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Numri i lëndës: 2020:912832 

Datë: 24.09.2021 

Numri i dokumentit:     02207764 

Ac.nr.241/2017 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë prej gjyqtareve 

Kujtim Pasuli-kryetar i kolegjit dhe Nenad Llaziq e Makifete Saliuka anëtarë të kolegjit, në 

çështjen juridike të paditëses E.P. nga Skenderaj, të cilën me autorizim e përfaqëson av. H.K.  

nga Gllogoci, kundër të paditurve O.R. nga .... të cilin e përfaqëson av. G.R. nga Mitrovica, 

L.RR. nga ..., të cilin e përfaqëson av. N.H., nga Prishtina, Komuna Skenderaj – Drejtoria e 

Shërbimeve Publike – Sektori i Inspekcionit që e përfaqëson Fatos Sejdijaj, avokat publik 

komunal, për shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas ankesave të autorizuarit të 

paditurit të parë, të dytë si dhe ankesës të paditurit të tretë, të ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Dega në Skenderaj, C.nr. 195/15 të datës 29.09.2016, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me datë 17.09.2021, mori këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

REFUZOHEN si të pabazuara ankesat e  të paditurve O.R. nga .., L.RR. nga ...., dhe Komuna 

Skenderaj – Drejtoria e Shërbimeve Publike – Sektori i Inspekcionit, VËRTETOHET 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë- Dega në Skenderaj, C.nr. 195/15 të datës 

29.09.2016. 

 

A r s y e t i m  

 

Me aktgjykimin e goditur vërtetohet si e bazuar padia e paditëses E.P. nga Skenderaj dhe 

detyrohen të paditurit O.R. nga ...., L.RR. nga ... dhe Komuna Skenderaj – Drejtoria për Shërbime 

Publike – Sektori i Inspekcioneve që solidarisht paditëses E.P. ti kompensoj dëm material në 

shumë prej 2.053 €, dëmin për humbjen e vlerës së banesës në shkallë prej 15 %, shumën prej 

8.832 €, në shumën e përgjithshme prej 10.885 €, që ka pësuar në banesën e saj që gjendet në 

Skenderaj, në Sheshin “Adem Jashari”, me kamatë ligjore në shkallë prej 8%, nga dita e gjykimit 

me datë 29.09.2016, si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 2.690 €, të gjitha në afat prej 

15 dite, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi.   

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor kanë ushtruar ankesë të autorizuarit të paditurve O.R., 

L.RR., si dhe  Komuna Skenderaj – Drejtoria për Shërbime Publike – Sektori i Inspekcionit. 
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I autorizuari i paditurit të parë O.R. nga .... av. G.R. nga Mitrovica godet aktgjykimin, për shkak 

të: 

 

-Vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe  

-Zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës,  në 

Prishtinë ta aprovoj ankesën si të bazuar, ndërsa aktgjykimin e goditur ta ndryshoj duke  refuzuar 

kërkesëpadinë si të pabazuar ose ta prish dhe çështjen t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim.    

 

I autorizuari i paditurit të dytë L.RR. nga ..... av. N.H., nga Prishtina, godet aktgjykimin për 

shkak të : 

 

-Shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe  

-Zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës,  në 

Prishtinë ta aprovoj ankesën si të bazuar, ndërsa aktgjykimin e goditur ta ndryshoj duke hedhur 

padinë ndaj të paditurit të dytë L.RR., ose ta prish dhe çështjen t’ia kthej gjykatës së shkallës së 

parë në rigjykim.   

 

I autorizuari i të paditurit të tretë Komuna Skenderaj – Drejtoria e Shërbimeve Publike – Sektori 

i Inspekcionit, godet aktgjykimin për shkak të : 

 

- Shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, 

-Vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe  

-Zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës,  në 

Prishtinë ta aprovoj ankesën si të bazuar, ndërsa aktgjykimin e goditur ta prish dhe çështjen t’ia 

kthej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.    

  

Përgjigje në ankesa nuk është  parashtruar. 

 

Gjykata  e Apelit e Kosovës si gjykatë e shkallës së dytë, duke vepruar në kuptim të nenit 194 të 

Ligjit të procedurës kontestimore, ka vlerësuar aktgjykimin e goditur në kuadër të kufijve të 

arsyeve të theksuara në ankesë, duke pasur kujdes sipas detyrës zyrtare për shkeljet thelbësore 

të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par. 2, dhe gjeti se: 

 

Ankesat janë të pabazuara.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja ka parashtruar kërkesëpadi për kompensim dëmi, 

duke kërkuar që të obligohen të paditurit O.R., nga ...., L.RR. nga ... dhe Komuna e Skenderajt 

– Drejtoria për Shërbime Publike – Sektori i Inspekcionit, që në mënyrë solidare t’ia 

kompensojnë dëmin material në banesë dhe dëmin për humbjen e vlerës së banesës. Me 

parashtresën mbi precizimin e kërkesëpadisë të dt. 18.09.2015, ka precizuar kërkesëpadinë duke 

kërkuar dëmin material në shumë prej 2.053 €, dhe në emër të dëmit për humbjen e vlerës së 

banesës në shkallë prej 15%, shumën prej 8.832 €, apo në total shumën prej 10.885 €, me kamatë 

ligjore prej 8% dhe shpenzimet e procedurës kontestimore.  

 

Gjykata e shkallës së parë ka marr aktgjykimin të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit të 

atakuar, duke gjetur se në mes palëve ndërgjyqës nuk ka qenë kontestuese legjitimiteti i palëve 

në procedurë e as fakti se banesa e paditëses ka pësuar dëm material, por kontestuese ka qenë 

përgjegjësia në mes të paditurve në shkaktimin e dëmit, lartësia e dëmit dhe humbja e vlerës së 

banesës. Gjykata e shkallës së parë faktin e shkaktimit të dëmit material në banesën e paditëses 
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ka vërtetuar me ekspertizë përkatëse të ekspertit të ndërtimtarisë B. M. i cili ka vlerësua dëmin 

në shumë prej 1.707,45 €. Sa i përket humbjes së vlerës së banesës të njëjtën e ka vërtetuar duke 

angazhuar ekspertin tjetër të ndërtimtarisë Q. F., i cili rishtas ka vlerësuar dëmin material dhe 

sipas vlerësimit të këtij eksperti dëmi është 2.053 €, ndërsa dëmi për humbjen e vlerës së banesës 

është në shkallë prej 15% e që rezulton të jetë në shumë prej 8.832 €, apo gjithsejtë shumën prej 

10.885 €, dhe bazuar në këtë konstatim dhe mendim të ekspertit ka pranuar shumën e lartcekur 

e cila është llogaritur për sipërfaqen të cilën paditësja e ka në pushtetin faktik e të cilën e kanë 

zgjeruar gjithë banorët bashkërisht pra edhe paditësja, e jo për sipërfaqen prej 57 m2, bazuar në 

nenin 103 të Ligjit për pronësi dhe të drejtat tjera sendore. Gjykata e shkallës së parë ka gjetur 

se i padituri i parë O.R. është përgjegjës për dëmin e shkaktuar paditëses sepse si pronar i banesës 

në katin përdhese nën banesën e paditëses fillimisht ka thyer një pjesë të murit dhe banesën e ka 

shndërruar në lokal afarist pa leje përkatës nga organi kompetent administrativ dhe këtu me të 

paditurin e dytë ka lidhur kontratë për qira dhe nuk ka treguar kujdes që të paditurin e dytë L.RR. 

mos të lejoj që të bëjë heqjen e dy shtyllave të murit kryesor nga i cili është shkaktuar dëm të 

paditurës e në kuptim të nenit 66 par. 1 .1 të Ligjit për pronësi dhe të drejtat tjera sendore. I 

padituri i dytë L.RR. sipas gjykatës së shkallës së parë është përgjegjës për shkaktimin e dëmit 

nga fakti se në cilësinë e qiramarrësit ka ndërmarr veprime në objektin banesor duke i hequr dy 

shtyllat kryesore dhe murin qendror të objektit nën banesën e paditëses dhe ka vendosur 

konstruksione të metalit pa qenë i bindur se me këto veprime do ti shkaktoj dëm paditëses duke 

rrezikuar edhe strukturën e përgjithshme të objektit banesor. I padituri i tretë Komuna Skenderaj 

– Drejtoria Shërbimeve Publike – Shërbimi i Inspekcionit është përgjegjës për shkaktimin e 

dëmit sipas gjykatës së shkallës së parë e për faktin se pas njoftimit nga paditësja respektivisht 

bashkëshorti i saj, për veprimet e ndërmarra nga i padituri i dytë L.RR. ka dal në vend ngjarjes 

3 herë duke konstatuar se është shkaktuar dëmi, por nuk kanë ndërmarr asnjë veprim në suaza të 

kompetencave dhe të autorizimeve të përcaktuara me dispozitat e nenit 59 të Ligjit për ndërtimin 

2004/15, e as që ka pezulluar punimet për shkak të rrezikimit të tërësishëm të objektit banesor e 

në kuptim të dispozitës së nenit 63 .1 pika e) të Ligjit për ndërtim. Prandaj, vendimin e vet gjykata 

e shkallës së parë lidhur me kompensimin e dëmit ka bazua në dispozitën e nenit 136 par. 1, e 

lidhur me nenin 190 par. 3 të LMD-së.   

 

Pran një gjendje të tillë të çështjes Gjykata e Apelit e Kosovës, ka gjetur se aktgjykimi i goditur 

nuk është përfshirë me shkelje qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore të parapara 

me nenin 194 e lidhur me nenin 182.par. 2 pika b),g),j),k) dhe m) të LPK-së, në të cilat kjo 

gjykatë shikon sipas detyrës zyrtare, e as në të cilat thirret ankesa nga neni 182 par. 2 pika n) të 

LPK-së. Kjo për faktin se aktgjykimi i goditur nuk ka të meta për shkak të  cilave nuk mund të 

ekzaminohet, dispozitivi i aktgjykimit nuk është i pakuptueshëm apo kontradiktor me vetveten 

dhe me arsyet e aktgjykimit. Në të janë treguar arsyet për faktet vendimtare për marrjen e 

vendimit të drejtë e të ligjshëm, e të cilat i pranon në tërësi edhe kjo gjykatë.  

 

Njëherit gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike se 

në banesën e këtu paditëses është shkaktuar dëm material dhe njëherit ka ardhur deri te humbja 

e vlerës së banesës në shkallë prej 15%, dhe se për këto dëme janë fajtor i padituri i parë O.R., 

pasi që fillimisht ai ka ndërmarr veprime kundër ligjore duke thyer një pjesë të murit ashtu që 

banesën e ka shndërruar në lokal afarist, e më pastaj pasi ka dhënë këtë lokal me qira të paditurit 

të dytë nuk ka treguar kujdes e as që është përmbajtur detyrimeve që dalin nga ligji si pronar i 

banesës – lokalit, dhe të mos lejoj të paditurin e dytë L.RR. të bëjë heqjen e dy shtyllave të murit 

kryesor nga i cili është shkaktuar dëmi, e në kuptim të nenit 66 par. 1 përkatësisht 1.1 të Ligjit 

për pronësi dhe të drejtat tjera sendore. I padituri i dytë sipas vlerësimit të kësaj gjykate është 

fajtor për shkaktimin e dëmit paditëses pasi që si qiramarrës ka ndërmarr veprime të palejuara 

dhe në kundërshtim me ligjin, duke hequr dy shtyllat në murin kryesor. Në drejtim të konstatimit 
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si më lart, se është përgjegjës është edhe në një formë pranimi i tij, duke ofruar përfundimin e 

kontestit me marrëveshje dhe duke ofruar shumën prej 2.500 €,në shqyrtimin kryesor të dt. 

08.06.2016.  I padituri i tretë gjithashtu sipas vlerësimit të kësaj gjykate mban përgjegjësi për 

dëmin e shkaktuar paditëses pasi që ka qenë i njoftua dhe ka dal në vend ngjarje dy herë me dt. 

20 dhe 21. 04.2015, por nuk ka ndërmarr asnjë veprim në suaza të kompetencave dhe të 

autorizimeve të përcaktuara me dispozitat e nenit 59 .1 të Ligjit për ndërtim. Njëherit inspektori 

i ndërtimit nuk ka vepruar në përputhshmërinë me dispozitën e nenit 63 . 1 pika e) të Ligjit të 

lartcekur, në atë mënyrë që të pezulloj punimet e duke marr për bazë se është rrezikuar tërësisht 

objekti banesor. Sa i përket lartësisë së dëmit material dhe humbjes së vlerës së banesës gjykata 

e shkallës së parë drejtë ka vërtetuar me ekspertizë të ekspertit të ndërtimtarisë dhe provave tjera 

të administruara në shqyrtim kryesor, andaj në kuptim të dispozitës së nenit 136 .1 të LMD-së, 

është paraparë që kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensoj, përveç nëse vërtetohet 

se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij, e në rastin konkret gjykata e shkallës së parë drejtë ka 

gjetur se të paditurit janë përgjegjës për dëmin e shkaktuar paditëses bashkërisht dhe në këtë 

drejtim përgjigjen të gjithë në mënyrë solidare e bazuar në dispozitën e nenit 190 par. 1 të LMD-

së.  

 

Pranë gjendjes faktike të vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, gjykata e shkallës së parë me 

zbatim të drejtë të së drejtës materiale drejtë ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses duke i 

detyruar të paditurit që  në mënyrë solidare t’ia kompensojë dëmin material dhe dëmin për 

humbjen e vlerës së banesës në shkallë prej 15 %, si në dispozitiv të aktgjykimit të goditur. 

 

Kjo gjykatë  vlerësoj edhe thëniet tjera ankimore të paditurve dhe gjeti se janë të pabazuara dhe 

nuk ndikojnë në marrjen e vendimit ndryshe nga ajo të cilën e ka marr gjykata e shkallës së parë.  

 

Nga të paraqiturat  si dhe  nga arsyet  e cekura  në  aktgjykimin e goditur, në kuptim të nenit 195 

par.1 pika d) të LPK-së, është vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr. 241/2017 të datës 17.09.2021 

 

                                 

                                                                                 Kryetar i kolegjit – gjyqtari  

                                                                                          Kujtim Pasuli 


