GJYKATES KOMUNALE NE SKENDERAJ

PADITES: Isuf Murtezi , nga fshati Klinë e Poshtme , 41000 Skenderaj, Republika e
Kosovës
E PADITUR:REPUBLIKA E SERBISË –Qeveria e R.S. rr. e Nemanjës
nr.11 11000 Beograd
PADI PER KOMPENZIM DEMI

Propozim për lirimin nga pagimi i shpenzimeve procedurale ( sipas nenit 7 te
Udhëzimit Administrativ nga K.GJ. 2008/02 dhe neni 468.1 te Ligji Nr. 03/L-006)
Objekt kontesti : Kompensimi dëmit
Vlera e kontestit :2926775 €
1.) Paditësit me datën 06.05. 1999 nga granatimi forcave serbe i është vrarë babai
Imer Murtzi , nena Hateme , vajza Merita dhe është plagosur vet , bashkëshortja
Hyra , djemet Ehati dhe Vedati
2.) Provë : - Vërtetimet nga D.SH.M.S. 08 Nr. 580 te datës 02.02.2009
Kërkesa për kompensimin e dëmeve te luftës , e dt.04.02.2009 nr. 580-139
Certifikata mbi te drejtat e pronës së paluajtshme, UL-72015025 - 00137 e
datës 14.01.2009
2. ) Paditësi me dt. 06.05.1999 pas varrosjes së anëtareve të familjes se bashku me 5
anëtaret tjerë të familjes është detyruar ta braktis shtëpinë në fillim ju ka qasur sherimit
në shtëpinë e shëndetit ashtu siç kanë mundur , pastaj janë vendosur në f.sh Qirezë tek
dajët tek Rrahim Halimi 20 dit ,në Prekazë 10 ditë tek Januz Deliu , e pastaj në f.sh. Klinë
Ultë , ndërsa në shtëpi është kthyer me dt. 18.06.1999 , i është djegur shtëpia 100
metër katror , interieri shtëpiak , nuk ka mundur ta punoj token ( 1 hektar e 30 ari ) për
katër vite , ka humb një lopë , 1 mëshqerrë ,.
Provë : Deklarata për bashkësinë familjare nenë numrin rendor 035/2766 e datës
30.01.2009
Vërtetimi I Drejtorisë së Urbanizmit,325-42 i datës 14.01.2009
3.) Paditësi si rezultat i vendimit politik është larguar nga vendi i punës nga Fabrika e
Municionit

Provë : - Dëgjimi i paditësit anëtarëve tjer të familjës dhe provave te tjera te cilat paditësi
do ti prezantoj ne seancat e shqyrtimit kryesor dhe ne rast nevoje te caktohet edhe
eksperti përkatës.
4.) Të drejtën për kompensim paditësi e bazon në nenin 185 te LMD ( G. Z. e RSFJ , Nr.
29 /78 ) në lidhje me nenin 180.1 te te njëjtit Ligj , me te cilin është paraparë që për
demin e shkaktuar ndaj pasurisë te personave fizik si rezultat i dhunës dhe terrorit ,
përgjegjëse është ,, Bashkia shoqëroro politike ’’ e në ketë rast e paditura ka qen e
obliguar te pengoj aktet e vrasjes , dhunës, terrorit , dëmtimit , asgjësimit dhe vjedhjes
se pasurisë se paditëses .
Konventa Evropiane për Mbrojtjen e te Drejtave dhe Lirive te Njeriut ( neni 1 Protokolli
nr. 1 , neni 2 dhe protokolli nr. 6 , neni 3 , neni 5 (5 ) , neni 10 dhe neni 14 ) .
Paditësi propozon qe kjo Gjykatë të caktoj shqyrtimin kryesor te çështjes , t’i shfrytëzoj
informatat e duhura nga mjetet provuese të propozuara dhe
1.) pastaj të bjen këtë :
AKTGJYKIM
I. Aprovohet kërkesë padija e paditësit Isuf Murtezaj nga Klinë e Poshtme , 41000
Skenderajt Republika e Kosovës në tersi si e bazuar .
II. Obligohet e paditura Republika e Serbisë - Qeveria e R.S. si pasardhëse juridike e
Qeverisë se me parshme qe ne emër te te njëjtës te kompensoj demin material dhe jo
material paditësit Isuf Murtezaj nga Klinë e Poshtme , 41000 Skenderajt Republika e
Kosovës, duke ja paguar :
- shumen prej 1 800 000 € për vrasjen Imerit M., babi , Hateme M., nëna ,
Merita M., vajza dhe Merita Murtezaj
- shumën prej 1 000 000 € plagosjen e Isuf M., vet , Ehat dhe Vedat M., djemtë ,
Hyra M., bashkëshortja
- shumen prej 3750 € për dhembjen shpirtërore dhe te munduarit , ndjekjes nga
shtëpia , banimi ne qiell te hapur dhe shtëpi te huaja ne kohëzgjatje prej 1 muaj e
dy javë
- shumen prej 50 000 për shkak te pamundësuarit e kremtimit te festave fetare ne
shtepi, vizitën dhe nderimin e varrezave , humbjes se kontaktit me farefis dhe te
afërmit
- shumen prej 50 000 € për shtepinë e djegur dhe te shkatrruar,
- shumën prej 13200 € për sallon dhe mobilerin e dhomave te gjumit , dhe
frigoriferat .
- shumen prej 3900 € për shtallën , lopën dhe mështjerrën
- shumen prej 5200 € për pamundësimin e shfrytëzimit te tokës bujqsore për tri vite
- shumën prej 725 € për hamarin me drithë , ushqimin e kafshëve .
te gjitha këto shuma me kamat ligjore qe nga dita e ngritjes se padisë e deri ne ditën e
pagesës definitive të gjitha këto në afatin prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë se
aktgjykimit , nen kërcënim te përmbarimit te dhunshëm .
Pala e paditur te paguaj shpenzimet procedurale te kësaj çështje juridike në afat prej
15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë se aktgjykimit, nen kërcënim te përmbarimit te
dhunshëm .
1.) të bihet :
AKTVENDIM

Mbi miratimin e propozimit te paditëses në ter çështjen juridike mbi lirimin nga
pagimi i taksave dhe shpenzimeve tjera procedurale duke marr parasysh gjendjen
e vështir ekonomike te paditëses ne kuptim me nenin te Udhëzimit Administrativ
nga K.GJ. 2008/02 dhe neni 468.1 te Ligji Nr. 03/L-006 .
Skenderaj , me dt. 03.05.

Shtojcë ;
1. Vërtetimet nga D.SH.M.S. 08 Nr. 580 te datës 02.02.2009
2. Kërkesa për kompensimin e dëmeve te luftës , e dt. 04.02.2009 nr. 580-139
3. Certifikata mbi te drejtat e pronës së paluajtshme, UL-72015025 - 00137 e datës 14.01.2009
4. Vërtetimi I Drejtorisë së Urbanizmit,325-42 i datës 14.01.2009
5. 4 kopje te padisë

