në atë pjesë, se paditësit kishin 

pas kontakte me personat e autorizuar mbi përcjelljen e punimeve dhe se paditësit edhe kishin 

raportuar rastin në polici, si dhe se nuk ka ndonjë fakt tjetër të ditur se ka ndodhur ndonjë 

termet apo diçka e ngjashme atë periudhë, që të kërkohet fajësia te një  palë tjetër e tretë, nga 

se dëmi është i evidentuar ekziston, e faktin se ka pasur minime në atë kohë pra në vitin 2016, 

e ka pohuar edhe e paditura dhe se edhe me dispoziten e nenit 140 të LMD-së, faji ekziston kur 

dëmtuesi e ka shkatuar dëmin qoftë me dashje apo nga pakujdesia, andaj gjykata gjeti së 

kërkesëpadia e paditësve është e bazuar dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke e 

detyruar të padituren e dytë J.C Shpk, ta kompensoj Shumen prej 5.000€ për paditësit në emër 

të demit të shkaktuar. 

 

        Gjykata padinë dhe kërkespadinë e paditësve që të paditurat të përgjigjen solidarisht e ka 

refuzuar në mungesë të legjitimitetit pasiv për të padituren e parë B.E nga se edhe me proven e 

administruar gjatë këtij shyrtimi gjyqësor, marrveshjen për kryerjen e punimeve me 

nënkontraktorin J.C, në nenin 22 të kësaj marrveshje, kontraktori ishte i liruar nga çdo 

zhdëmtim i mundëshëm nga dëmet eventuale të krijuara nga nënkontraktori, andaj gjykata edhe 
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vlerësoj se të paditures së pare B.E, i mungon legjitimiteti pasiv, që të jetë palë  në procedure 

dhe të përgjigjet solidarisht ashtu siq kishte kërkuar pala paditëse me padi nga se kontrata për 

palët është ligj. 

       Gjykata gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor mori dhe admisëtroi edhe prova tjera por se të 

njejtat nuk i elaboroi sepse vlerësoj se të njejtat nuk do të ndryshonin në vendosje ndryshe nga 

ajo që është vendosur sin ë dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

      Gjykata lidhur me kamten e caktuar ka vendosur  në bazë të nen.382 të LMD-së, duke e 

detyruar të padituren e dytë që paditësve  në shumat e gjykuara t’ia paguaj edhe kamatën prej 

8% pasi që me Ligjin mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve në kuptim të detyrimit që rrjedh nga 

dëmi i shkaktuar, duke e llogaritur nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën 

përfundimtare. 

       Gjykata e detyroi të padituren e dytë J.C Shpk, që paditësve të ia paguaj shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumë prej 1134€, edhe atë: 104€ për përpilimin e padisë, shumën 

prej 20€,  në emër të taksës për padi, për pjesëmarrje në séance 6x135€=810€, si dhe për 

ekspertizë shumën prej 200€, gjykata vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e ka 

bazuar në nenin 449, 452.1, dhe 453.1  të LPK-së.  

 

       Gjykata gjithë ashtu detyroi sin ë dispozitiv të aktgjykimit paditësit që në emër të taksës 

gjyqësor për padi ti paguajë kësaj gjykate shumën prej 20€, bazuar në UA-nr.1-2017, mbi 

unifikimin e taksave gjyqësore . 

 

        Nga sa u tha më lart, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr 244/17 e datës 17.03.2020 

 

 

                                                                                         Gj y q t a r i, 

                                                                                         Bekim Salihu  

                                                                                                                             

 

 

KËSHILLË  JURIDIKE:  Kundër  këtij Aktgjykimi është  e  lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e   marrjes  së   këtij  Aktgjykimi,  Gjykatës së Apelit Prishtinë,   nëpërmjet  kësaj  gjykate. 
 

 

 

 


