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Numri i lëndës: 2019:132526 

Datë: 22.10.2020 

Numri i dokumentit:     01209979 

C.nr.17/15 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEGA ISTOG, Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Civil, me gjyqtarin Shemsedin Haxhiaj, në çështjen juridiko kontestimore të 

paditëses: NPTSH “.....” me seli ne fsh. ..... nga Komuna e Istogut, me përfaqësues A. ..... nga 

fsh. ....... K-Istog, te përfaqësuar nga Betim Shala, avokat nga Prishtina, kundër të paditurës 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, me seli në Prishtinë, përfaqësuar nga D. B. nga Prishtina, baza 

juridike: Kompensim i fitimit te humbur, vlera e kontestit 10,000.00 €, pas shqyrtimit kryesor 

në prezencë të autorizuarve të ndërgjyqësve me datë: 30.09.2020, bie këtë : 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET në tërësi si e pa bazuar kërkesë padia e paditëses: NPTSH “.....” me 

seli ne fsh. ..... nga Komuna e Istogut, me përfaqësues A. ..... nga fsh. ....... K-Istog, 

me të cilën ka kërkuar që të: DETYROHET e paditura Këshilli Gjyqësor i Kosovës, 

me seli në Prishtinë,  që paditëses të ia kompensojë mjetet në emër të kompensim i 

fitimit te humbur, shumën prej 60,871.14 Euro, me kamatë 8% në vit nga dita e 

pagesës së dëmit deri në ditën e pagesës definitive , në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm si 

dhe të gjitha shpenzimet e procedurës. 

 

II. Secila pale i heq shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të saj në këtë gjykatë me datë 23.08.2013, kundër të paditurës ka 

parashtruar padi për kompensim te fitimit te humbur, vlera e kontestit 10,000.00 €. 

 

Me padi gjatë shqyrtimit kryesor paditësi përmes të autorizuarit të tij ka ka kërkuar që të: 

DETYROHET e paditura Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Prishtinë,  që paditëses të ia 

kompensojë mjetet në emër të kompensim i fitimit te humbur, shumën prej 60,871.14 Euro, me 

kamatë 8% në vit nga dita e pagesës së dëmit deri në ditën e pagesës definitive , në afat prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në fjalën përfundimtare duke deklaruar se nga 

përshkrimi i gjendjes faktike ne padi dhe provat e propozuara ne padi vërtetohet me veprimet 

jo te ligjshme te gjykatës komunale ne Istog paditësit i është shkaktuar dem material ne forme 

te fitimit te humbur dhe se lartësia e këtij demi material është vërtetuar edhe me ane te 

plotësimit te ekspertizës financiare andaj konsideroj se është vërtetuar besueshmëria e kërkese 

padisë, nga se me provat e administruara konsideroj se ne mënyre te plote është vërtetuar 

gjendja faktike ne baze te se cilës rrjedh se nga veprimet e ish-gjykatës Komunale ne Istog, 
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përkatësisht me vendimet e marra gjate procedurës përmbarimore ne mënyre te kundër 

ligjshme paditësit i është mbyllur pompa e benzinës ne periudhe kohore prej 3 viteve dhe se 

gjate asaj periudhe te njëjtit i është pamundësuar afarizmi dhe realizmi i fitimit. 

 

Detyrimi i te paditurës për kompensimin e këtij demi buron nga rregullorja me nr.2005/52 për 

themelimin e Këshillit Gjyqësor te Kosovës e cila rregullore ka qene e fuqi ne kohen e 

shkaktimit te demit po ashtu përgjegjësia e te paditurës për kompensimin e demit buron edhe 

ne ligjin për marrëdhëniet e detyrimeve përkatësisht nenit 136 dhe neni 153 te ligjit te ri apo 

neni 154 dhe 172 te ligjit te vjetër i cili ka qene fuqi ne kohen shkaktimit te demit  andaj bazuar 

ne te cekurat gjykatës i propozoj qe te sjelle aktgjykimi me te cilin ne tërësi do te miratoj 

kërkese padinë e precizuar ne seancën e sotme.  Duke i kërkuar edhe shpenzimet procedurale  

dhe atë shumen prej 250 euro për ekspertizën financiare si dhe për 3 seanca shumen totale 810 

euro, për secilën nga 270 euro për seance sipas tarifes OAK-së, si dhe për takse gjyqësorë 

shumen prej 50 euro. 

 

E paditura përmes përfaqësuesit në përgjigje në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare e ka kontestu kërkesëpadinë si për nga baza juridike po ashtu edhe nga lartësia 

duke shtuar se sa i përket pretendimeve te paditësit “.....” NTPS,  e konteston ne tërësi 

legjitimitetin e palës ne procedure sepse asnjëherë nuk ka qene e përfshire ne raport juridiko 

civil ne paditësen, ish-gjykata Komunale ne Istog, ka vepruar vetëm ne baze te kompetencave 

dhe mandatit te saj ku shihet edhe ne shkresat e lendes se ka pas kërkese nga .... për sekuestrim 

kolaterali, andaj edhe aktvendimi për mbyllje te përkohshme te pompës është bere për arsye se 

nuk ka pas koratoral si dhe është larguar edhe kamioni i cili ka qene ne hipoteke. Pala paditëse 

asnjëherë nuk e ka qartësuar dhe dokumentuar se çka ka ndodhur me vendimin e rivendosjes 

nga gjykata e qarkut ne Peje me nr. Ac.nr.334/04 te dt.04.05.2007, e cila e ka prishur 

aktvendimin te cilën e atakon paditësi gjithashtu paditësi nuk ka dokumentua as kontrate te 

kredisë dhe as aneksin e saj ne te cilat ka lidhur marrëveshje me .... për marrjen e kredisë, listën 

e pengut, regjistrin e tyre, a ka qene direkt kredi marres apo vetëm garantues. 

 

Paditësi ne rastin e pagesës apo përmbushjes se obligimit ndaj .... i cili obligim rrjedh edhe nga 

aktgjykimi penal i plote fuqishëm gjykatës komunale ne Peje P.nr.474/05 i vitit 29.05.2006 ka 

mundur qe pas përmbushjes se këtij obligimi ndaj bankës ta dokumentoj ne gjykate pagesën 

dhe ta filloj punën me dt.29.05.2006 andaj as ne dhe as gjykata nuk ka prova se është 

përmbyllur borxhi koratoral ku shihet se te gjitha veprimet e shkaktuar deri me tani janë bere 

ne fajin e paditësit i cili pretendon se i është shkaktuar dem e deri me tani shihet se kompania e 

tij ka qene e pa përgjegjshme dhe nuk i ka plotësuar obligimet nga kredi dhënësit andaj çdo 

veprim i ...., kërkesat e saja kane qene te ligjshme. Prandaj, kur themi se nuk kemi legjitimitet 

real pasiv ne ketë rast gjithashtu po edhe te kishim pasur legjitimit kemi parashkrim se padia 

eshte e pasafatshme, andaj kërkesa për kompensim demi është dashur ti drejtohet .... nëse i 

njëjti do ti kishte kryer obligimet ndaj saj, kërkese gjithashtu i njëjti mund ti kishte bere përveç 

.... ti beje kërkese për kompensimin e demit edhe kompanisë ..... 

 

Siç edhe u pa nga faktet e deri tanishme gjykata asnjëherë nuk ka qene shkaktar per mbylljen e 

pompës por ka qene veprimi neglizhues i paditësit i cili nuk i ka përmbush obligimet e tij sipas 

kontratës apo me marrëveshjen e .... dhe kompanisë .... prandaj KGJK nuk mund te shpallet 

përgjegjës për veprimet apo mos veprimet e tij për shkak se merret me administrimin e 

përgjithshëm te drejtësisë ne rast te dështimit te përmbushjes se funksionit te gjyqtarit i njëjti 

mund te jete subjekt i procedurave disiplinore andaj edhe ne shkresat e lendes shihet se nuk ka 

pasur as një kërkese ndaj gjyqtarit qe ka vendosur. I propozojmë gjykatës qe te refuzoj si te pa 

bazuar ne tersi padinë e paditësit për shkak se i mungon legjitimiteti i palës ne procedure, po 
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edhe te supozojmë se kemi legjitimitet ne pale prape thirremi ne parashkrim te kërkesës nga 

ana e padisë. 

 

Gjykata në këtë çështje kontestimore, me qellim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, sipas 

propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar këto prova: Ekspertiza 

financiare e punuar nga eksperti Uke Sadiku nga Peja me dt.11.10.2019 dhe e dorëzuar ne 

gjykate me dt.17.10.2019, Plotësimi i ekspertizës financiare e dt.14.09.2020 dhe dorëzuar ne 

gjykate me dt.16.09.2020, Plotësimi i ekspertizës financiare e bere nga eksperti financiar Uke 

Sadiku e dt.03.08.2020 dhe e dorëzuar ne gjykate me dt.03.08.2020, Propozimi për sekuestrim 

te korateralit te parashtruar nga Bankës ........ ndaj debitorit ..... ne Istog ne ish gjykatën 

komunale ne Istog e qe mban nr.364 te dt.26.03.2004, Aktvendimi i gjykatës komunale ne 

Istog nen shenjen E.nr.206/04 e dt.29.10.2004, Aktvendimi i gjykatës se qarkut ne Peje nen 

shenjen Ac.nr.334/04 e dt.04.05.2007, Aktvendimi i gjykatës komunale ne Istog INT.nr.16/04 i 

dt.19.02.2004, Kërkesa e paditëses NPTSH “.....” drejtuar Bankës për Biznes ne Prishtine e 

dt.20.12.2016, Aktgjykimi i gjykatës komunale ne Peje nen shenjen P.nr.474/05 e 

dt.29.05.2006, gjykata ka vlerësuar edhe deklarimet e të autorizuarve te palëve ndërgjyqësve të 

bëra gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç, dhe të gjitha së bashku, e në 

lidhshmëri me njëra tjetrën , e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8, të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK-së), erdhi në përfundim se në këtë çështje juridiko- civile,  

duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga propozimi për sekuestrim te korateralit e qe mban nr.364 te dt.26.03.2004, vërtetohet se 

Banka ........ me seli në Prishtinë, të ketë parashtruar propozim ndaj debitorit ..... me seli në 

Istog, përfaqësuar nga A. ..... nga Istogu, ne ish gjykatën komunale ne Istog, për sekuestrim 

koletareali. 

 

Nga aktvendimi i ish-gjykatës Komunale ne Istog nen shenjen E.nr.206/04 e dt.29.10.2004, 

vërtetohet se kjo gjykatë me aktvendimin e lartcekur të ketë mbyllë pompën e derivateve “..... 

....”, me seli në fshatin ....... K-Istog, deri në përmbushjen e obligimit në raport me kreditoret 

N.T.P “....” Pejë dhe Bankës ......... (....). 

 

Nga aktvendimi i gjykatës se Qarkut ne Pejë nën shenjën Ac.nr.334/04 e dt.04.05.2007, 

vërtetohet se gjykata e shkallës së dytë, ka prishë aktvendimin E.nr.206/04 te 

dt.29.10.2004,dhe çështjen e ka kthyer të njëjtës gjykatë në rivendosje, me sugjerime që në ri-

procedure gjykata e shkallës së parë ti siguroi shkresat e lëndës E.nr.367/04 për shkak së është 

fjala për dy (2) kreditor që kanë kërkesa të veçanta, ndaj të njëjtit debitor. 

 

Nga aktvendimi i ish-gjykatës Komunale ne Istog INT.nr.16/04 i dt.19.02.2004, vërtetohet se 

kjo gjykatë ka lejuar regjistrimin e hipotekës së rendit të dytë në pasurin e paluajtshme të 

huamarrësit A. (Gj.) ..... nga fsh. ....... K-Istog. 

 

Nga kërkesa e paditëses NPTSH “.....”, përfaqësuar nga A. ..... nga fsh........, vërtetohet se i 

njejti  i është drejtuar Bankës .......... ne Prishtine e dt.20.12.2016, me kërkesë për shqyrtim te 

borxhit, për shkak të krizës financiare te pa parashikuar, të hyrave të ulta dhe për shkak të 

pamundësisë së rrethanave tjera. 
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Nga Aktgjykimi i ish-gjykatës Komunale ne Peje nen shenjen P.nr.474/05 e dt.29.05.2006, 

vërtetohet se paditësi A. ..... të jetë shpallur fajtor për veprën penale dëmtim i kreditoreve nga 

neni 235 par.1, të KPK-së. 

 

Në bazë të ekspertizës të ekspertit financiar gjyqësor të angazhuar në këtë çështje në sigurimin 

e përllogaritjes te fitimit te humbur Uke Sadiku ecc i diplomuar nga Peja, me dt.11.10.2019 

dhe e dorëzuar ne gjykate me dt.17.10.2019, Plotësimi i ekspertizës financiare e dt.14.09.2020 

dhe dorëzuar ne gjykate me dt.16.09.2020, ka bere përllogaritjen e fitimit te humbur te 

pretenduar për periudhën kontestuese për 32 muaj qe paditësi nuk kishte punuar, fitimi i 

humbur i pretenduar për periudhën 01.11.2004 – 30.06.2007 është ne shumen prej 46,052.16 €, 

ndërsa llogaritja e kamatës ne fitimin e humbur qe paditësi ka pësuar ne periudhën kontestuese 

nga data 01.07.2007 – 03.08.2020 është shuma prej 36,843.42 € e qe ne total është ne shumen 

prej 82,895.58 €. 

 

Duke marr për bazë se në rastin konkret dëmi i pretenduar është shkaktuar deri më datën 

01.07.2007, atëherë si ligji i cili duhet të aplikohet është Ligji Mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve 

i vitit 1978, i cili ligj ishte në fuqi në momentin e shkaktimit të dëmit të pretenduar. Sipas 

dispozitave të këtij ligji përkatësisht nenit 154 parashihet se “Kush i shkakton tjetrit dem ka 

për detyre ta kompensoj përveç nëse vërtetohet se demi është shkaktuar pa fajin e tij”, ndërsa 

në nenin 186 të po këtij ligji ka paraparë se “Detyrimi i kompensimit të dëmit konsiderohet se 

rrjedh për pagesë që nga momenti i shkaktimit të dëmit”. Ndërsa sipas nenit 376 të këtij ligji 

është paraparë se “Kërkesa e shpërblimit të dëmit të shkaktuar parashkruhet për tre vjet nga 

data kur i dëmtuari ka mësuar për dëmin dhe për personin që e ka bërë dëmin”. Ndërsa me 

nenin 371 është paraparë afati i përgjithshëm i parashkrimit, ku kërkesat parashkruhen për 

pesë vite në qoftë se me ligj nuk është caktuar ndonjë afat tjetër i parashkrimit. 

 

Gjykata nxjerr përfundim  se kërkesëpadia e paditëses është e parashkruar , pasi që dëmi i 

pretenduar nga ana e paditëses është shkaktuar deri me datë 30.06.2007, kurpala paditëse ishte 

njoftuar me dëmin e shkaktuar, ndërsa padia në gjykatë është parashtruar me datë 23.08.2013, 

apo pasi kanë kaluar më shumë së 6 vite, përkatësisht pas kalimit të afatit të paraparë ligjor, 

sikurse është cekur në dispozitat ligjor të cekura më lartë, duke u bazuar në të  cekurave si më 

lartë gjykata ka gjetur së kërkesëpadia e paditëses është e pa bazuar për shkak të parashkrimit, 

duke vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Plotësimi i ekspertizës financiare e bere nga eksperti financiar Uke Sadiku e dt.03.08.2020 dhe 

e dorëzuar ne gjykate me dt.03.08.2020, gjykata me rastin e vlerësimit të provave fare nuk e ka 

vlerësuar ketë provë ngase e njëjta nuk ka qenë e lejuar me aktvendim të gjykatës. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe provat tjera shkresor në lëndë si dhe pretendimet tjera te palëve në 

procedurë  , mirëpo nuk u lëshuar në arsyeshmërin e tyre , sepse konsideroj se nuk do të ishim 

me ndikim për një vendim me ndryshe. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marr konform nenit 452.4 te LPK-se. 

 

Mbi bazën e të lartcekur , e në kuptim te dispozitave ligjor nga 154, 186, 376, 371 të (LMD-së, 

1978), e lidhur me nenin 8 , nenit 143, nenit 452.4 të LPK , u vendos si në dispozitv të këtij 

aktgjykimi. 
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NGA GJYKATA THEMELORE  NË PEJË - DEGA ISTOG, Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.17/15, të datës: 30.09.2020                                                                                                        

                                                                                                                           G j y q t a r i 

                                                                                                                         Shemsedin Haxhiaj 

UDHËZIM JURIDIK : 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë  ankese ,  

në afat prej 15 ditësh ,nga dita e marrjes së të njëjtit,  

Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, e nëpërmjet  

kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


