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Numri i dokumentit:     03486590 

C.nr.298/18 

                       

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 I. (N...) C. nga  Hani i 

Elezit, të cilin me autorizim e përfaqëson Mimoza Kuka-Bushi, avokate 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 27.09.2022 në pranin e të autorizuarëve të palëve ndërgjygjëse, ndërsa më 

datë 03.10.2022, bëri përpilimin me shkrim të këtij: 

 

     A K T G J Y K I M  

 

 I. APROVOHET,  kërkesëpadia e paditësit I. (N...) C., nga  Hani i Elezit dhe 

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

shumë prej 7,541.00 €, në emër të dëmit material, të shkaktuar në Shtëpinë e banimit  P+0, e 

ndërtuar në ngastrën kadastrale Pk.nr. ... ZK Hani i Elezit , e evidentuar në çertifikatën e pronës 

me numërë ..., në tërsi SI E BAZUAR 

 

Këtë shumë me kamat prej 8% duke filluar prej datës 27.09.2022, (datën e seancës 

kryesore), e deri ne pagesën definitive. 

 

 II.DETYROHET , pala paditëse I. C. nga Hani i Elezit, qe kësaj gjykate të ia paguaj 

shumën prej 100.€, në emër të taksës për padi. 

 

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

aktgjykimi si dhe shpenzimet e procedures kontestimore në shumë prej 819 €, 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  së tij, si në padi ashtu në seancat e mbajtura gjyqësore i 

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

të paditurën që paditëses t’ia paguajnë shumën prej 7,541.08 €,  në emër të demit material, të 

shkaktuar në Shtëpinë e banimit P+0, e ndërtuar në ngastrën kadastrale Pk.nr. ... ZK Hani i 

Elezit , e evidentuar n[ çertifikatën e pronës me numërë .... 

 

Ka theksuar se e paditura me veprimet dhe punimet të cilat i ka bërë me makineri të 

rëndë në afërsi të shtëpisë së paditësit duke e rregulluar auto-udhën, ka shkaktuar dëm të 

konsiderueshëm material në shtëpinë e tij, për shkak të presionit dhe dridhjeve të shkaktuara 

nga këto makineri të cilat kanë punuar në ndërtimin e autostradës Prishtinë -Hani Elezit. 

 

Paditësi menjëherë e ka njoftuar të paditurën për dëmin e shkaktuar në shtëpinë e tij 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. 

 

Paditësësi përmes fotove të bëra në shtëpinë e tij 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 shtëpinë e tij nga punimet e të 

paditurës është vërtetuar edhe nga dalja në vend shiqim e komisionit për vlerësimin e dëmëve 

të Komunës së Hanit të Elezit edhe atë sipas Procesverbalit  Nr. 11/9414/2018, i lëshuar nga 

Drejtoria për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural në Komunën e Hanit të Elezit. Ky komision 

ka konstatuar se në shtëpinë e tani paditësës është shkaktuar dëm për shkak plasaritjeve të 

mëdha të mureve brenda dhe jashtë shtëpisë për shkak të punimeve të makinerive të të 

paditurës në afërsi të shtëpisë së tani paditësit.  

 

Po ashtu nga Ekspertiza profesionale e datës 01.03.2020, e  punuar nga eksperti i 

ndërtimtarisë S. B., nё fqёn 4, është konstatuar se shtëpia e paditësit është afёr auto udhёs 

Prishtinё -Hani i Elezit 10 metra larё nё vijё ajrore dhe dëmi ёshtё shkaktuar gjatë mihjes së 

materialit shkëmborë dhe gjatё ngjeshjes sё bazamentit tё rrugёs me cilindёr tё rёndё shtresё 

pёr shtrese, ku nga kёto veprime shtёpia ka pёsuar dёmtimr , si qarje tё mureve dhe plasaritje tё 

shumta dhe kostoja për kompensimin e dëmit  material është në vlerë prej 7,541.08€. 
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Ka theksuar se nga provat e administruara si procesverbalet e DBPZHR-së, fotot e 

shtëpisë së dëmtuar , raportit të vlerësimit të ekspertit vlerësues, sqarimeve tё bёra nё seancat 

gjyqёsore, është 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.  

 

Me qense dëmi është shkaktuar nga veprimet e të paditurës, respektivisht qarja e 

mureve ka ardhur nga dridhjet e shkaktuara nga makineritë e të paditurës gjatë  kalimit dhe 

ngjeshjes së tokës në afërsi të shtëpisë së paditësit, e të cilat makineri janë 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 

auto-udhës Prishtinë-Hani Elezit i është shkaktuar dëm i konsiderushëm në shtëpinë e paditёsit. 

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 se në qfarë menyre të jetë shkaktuar dëmi i pretenduar. Kjo 

mënyrë e të dëshmuarit do të sqaronte ndoshta edhe shkaktarin e dëmit të pretenduar (nese 

egziston), sepse nese ky dëm është shkaktur-mund të ndodh që i njejti të jetë shkaktuar nga nën 

kontraktorët e të paditurës me të cilët e paditura ka pasur marrdhënie kontraktuale dhe me të 

njejtat e kanë dakorduar edhe klauzolën e përjashtimit të përgjegjësis për dëmet e shkaktuara 

nga nën kontraktuesit ndaj palëve të treta. 

 

Ka theksuar se pala paditëse me asnjë provë nuk e ka vërtetuar se kur jan shkaktuar 

dëmet e pretenduara dhe subjektin –personi i cili eventualisht i ka shkaktuar këto dëme. Ka 

mbetur tërsisht i pa sqaruar fakti se në cilën gjendje ka qen paluetshmëria e paditësit para se e 

paditura ti fillonte punimet në regjionin ku gjendet kjo paluetshmëri. Nisur nga faktet se kjo 

paluejtshmëri qenka ndertuar gjatë viteve 2010-2011, siq tregon ekspertiza është ndërtuar pa 
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leje të ndërtimit, pa projekt të staticës-qëndrueshmnëris e që nenkupton se edhe metodologjia 

dhe teknologjia e ndërtimit është së paku e dyshimt, objektivisht është e pritshme që një pjes e 

dëmeve të konstatuara të ken qen przente ende pa i filluar punimet nga e paditura.  

 

Poashtu e paditura e ka kontestuar edhe metodologjin e perdorur nga eksperti e qujatur 

“ metoda e kostos”, e përcaktuar me Udhëzimin Administrativ të Ministris së Financave 

Nr.02/2015 për metodat dhe kritert teknike të vlersimit për përllogaritjen e shumës ës 

kompenzimit për pronën e pa luetshme që shpronsohet dhe dëmeve që kan të bëjn me 

shpronsimin. 

 

Sipas nenit 6.1 të U|dhzimit Administrativ metoda e kostos bazohet në çmimin ose 

koston e zavensimit, duke i marrë tri oferta nga kompanit ndërtimore. Në rastin konkret 

eksperti nuk e ka respektuar këtë dispozit respektivisht nuk është bazuar në tri oferta të 

domosdoshme por është bazuar në vlersime paushalle. Poashtu me ekspertizë nuk është 

përcaktuar as me cilat mjete qenka shkaktuar dëmi respektivisht sa ka qen niveli i verbimeve të 

makinerisë së palës së paditur me qenëse pretendon se dëmet qenkan shakkatuar nga makinerit 

e të paditurës, prandaj duke i pasurë për bazë këtë fakte ka kërkuar nga gjykata qe 

kërkesëpadin ta refuzoj në tërsi si të pa bazuar.  

 

Shpenzimet i  ka kërkuar 

 

 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: Certifikata e pronës, Kërkesa për kompenzimin e dëmit, 

Procesverbali i datës 13.11.2018, Foto e shtëpisë së dëmtuar pa ngjyrë 16 fletë, Përgjigjja në 

padi, Raporti i vlersimit dhe plotësimi i ekspertizës  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 neneneve 7 dhe 8 të LPK-së, si dhe bindjes së lirё të 

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

 

Paditësi I. C. nga Hani i Elezit, është pronar i ngastrës kadastrale ..., e cila gjindet nё 

Zona Kadastrale Hani Elezit, në këtë ngastër e ka të ndërtuar shtëpin e banimit të tipit P+0. 

Shtëpia e paditësit nga veprimet e tё paditurёs ka pësuar qarje dhe plasaritje, këto dëmtime janë 

shkaktuar nga punimet e të paditurës “...”, gjatë punimeve në auto-rrugën “Prishtinë-Hani 
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Elezit, në segmantin e fundit. Dëmi i cili i është shkaktuar paditëses arrijnë shumën prej 

7,541.08€  

 

a) Se paditësi është pronar i ngastrёs  kadastrale ..., këtë fakt Gjykata e vërtetoi nga 

certifikata e pronës me Nr...., e lëshuar nga Agjensioni Kadastral i Kosovës, Zyra Kadastrale 

Hani i Elezit. Poashut këtë fakt gjykata e ka vëretuar edhe nga ekspertiza e ekpsertit të 

ndërtimatarisë S. B..  

 

b) Se në ngastrën kadastrale ..., në vendin e quajtur”Draqe” është e ndërtuar shtëpia 

këtë fakt gjykata e vëretoi nga ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë i cili ka konstatuar se në 

këtë ngastër është e ndërtuar shtëpia e tipit P+0 e ky fakt është i shënuar në faqen 3 të 

ekserptizës. Poashtu këtë fakt gjykata e ka vëretuar edhe nga certifikata e pronës e cila gjindet 

në shkresat e lëndës, e në të cilën certifikat është shënuar se shfrytzimi aktual është tokë 

ndërtimore-shtëpi ndërtes.  

  

c) Se shtëpia e paditësit ka pësuar qarje nga brenda dhe jashtë e plasaritje, këtë fakt 

Gjykata e ka vërtetuar nga ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë S. B., i cili në  ekspertizën e 

tij ka konstauar se jan vërejtur këto qarje: nga ana veriore e fasadës së shtëpis egzistojnë 4 

qarje edhe 2 qarje brenda shtëpis nga ana e veriut. Plasaritje pran dritareve të shtëpis, plasaritje 

tre sosh dhe të qara në kuzhin dhe në banjo, plasaritje dhe të qara në shkallë prej betoni dhe në 

plato në hyrje të shtëpisë, qarjet dhe plasaritjet e paraqiruta në murin e teracës, në murin 

dekorues jasht shtëpis të konstatuara në faqen 4 të ekspertizës së ekspertit të ndërtimtarisë 

 

ç) dëmi është shkaktuar me veprimet e të paditurës, këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga 

ekspertiza e ekspertit të ndërtimtaris S. B., i cili ka konstatuar se shkaktar i dëmit në shtëpin e 

paditësit është vetëm ndikimi i vibrimeve të makinerive të rënda të cilat jan përdorur gjatë 

ndërtimit të autostradës e sqarimin është bërë në faqen 4 të ekspertiëzs profesionale. 

 

d) dëmi i cili i është shkaktuar paditësit arrinë vlerën prej 7,541.08€. e këtë fakt Gjykata 

e ka vërtetuar  nga ekspertiza e ekspertit  të ndërtimtarisë dhe plotësimi i ekspertizës  i bërë në 

seancën gjyqësore të datës 27.09.2022. Nga kjo ekspertizë Gjykata ka vërtetuar se paditësit i 

është shkaktuar dëm, sepse është bërë plasaritja dhe qarja e mureve të shtëpisë ashtu siq është 

përshkruar në faqën 4 dhe 5 të eksprtizës me shkrim ku është konstatuar se shkalla e 

rrezikshme është e klasës së dyt prandaj vlerës së shtëpis prej 37,705.44€ i është zbritur 
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përqindja prej 20 dhe ka ardhur deri tek vlera e dëmit në shumë prej 7,541.08€, dëm material i 

pësuar në shtëpin e paditësit.  

 

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

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

detyruar të paditurёn që paditësit të ia paguaj shumën e dëmit në vlerë prej 7,541.08 €,  sepse 

ky dëm është shkaktuar me fajin e të paditurës gjegjësisht nga lëvizja e makinave të rënda të të 

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. Paditësi 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. 

 

Nga këto prova gjykata ka gjetur se paditësit i është dëmtuar shtëpia e banimit P+0 e 

ndërtuar në ngastrën kadastrale në ..., e cila gjindet në Hanin e elezit. Qarjet dhe plasaritjet janë 

bërë në pjesën e brenshme dhe të jashtme të gjitha këto jan shkaktuar me veprimet e të 

paditurës e cila gjatë hapjes rregullimit të trasesë dhe asfaltimit të auto-rrugës, duke punuar me 

mjete të rënda si eksavator, cilindra, grajder ka shkaktuar dridhje e të cilat dridhje e kanë bërë 

qarjen dhe plasaritjen e shtëpis së paditësit e cila është afër auto-rrugës në distan prej 15-20m 

në vij ajrore. Të gjitha këto fakte janë vëretuar nga ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë i cili 

në ekspertizë dhe në seancën e datës 27.09.2022, ka konstatuar se këto qarje janë bërë me 

veprimet e të paditurës 

 

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

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 ekspertiza e ekserptit të 

ndërtimtarisë. 

 

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

makineri të rënda të cilat shkaktojnë vibrime dhe dridhje të mëdha, pra ka vepruar me sendet  

të rrezikshme e po qese  dëmi rrjedh nga sendi i rrezikshëm e që në rastin konkret nuk është 

kontestuese konfrom neneve 154 dhe 155 të LMD-së për shkaktimin e  dëmit  nga sendi i 

rrezikshëm përgjigjet  zotëruesi e në rastin konkret e paditura. 
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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 Komunës së Hanit Elezit, 

nga  eksprtiza  e  ekpsertit  të ndërtimtarisë I. H.. 

 

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 paditësi ka pësuar 

dëmtime në shtëpi dhe gjykata e ka caktuar kompenzimin e dëmit në të holla duke u 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 mënyr të plot dhe të 

drejt 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 323 të 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 27.09.2022 (data e 

seancës kryesore), 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. Gjykata nga provat e administruara ka 

ardhur në përfundim se paditësit dëmi i është shkaktuar me veprimet e të paditurës, e cila gjatë 

kryerjes së punive në auto-rrugën Prishtinë-Hani i Elezit nga makinerit e rënda të përdoruara si 

eskavator, clindra, grajder të cilët kanë shkaktuar dridhje ka ardhur deri tek qarjet-dëmtimi i 

pronës së paditësit. Këto fakte janë vëërtetuar nga ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë 
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Selman Boqolli, e të cilës ekspertizë gjykata ja fali besimin sepse e njejta është punuar në 

mënyrë profesionale dhe e ka pasqyruar gjendjen reale të dëmit.  

 

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. Këto theksime gjykata 

nuk i mori për bazë me rastin e vendodjejs sepse nga provat e administruara e në veqanti nga 

ekspertiza e eksperit të ndërtimtarisë është vërtetuar se dëmi është shkaktuar me veprimet e të 

paditurës, i cili dëm është shkaktuar nga ndikimi i vibrimeve të makinerive të rënda ndërtimore 

gjatë mihjës së dheut dhe gjatë ngjeshjes së bazamentit të rrugës me cilindra të rëndë dhe me 

vibrime dinamike, të cilat makina kanë punuar në trasen e rrugës afër shtëpis së ndërtuar.  

 

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

kontestimore në shumë prej 819€, edhe ate shumën prej 104€ për përpilimin e padisë,  shumën 

prej 405 € për 3 seanca gjyqësore, për ekspertizën e  ekspertit të ndërtimtarisë shumën prej 

250€ dhe shumën prej 60€ 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. 

 

   GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ 

  Dega në Kaçanik  

      C.nr.298/18 prej datës 27.09.2022 

                                     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.  

 


