
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  - DEGA E GJYKATËS KAÇANIK 

 

1 (7)  

 2
0

1
9

:1
2

8
2

2
4

 

Numri i lëndës: 2019:128223 

Datë: 29.09.2021 

Numri i dokumentit:     02226449 

           C.nr.88/19 

 

 GJYKATA THEMELORE FERIZAJ–Dega në  Kaçanik, si gjykat civile e shkallës së 

pare, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, me sekretaren juridike Azemine Berisha, 

punëtore e kësaj gjykate, në çështjen juridike- civile, të paditësit B. (F...) Sh., nga Kaçanik, të 

cilin me  autorizim e  përfaqëson S. K., avokat nga L., kundër të paditurës Komuna e 

Kaçanikut, të cilën me autorizim e përfaqëson I. B., për çështjen  kontesutese kompenzim dëmi 

në seancën kryesore të mbajtur me datën 21.09.2021, ndëra më datën 29.09.2021, bëri 

përpilimin me shkrim  të këti: 

 

 

    A K T GJ Y K I M 

 

 

I MIRATOHET,  në tërsi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit B. Sh. nga Kaçanik dhe 

DETYROHET e paditura Komuna e Kaçanikut që paditësit të i’a kompenzoj  dëmin material-

fitimin e humbur dhe kamatën në shumë prej 9,689.10 € edhe atë: 

 

- fitim e humbur për periudhën e kaluar duke filluar nga data 12.05.2009 e deri më 

datën 31.10.2014, në shumë prej 8,377.28 €. Këtë shumë me kamatë në lartësi vjetore prej 3.5 

% (nga data 12.05.2009 e deri më datën 31.12.2012), sipas ligjit të vjetër, kurse nga data 

01.01.2013 e deri më datën 31.10.2014 me kamatë prej 8 % sipas LMD-së së ri ose kamatën 

për këtë periudhë në shumë të përgjithshme prej 1,311.82 € 

 

Kurse për periudhën e ardhshme fitimin e humbur duke filluar nga data 01.11.2014 e 

deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore, shumën mujore prej 137.40 €, këtë shumë me kamatë 

vjetore prej 8%, e cila pagesë do të bëhet deri më datën 05 të muajit vijues. 
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II. DETYROHET pala e paditur që paditësit t’ia paguaj shumat si në pikën I të këtij 

dispozitivi si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 1,907.28 €, të cilat 

pagesa do të bëhen në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi. 

 

         

                A  r   s  y  e  t  i  m 

 

 

 Paditësi përmes të autorizuarit, si në padi ashtu edhe  në  seancat  e mbajtura  gjyqësore, 

i ka propozuar gjykatës  që kërkesë padinë ta miratoj në  tërësi si të bazuar dhe ta detyroj të 

paditurën qe të ja kompenzoj  dëmin material - fitimin e humbur  duke filluar  nga data 

12.05.2009, e deri më datën 31.10.2014 në shumë prej 8.377.28 €, këtë shumë  e ka  kërkuar 

me  kamatë  në lartësi vjetore  prej 3.5%, nga data  12.05.2009 e deri më datën 31.12.2012, 

kurse  nga data 01.01.2013 e gjeri më datën 31.10.2014, me kamatë prej 8 % ose në shumë të 

përgjithshme  prej 1.311.82 €. 

 

 Kurse për periudhën e ardhshme fitimin e humbur e ka kërkuar duke filluar nga data 

01.11.2014, e deri  sa të egzistojnë kushtet  ligjore,  shumën mujore nga 137.40 €, me kamatë 

vjetore  prej 8 %, duke u bazuar në Ligjin për Mardhënjet e Detyrimeve, si dhe shpenzimet e 

procedurës kontestimore . 

 

 Ka theksuar  se e  paditura nuk ka pasë  asnjë të drejtë në  Nëdrmarrjen e veprimeve  

për  rrënimin e lokalit  afarist të paditësit aq më tepër kur  këtë veprim e ka  marrë duke u 

thirrur se është pronarë  i palujtëshmërisë  e që në fakt ka rezultuar se e paditura asnjëherë nuk 

ka qenë pronare  e parcelës  kadastrale 650/3 në pjesën e  së cilës  ka qenë i ndërtuar lokali i 

paditësit. 

 

 E paditura  i ka  të gjitha  autorizimet  ligjore në drejtim të rregullimit të planit  detal 

urban  dhe  mbikqyrjes së zbatimit  të atijë plani, ashtu që gjdo veprim siq  ka ndodhur për  tej 

autorizimit,  paditësit i ka shkaktuar dëm në formë të fitimit të humbur e sikur  të mos të merrej 

ky veprim i kundërligjshëm për  rrënim të objektit në rrjedhën normale,  paditësi do të kishte  

realizuar të ardhura për vete dhe familjen e tijë në lartësin e masës siq  është llogaritur në 

ekseprtizën financiare të ekspertit. 
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 Meqenëse e  paditura me veprim të kundërligjshëm i ka shkaktuar dëm paditësit, ka 

kërkuar nga  gjyakta që  ta detyroj të paditurën që të ja kopenzoj dëmin të cilin ja ka shkaktuar 

me fajin e saj, konform nenit 154 të LMD-së lidhur me nenin 189 të LMD-së nga këto baza i 

ka propozuar gjykatës që kërkesë padinë ta miratoj në tërësi si të bazuar. 

  

 Shpenzimet i ka kërkuar.  

 

 E paditura përmes të autorizuarës, si në përgjigjje në padi, ashtu edhe në seancat  e 

mbajtura  gjyqësore i ka propozuar gjykatës  që kërkesë padinë e paditësit  ta  refuzoj në  tërësi 

si të pa  bazuar. 

 

Ka  theksuar se e paditura Komuna e Kaçanikut, ka lidhur kontratë me paditësin për  

shfrytëzimin e tokës ndërtimore, me të cilën kontratë, paditësi është pajtuar plotësisht me të 

drejtat  dhe obligimiet  që derivojnë nga kjo kontratë që nga momenti i nënshkrimit të saj.  Me 

nenin V të kontratës 07 nr. 45/03,  është  paraparë  në mënyrë decitive  se shfrytëzuesi është i 

detyruar që objektin në fjalë ta  vendos  në vendin e caktuar nga  shërbimi  profesional i kësaj 

drejtorie. Po ashtu me këtë kontratë është paraparë se nësë vie deri te ndryshimi i planit  

urbanistik për këtë vend, ky objekt do të largohet  nga vendi  i më parshëm  pa kurrfar 

kompenzimi dhe pa caktim të lokacionit tjetër nga anan e këtijë organi, pra paditësi në kohën  e 

nënshkrimit  të kësaj kontrate ka qenë i pajtimit  dhe ka qenë  në  dijeni  lidhur me të drejtat 

dhe obligimiet që derivojnë nga kjo kontratë.  

 

Po ashtu me kontratën e nënshkruar është paraparë se largimi i objektit duhet të bëhet 

nga vetë shfrytëzuesi, e paditura më datën 01.04.2009 e ka njoftuar me shkrim paditësin për 

largimin e objektit të përhkohshëm deri më datën 30.04.2009 dhe pasi paditësi nuk e ka larguar 

objektin, e paditura e ka detyruar paditësin që ta largojë objektin. Prandaj nga këto baza i ka 

propozuar gjykatës që kërkespadinë ta refuzoj në tërësi si të pa bazuar. 

 

 Shpenzimet nuk i ka kërkuar. 

  

 Gjykata për ta vërtetuar në mënyr të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë çështje 

juridike civile me propozimin e palëve ndërgjyqse e zhvilloi procedurën e provave duke e bërë  

leximin e këtyre provave të shkruara: u lexuan provat sin ë procesverbalin e datës 24.11.2014, 
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ankesa e palës paditëse, aktvendimi Rev.nr 57/19, aktgjykimi Ac.nr 272/15 dhe Rev.nr 204/19, 

Pa pyetje dhe pa vërejtje. 

 

 Pas analizimit të provave në tërësi dhe të së cilës veq e veq si dhe konform nenit 8 të 

LPK-së,dhe bindjes së lirë të gjykatës, gjykata lidhur me këtë çështje kontestimore juridiko 

civile vërtetoi këtë gjendje faktike:  

 

 Paditësi lokalin afarist e ka pasur të ndërtuar në ngastrën kadastrale 650-ZK Kaçanik, e 

cila ka qenë pronë e koperativës bujqësore “...” Kaçanik, e cila është nën menagjimin e AKM-

së. E paditura e ka rrënuar lokalin afarist të paditësit pa zhvilluar kurrfar procedure të paraparë 

me ligj – shpronësim, po ashtu nuk ka paraqitur ndonjë projekt për interes të përgjithshëm 

publik.  E paditura ngastrën kadastrale 650 e ka bartur në emër të Komunës së Kaçanikut në 

kundërshtim me ligjin. Nga rrënimi i objektit paditësi ka pësuar dëm në formë të fitimit të 

humbur dhe vlera e dëmit arrinë në shumë prej 9,689.10 € (fitimi i humbur së bashku me 

kamatë). 

 

         a) Se lokali afarist i paditësit ka qenë i ndërtuar në ngastrën kadastrale 650-ZK Kaçanik, 

këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës por ky fakt nuk 

ishtë kontestues në mes palëve ndër gjyqëse. 

 

           b) Se ngastra ku ka qenë i ndërtuar lokali afarist i paditësit, nuk ka qenë pronë e 

paditësit por ka qenë pronë e Koperativës Bujqësore “Ramadan Agushi”, këtë fakt gjykata e ka 

vërtetuar nga qërtifikata e pronës me numër të lëndës 714-8082/2014, në të cilën qërtifikatë 

është shënuar se kjo ngastër është pronë e Koperativës Bujqësore “...” në Kaçanik e cila 

koperativë është në menagjimin e AKM-së. 

 

c) E paditura lokalin afarist të paditësit e ka rrënuar pa zhvilluar kurrfar procedure të 

paraparë me ligj, pa e zhvilluar procedurën e shpronësimit. Këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga 

provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës e në veqanti nga theksimet e palëve ndërgjyqëse të 

cilat kanë theksuar se e paditura nuk ka zhvilluar procedurë të shpronësimit. Po ashtu e 

paditura nuk ka paraqitur ndonjë projekt me interes të përgjithshëm publik e që do ta bënte të 

arsyeshëm veprimin e të paditurës për largimin e këtij lokali.  
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Po ashtu e paditura ka vepruar në kundërshtim me nenin 5 të kontratës të lidhur në mes 

palëve sepse me këtë dispozitë të kontratës është paraparë se nëse vie deri tek ndryshimi i 

planit urbanistik këto lokale do të largohen dhe e paditura me asnjë provë nuk e ka vërtetuar se 

ka ardhur deri tek ndryshimi i planit urbanistik. 

 

ç) Nga veprimet e kundërligjshme të të paditurës, paditësi ka pësuar dëm sepse i është 

rrënuar lokali afarist ku paditësi e ka ushtruar veprimtarin e “rrobaqepësit”. Këtë fakt gjykata e 

ka vërtetuar nga kërkesa e datës 24 Prill të vitit 2009 me të cilën shkresë Ministria e 

Administratës së Pushtetit Lokal ka kërkuar nga Kuvendi Komunal në Kaçanik ta ri shqyrtoj 

vendimin 01.nr.7311/08 të datës 23.10.2008 me të cilin vendim ngastra kadastrale 650 ka 

kaluar në emër të Komunës së Kaçanikut sepse Komuna e Kaçanikut nuk ka të drejtë të 

menaxhoj me këtë pronë sepse kjo ngastër është pasuri shoqërore e Koperativës Bujqësore “...” 

e cila është nën menagjimin e Agjensisë Kosovare të Privatizimit – AKP-së, qështje e 

rregulluar me ligjin nr.03/L-67. 

 

d) Nga ky veprim i të paditurës, paditësi ka pësuar dëm në formë të fitimit të humbur 

sepse i’u ka rrënuar lokali në të cilin paditësi ka realizuar të ardhura. Ndërsa sa i përket vlerës 

së dëmit të fitimit të humbur të pësuar këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga ekspertiza e ekspertit 

financiar Shaban Syla i cili ka konstatuar se paditësi ka pësuar dëm në shumë prej 9,689.28 €. 

Ky dëm është pësuar për vitet 2010 e deri më datën 30.10.2014. Gjykata ekspertizës së 

ekspertit financiar i’a fali besimin sepse e njejta është punuar në mënyre profesionale dhe këtë 

ekspertizë palët ndërgjyqëse nuk e kanë kontestuar gjatë zhvillimit të kësaj procedure 

gjyqësore.  

  

Gjykata  pas  analizimit   të provave  të cilat  gjinden në shkresat e lëndës dhe 

theksimeve të palëve ndërgjyqëse, kërkesë padinë e paditësit e miratoi në tërësi si të bazuar dhe 

e detyroi të paditurën që paditësit t’ia paguaj shumën prej 9,689.10 € edhe ate në emër të fitimit 

të humbur së bashku me kamatën deri më datën 30.10.2014. Gjykata e detyroi të paditrën që ta 

paguaj këtë shumë sepse paditësi këtë dëm e ka pësuar me fajin e të paditurës, sepse e paditura 

këtë lokal e ka rrënuar pa autorizim nga Agjensioni Kosovar i Privatizimit–AKP-së, e cila 

është menagjuese e ndërmarrjeve shoqërore, pa e bërë ndryshimin e planit urbanistik të qytetit ,  

objektet i ka rrënuar dhe në të njejtën ngastër e ka lejuar ndërtimin e një objekti afaristo 

banesor dhe këto lokale u janë dhënë personave të tjerë, por jo edhe paditësit. 
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Gjykata e ka detyruar të paditurën qe paditësit të ja paguaj shumën prej 9,689.10 €, në 

emër të fitimit të humbur dhe kamatës , kjo shumë është caktuar duke u bazuar në ekspertizën e 

ekspertit financiar. Kësaj ekspertize gjykata ja fali besimin, sepse të njejtën palët nuk e kanë 

kontestuar.  

 

Gjykata po ashtu e ka detyruar të paditurën qe paditësit të ja paguajë fitimin e humbur 

për periudhën e ardhshme duke filluar nga data 01.11.2014 e deri sa të ekzistojnë kushtet 

ligjore, shumën mujore prej 137.40 € Këtë shumë  e ka caktuar duke u bazuar në ekspertizën e 

ekspertit financiar.  

 

Gjykata kërkesëpadin e paditësit  e ka miratuar si të bazuar, sepse nga provat e 

administruara është konstatuar se këtë damë paditësi e ka pësuar me fajin e të paduturës. Me 

nenin 154 parë 1 të LMD-së, është paraprë se kush i shkakton damë tjetrit ka për detyrë ta 

kompensojë , në qoftë se nuk e provon se dëmi ka lindur pa fajin e tijë.Në rastin konkret nga 

provat të cilat gjinden në shkresat e lëndë është vërtetuar se dëmi është shkaktuar me fajin e të 

paditurës.  Ndërsa fitimin e humbur gjykata e ka detyruar ta paguaj duke u bazuar në neni 189 

të LMD-së.  

 

 Gjykata  i analizoi theksimet e të autorizuari të paditësit, i cili i propozoj gjykatës që 

kërkesë padinë  e paditësit  ta miratoj në tërësi  si të bazuar sepse e paditura në mënyrë të 

kundërligjshme  e ka  rrënuar objektin e paditësit,  dhe me këtë veprim paditësit i ka shkaktuar 

damë në formë të fitimit të humbur. Këtyre theksimeve gjykata u a dha besimin dhe vendosi si 

më lartë sepse me veprimet e të paditurës , ka ardhur deri tek dëmi i shkaktuar. E padituar 

lokalin e paditësit e ka rrënuar pa utorizim ligjore, e ka rrënuar në pronën e cila është e 

Koperativës bujqësore e cila është nën menagjimin e Agjensisë Kosovare të Privatizimit, pa e 

ndryshuar planin urbanistik të qytetit. Prandaj duke i pasurë për bazë të gjitha këto fakte të 

konstatuara, gjykata kërkesëpadin e paditësit e miratoj në tërsi si të bazuar.  

 

     Gjykata i analizoi theksimet e palës së paditur, e cila i propozoj gjykatës që kërkes 

padin e paditësit ta refuzoj në tërësi si të pabazuar, sepse paditësi me të paditurën kanë lidhur 

kontratë shfrytëzimi për ç’do vit.  

 

Po ashtu ka theksuar se me nenin 5 të kontratave 1 (një) vjeqare ka qenë e qartë se nëse vie 

deri tek ndryshimi i planit urbanistik për këtë vend ky objekt do të largohej nga vendi ku është i 
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vendosur pa kurrfar kompenzimi dhe caktimin e ndonjë lokacioni tjetër, pastaj objektet kanë 

qenë me karakter të përkohshëm. 

 

Gjykata këto theksime nuk i mori për bazë me rastin e vendosjes sepse e paditura Komuna  

e Kaçanikut, në mënyrë të kundërligjshme dhe me fajin e saj, parcelën kadastrale numër 650 e 

ka bartur nga Koperativa Bujqësore në emër të Komunës a kur dihet se me ndërmarrje 

shoqërore menagjon Agjensia Kosovare e Privatizimit – AKM.  

 

E paditura e ka bërë largimin e lokaleve afariste në pronën e huaj pa autorizim nga AKM, 

pastaj nuk ka paraqitur ndonjë plan për ndryshimin e destinimit të sipërfaqës së tokës së dhënë 

në shfrytëzim të përkohshëm por e ka bërë largimin e objekteve dhe në të njejtin vend e ka bërë 

ndërtimin e objekteve afariste dhe banesore dhe ua ka ndarë personave të tjerë. 

 

Gjykata e detyroi palën paditëse  që ta paguaj shumën prej 1,907.20 € edhe atë shumën 

prej 156.00 € për rregullimin e padisë, shumën prej 811.20 € për 6 seanca gjyqësore të 

përfaqësuara nga ana e avokatit, shumën prej 100.00 € për ekspertizën e ekspertit financiar, 

shumën prej 156.00 € për precizimin e kërkesë padisë, shumën prej 624.00 € për ankesë dhe 

revizion si dhe shumën prej 60.00 € në emër të taksës për padi, (të parapara sipas udhëzimit 

administrativ nr.2001/17 të Këshillit Gjyqësorë), gjykata vendimi mbi shpenzimet e procedurës 

kontestimore e ka bazuar në nenin 253.5 dhe 452.4 të LPK-së. 

 

Nga sa u thekësua më lartë u vendos si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi  

 

     GJYKATA  THEMEORE  FERIZAJ 

                      Dega  në Kaçanik 

            C .nr.88/19 prej dt. 21.09.2021  

 

                        GJYQTARI  

                    Riza LIVOREKA  

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtijë aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjës së këtijë 

aktgjykim ,ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj gjykate  

në kopje të mjaftushme.  


