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Numri i dokumentit:     01387115 

 

 

 

C.nr.3038/13 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË- Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni civil, 

me gjyqtaren  Shpresa Veselaj, në çështjen juridike kontestimore të paditësit B. G. nga Fshati 

H.., Komuna e P..., të cilin e përfaqëson me prokurë A.P., avokat në P..., kundër të paditurës 

P.dhe T. i K.- PTK, me seli në P..., të cilën e përfaqëson me prokurë H.H., për kompensim dëmi, 

pas shqyrtimit kryesor, publik të mbajtur në prani të palëve ndërgjyqëse, me datën 16.11.2020 

mori këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

I- REFUZOHET NË TËRËSI SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditësit B. G. nga H..., 

Komuna e P..., me tё cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura P. dhe T.. i K..- PTK, me seli në 

P..., që paditësit t’ia kompensojë shumën prej 119,000.00 €, në emër të dëmtimit të pronës së 

paluajtshme, në njësitë kadastrale P-71914075-00625-1; P-71914075-00625–3; P-71914075-

00625-0 nga dt. 01.01.2003 deri me dt. 13.03.2020, si dhe t’a obligoj të paditurën për heqjen e 

kabllos, të gjitha këto me kamatë prej 8% si dhe shpenzimet e procedurës, e të gjitha në afat prej 

15 ditësh nga dita e ushtrimit të padisë deri në përmbarim. 

 

II- Secila palё i bartё shpenzimet e veta tё procedurёs. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësi me padinë e paraqitur, pretendimet e theksuara në seancën kryesore si dhe me 

rregullimin e padisë kërkoi nga gjykata që të detyrohet e paditura P..dhe T..i K..- PTK, me seli 

në P..., që paditësit t’ia kompensojë shumën prej 119,000.00 €, në emër të dëmtimit të pronës së 

paluajtshme, në njësitë kadastrale P-71914075-00625-1; P-71914075-00625–3; P-71914075-

00625-0 nga dt. 01.01.2003 deri me dt. 13.03.2020, si dhe t’a obligoj të paditurën për heqjen e 

kabllos, të gjitha këto me kamatë prej 8% si dhe shpenzimet e procedurës, e të gjitha në afat prej 

15 ditësh nga dita e ushtrimit të padisë deri në përmbarim. Mё tej ka theksuar se e paditura në 

vitin 2003 pa pëlqimin e paditësit, në mënyrë të njëanshme dhe arbitrare e ka vendosur kabllon 

telefonike në pronën e paditësit në njësitë kadastrale: P-7....-1; P-7....-3; P-7......-0 të cilat janë 

në pronësi të paditësit. Në vazhdim ka shtuar se paditësi duke punuar tokën e tij ka hasur në 

kabllot e PTK-së të cilat i ka dëmtuar, për çka edhe është dënuar nga gjykata për kundërvajtje. 

Pas kësaj paditësi i është drejtuar të paditurës me kërkesë për çvendosjen e kabllos, por një 

kërkesë të tillë e paditura e ka refuzuar; andaj i propozoi gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë 

ta aprovojë në tërësi si të bazuar si përnga baza ashtu dhe lartësia.   
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Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar: për padi 204€, për seanca gjyqsore nga 270€, për 

ekspertizën e gjeodezisë 150 €, ekspertizën për vlerësimin e paluajtshmërive 150 €, për taksë 

gjyqësore 30€, e në shumë të përgjithshme prej 1,634.00€. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës me përgjigjen në padi dhe në seancat gjyqësore dhe në fjalën 

përfundimtare mbeti në tërësi pranë përgjigjes në padi, pretendimeve dhe deklarimeve të 

theksuara në seancat gjyqësore, duke i kundërshtuar pretendimet e paditësit për kompensimin e 

dëmit, për shkak të vendosjes dhe shtrirjes së kabllos së telefonisë fikse. Më tej ka shtuar se e 

paditura ka respektuar dhe zbatuar procedurat administrative sipas Planit dhe Projektit me nr. 

03-5547/02 i vitit 2002, duke theksuar se kërkesa e paditësit për kompensimin e dëmit nga viti 

2003 deri me paraqitjen e padisë në gjykatë në vitin 2013 është parashkruar sipas dispozitës së 

nenit 276 të LMD- së. Ndaj dhe i propozoi gjykatës që ta refuzoj në tërësi si të pabazuar, 

kërkesëpadinë e paditësit si për nga baza dhe lartësia.  

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata për të vërtetuar bazueshmërinë e padisë dhe kërkesëpadisë, si dhe gjendjen e plotë të 

fakteve, e për të vendosur drejtë në këtë çështje juridike kontestimore, në shqyrtimin kryesor 

publik të mbajtur me dt. 16.11.2020, bëri administrimin provave dhe ato si në vijim: 

 

Kopja e Projektit të instalimit të kabllove nëntokësore me nr. 03-5206/19 e dt. 17.07.2019 që 

shtrihen nga P... deri në G.. dhe shkon deri në Gj.., së bashku me kopjen e Planit; Certifikata e 

pronësisë me nr. UL 71914075-02797; Kopja e planit me numër 5549/07 dhe fletë posedimi me 

nr. 83; Certifikata e pronësisë në emër të pronarit B.(R.) G. me nr. UL7.........për njësitë 

kadastrale P-71......-1; P-7.....-3; P-7......-0; Kërkesa e paditësit për kompensimin e dëmit e dt. 

12.01.2012 me nr. 03-10-17/12; shkresa e PTK-së e dt. 12.01.2012 lidhur me dëmin në kabllot 

dhe paisjet e TK-s; Procesverbali me nr. 15109 i dt. 06.11.2009; Procesverbali për kontrollin 

inspektues me numër 335 i dt. 06.11.2009 i Drejtoratit të Inspeksionit- Komuna e Prishtinës me 

fotografi përcjellëse; si dhe Tabela për shpenzimin e punës ndërtimore e dt. 06.11.2009 e TK-së; 

fatura me nr. 15109 e dt. 06.11.2009; Projekti për zgjerimin e rrjetit telefonik kabllovik në 

Hajvali me nr. 03-5547/02 në dhjetor 2002, Ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë Q. H.e dt. 

03.12.2019 dhe Ekspertiza për vlerësimin e paluajtshmërive e dt. 13.03.2020 e ekspertit N. B.. 

 

Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të provave të administruara dhe fakteve të vërtetuara një nga një 

dhe të gjitha së bashku me kujdes, ndërgjegje dhe përkushtim sipas dispozitës së nenit 8 të LPK- 

së, gjykata gjeti se padia dhe kërkesëpadia e paditësit është në tërësi e pabazuar, ndaj dhe të 

njëjtën e refuzoi. 

 

Nga provat e administruara dhe faktet e vërtetuara në seancën e shryrtimit kryesor me 

pamëdyshje dhe në mënyrë të sigurtë vërertohet, e madje as paditësi nuk e konteston se ai kërkon 

kompensimin e shumës prej 119,300.00€ në emër të dëmtimit të pronës së paluajtshme në njësitë 

kadastrale P-7............-1; P-7...........–3; P-7.......-0 për periudhën nga data 01.01.2003 deri me dt. 

13.03.2020. 

Sipas dispozitës së nenit 376 të LMD-së të vitit 1978, ligj ky i cili aplikohet kur edhe është 

krijuar- shkaktuar dëmi, e që 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. Sidoçoftë 

kjo kërkesë parashkruhet për pesë vjet nga data kur është krijuar dëmi. 
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Duke qenë se paditësi ka mësuar për shkaktimin e dëmit në njëistë kadastrale të dëmtuara me 

vendosjen e kabllos së telefonisë fikse nё vitin 2003 dhe sidoçoftë kjo kërkesë parashkruhet për 

5 vjet nga data kur është shkaktuar dëmi, atëherё paditёsi me paraqitjen e padisё me 20.11.2013  

i ka lëshuar afatet, gjë që edhe është parashkruar kërkesa e paditësit. Kjo pikërisht për arsye se 

si kundër ka kaluar afati objektiv prej 3 vjet, ashtu edhe afati subjektiv prej 5 vjet. Pra, në rastin 

konkret duke qenë se paditësi deri me paraqitjen e padisë me dt. 20.11.2013, ka pasur qëndrim 

pasiv dhe se rrejdhimisht nuk ka ushtuar padi brenda afatit të parashikuar me dispozitën e nenit 

376 të LMD- sё, atёherë ai e ka humbur të drejtën për të kërkuar mbrojtje gjyqsore dhe se me 

parashkrim është shuar e drejta për të kërkuar me anë të padisë pagesёn e kompensimit të dëmit. 

 

Objekt i shqyrtimit dhe vlerësimit të veçantë të gjyktës ishin pretendimet e paditësit të theksuara 

me parashtresën për precizimin e kërkesëpadisë i dt. 16.11.2020 dhe të fjalёs pёrfundimtare tё 

theksuar me dt. 16.11.2020, me kërkesё qё tё obligohet e paditura qё tё heq kabllon e telefonisë, 

por gjykata gjeti se njё kёrkesё e tillë është e paqartë, e pakuptueshme, e pasaktё, çoroditёse dhe 

rrjedhimisht e papërshtatshme pёr tё vepruar dhe pёr tё qenё objekt i pёrmbarimit. 

 

Duke qenë se kërkesa e paditësit që të obligohet e paditura për heqjen e kabllos nuk është e qartë, 

nuk është e skatësuar, nuk është e plotë, e as e kuptueshme, ndaj dhe duke marrë parasyshë që 

sipas dispozitës së nenit 2 par. 1 të LPK-së gjykata vendos brenda kufijve të kërkesave që ka 

parashtruar paditësi, atëherë sipas parashtresës për precizimin e padisë e dt. 16.11.2020 dhe sipas 

fjalës përfundimtare gjykata nuk ka mundur të vendos lidhur me kërkesën për heqjen e kabllos, 

ndaj dhe të njëjtën e ka refuzuar si të pabazuar. 

 

Duke qenë se tash më sipas parashtresave dhe pretendimeve të paditësit nuk rezulton që të njëjtat 

të jenë saktësisht të qartësuara me përkufizime dhe përmasa të sakta gjeometrike, duke bërë 

përshkrimin e saktë të njësive kadastrale, me vijën përcaktuese të dislokimit të kabllos telefonike, 

andaj gjykatës i është pamundësuar që të vendos për një kërkesë të tillë boshe, të ngatërruar dhe 

të cunguar. Pra me parashtresat e paraqitura nga paditësi nuk mund të kuptohet dhe të shpjegohet 

qartë, e saktë se cila është kërkesa e tij, për të cilën gjykata do të kishte vendosur në mënyrë të 

drejtë dhe të ligjshme. Kjo, pikërisht për arsye se duke qenë paditësi në pozicione pasive dhe 

duke mos bërë kërkesa të qarta dhe të plota lidhur me prtendimet e tij, ndaj edhe gjykata vendosi 

që një kërkesë të tillë ta refuzoj si të pabazuar. 

 

Vendimin që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta të procedurës, gjykata e ka mbështetur në 

dispozitën nga neni 450 të LPK-së.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Për këto shkaqe dhe arsye gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË- 

C.nr.3038/13, dt. 16.11.2020 
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       Gjyqtarja: 

Shpresa Veselaj 
  

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh, nga dita e pranimit, për Gjykatën e Apelit të Kosovës, përmes kësaj Gjykate. 

 


