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Numri i lëndës: 2019:138151 

Datë: 08.11.2021 

Numri i dokumentit:     02368579 

 

C.nr. 19/2018 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA NE ...........Departamenti i përgjithshëm civile-

juridike e shkallës së pare më gjyqtarin Bekim Avdimetaj në kontestin e paditësit A. (I.) T.  nga 

fshati ............Komuna e Deçanit kundër të paditurve Komuna e Deçanit te cilin me autorizim e 

ka përfaqësuar përfaqësuesi D. P. dhe  të paditurës ................-A sh.p.k  Sh. M. T. nr. 38 ...........te 

cilin me autorizim e ka përfaqësuar përfaqësuesi F. K. nga Gjakova për kompensim dëmi 

material dhe ne emër te fitimit te humbur ,vlera e kontesti ne shumen prej 14.000.00 euro, gjykata 

pas mbajtjes të seancës të shqyrtimit kryesore publik me datën 30.09.2021 në prani të paditësit 

dhe përfaqësuesve te paditurve  si me lart të përpiluar me datën 13.10.2021 mori  këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.REFUZOHET kërkesëpadia ne tersi e paditësit A. (I.) T.  nga fshati ............Komuna e Deçani 

qe te detyrohen te paditurat Komuna e Deçanit dhe e paditura ................–A sh.p.k ne emirë te 

kompensimit të demit te ja paguan paditësit 8.400.00 euro dhe ne emër te fitimit te humbur qiraja 

shumen prej 5.600.00 euro ne shumë te përgjithshme prej 14.00.00 euro, më kamat prej  8% nga 

dita e paraqitjes se padis në gjykate me datën 29.01.2018 e deri ne pagesën definitive te gjitha 

këto ne afat prej 15 ditëve nga dita e marrjes se këtij aktgjykimit SI E PA BAZUAR . 

 

II. Secila pale ne vete do ti barte shpenzimet  e procedurës kontestimore.  

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi A. (I.) T.  nga fshati ............Komuna e Deçanit ka paraqitur padi ne ketë gjykate kundër 

të paditurve Komuna e Deçanit te cilin me autorizim e ka përfaqësuar përfaqësuesi D. P. dhe 

................-A sh.p.k  Sh. M. T. nr. 38 ...........te cilin me autorizim e ka përfaqësuar përfaqësuesi 

F. K. nga Gjakova për kompensim dëmi material dhe ne emër te fitimit te humbur ,vlera e 

kontestit ne shumë prej 14.000.00 euro. 

 

Paditësi A. T. ne padi ka deklaruar se është pronar  i lokalit afariste  i cili gjendet ne Qendër te 

Deçanit  ne sheshin M. T. e ndërtuar me material  te fortë e cila ka sipërfaqe prej 40 m2 .Qe 

paditësi  pronësinë  ne ketë lokal e ka te bazuar  ne kontratën  mbi shitblerjen  me Komunën e 

Deçanit  te vitit 1989 prova kontrata  mbi shitblerjen  me numër 01-44 e date 30.03.1990.  

 

I padituri  i par  përmes  partneritetit publiko privat  te paditurit te dyte  ja ka dhen  

paluajtshmerinë  ne qendër  te Deçanit  ................ –A sh.p.k  ne përfundim objektin banesor 

shumëkatësh . 
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I padituri i pare  si lëshues  i lejes ndërtimore  dhe nënshkrues i kontratës mbi partneritetin  me 

te paditurin e dyte ................ –A ne ........... duke filluar qe nga viti 2015 pa ndërprerje  për shkak 

te punëve ndërtimorë  qe po kryen i kanë pamundësuar  paditësit A. T.  ta shfrytëzoj lokalin ne 

fjalë  me çka paditësit  i ka shkaktuar dëme materiale  dhe fitim te humbur  ne shumen prej 

14.000.00. 

 

Tani ne finale te ndërtimit te objektit banesorë nga i padituri i dyte e ter sipërfaqja  përballe është 

mbuluar  me mase te dheut dhe  ne ketë lokal afaristë nuk mund te hyhet fare . 

 

Objekti ishte i lëshuar me qera  ne emër te kompanisë se sigurimeve ..........e tani si marrëse e 

obligimeve kompania e sigurimeve  ..........kjo kontrate ende vazhdon 

  

Qiraja mujore  për shfrytëzim  te lokalit ishte 200.00 euro  për muaj  duke filluar qe nga viti 

shtatore 2015 prove kontrata  e dhënës me qera  me numër 245 te date 01.03.2016  vazhdim i 

kontratës se me parme. 

 

Nga fakti qe jam i dëmtuar  kam bere përpjekje qe ketë çështje ta rregulloj ne bashkëpunim me 

te paditurën e pare  duke ju drejtuar edhe me shkrim  për një çështje te tillë por nuk është arrite 

asnjë kompromis prove është kërkesa  drejtuar  te paditurës se pare e evidentuar  me nr 2146 te 

datës 23.01.2018 duke i propozuar gjykatës duke pas ketë gjendje faktike  te aprovon 

kërkesëpadinë si te bazuar. 

  

Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 
 

Neni 37 par .1 i Ligjit të Procedurës Kontestimore parashihet, nëse me ligj nuk është caktuar 

kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e çështjes është 

kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur. 

 

Pretendimet e te autorizuarve te palëve ndërgjyqëse 

 

Paditësi A. T. nga fshati ............K-Deçanit gjate seancës të shqyrtimit përgatitorë dhe kryesor ka 

deklaruar se mbetëm pranë kërkesëpadisë të dorëzuar në gjykatë propozimit për lëshimin e masës 

se përkohshme që të paditurit mos ta pengojnë paditësin. I kundërshtojë në tersi deklarimet e dhe 

të paditurit të parë përf. të Komunës e Deçani dhe përfaqësuesit të dytë ’’................-A’’ sh.p.k-

...........nga arsyeja se paditësi A. T. është titullarë i pronës mbi objektin afarist të precizuar në 

padi dhe se të gjitha pengesat që i behën në shfrytëzimin e lirë të atij objekti kanë filluar që nga 

fillimi i ndërtimit se sidomos tani kur i padituri i dytë e benë grumbullimin e dheut dhe 

mbeturinave tjera. Relacionet e të paditurit të dytë me Komunën janë çështje në mes të tyre. I 

padituri i dytë duhet të tregojë me shkrim nëse me Komunën kanë ndonjë marrëveshje që ka të 

bëjë me rregullimin  e çështjes se këtij. Lokali deri me tani paditësi asgjë me shkrim nuk ka.  

 

 

 

 

Paditësi i lartshënuar gjithashtu gjate seancës të shqyrtimit kryesore ka deklaruar se R. është 

vëllai im ndërsa unë padinë e kam bere për demin e shkaktuar në dere lokalit qe është thyer edhe 

xhama. Paditësi ne fjalën e tije përfundimtare i ka propozuar gjykatës qe te aprovohet 

kërkesëpadia si e bazuar si dhe i ka kërkuar shpenzimet  e procedurës.  
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Përfaqësuesi i të paditurës se pare Komuna e Deçani te cilën e ka përfaqësuar D. P. gjate seancës 

të shqyrtimit përgatitorë dhe kryesor ka deklaruar mbetëm në tersi pranë përgjegjës në padi  se 

pari paditës është A. (I.) T. . kurse në shkresat  e lendes  ekziston provat  vendimi  dhe kontrata  

qe lokali  i është  nda gjegjësisht  e ka ble  R. T., kështu qe nuk është  sqaru lidhur  për ta ditur 

se paditësi a ka ligjimitet  për te paraqitur padi me kompensimin e kërkuar. Kurse lidhur me 

masën nuk do të deklarohem meqenëse kërkesa përmasë të përkohshme ka të bëje me të 

paditurën e dytë ’’................-A’’ sh.p.k-...........e jo edhe me Komunën e Deçanit. Është e vërtetë 

se firmës’ ’................-A’’ sh.p.K-...........ja kemi dhënë në shfrytëzim afat gjatë për 99 vite 

ngastrat e cekura në përgjigje në padi për ndërtimin objektit banesor të cilën firma në fjalë e ka 

ndërtuar, mirëpo në marrëveshjen në mes Komunës dhe  ................T askund nuk ceket se firma 

gjatë ndërtimit ka të drejtë që ti pengojë lokalet në shfrytëzimin  e qetë dhe të lirë të tyre. 

Sa e di unë  Komuna më shfrytëzues të lokaleve akoma nuk ka arritur kurrfarë marrëveshje, 

shfrytëzuesi i lokalit duhet të prezantojë kontratën mbi blerjen në origjinal dhe fletën poseduese 

e cila argumenton pronësinë sepse regjistrimi i etazheve dhe i lokaleve në pronësinë shoqërore 

në ZK ka filluar dhe ma merr mendja se është përfunduar.   

 

Përfaqësuesi i te paditurës se pare i lartshënuar  ne fjalën përfundimtare ka deklaruar  me prova 

dhe gjata procedurës konsiderojë se ne tërësi u vërtetua qe Komuna e Deçanit nuk i ka 

shkaktuar kurrfarë demi këtu paditësit A. T.. 

Lokali qe pretendohet qe ju është shkaktuar  demi është ne emër te vëllait këtu paditësit R. T.  

mirëpo paditësi posedon disa kontrata me kopani te ndryshme sigurimi por te njëjtat janë me te 

vjetra gjegjësisht nuk përputhen me kohen e paraqitjes se padisë , me baze te kësaj i 

propozojmë gjykatës qe padinë e paditësit ta refuzoje si te pa bazuar sa i përket te paditurës se 

pare Komuna e Deçanit , nuk i kërkoje shpenzimet procedurale. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës së dytë ................-A sh.p.k  Sh. M. T. Nr 38 ...........F. K. nga Gjakova 

gjate seancës të shqyrtimit përgatitorë dhe kryesor ka deklaruar se ne i kemi kryer obligimet tanë 

dhe sa kam njohuri e ka bërë një marrëveshje me Komunën dhe ka qenë një komision prej 

Komune dhe jua ka caktuar lokalet, dheu që hedhur aty është tokë e Komunës se ashtu na është 

deklaruar Komuna . 

 

Përfaqësuesi i te paditurës se dyte i lartshënuar  gjithashtu gjate seancës të shqyrtimit kryesore 

ka deklaruar ne i kemi pas ndarë 6 lokale , emri i A. nuk ekziston por vetëm emri R. T.  , 3 prej 

tyre kane marre lokale kurse 3 tjerë janë deklarua për ti paguar Komuna .R. T.  ka ardhur nga 

Gjermania i cili ka thëne lokali i imi dhe amaneti i zotit mos bëni gjë as me vëlla as me askënd 

pa qene unë prezent. Le ta bjen paditësi një dokument qe lokali është i  tije ne atëherë  i 

përgjigjemi ose te vije vëllai i tije R. T.  ne do ti përgjigjemi. 

 

Përfaqësuesi i te paditurës se dyte i lartshënuar ne fjalën e tij  përfundimtare ka deklaruar  ne nuk 

e ndiem veten fajtor nuk jemi përgjegjës dhe nuk  jemi te obligueshme për ato dëme qe i kërkon 

paditësi në padi nuk kemi kurrfarë kontratë më paditësin ne me ata qa kemi patuar i kemi kryer 

krejt ne rregull deri me tani nuk i kemi mbetur askujt borxh nuk i kërkoje shpenzimet 

procedurale. 

 

Pretendimet e paditësit A. T. gjate seancës të shqyrtimit kryesore qe te aprovohet kërkesëpadia 

e tij  qe te detyrohet te paditurat  Komuna e Deçanit dhe ................–A sh.p.k për kompensimin e 

demit te ja paguan paditësit 8.400.00 euro dhe ne emër te fitimit te humbur  qiraja shumen  prej 

5.600.00 euro gjithsejtë në shume te përgjithshme prej 14.00.00 euro. Gjykata nuk mundi ti 

pranoj këto pretendime të paditësit si me lart, pasi qe se pari  paditësi  është A. (I.) T.  nga fshati 

...........K-Deçan, kurse në shkresat  e lendes  ekziston provat  vendimi  dhe kontrata  qe lokali  i 
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është  nda gjegjësisht  e ka ble  R. T., i vllau i paditësit. Pra paditësi nuk ka legjimitet si pale në 

procedure për të kërkuar kompensimin e demit për lokal dhe fitimin e humbur në shumat e 

kërkuar si më lart nga te paditurit. Pasi qe paditësi nuk ka prezantuar gjate seancave të shqyrtimit 

kryesor  ndonjë prove materiale që është i regjistruar ne fletën poseduese si pronar i lokalit që 

kërkon kompensimin e demit nga të paditurat . 

Paditësi posedon disa kontrata në shkresat e lendes qe i ka lidhure më Kopani te ndryshme qe 

paditësi ju ka dhen me qera lokalin dhe kontrata pune qe nuk përputhen me kohen e paraqitjes 

se padisë. 

 

Në shkresat e lendes është Aktvendimi i BVI për banim dhe veprimtari Komunale  numër 01-

329 i datës 10.11.1989 ........... qe ka shpallur konkurs in publik  nr. 01-280 për shitjen e lokaleve  

ne qendër ne ........... qe pas shqyrtimit te dokumentacionit  aprovohet  oferta  e R. T. nga fshati 

...........ju ka shite lokali  nr. 3 Sutereni  me sipërfaqe  prej 40 m2  ne qendër te Deçanit  qe ka 

paguar shumen  prej 1.499.470.850 dinar .    

 

Kontrata e përpiluar me dt.28.09.2015 ne mes Komunës se Deçanit te cilën e ka përfaqësuar ish 

kryetari R. S. dhe kompanisë fituese sipas konkursit SH.P.K ................ nga Gjakova, titulli i 

kontratës dhënia e tokës komunale ne shfrytëzim afatgjate  për ndërtim për 99 vite me konkurs 

publik ne te cilën do te ndërtohet objekti i ri për banim dhe për lokale afariste sipas planit 

urbanistik te Komunës se Deçanit. 

 

 

Administrimi i provave gjate seancës të shqyrtimit kryesore 

 

Gjykata gjate seancës të shqyrtimit kryesor ka bere administrimin e provave te lendes. 

 

Lexohet padia e paditësit e dorëzuar ne ketë gjykate me dt.29.01.2018 

 

Lexohet kontrata e punës me numër 245 me dt.01.03.2016 e lidhur ne mes punëdhënësit 

Kompanisë se Sigurimeve ...... me seli ne Prishtine dhe Agjenti i brendshëm ne sigurime A. T. 

nga fsh. ............K-...........me afat kohor nga dt.01.02.2016 deri 31.12.2016 

 

Lexohet kontrata e punës e lidhur me dt.05.01.2007 ne mes se Kompanisë se Sigurimeve ...... 

sh.a. me seli ne Prishtine dhe A. T. nga Deçani si punonjës për afat kohor te caktuar prej 

01.01.2007 deri me dt.31.03.2007. 

 

Lexohet kontrata për qiranë e lidhur ne mes A. T. nga Deçani rr. M. T. nr.5 me Kompaninë e 

Sigurimeve ..........me dt.17.12.2002 ne afat kohor prej 3 muajve nga dt.01.12.2002 deri me 

dt.28.02.2003 e lidhur me dt.17.12.2002. 

 

Shikohen fotografitë qe gjinden ne shkresat e lendes te dorëzuara nga paditësi ne padi. 

 

Lexohet aktvendimi me numër 01-329 me dt.10.11.1989 i lëshuar nga BVI për banim dhe 

veprimtari komunale ku është aprovuar oferta e R. T.  nga fsh. ............K-...........për lokalin nr.3 

Sutereni me sipërfaqe prej 40m2. 

 

Lexohet përgjigja ne padi e dhëne nga e paditura e pare Komuna e Deçanit me dt.12.02.2018 

ndërsa dorëzuar ne ketë gjykate me dt.14.02.2018. 
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Lexohet kontrata e përpiluar me dt.28.09.2015 ne mes Komunës se Deçanit te cilën e ka 

përfaqësuar ish kryetari R. S. dhe kompanisë fituese sipas konkursit SH.P.K ................ nga 

Gjakova, titulli i kontratës dhënia e tokës komunale ne shfrytëzim afatgjate  për ndërtim për 99 

vite me konkurs publik ne te cilën do te ndërtohet objekti i ri për banim dhe për lokale afariste 

sipas planit urbanistik te Komunës se Deçanit. 

 

Dispozitat ligjore  

 

Pasi që gjykata qe bëri vlerësimin e provave veç e veç dhe atyre bashkërisht dhe nga kjo gjendje 

e vërtetuar faktike si me lart erdhi në përfundim duke e refuzuar ne tersi kërkesëpadinë e paditësit 

ne tersi si te pa bazuar  në kuptim te nenit 158 par.12  te Ligjit Nr .04L/-077 për marrëdhëniet e 

detyrimeve të Kosovës duke vendosur  si në piken I te dispozitivit të këtij aktgjykimit. 

 

Gjykata ka vendosur si ne piken II të dispozitivit të  aktgjykimit  qe secila pale ne vete do ti 

barte shpenzimet  e procedurës kontestimore.ne mbështetje te dispozitave te nenit 463 të LPK-
së.  
 

Nga sa u tha me larte u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN, C.nr. 833/2020.  

i përpiluar më datën 13.10.2021. 

 

                                                                        G J Y Q T A R I 

                                                  Bekim Avdimetaj 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE : 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa ne 

afat prej l5 ditësh  Gjykatës së Apelit ne 

Prishtinë  e përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


