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Numri i dokumentit:     01786202 

                                                                                                            C.nr.132/19  

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-Dega në Kaçanik, si gjykatë civile e shkallës së 

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

duke vendosur në çështjen kontestimore juridiko-civile të paditësit L.B nga fshati ...  Komuna 

Kaçanik, të cilën me autorizim e përfaqëson Mimoza Kuka-Bushi avokat nga Kaçaniku, kundër 

të paditurës Kompania “ ....” me seli në Prishtinë të cilën me autorizim e përfaqëson G. N. 

avokat nga  Prishtina, për çështjen kontestuese kompenzimi i dëmit, në seancën kryesore të 

mbajtur me datë 29.04.2021 në pranin e të autorizuarëve të palëve ndërgjygjëse, ndërsa më 

datë 18.05.2021 bëri përpilimin me shkrim të këtij: 

 

 

               A K T G J Y K I M  

 

 

 I. MIRATOHET kërkesëpadia e paditësit L.B nga fshati ...  Komuna Kaçanik  dhe 

DETYROHET, e paditura “ ...” me seli në Prishtinë që paditësit të i’a paguaj shumë prej 

15.492,45€, edhe ate: për dëmin e shkaktuar në mbulesen e fushës ... “...”, në shumë prej 

6.762,00€, dëmin e shkaktuar në drunjët dekorativ dhe lule në shumë prej 250.00 si dhe dëmin 

në emër të fitimit të humburë në shumë prej 8.480,00 në tërsi SI E BAZUAR. 

 

Këtë shumë me kamat prej 8% duke filluar prej datës 29.04.2021, (datën e seancë 

kryesore) , e deri ne pagesën definitive. 

 

 II. DETYROHET, e paditura që paditëses t’ia paguaj shumën në pikën I të këtijë 

aktgjykimi si dhe shpenzimet e procedures kontestimore në shumë prej 1.508,00 €, të cilat 

pagesa do të bëhet ne afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit në dorëzim të këtij aktgjykimi.  
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A r s y e t i m 

 

 

Paditësi përmes të autorizuarës, si në padi ashtu në seancat e mbajtura gjyqësore i ka 

propozuar gjykatës qe kërkesëpadinë e paditëses ta miratoj në tersi si të bazuar dhe ta detyroj të 

paditurën që paditësit t’ia paguaj shumën prej 15.492,45€, edhe ate: për dëmin e shkaktuar në 

mbulesen e fushës sportive “...”, shumë prej 6.762,00€ dhe dëmin e shkaktuar në drunjët 

dekorativ dhe lule në shumë prej 250.00€. Po ashtu edhe dëmin në emër të fitimit të humburë 

në shumë prej 8.480,00€.    

 

Ka theksuar se e paditura me veprimet sajë edhe ate lëvizjet të cilat i ka bërë me 

kamion transportus në afërsi të fushës ... dhe restorantit paditësit i ka shkaktuar dëm të 

konsiderueshëm material . Ky damë është shkaktuar kur automjetet e të paditurës kanë lëvizur 

për rrethë biznesit dhe duke mos i respektuar rregullat për mbrojtje të ambientit qe nga muaji 

Maj i vitit 2016 e deri në fundë të vitit 2017.  Kanë filluar ti shkakëtojnë damë paditësit duke 

lëvizur me kamion të cilit e kanë ngritur pluhurin. Ky fakt vërtetohet nga procesverbali i 

inspeksionit , i bërë nga inspektori komunal me datën 12.10.2017 dhe fotot e vendit të ngjarjes. 

 

 Paditësi menjëherë e ka njoftuar të paditurën për dëmin e shkaktuar në infrastrukturën 

e biznesit  dhe i’a ka paraqitur kërkesën për kompensimin e dëmit, por e paditura nuk ka 

ndërmarrë asnjë veprim për evitimin e këtij demi në procedure jashtë gjyqësore. 

 

Paditësi përmes fotove të bëra, e ka dëshmuar se i është bërë dëm i konsiderueshëm 

material dhe kostoja për sanimin e këtij demi dhe kthimin në gjendje të mëparshme është e 

lartë. Po ashtu se dëmi është shkaktuar në infrastrukturën biznesore të tijë nga punimet e të 

paditurës është vërtetuar edhe nga dalja në vend shikim e inspektorit komunal të cilët sipas 

procesverbalit për inspektim të përpiluar me datën 12.10.2017, e kanë konstatuar se inventari 

është i pluhrosur, në hapësirën e jashtëme dhe krijohet zhurmë e vazhdushme nga makinerit 

dhe automjetete e kompanisë “....”, tani e paditurë dhe tersat e jashtënme nuk mundë të 

përdoren.  
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Po ashtu nga raporti i vlerësimit, i punuar nga eksperti financiar V. I. është konstatuar 

se në infrastrukturën biznesore   është shkatuar dëm  edhe në drunjët  dekorativ  dhe lule në 

vlerë prej 25 € si dhe është shkaktuar  dëm  në mbulojën e  fushës sportive  në vlerë prej 

6,762,00 €,  si dhe paditësi ka pësuar  fitim të humbur  në vlerë prej 8,480.00€, për  shkak të 

mos  zhvillimit  të  vperimtarisë së  regjistruar,  e tërë kjo vlerë  arrin në shumë të përgjithshme  

prej 15,492.00 €. 

 

Ka theksuar se nga provat e administruara si procesverbali Komunës së Kaçanikut, 

fotot  të cilat gjinden në shkresat e  lëndës , raportit të vlerësimit të ekspertit financiar dhe 

plotësimi i bërë në seancën e datës 30.03.2021është vërtetuar se kërkesëpadia e paditësit është 

e bazuar, dhe deri te dëmi ka ardhur për shkak të veprimeve të paditurës, ndërsa baza ligjore 

është e bazuar konform nenit 136 të LMD- së.  

 

Dëmi është shkaktuar nga veprimet e të paditurës, respektivisht nga lëvizjet e  

automjeteve në afërsi të infsrstrukturës biznesore të cilat kanë lëvizuar duke punuar në 

ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani Elezit, prandaj përgjegjësia për kompensimin e dëmit 

është e të paditurës.  

 

Shpenzimet i  ka kërkuar. 

 

E paditura përmes të autorizuarit, si në përgjigje në padi, ashtu edhe në seancat e 

mbajtura gjyqësore i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë në tërësi si 

të pa bazuar. 

 

Ka theksuar se paditësi pretendon se nga veprimet e të paditurës si rezultat i ndërtimit të 

autoudhës Prishtinë-Hani Elezit i është shkaktuar dëm i konsiderushëm në infrastrukurën 

biznesore edhe ate  në dëmtimin e  mbulojës së fushës , tharjen e drunjëve dekorativ, luleve  si 

dhe  ka pësuar  fitim të  humbur. Mirëpo këto pretendime nuk ka arritur ti dëshmoj me prova 

gjegjësisht nuk ka arritur ta dëshmoj përgjegjësin e të paditurës. Nuk është e mjaftueshme 

vetëm të citohet fakti se e paditura gjatë ndërtimit të autoudhës paska shkaktuar dëmet e 

pretenduara sipas padisë. Pala paditëse nuk ka mundur ta dëshmoj saktsisht se kan ndodhur 

dëmet, kush i ka  shkaktuar dhe  me cilat veprime apo mos  veprime  janë shkaktuar dëmet e  

pretenduara. Këto tri momente janë  thelbësore në çështjen e  përcaktimit të lidhjes  kauzale  

mes veprimeve-mos verpimeve të  paditurës  dhe  dëmeve të pretenduara nga pala paditëse. 
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Ka theksuar se moskonstatimi i lidhjes  kaluzale dhe pamundësia  objektive e në 

konstatimi të  tillë  vie si mungesë  e paraprovës. Është e pa mundur që pas 3-4 viteve  të 

konstatohet lidhja kauzale në gjendjen faktike kur nuk dihet se në  çfar  gjendje ka qenë  

objekti i paditësit  para se  e paditura ti  zhvilloj punimet  në atë regjion. Nuk dihet sa ka qenë  

ndikimi real i plurit  në dëmet  e pretenduara, nuk dihet  kush  kur dhe me  qfar mjete e  ka 

shkaktuar atë pluhur , nuk dihet sa ka  qenë  dendësia  e  atij pluhuri pastaj nuk dihet  se kur 

është ndërtuar objketi dhe  metodologjia e ndërtimit  të tijë. Pra i tërë ky proces  është zhvilluar 

pa ekspertizë gjeodezike, pa  identifikimin e paluajtëshmëris ku pretendohet dëmi. 

 

E paditura po ashtu e ka  kontestuar edhe ekspertizën e  ekpsertit financiar i cili ka  

thekësuar  se kjo ekspertizë është përshkruar me një subjektivizëm të theksuar, nga elaborimi 

në këtë eksprtizë dhe  nga pasqyra e  raporteve tatimore të dorëzuara nga  ATK, konstatohet se 

në vitin 2017 vit i parë ku pretendohet dëmet e shkaktuara nga pluhuri , të hyrat e realizuara 

nga paditësi krahasuar me  vitin paraprak 2016 ishin  për rreth  63% më të mëdha. 

 

Në vitin 2016 kur  nuk kishte pluhur  qarkulimi i paditësit  ishte  21.000€, kurse në vitin 

2017 ( kur kishte më së shumti pluhur) siq pretendon paditësi qarkullimi i tijë ishte rritur në  

33.500 € ishte  rritur  në shumë prej 12.500 €  apo rreth  63 %. 

 

Nisur nga fakti se paditësi pretendon  fitimin e humbur  e duke  ditur  se  me nenin 137 

të LMD-së,  është definuar  fitimi i humbur si,, pengim i rritjes së pasurisë” nga provat  na  

rezulton se tek paditësi nuk ka pengim  të rritjes së pasurisë , ku fakt  vërtetohte  edhe  nga 

deklarimet  e bëra  në ATK, nga të cilat vëtetotohet se paditësi ka  shtim të pasurisë në shkallë 

prej  63%. 

 

Po ashtu  i autorizuari e ka  kontestuar ekspertizën financiare  sa i përket edhe drujve  

dekorativ sepse  vlerësimi i tyre është bërë sipas  bindjes, ndërsa  vlerën e mbulojës e ka  

vlerësuar  sipas bisedave me bizneset  tjera  të cilat merren me këtë veprimtari. Nga këto baza i 

ka propozuar  gjykatës  që  kërkesë padin ta refuzoj në tërsi si të pa bazuar.  

 

Shpenzimet i  ka kërkuar 
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 Për të vërtetuar gjendjen e plotë faktike dhe gjykuar në mënyrë të drejtë ne këtë çështje 

kontestimor të kompensimit të dëmit, gjykata bëri administrimin e këtyre provave të shkruara 

duke bërë leximin e këtyre provave: procesverbali i datës 12.10.2017, fotot e fushës dhe 

objektit në 17 copë, përgjigja në padi, ekspertiza financiarek, përgjigja e ATK-së, plotësimi i 

ekspertizës nga eksperti V. I. , pa pyetje dhe pa vërejtje. 

 

Pas vlerësimit me kujdes dhe profesionalizëm të secilës prove veq e veq dhe të gjithave 

bashkërisht, e në bazë të dispozitave të nenit 8 të LPK-së, si dhe bindjes së lir të gjykatë, kjo 

gjykatë për këtë qështje kontestimore vërtetoj këtë gjendje këtë gjendje faktike: 

 

Paditësi është pronar i subjektit afaristë N.SH”....”, me infrastrukturë,  aty e ushtron 

aktivitetin sportiv në fushë të mbyllur, po ashtu e ka edhe resoranin ku shërben me pije dhe 

ushqimë. Paditësit ju ka dëmtuar mbuloja e fushës sportive, drunjët  dekorativ dhe lulet .Po 

ashtu se paditësi ka pësuar dëmë në formë të fitimit të humbur, sepse nuk ka mundur të punojë 

në pjesën ne jashtme –tersaë për shkak të pluhurit. Ky dëm është shkaktuar nga e paditura gjatë 

lëvizjeve me makina dhe kamiona transportues të cilët e kan bërë pluhurë dhe e penguar punën 

e paditësit. E paditura është përgjegjëse për kompensimin e dëmit për shkak të mosë marrjes së 

veprimit-spërkatjes së rrugëve. 

 

a) Se paditësi  është pronar i subjektit afarist “...”, me infrastruktur dhe merret me 

veprimtari sportive, kët fakt gjykata e vërtetoj nga thënjet në padi, theksimet të bëra gjatë 

seancave gjyqësore. Po ashtu kët fakt gjykata e ka vërtetuar nga certifikata e regjistrimit të 

bisnesit dhe të informacionit mbi biznesin nr.70876671, por ky fakt nuk ishte kontestues në 

mes të palve ndërgjyqëse.  

 

b) Po ashtu se paditësi e ka kryer dhe veprimtarin e restorantit,  këtë fakt gjykata e ka 

vërtetuar nga të dhënat mbi biznesin tek veprimtarit ku është shenuar se ky subjekt e zhvillon 

aktivitetin shërbyes të pijeve, restorantet dhe aktivitet shërbyese lëvisese të ushqimit edhe ky 

fakt nuk ishte kontestues në mes palëve ndërgjygjëse. 

 

c) Se paditësit i është dëmtuar mbuloja e fushës, këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga 

thënjet në padi, theksimet e palës paditëse e cila ka theksuar se i është dëmtuar mbuloja e 

fushës së fudbollit e cila gjindet në ifrastrukturën e objektit afarist. Po ashtu ky fakt është 

vërtetuar edhe nga fotët të cilët gjinden në shkresat e lëndës nga të cilat foto vërehet se është 
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dëmtuar mbuloja e fushës sportive. Po ashtu ky fakt është vërtetuar edhe nga ekspertiza e 

ekspertit vlerësues i cili ka konstatuar se është dëmtuar mbuloja e fushës sportive. 

 

]ç) Se paditësit janë dëmtuar drunjët dekorativ dhe lulet,  këtë fakt gjykata e ka 

vërtetuar nga thënjet në padi, theksimeve të bëra gjatë seancave gjyqësore si dhe nga fotot të 

cilët gjinden në shkresat e lëndës nga të cilat shihet se drunjët dekorativ dhe lulet janë dëmtuar.  

 

          d) Se paditësi ka pësuar dëmi-fitim të humbur, për shkak të mosë punës nga pluhuri i 

shkaktuar këtë fakt gjykat e ka vërtetuar nga procesverbali i datës 12.10.2017, ku është shënuar 

se terasa e jashtme nuk mundë të shfrytëzohet për shkak të zhurmës dhe pluhurit. Po ashtu kjo 

hapsirë nuk ka mundur të shfrytëzohet këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga procesvervbali i 

datës 12.10.2017 i Inspektoratit Sanitar Komunal në Kaçanik, në të cilin proceverbal është 

shënuar se hapsira e jashtme nuk mundë të shfrytëzohet për shkak të pa pastërtis fizike-pluhrit 

në tavolina dhe zhurmës së vazhdueshme nga kamionet e kompanisë “...” tani e paditura dhe 

terasa e jashtme nuk mundë të shfrytëzohet nga konsumatorët. 

 

           Dh) Ky dëm është shkaktuar nga e paditura, e cila gjatë ndërtimit të autoudhës “Arbër 

Xhaferi” Prishtinë-Hani Elezit, në segmentin në fshatin .... e cila gjatë punimeve me kamiona 

ka krijuar pluhër të madh e i cili pluhër i ka shkaktuar dam paditësit duke ja dëmtuar mbulojën 

e fushës sportive, tharjen e drunjëve dekorativ, luleve si dhe ja ka pamundësuar shfrytëzimin e 

terasës për konsumator. Ky dëm është shkaktuar sepse e paditura nuk ka marrë masa për ta 

ndaluar pluhrin i cili është shkaktuar nga lëvizja e kamionve e të paditurës. Se ky pluhër është 

shkaktuar ky fakt vërtetohet edhe nga fotët të cilët gjinden në shkresat e lëndës nga të cilta 

shihet se si ka qen gjendja me pluhrin në atë pjesë. 

 

             e) Se paditësi ka pësuar dëm në shumë prej 15,492.00 € këtë fakt e ka vërtetuar nga 

ekspertiza e ekspertit vlerësues i cili ka konstatuar se paditësi ka pësuar dëm edhe atë: në 

mbulesen e fushës sportive “....”, në shumë prej 6.762,00€, dëmin në drunjët dekorativ dhe lule 

në shumë prej 250.00 si dhe dëmin në emër të fitimit të humburë në shumë prej 8.480,00€ 

 

Gjykata pas analizimit të provave të cilat gjinden në shkresat e lëndës, theksimeve të 

palëve ndërgjyqëse, kërkesëpadinë e paditësës e ka miratuar në tërësi si të bazuar dhe e ka 

detyruar të paditurin që paditësës të ia paguaj shumën e dëmit në vlerë prej 15.492,45 €, sepse 

ky dëm është shkaktuar me fajin e të paditurës gjegjësisht nga lëvizja e kamionëve të të 
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paditurës. Ky dëm dihet se është shkaktuar nga e paditura, pasi që e paditura e ka fituar 

tenderin dhe i ka kryer punimet në rregullimin e autostradës “Arbër Xhaferi” Prishtinë-Hani 

Elezit. Paditësja e ka vërtetuar  shkaktarin e dëmit me provat të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës, ndërsa barra e përgjegjësisë për shpërblimin e dëmit i përket shkaktuesit të dëmit të 

paraqitur nga i dëmtuari, sepse sipas ligjit ai e ka përgjegjësinë e prezumuar. 

 

Po ashtu nga provat  të cilat gjinden në shkresat e lëndës është vërtetuar se fajësia 

egziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje ose nga pakujdesia, ashtu që në rastin 

konkret është  irelevante  se  dëmi  a është shkatuar me dashje  apo nga pakujdesia, sepse dëmi 

është shkaktuar nga e paditura, e ky fakt është vërtetuar nga provat të cilat gjenden në shkresat 

e lëndës, njëherit ky fakt është vërtetuar edhe nga thekdsimet e të autorizuarit të të paditurës i 

cili gjatë këtij procesi gjyqaorë dhe në fjalën përfundimitare me shkrim e ksa pranuar se gjatë 

vitit 2017 kishte pluhur më së shumëti. 

 

 Është fakt notor  se  e paditura  në rregullimin e  autostradës  punët i ka kryer me 

kamion të cilat gjatë lëvizjës në bartjen e materjlaeve e kanë bërë ngritjen e pluhurit e ky 

pluhur e ka penguar paditësin që të punoj e si rezulltat i mos punës, paditësi ka pësuar fitim 

tëhumbur, i është dëmtuar mbuloja e fushës si dhe i janë tharë dekorativë dhe lulet.  

 

Po ashtu gjykata me rastin e vendosjes është bazuar në neni 136 par 1 të LMD-së, me të 

cilën dispozitë është paraparë se për të ekzistuar përgjegjësia për shpërblimin e dëmit, është e 

nevojshme të jetë shkaktuar demi, të dihet shkaktuesi i dëmit dhe të ekzistojnë parakushtet e 

përgjegjësisë për shpërblimin e dëmit mbi bazën e fajësisë. Gjykata në rastin konkret ka gjetur 

se dëmi është shkaktuar, këtë fakt e ka vërtetuar nga procesverbali i Inspekcionit të Komunës 

së Kaçanikut, nga eksprtiza e ekpsertit vlerësues dhe fotot të cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

 

Po ashtu gjykata me rastin e vendosjas pati në konsiderat edhe neni 169 par 3 të LMD-

së, me të cilën dispozitë thuhet se “Kur rivendosja e gjendje së mëparshëme nuk është e 

mundur apo kur gjykata konsideron se nuk është e domosdoshëme që këtë ta bajë personi 

përgjegjës , gjykata do të caktoj që ai t’ ia paguaj të dëmtuarit shumën përkatse në të holla në 

emërë të shpërblimit të dëmit “. Prandaj gjykata në rastin konkret vlerson se detyrimi për kthim 

në gjendje të më parshëme nuk do të ishte i përshtatshëm për faktin se paditësja ka pësuar 

dëmtime në mbulojën e fushës, ska mundur ta shfrytëzoj terasen dhe ja dëmtuar durnjët 

dekorativë dhe lulet. Prandaj gjykata e ka caktuar kompenzimin e dëmit në të holla duke u 
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bazuar në neni 169 par 4 të LMD-së , sepse kjo formë e kompensimit është me e përshtatshme 

dhe më reale në raport me dëmin e pësuar.  

 

 Mbi bazën e kësaj gjendje të vërtetuar faktike e cila u vërtetua në mënyrë të plotë dhe 

të drejtë që rezultoi nga të gjitha provat e nxjerrura dhe të vlersuara, gjykat vlerëson se janë 

eliminuar të gjitha faktet kontestuese për vendim marrje dhe kërkesëpadinë e paditësës e 

miratoi në tërësi si të bazuar dhe vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit, duke zbatuar edhe 

dispozitën e nenit 323të LPK-së. 

 

Meqenëse e paditura ka rënë në vonesë me kompenzimin e dëmit,  Gjykata me 

kërkesën e paditësit dhe në bazë të nen.382 të LMD-së, e detyroi të paditurën që paditësit në 

shumat e gjykuara t’ia paguaj edhe kamatën prej 8% duke filluar nga data 29.04.2021 (data e 

senacës kryersore), e deri në pagesën definitive.  

 

Gjykata i analizoi  theksimet e palës paditëse, e cila kërkoi nga gjykata që  

kërkesëpadinë e paditësit ta miratoj në tërësi si të bazuar, këtyre theksimeve gjykata u’a dha 

besimin dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Sepse është fakt i ditur se me veprimet 

e të paditurës për shkak të kryerjes së punimeve në autostradën Prishtinë-Hani Elezit nga 

lëvizjet të cilat janë shkaktuar nga kamionët e të paditurës ka ardhur deri tek ngritja e pluhrit e i 

cili pluhur e ka dëmtuar mbulojën e fushës sportive e i cili fatë vërtetohet nga fotot të cilat 

gjinden në shkresat e lëndës.  

 Gjykata i anaizoj theksimet e palës së paditur e cili i ka prorpozuar gjykatës që kërkes 

paditinë ta refuzoj në tërsi si të pa bazuar për shkak të mos lidhjes kauzale në mes 

veprimit/mos veprimit të të paditurës dhe dëmeve të pretenduara nga pala paditëse. E cila nuk e 

ka saktësuar kur ka ndodhur dëmi kush e ka shkaktuar atë dëm dhe me cilat veprime apo mos 

veprimme është shkaktuar. Këto theksime gjykata nuk i mori për bazë më rastin e vendosjes 

sepse pala paditësë e ka vërtetuar lidhjen kauzale në mes verimeve të të paditurës dhe dëmit të 

shkaktuar sepse ky dëm është shkaktuar në pluhuri i cili është shkaktuar nga lëvizja e 

kamionëve të paditurës të cilët kanë lëvizur në atë pjesë të rrugës gjatë kryerjes së punimeve në 

atë segment rrugor. Pastaj është saktësuar se dëmi ka ndodhur në muji Maj i vitit 2016 deri në 

fund të vitit 2017 gjykata i ka analizuar edhe pretendimet e të paditurës sa i përket ekspretizës 

financiare mirpo këto pretendime gjykata nuk i mori për bazë më rastin e vednosjes sepse pala 

e paditur gjatë këtij procesi gjyqësor e ka kundërshtuar ekspretizën e ekspertit por nuk ka 

propozuar ndonjë ekspretizë tjerë që të vërtetohet e kundërta e asaj që është shënuar në këtë 
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ekspertizë po ashtu nuk ka prezantuar ndonjë provë tjetër me të cilën do ta vërtetonte të 

kundërtën prandaj gjykata kësaj ekspertize ja fali besmin. 

  

Gjykata i analizoi edhe theksimet e të paditurës, e cila përmes të autorizuarit i propozoj 

gjykatës që kërkespadinë e paditësit ta refuzojë në tërësi si të pa bazuar. Ka kërkuar qe të 

refuzohet kërkespadia e paditësit sepse pala paditëse nuk e ka bërë lidhjen kauzale në mesë të 

veprimit dhe mosëveprimit të të paditurës dhe dëmit të pretenduar. Gjykata i ka analizuar këto 

këto pretendime por këto nuk i mori për bazë me rastin e vendojes , sepse i autorizuari i të 

paditurës në mënyrë indirekte e ka paranuar se e ka shkatuar dëmin por ka thekësuar se e se 

edhe ky damë mundë të jetë shkaktuar edhe nga nënkontraktorët tjerë të cilit kanë punuar në 

auto udhë.  

 

Po ashtu gjykjata i ka analizuar edhe pretendimet ae palës paditëse i ka munguar 

legjitimiteti aktiv për të qen palë nëprocedurë , këto pretendime nuk i mori për bazë me 

rastinevendosjes sepse gjatë këti procesi e ka vërtetuar se paditësja ka legjitimitet aktiv për të 

qenë palë nëprocedurë.  Gjykata e ka vërtetuar se paditësja në fillimë ka qenë posduse nërsa më 

vonë është bërë pronare dhe kjo e drejti i takon edhe poseduait edhe pronarit.  

 

Gjykata po ashtu e ka analizuar edhe përetendimin se ekspertiza ka të meta thelësore , 

por edhe këto pretendime nuk i mori për bazë me rastin e vendosjes sepse e padituar a e ka 

kundërshtuar ekspertizën e ekspertit , por nuk ka propzuar ekspertizë të re për ta vërtetuar se 

kjo ekspertizë ka të meta .   

  

Gjykata e detyroi të paditurin që paditësës të ja paguaj shpenzimet  e procedurës 

kontestimore në shumë prej 1508 €, për përpilimin e padisë,  shumën prej 208 €, për 4 seanca 

gjyqësore, shumën prej 1000 €, për ekspertizën e ekspertit financiar shumën prej 200 €, dhe  

shumën prej 100 € në emër të taksës për padi (të parapara sipas udhëzimit administrativ 

nr.1/2017 të Këshillit Gjyqësorë), gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore 

e ka bazuar në nenin 452.1  të LPK-së 

 

Nga të gjitha arsyet e paraqitura dhe rezultatet e përgjithëshme të procedurës 

kontestimore, Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ 

                                                          Dega në Kaçanik 

             C.nr.132/19 prej datës 29.04.2021 

 

 

                                     Gjyqtari  

                                       Riza LIVOREKA       

UDHËZIME JURIDIKE: 

 kundër këtij  aktgjykimi pala e pa kënaqur  

ka të drejtë të paraqes ankesë në afat prej 15 

ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi,  

ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit  në  

Prishtinë përmes kësaj gjykate.  

 

Ekspeduar me datën 18.05.2021 

Paditësit 1x1 

Të paditurës 1x1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


