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Numri i lëndës: 2021:009234 

Datë: 18.06.2021 

Numri i dokumentit:     01900541 

C.nr. 77/21 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren Merita 

Baloku, në çështjen juridiko kontestimore të paditëseve P. V. e gjinisë D. dhe S. I. e gjinisë D. 

që të dyja  nga ......., te cilat i përfaqëson  M. R. av. në Pejë, kundër të paditurës Komuna e Pejës,  

cilën e përfaqëson  përfaqësuesja  D. S.,  me autorizim në shkresat e lëndës, për dëmshpërblim, 

në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me dt. 01.06.2021, në prezencën të autorizuarit të  

paditëseve dhe  në mungesë të autorizuarës të paditurës, murr dhe përpiloi me datë 15.06.2021 

këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

APROVOHET në tërësi kërkesë padia e paditëseve  paditëseve P. V. dhe S. I. që të dyja  nga 

......., SI E  BAZUAR   

 

DETYROHET  e  paditura Komuna e Pejës, që në emër të dëmshpërblimit paditësve P. V. e 

lindur D. dhe S. I. e lindur Daci, që të dyja nga ........., të iu paguaj në emër të kompensimit të 

dëmit shumen prej 37.316.25  €,  me kamatë ligjore prej 8 %  nga dita e përpilimit të ekspertizës, 

me datë  30.11.2017 si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 1398 €, e të gjitha këto në 

afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit me 

dhunë. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditëset, me datë 16.04.2013, në këtë përmes të autorizuarit të tyre, në këtë gjykatë,  kanë 

ushtruar padi për dëmshpërblim, kundër të paditurës Komuna e Pejës. Në padinë e ushtruar ka 

theksuar se paditëset janë bashkëpronare të shtëpisë e cila gjendet në Pejë, e ndërtuar në parcelën 

nr.657 dhe e regjistruar në fp.nr. ZK Pejë. Shtëpia e shënuar është pronë e familjes D. me shekuj. 

Paditëset pas vdekjes së M. D. dhe Z. D. e kanë fituar të drejtën e pronësisë në bazë të 

trashëgimisë. Shtëpia lëndore mirëmbahej nga paditëset dhe kohë pas kohe e sidomos gjatë 

sezonit të verës dhe vjeshtës kur nuk kishte nevojë për ngrohje. Përdorimi i shtëpisë nuk ishte i 

përditshëm , mirëpo qëllimi i mirëmbajtjes ishte  si ruajtja e shtëpisë nga dëmtimet eventuale 

ashtu edhe ruajtja e gjësendeve që gjenden në shtëpi, sidomos materialeve të ndryshme antike 

ashtu edhe shumë orë të rralla të cilat ishin duke u ruajtur qysh nga vdekja e të ndjerit M. i cili 

ishte edhe ortar. Paditëset janë të bindura se është dëmtuar edhe biblioteka  eshtëpisë me libra të 

vjetër.Me dt. 06.12.2012 e paditura nëpërmjet të organeve të veta pa kurrfarë paralajmërimi e 

rënën kulmin e shtëpisë dhe një pjesë të konsiderueshme të katit. Nga veprimet e të paditurës, 

paditëseve iu është shkaktuar dëm i konsiderueshëm  si në momentin e vetë shkaktimit të dëmit 
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ashtu edhe për shkak të efekteve që kanë pasur më vonë. Për aktivitetin e organit të të paditurës 

mbështeten në deklarimet e fqinjëve. Se është vepruar me keqbesim rezulton edhe fakti se 

veprimet e rrënimit ndaj  shtëpisë e cila përfaqëson trashëgimi kulturore në regjionin e Pejës. 

Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare e nëpërmjet të autorizuarit të tyre 

paditëset kanë deklaruar se: mbeten në tërësi pranë padisë dhe pretendimeve nga shqyrtimet e 

mëparshme. Po ashtu, mbetet pranë pretendimeve nga përgjigjja në ankesë e të paditurës si dhe 

e precizimit kërkesëpadinë sipas parashtresës së datës 15.03.2021. Konsideron se dëmi që ju 

është shkaktuar paditësve është dëm total që përfshihet dëmtimi i dhënë në ekspertizën e parë të 

ekspertit Xh. J.  si dhe vlera e të mbeturave sipas ekspertizës së parë të ekspertit në fjalë. Pra 

shuma e kërkuar është 37.316, 25 euro, me kamatë ligjore prej 8%. Përndryshe mbetet  në tërësi 

pranë kërkesëpadisë së precizuar me parashtresën e datës 15.03.2021. Mbi bazë të provave të 

nxjerra është e qartë se e paditura ka vepruar në mënyrë kundërligjore ngase paditëset nuk i ka 

informuar për qëllimin e rrënimit, ndonëse ky rrënim nuk ishte i nevojshëm, për çka ka 

konstatuar ekspertja B. në Raportin e saj të datës 20.02.2013. Së këndejmi, edhe përfaqësuesja e 

të paditurës, ndonëse gjykata dy herë e urdhëroi që të sjellë provat lidhur me informim apo 

tërheqje të vërejtjes për rrezikshmërinë që gjëja ka paraqitur objekti i rrënuar, ajo nuk dha 

kurrfarë prova dhe sot nuk merr pjesë në këtë seancë. Andaj, është e qartë se në këtë drejtim e 

paditura nuk ka kurrfarë prove dhe nuk ka mundësi që të argumentojë pretendimet e veta. Nga 

të cekurat, i propozoj gjykatës që ta aprovojë kërkesëpadinë të precizuar me parashtresën e datës 

15.03.2021. Natyrisht, kërkoj edhe kamatën sipas ligjit. Shpenzimet  i ka kërkuar. 

 

Konform nenit 423.4 të LPK, e me propozimin e të autorizuarit të paditëseve gjykata ka mbajtur 

shqyrtimin kryesor të datës 01.06.2021 në mungesë të paditurës të ftuar në mënyrë të rregullt. 

 

E paditura në përgjigje në padi të dt.19.07.2016, në tërësi e ka kundërshtuar kërkesë padinë e 

paditëseve  si të pa bazuar.  

Në përgjigje në padi e paditura ka theksuar se: se Drejtoria Komunale për Mbrojtje dhe Shpëtim 

ka pranuar shkresa Emergjente për rrënimin e objektit i cili gjendet në ngastrën katastrale 657 në 

ZK Pejë, me arsyetim se shtëpitë janë shumë të vjetra, kanë filluar të shemben dhe po krijojnë 

probleme për kalimtarët. Pas kësaj ka pasur edhe ankesa të banorëve për rreth duke e shprehur 

shqetësimin e tyre rrënimi i mundshëm i këtij objekti dhe rrezikimi i banorëve dhe qytetarëve 

kalimtarë, për faktin se objekti është në afërsi të qendrës  së qytetit dhe frekuentimi i qytetarëve 

është i madh.   Inspektoriati i Komunës Sektori i Inspekcionit të Ndërtimit në bazë të dispozitave 

në fuqi me datë 30.10.2012 ka nxjerr Konkluzion ku urdhërohet rrënimi i objektit që paraqet 

rrezik për kalimtarët dhe ndërtime  për rreth.. Po ashtu organet e Komunës i kanë njoftuar 

paditëse  për vendimin që është i domosdoshëm  dhe pala paditëse nuk e ka mirëpritur , ka qenë 

e gatshme që vetë ta rrënoj dhe ti tërheq gjësendet të cilën gjë nuk e ka bërë. Andaj gjykatës i 

propozon ta refuzoi kërkesëpadie e paditëse. 

Në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi shton se : në 

shkresat e lëndës gjenden provat me të cilat Drejtoria Komunale për Mbrojtje dhe Shpëtim ka 

pranuar shkresa emergjente për rrënimin e objektit shumë të vjetër, në veçanti dua të thekson 

faktin se nuk qëndron pretendimi i palës paditëse se paditësit nuk janë njoftuar. Është zhvilluar 

procedura administrative ku gjenden të gjitha provat si Konkluzioni, Vendimet, pastaj 

Procesverbali nga inspektori B. M. që është bërë në terren, pra në mënyrë shumë të drejtë dhe të 

ligjshme dhe në bazë të kompetencave mbi Ligjin për Vetëqeverisje  Lokale dhe Ligjit për 

Procedurën Administrative, është zhvilluar procedura administrative dhe atë me kërkesën e 

qytetarëve sepse ky objekt ka paraqitur rrezik permanent për qytetarët. Të gjitha këto pretendime, 

argumentohen me provat që gjenden në shkresat e lëndës, nëse eventualisht gjykata e sheh të 

arsyeshme që mungon ndonjë provë atëherë zyrtarisht mundet të kërkojë nga e paditura që të 

argumentojë pretendimet e të paditurës se a është zhvilluar procedura administrative dhe se a ka 
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paraqitur rrezik permanent për qytetarët e Komunës së Pejës dhe asnjëherë Komuna e Pejës, nuk 

bën veprime të kundërligjshme dhe pa zhvilluar procedurë administrative, nuk ndërmerr asnjë 

veprim ashtu siç parashihet me ligj dhe gjithherë duke respektuar kompetencat e saj në bazë të 

Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale.  Më tej ka deklaruar  se,  për shkak të angazhimeve nuk kam 

mundur ta sigurojë provën që jam obliguar me datë 15.03.2021, përndryshe e kundërshtoj 

kërkesëpadinë si në seancat e kaluara dhe përsëri e marr për obligim që ta sigurojë provën për të 

cilën jam obliguar në seancën e kaluar. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes se plotë faktike dhe me propozimin e palëve zhvilloi 

procedurën e provave duke i lexuar dhe atë: u lexuan,  Certifikata e Pronës P- 71611071-00657-

0 ZK Pejë e datës 01.03.2021,  Kopja e Planit e datës 02.03.2021, Procesverbali i datës 

26.09.2016, Procesverbali i datës 20.12.2017, Procesverbali i datës 07.02.2018, Procesverbali i 

datës 28.03.2018, Raporti për dëmet e shkaktuara nga rrënimi i objektit provat i datës 20.02.2013 

i ekspertes L. B., si dhe lexoi  shkresat tjera të lëndës C.nr. 77/21. 

 

Nuk është kontestuese se pasuria e patundshme qe është objekt i këtij kontesti dhe shtëpia e 

dëmtuar  e në bazë se cilës kërkohet kompensimi-dëmshpërblimi  sipas kësaj padie, e cila shtëpi 

gjendet në rrugën Mbretëresha Teutë  e ndërtuar mbi ngastrën katastrale 657 ZK Pejë, pronare 

evidentohet  paditëset fakt i pa kontestueshëm në mes të palëve ndërgjyqëse. 

 

Gjykata duke vepruar sipas udhëzimeve të gjykatës së Apelit në Prishtinë të dhëna në vendimin 

e saj Ac.nr. 4038/18 të datës 02.12.2020 ftoi të paditurën të ia sjellë gjykatës provën me të cilën 

kishte me dëshmuar se e paditura, i ka njoftuar palët e paditura për rrënimin e shtëpisë, mirëpo 

e paditura, nuk prezantoi ndenje provë për vërtetimin e këtij fakti, andaj në mungesë të kësaj 

prove, gjykata vërteton se asnjë herë paditëse nuk janë informuara nga e paditura, për rrënimin 

e shtëpisë së tyre. 

 

Nga kjo rrjedhë se e paditura me Konkluzionin e Drejtoratit të Inspekcionit Sektori i Inspekcionit 

të Ndërtimit të Komune së Pejës, Nr. 13/345 i datës 30.10.2012, rrënimin e shtëpisë  e ka bërë e  

pa paralajmërim të pronareve, këtu paditëseve të cilin konkluzion asnjëherë se kanë pranuar 

paditëset.  

 

Andaj, e paditura, Komuna e Pejës duhet  ta kompensoj dëmin për rrënimin e shtëpisë së 

paditëseve e cila ka qenë monument nën mbrojtjen e komunës, të cilin damë ia ka bërë vetë 

Komuna e Pejës këtu e paditura, andaj baza juridike e kërkesëpadisë dhe obligimi i të paditurës 

gjen mbështetje ne nenin 1,2.1,3.1 dhe nenit 8 të ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridiko 

Pronësore  dhe nenit 46 i Kushtetues së Republikës se Kosovës dhe në protokollin 1 të Konventës 

Evropiane për të Drejta dhe Liritë e  Njeriut.  

 

Nga ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë Xh. J.  ing i dipl. i ndërtimtarisë u vërtetua lartësia 

kërkesë padisë së paditëseve në bazë të së cilës gjykata edhe ka vendosur mbi lartësinë e 

kërkesëpadisë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e cila ekspertizë  është e  punuar në mënyrë 

profesionale me datë 15-30 Mars 2017, të cilës gjykata gjatë vendosjes ia fali besimin. 

 

Bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike, gjykata gjatë vendosjes mori për baze ekspertizën e 

ekspertit të ndërtimtarisë,  e duke u mbështetur në provat materiale që gjenden në shkresat e 

lëndës, e konform nenit1,2.1,3.1 dhe nenit 8 të ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridiko 

Pronësore të Kosovës dhe nenit 46 i Kushtetues së Republikës se Kosovës dhe protokollin 1 të 

Konventës Evropiane për të Drejta dhe Liritë e  Njeriut u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  
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Vlen të theksohet se shtëpia e paditëseve  e cila objekt kontesti, është vlerësuar si trashëgimi 

kulturore e qytetit të Pejës, e cila ka poseduar vlera të artit, gjykata vlerëson se kjo shtëpi nuk 

është dashur të rrënohet por e njëjta nga e paditura  është dashur të mbrohet nga dëmtimet 

eventuale , të rinovohet apo rreziqet eventuale për qytetaret e Pejës  të sanohen. Kjo gjen 

mbështetje në Ligjin Nr. 02/L-88, për Trashëgimi Kulturore në nenin 4.11, Inspektoret e caktuar 

nga Ministria në pajtim me një akt nënligjor bazuar në këtë ligj , vlerësojnë kushtet dhe gjendjen 

e ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe ndërmarrin masat e duhura për ruajtjen dhe mbrojtjen e 

trashëgimisë kulturore të cilat është dashur ti ndërmarrë e paditura e jo siç ka vepruar e paditura 

në rastin konkret. 

 

Gjatë vendosjes gjykata pati parasysh kundërshtimet e palës së paditur mirëpo të njëjtat nuk qenë 

me ndikim për të vendosur ndryshe, për faktin se, e paditura me asnjë provë nuk i ka  argumentuar 

kundërshtimet e saja edhe pse në riprocedurë është udhëzuar nga gjykata të sjellë dëshmi, të 

kërkuara sipas udhëzimeve të Gjykatës së Apelit në Prishtinë të dhëna në Aktvendimin e saj, 

Ac.nr. 4038/18 të datës 02.12.2020  për ti vërtetuar kundërshtimet e saja, e cila  nuk ka sjellë 

prova, se nga qytetaret e Pejës, ka pasur ankesa për objektin e rrënuar qe pretendohet nga e 

paditura se objekti  ka paraqitur rrezik, gjithashtu nuk ka prezantuar provë me të cilën do të 

dëshmonte se paditëset janë njoftuar për rrënimin e shtëpisë së tyre edhe përkundër faktit se 

gjykata dy herë e obligoi të paditurën të sjellë provën në fjalë.  

  

Lidhur me kamatën gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke u mbështetur 

në dispozitata e nenit  nenit 277 të LMD-së dhe nenit 382 .1 të Ligjit Nr.04/L-077 Për faktin se 

e paditura  është vonuar në përmbushjen e detyrimit në të holla dhe  përpos borxhit kryesor është 

e detyruar që ta paguaj  edhe kamatën dhe meqenëse lartësia e kërkesa a paditëseve u vërtetua  

nga data 30.11.2017, kur edhe është bërë ekspertiza  gjyqësore  nga eksperti Xhavit  Jasiqi, 

gjykata vlerëson se nga kjo datë duhet të paguhet kamata, andaj lidhur me kamatën  gjykata  e 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata vendosi duke u mbështetur në dispozitat e 

nenit 449, 452 dhe 463.1 të LPK-së, sepse pala e paditur e ka humbur në tërësi kontestin ndërsa 

pala paditëse i ka kërkuar-specifikuar shpenzimet e procedurës, duke marr për bazë suksesin e 

saj në procedurë në si dhe duke u mbështetur në tarifën e OAK-së të Kosovës.  Në këto 

shpenzime janë llogaritur shpenzimet paraprake  dhe atë për përpilimin e padisë shumën prej 80 

€, përfaqësimi në 6 seanca të shqyrtimit kryesor nga 80 € në shumë të përgjithshme prej 480 € , 

shpenzimet për ekspert financiar në shumë prej 120 €, për taksa padi  shumën prej 250 €, e në 

shumë totale prej 930 € dhe shpenzimet e procedurës në ri procedurë për tri seanca të mbajtura 

nga 156 € në shumë prej 468 e në shumë të përgjithshme prej 1398 € . 

 

Bazuar në gjendjen e vërtetuar faktike e duke u mbështetur në provat materiale  dhe duke bërë 

zbatimin e dispozitave materiale të cilat u ceken më lartë e duke u mbështetur në dispozitat e 

nenit   169 të LMD-së Nr. 04/L-077, gjykata erdh në përfundim se kërkesëpadia e paditëseve 

është e bazuar dhe të njëjtën e aprovoi si ne dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i përgjithshëm Divizioni Civil       

C nr. 77/21  me datë 01.06.2018. 

                                                                                                                            Gj y q t a r j a 

                                                                                                                           Merita Baloku 
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KËSHILLA  JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet e drejta  

në ankesë, në afat prej 15 ditësh nga dita e  

marrjes se të njëjtit, Gjykatës se Apelit  

në Prishtinë e  përmes kësaj gjykate.  
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