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REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE  PEJË 

OSNOVNI SUD PEĆ – BASIC COURT  PEJA 

 

C.nr. 127/14 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË DEGA DEQAN, Departamenti i Përgjithshëm- 

Divizioni Civil, me gjyqtar Nexhat Musaj dhe Zyrtarin Ligjor Arijanit Balaj, në çështjen 

juridike-kontestimore të paditësit I B nga fsh S i U Komuna D te cilin e  përfaqëson Av. I 

Osdautaj K-D , kundër te paditurit XH B nga fsh. P K-D  Baza juridike: Kompensim dëmi, 

Vlera e kontestit: 3.500,00 euro, në Seancën e Shqyrtimit Kryesor të mbajtur me datë 

12/11/19, në prani të autorizuarit të paditësit dhe paditësit personalisht , e të përpiluar me 

datë: 19/11/19, bie këtë: 

 

 

AKTGJYKIM 

 

APROVOHET PJESERISHTË kërkesëpadia e paditësit I B nga fsh S i U Komuna D 

kundër të paditurit XH B nga fsh. P K-D 

 

DETYROHET i paditura XH B nga fsh. P K-D, qe paditësit ne emër te kompensimit te 

demit : t’ia paguaj shumën prej 525.00 € (pesëqind/e/pesëdhjetë/e/pesë/euro/)euro, ).  së 

bashku me kamatën ligjore të llogaritur në lartësinë prej 8% duke filluar nga dita e 

parashtrimit të padisë e gjerë të përmbushja përfundimtare . 

 

II. OBLIGOHET, i padituri qe ne emër te shpenzimeve procedurale ti paguaj e ketë : për 

përpilimin e padisë shumën prej 104 euro , taks gjyqësore 40 euro si dhe per katër seanca nga 

135 gjithsejtë 530 euro, në total shumën prej  752.00 € (shtatëqind/e/pesëdhjetë/e/dy/euro) e  

te gjitha këto ne gjiro llogarinë rrjedhëse me numër : ne NLB –Bankë në emër të av. I 

Osdautaj K-D. Të gjitha në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nën kërcenim përmbarim të këtij aktgjykimi  
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A r s y e t i m 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij ka ushtruar padi në këtë gjykatë me datë 

25/07/14, kundër të paditurës për kompensim dëmi. 

 

 I autorizuari i paditësit ka parashtruar pretendimet e tij si vijon: 

Në qershor të vitit 2012 ka arritur marrëveshje me të paditurin për kryerjen e punëve 

në oborrin e paditësit , per shtruarjen me kubëza dhe atë në sipërfaqe prej 230 m2 , si 

dhe pjesës anësore në gjatësi prej 120 m , dhe at për çmim kushtues prej 3,500.00 

tremijë e pesëqind euro . Paditësi me paditësin janë marr vesh për çmimin kushtues , 

cilësinë e punës afatin e kryerjen e punëve , për cilësinë si dhe të gjitha çështjet që kanë 

të bëjnë me kryerjen e punëve gjegjësisht shtruarjen e oborrit me kubëza betoni dhe me 

elemente anësore siç shifet nga fotot që gjinden në shkresat e lëndës. Gjatë punës 

paditësi gradualisht ka vërejtur se kubëzat kanë filluar të dëmtohen dhe e ka lajmëruar 

kryesin e punës dhe i padituri kryesi i punës ka premtuar se do ti rregulloj me kohë , 

mirë po i padituri është deklaruar se për llojin e kabëzave dhe kualitetin e tyre nuk 

përgjigjna por kompania prodhuese e tyre . 

Paditësi dI here është takuar me punë kryesin tani më të paditurin ne mënyre që ti 

rregulloj kubëzat e dëmtuara mire po asnjëherë nuk janë marrë vesh dhe për ketë ju ka 

drejtuar gjykatës.  

 

Në fjalën e tij hyrëse i autorizuari i paditësit dhe në shqyrtimin kryesor ka 
deklaruar se :  Mbes ne tërësi pranë kërkesës padisë për kompensimin e dëmit mbi bazën e 

ekspertizës të ekspertit gjyqësor të dt. dhjetor 2017  i cili pas një analize të bëre së bashku me 

gjykatën me palën e paditur ka ardhur në përfundim se palës paditëse duhet ti a bëjë 

rregullimin e çdo vendi te cekur sipas ekspertizës që ka një vlerë pre 525 euro. Duhet të cekur 

se nga ekspertiza janë edhe fotot ku shihet se ku duhet riparuar apo ndërruar nga se vërehet 

një dallim ne raport me kabëzat tjera nga kjo që thamë gjykatës i propozoj që padinë dhe 

kërkesën e saj ta aprovoj si të bazuar . 

 

I padituri në fjalën e tij hyrëse dhe atë  përfundimtare ka deklaruar : Mbetem ne 

tërësi pranë deklarimeve të me parshëme  qe i kam dhëne ne këtë gjykatë ku lenden e ka 

udhëhequr gjyqtarja Safete Tolaj prandaj edhe njëherë deklarohem se kur ja kam bërë 

punimet ne oborrin tani paditësit I B unë ato kabëza nuk i kam përzgjedhur kur kubëzat i ka 

përzgjedhur vet paditësi prandaj unë lidhur me ketë çështje unë fare nuk mbaj përgjegjësi 

sepse unë asnjëherë nuk i kam garantuar për cilësitë e kabëzat sepse ato nuk i kam prodhuar 

unë , por firma SH me pronar F SH nga komuna e Istogut  prandaj unë nuk i kam dhëne tani 

paditësit asnjë garancinë për cilësinë e atyre kubëzave që në të ardhmen nuk do të dëmtohen 

ato  unë në çdo kohë do ti përgjigjem për defektet në ato kupëza  po ashtu deklaroj se kur 

kemi dalur ne vende shikim së bashku me ekspertin XH Jasiqi unë edhe atëherë e kam 

kundërshtuar defektet që janë shkaktuat ne kupëza prandaj shuma të cilën e ka konstatuar 

eksperti që duhet ja kontestoj ne vlere pre 525 ketë shumë e kundërshtoj dhe është e pa 

pranueshme , po ashtu deklaroj se kur ja kam kryer punimet paditësi I B është ndarë shumë i 

kënaqur për punën që ja kam bëre dhe për ketë na ka kthyer edhe drek. I propozoj gjykatës që 
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seancën e radhës te ftohe ne cilësi dëshmitarit eksperti XH J për të dhëne sqarime shtesë 

lidhur me ekspertizën e përpiluar në dhjetor të vitit 2017. 

 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike ka administruar me këto 
prova:  Ekspertiza ligjore përpiluar nga eksperti i ndërtimtares GJ J ne muajin nëntor dhjetor 

2017 ,fotot e vend punimit tek paditësi. 

 

Pasi administrimit të provave dhe vlerësimit nga ana e Gjykatës, të secilës provë veç e 

veç , e në lidhshmëri me njëra- tjetrën, çmuarjes me kujdes dhe ndërgjegje, si dhe duke 

mbështetur dispozitën e nenit 8 të LPK-së, erdhi në përfundim se në rastin konkret 

duhet vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.   

 

Me provat e administruara nga si më lartë për gjykatën u bë jo kontestues fakti se palët 

ndergjygjese kishin arrit marrëveshje ne vitin 2012 për kryerjen e punës shtruarjen e 

oborrit në kubëza ne sipërfaqe prej 230 m2 ne gjatësi prej 120 m2 . 

 

Për gjykatën ishte kontestuese dëmi i shkaktuar dhe shuma e dëmit të caktuar me dt. 

15/08/16 gjykata ka dalur në teren me ekspertin e ndërtimtarisë për vlerësimin e 

dëmit gjatë punë se kryer nga i padituri tek paditësi. 

 

Gjykata i ka falur besimin ekspertit të ndërtimtarisë po ashtu edhe në seancën e datës 

12/11/19 ku ka theksuar se gjatë punë është bëre gabime ne anën teknike dhe estetike 

gjatë vendosjes dhe ka vlerësuar se nuk janë prehur mirë.  

 

Me nenin 136 parg. 1 të LMD-së parashihet që: “kush tjetrit i shkakton dëm ka për detyrë 

ta kompensojë atë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”, në rastin 

konkret paditësi ka lidhur kontratë shprehimore me paditurin për shtruarjen e 

kubëzave dhe për shkak te lëshimeve të bëra në anën teknike dhe estetike gjatë 

shtruarjes së kubëzave  në bazë të vlerësimit eksperti andaj i padituri ka përgjegjësi për 

dëmin e shkaktuar . 

 

Dispozita e nenit 140 të LMD-së i cili saktëson ekzistimin e fajin e ku shprehimisht 

thuhet se faji ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje apo nga pakujdesia 

e që në këtë çështje juridike kontestimore faji i atribuohet punuesit apo paditurit  në 

ketë raste. 

 

Sa i përket lartësisë së kërkesëpadisë së paditësit për dëmin material gjykata ka 

vendosur duke u mbështetur në dispozitën e nenit 169 parg. 3 të LMD-së ku thuhet se: 

“kur rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk është e mundur apo kur gjykata konsideron 

se nuk është e domosdoshme që këtë ta bëjë personi përgjegjës gjykata do të caktojë që ai 

t’ ia paguajë të dëmtuarit shumën përkatëse në të holla në emër të shpërblimit të dëmit”, 
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duke ju referuar kësaj dispozite në rastin konkret nuk mund të ketë rivendosje në 

gjendje të mëparshme për faktin se paditësi ka pësuar dëme material gjatë shtruarjes se 

kubëzave 

 

Lidhur me kamatën konformë shumave të aprovuara për kompensim të dëmit material 

dhe jo material gjykata ka vendosur duke u bazuar në nenin neni 382 të LMD-së, ku 

thuhet se: “ Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, përpos 

borxhit kryesor edhe kamatën si dhe lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në 

vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë”, ashtu që i padituri ka rënë në 

vonesë në debitim të kompensimit për paditësin andaj i vihet në detyrim që 

kompensimi të bëhet me kamatë, ashtu siç është vendosur në pikën II të dispozitivit të 

këtij Aktgjykimi. 

 

Me rastin e vendosjes për shpenzimet e procedurës kontestimore gjykata ka vendosur 

konformë dispozitave 449, 450 dhe 452 parg.1 të LPK-së ku thuhet se: “pala e cila 

humbë procesin gjyqësor ka për detyrë që palës kundërshtare gjyq- fituese  t’ ia 

shpërblej shpenzimet gjyqësore”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nga sa u tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË DEGA D, me dt. 09/06/20 

 
 

 

     Zyrtar Ligjor                                                                   G j y q t a r i 

        Arijanit Balaj                            Nexhat Musaj 

 

UDHËZIM JURIDIK: 

Kundër këtij Aktgjykimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankese, në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e marrjes në dorëzim, të këtij Aktgjykimi, e përmes kësaj Gjykatë për Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë. 


