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C.nr.667/2015 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm si gjykatë 

civile e shkallës së parë, në përbërje nga gjyqtari Shaban Shala, me sekretaren juridike Kujtime 

Koçinaj, në kontestin juridik të paditësit R.A nga fshati ..., Komuna e Prizrenit kundër paditurit 

B.A nga fshati ..., Komuna e Prizrenit për shkak të kompensimit të dëmit, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor publik, në prezencën e palëve, më datën 23.05.2019, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M  

 

 

         I. REFUZOHET në tërësi si e pa bazuar kërkesë padia  e paditësit R.A nga fshati ..., 

Komuna e Prizrenit me të cilën ka kërkuar që të: “DETYROHET i padituri B.A që t’ia 

kompenson dëmin e shkaktuar në shumën që do ta cakton eksperti me rastin e rrënimit 

të shtëpisë së tij të vjetër dhe ndërtimit të shtëpisë së re, në ngastrën kadastrale ...ZK ... e 

cila evidentohet në emër të A.A”, në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij 

aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm”.   

        

          II. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

  

 Paditësi R.A nga fshati ..., Komuna e Prizrenit në këtë gjykatë ka parashtruar padi 

kundër paditurit B.A nga fshati ..., Komuna e Prizrenit që tia kompenson dëmin për shkak se 

me rastin e rrënimit të shtëpisë së tij të vjetër dhe ndërtimit të resë i ka shkaktuar dëm. 

 

Paditësi gjatë shqyrtimeve të mbajtura dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: 

mbetet në tërësi si në padi duke i propozuar gjykatës që pas administrimit të provave ta 

aprovon kërkesë padinë si të bazuar. Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se i padituri 

më rastin e prishjes së shtëpisë së vjetër e cila ka qenë ngjitur më shtëpinë e tij i ka shkaktuar 

dëm të cilin duhet t’ia kompenson. Ka shtuar se shtëpia e tij ka qenë e vjetër më vlerë historike 

dhe ajo është rrënuar para 3 vite e tre muaj dhe se nuk është e mundur që mos të shkaktohet 

dëmi për shkak se shtëpitë kanë qenë të ngjitura, ndërsa konteston faktin se si është e mundur 

që një bager i vogël ta rrënon shtëpinë. Gjithashtu ka kontestuar dëshmitë e dëshmitarëve për 
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shkak se nuk e kanë thënë të vërteten dhe i ka kërkuar shpenzimet procedurale të cilat nuk i ka 

specifikuar.  

  

I padituri në shqyrtimet e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se :  e 

kundërshton në tërësi padinë dhe kërkesë padinë si të pa bazuar gjoja se shtëpia e paditësit 

është dëmtuar më dt.12.02.2012 kur ka ndodhur tragjedia në Restelicë për shkak se ka qenë 

mot shumë i keq. Ndërsa në fjalën përfundimtare të cilën e ka dorëzuar më shkrim ka deklaruar 

se procesi gjyqësor në tërësi ka qenë i pa nevojshëm sepse paditësit nuk i ka shkaktuar kurrfarë 

dëmi më rastin e ndërtimit të shtëpisë së tij re e cila ka qenë domosdoshmëri i cili fakt 

vërtetohet nga deklarimi i dëshmitarëve të cilat dëshmi janë të vërteta se më rastin e rrënimit të 

shtëpisë së tij të vjetër e cila paraqiste rrezik për mjedisin teknika e cila është përdorur për 

rrënimin e saj ka qenë plotësisht adekuate ( rrënim me dorë), ashtu që eskavatori (bageri) nuk 

është përdorur në drejtim të shtëpisë së paditësit për shkak të vjetërsisë së objektit.   

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

       

 Gjykata më qëllim të konstatimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike ka 

administruar provat si në vijim: ka  bërë leximin e ekspertizave të gjeodezisë dhe ndërtimtarisë, 

leximin e procesverbalit të inspeksionit të dt.09.06.2015, shikimin e 9 fotove kolor, dëgjimin e 

dëshmitarëve B.E, N.T, K.M, N.Sh dhe dëgjimin e palëve ndërgjygjëse  pas vlerësimit të 

provave të lartcekura në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me 

kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka 

konstatuar se kërkesëpadia e paditësit është në tërësi e pa bazuar. 

  

Nga leximi i ekspertizës gjeodezike të ekspertit  Ferat Sezairi e datës 18.12.2017  

gjykata ka vërtetuar faktet: se fillimisht është bërë identifikimi i ngastrave kadastrale ...dhe 

...ZK ... dhe është konstatuar se në ngastrën kadastrale ...në pjesën juglindore të saj ekziston 

shtëpia e ndërtuar më katshmëri P+1 me dimensione 12.00 x 5.05m, e në sipërfaqe prej 60.6 

m2, ndërsa në ngastrën kadastrale ...gjithashtu është e ndërtuar shtëpia në katshmëri P+1 me 

dimensione 8.00m x 8.60 m e cila shtëpi në pjesën jugperendimore është e larguar nga shtëpia 

e paditësit në largësi prej 0.80 m, ndërsa në pjesën veriperendiore në largësi prej 0.95 m. 

Eksperti gjithashtu ka konstatuar se më shikimin në elaboratin kadastral shtëpia e vjetër e 

paditësit ka qenë e ngjitur më shtëpinë e të paditurit, ndërsa shtëpinë e re i padituri e ka 

ndërtuar në ngastrën kadastrale ...e cila ngastër evidentohet në emër të A.A, ndërsa ngastra 

kadastrale ...evidentohet në emër të paditësit R.A. 

 

Nga leximi i ekspertizës së ekspertit të ndërtimtarisë F.A të dt.22.11.2017 gjykata ka 

vërtetuar faktet: se pas identifikimit të ngastrave kadastrale është konstatuar se në pjesën 

juglindore të ngastrës ...gjendet objekti i paditësit (shtëpia) me etazhitet përdhese dhe një kat. 

Eksperti sqaron se ky objekt i banimit ka funksionuar si objekt dysh i banimit i cili fakt 

vërtetohet me pjesën e ndërprerjes së mureve i cili objekt ka gjatësinë prej 12 m, ndërsa 

gjerësinë prej 5.05 m. Eksperti në vazhdim sqaron se përdhesa e objektit është e ndërtuar nga 

gurët të lidhur më llaq, ndërsa kati nga qerpiçët dhe se objekti është mjaft i vjetër i cili vërehet 

nga fotografitë, ndërsa në ngastrën kadastrale ...është i ndërtuar objekti i banimit me etazhitet 

përdhese dhe një kat i cili është i ndërtuar me material të fortë dhe është plotësisht i 

banueshëm.  

 

Nga leximi i procesverbalit të inspekcionit të dt.09.06.2015 gjykata vërteton faktin se 

sipas kërkesës së paditësit inspekcioni ka dal në vendin e ngjarjes në fshatin ... dhe ka 

konstatuar se B.A këtu  i padituri ka bërë rrënimin e shtëpisë individuale  të banimit e ndërtuar 

nga materiali i but (gur dhe qerpiç) e cila shtëpi ka qenë e ngjitur më shtëpinë e R.A këtu 
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paditësit i cili posedon gjithashtu shtëpi të vjetër me material të but (gur dhe qerpiç), ndërsa 

lidhur më dëmin eventual ka rekomanduar ti drejtohen organeve kompetente, ndërsa nga 

shikimi i 9 fotove gjykata vërteton faktet dhe krijon bindjen se të dhënat të cilat i kanë 

paraqitur ekspertet dhe inspekcioni janë të sakta dhe qëndrojnë se shtëpia e paditësit është 

shtëpi shumë e vjetër. 

 

Nga dëgjimi i dëshmitarit B.E lidhur më rastin në fjalë të dëmtimit të shtëpisë së 

paditësit gjykata nuk ka mundur të vërteton asgjë për shkak se dëshmitari në vitin 2012 kur ka 

ndodhur rasti ka qenë duke punuar në Caritasin Zviceran  dhe se nga dt.08.03.2014 ka filluar të 

punon si Drejtor i Emergjencës ku ka punuar deri në vitin 2017 për shkak se këtu palët nuk i 

njeh dhe se nuk din asgjë për rastin.  

 

Nga dëgjimi i dëshmitarit N.T i cili në kohën e ngjarjes ka punuar në brigadën e 

zjarrfikësve-sektorin e emergjencave nuk ka mundur të vërteton asgjë sepse në vitin 2012 

vërtet koha ka qenë e lig dhe janë ndihmuar të gjithë qytetarët duke përfshirë dhe ata të fshatit 

..., mirëpo të gjitha rastet të cilat janë paraqitur janë evidentuar, kështu që kanë qenë gjithsejtë 

52 sosh të cilat i janë përcjell Ministrisë së Pushtetit Lokal për kompensim, ndërsa rasti në fjalë 

nuk ka qenë i evidentuar ngase për çdo rast të paraqitur është hartuar procesverbali.  

 

Nga dëgjimi i dëshmitarit K.M i cili është fqinj i palëve dhe i cili ka ndihmuar të 

paditurin me rastin e rrënimit të shtëpisë së vjetër gjykata ka vërtetuar faktet më rëndësi sa i 

përket kësaj çështje kontestuese, kështu që ka konstatuar se shtëpia e të paditurit më shtëpinë e 

paditësit ka qenë e ngjitur (nën një kulm të përbashkët) dhe kanë qenë të vjetra. Se gjatë 

rrënimit të shtëpisë të paditurit i cili ka ndodhur diku në vitin 2015 është punuar më kujdes 

maksimal dhe se gjatë procesit të rrënimit janë përdorur vegla të punës të thjeshta si krampa 

etj. Fillimisht është hequr kulmi i përbashkëte, por pjesa e të paditurit, mandej është vazhduar 

me pjesët tjera të shtëpisë, pra nga lart-poshtë. Se i padituri nuk ka pasur mur të vetin, por një 

mur në formën e shkronjës U dhe të ngjitur më murin e paditësit. Se gjatë gjithë kohës është 

punuar me kujdes maksimal dhe me mjete personale të punës, ndërsa bageri ka qëndruar aty 

dhe është përdorur vetëm pasi janë ndarë muret ngjitëse, ashtu që është mbledhur materiali 

rrënues i shtëpisë dhe është gjuajtur në prrua. Kësaj deklarate gjykata ia fali plotësisht besimin 

për shkak është e besueshme, e dhënë nga personi i cili ka marr pjesë direkt në rrënimin e 

shtëpisë dhe është në harmoni me gjendjen faktike.    

 

Nga dëgjimi i dëshmitarit N.Sh gjykata ka vërtetuar fakte më rëndësi lidhur më këtë 

çështje kontestuese: fillimisht se ka marr pjesë në rrënimin e shtëpisë së B.A ngase nga ai e ka 

kontraktuar, se para fillimit të punimeve me bager shtëpia e B.A me shtëpinë e R.A kanë qenë 

të ndara fizikisht me dorë, duke përfshirë dhe kulmin, ashtu që nga pjesa e Bashkimit kulmi ka 

qenë i hequr. Se gjatë punimeve me bager shtëpia e R.A fare nuk është prekur me bager, ndërsa 

nga shtëpia e B.A veç pjesa e poshtë saj është tërhequr me bager, e cila paraprakisht ka qenë e 

ndarë dhe rrënuar me mjete pune të dorës, ashtu që pasi janë grumbulluar të gjitha mbeturinat e 

rrënimit të njëjtat janë hedhur në një vend aty afër të cilit deklarim gjykata ia fali plotësisht 

besimin ngase është bindëse dhe është dhënë nga personi i cili ka marr pjesë drejtpërdrejt në 

rrënimin e saj. 

 

 

 

Nga dëgjimi i paditësit R.A në cilësinë e palës gjykata nuk ka vërtetuar asnjë fakt më 

rëndësi sa i përket shkaktimit të dëmit dhe kompensimit të tij, por është njoftuar më versionin e 

rastit sipas të cilit ngjarja ka ndodhur diku para 3 viteve, ku në këtë kohë e ka pasur gruan të 
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sëmurë, se të paditurin e ka djalë të vëllait i cili shtëpinë e tij të vjetër e ka rrënuar me bager, e 

cila shtëpi ka qenë e ngjitur më shtëpinë e tij, ku pas rrënimit ka filluar ta ndërton shtëpinë e tij 

të re në vendin e tij. Ka shtuar se shtëpia e tij është e vjetër e ndërtuar diku në vitet 1950 ku 

kati i parë i ndërtuar nga guri, kurse kati i dytë nga llaqi.  

 

Nga dëgjimi i të paditurit B.A në cilësi të palës gjykata është njoftuar hollësisht me 

versionin e ngjarjes sipas të cilit shtëpia e tij e vjetër ka qenë e ngjitur më shtëpinë e paditësit të 

cilin e ka axh. Në vitin 2012 në të cilin vit ka ndodhur rasti në Restelicë, për shkak të borës së 

madhe konstruksioni i kulmit i ka krisur, kështu që është njoftuar inspekcioni në Prizren të cilët 

e kanë urdhëruar që të lëshohet shtëpia për shkak rrezikut nga shembja. Kështu që në vitin 

2015 ka filluar ta rrënon shtëpinë e vjetër dhe të ndërton shtëpinë e re, ku gjithë rrënimin e ka 

bërë më dorë duke filluar nga lart poshtë, dhe vetëm pas rrënimit dhe ndarjes së mureve më 

dorë i gjithë materiali është mbledhur me bager dhe janë gjuajtur në largësi nga shtëpitë diku 

100 m në një prrua.  

 

Nga administrimi i provave të administruara në këtë çështje juridike për gjykatën nuk 

është kontestues fakti se në ngastrën kadastrale ...ZK ... në të cilën tani gjendet shtëpia e re e të 

paditurit ka qenë shtëpia e vjetër dhe atë ngjitur dhe nën një kulm të përbashkët me shtëpinë e 

paditësit. Gjithashtu nuk është kontestues fakti se në ngastrën kadastrale ...ZK ... gjendet 

shtëpia e vjetër e paditësit, por për gjykatën mbetet kontestues fakti se i padituri me rastin e 

ndërtimit të shtëpisë se re në ngastrën kadastrale ...konkretisht më rastin e rrënimit të shtëpisë 

se vjetër a i ka shkaktuar dëm paditësit dhe mbi këtë bazë a obligohet që dëmin e shkaktuar 

eventual t’ia kompenson. Në këtë drejtim pas analizimit dhe vlerësimit të provave gjykata ka 

konstatuar se i padituri më rastin e rrënimit të shtëpisë së vjetër nuk i ka shkaktuar kurrfarë 

dëmi paditësit sepse rrënimin e ka bërë më kujdes të shtuar dhe maksimal për shkak të 

vjetërsisë së shtëpisë dhe se këtë rrënim e ka bërë me vegla pune të dorës (kazma, pajser etj), i 

cili rrënim është kryer duke filluar nga kulmi e deri në muret ndarëse të dy shtëpive dhe vetëm 

më pas është përdorur bageri, jo për të rrënuar, por për mbledhur dhe gjuajtur materialin 

ndërtimor të grumbulluar gjatë rrënimit, të cilat fakte vërtetohen posaçërisht nga dëgjimi i 

dëshmitarit K.M të cilës provë gjykata ia fali besimin ngase është fqinj i tyre dhe ka marr pjesë 

në rrënimin e shtëpisë të paditurit dhe dëshmitarit N.Sh të cilës provë gjykata plotësisht ia fali 

besimin për shkak se dëshmia e tij është autentike ngase ka marr pjesë në rrënimin e shtëpisë të 

paditurit ashtu që pas ndarjes fizike të shtëpive të këtu palëve me bager ka grumbulluar 

mbeturinat e rrënimit dhe të njëjtat i ka gjuajtur në një përrua. Se i padituri me veprimet e tija 

gjatë rrënimit nuk i ka shkaktuar dëm paditësit pjesërisht vërtetohet dhe nga deklarata e vet 

paditësit i cili në deklarimin e tij nuk provon veprimet konkrete të paditurit me të cilat ka 

shkaktuar dëmin, ndërsa në anën tjetër nga të gjitha provat e administruara dhe posaçërisht nga 

shikimi i vendit të ngjarjes me ekspert të gjeodezisë dhe ndërtimtarisë gjykata vërteton faktin 

se shtëpia e paditësit është jashtëzakonisht e vjetër dhe se dëmtimet në të janë si pasojë e 

vjetërsisë së saj, andaj nga të dhënat e cekura më lartë gjykata vendosi sikurse në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi duke refuzuar kërkesë padinë e paditësit si të pa bazuar për shkak se paditësi 

nuk ka provuar faktin se shtëpia e tij është dëmtuar si pasojë e veprime të paditurit gjatë 

rrënimit të shtëpisë së tij të vjetër respektivisht ndërtimit të shtëpisë se re, pra në rastin konkret 

nuk plotësohen kushtet ligjore të nenit 136 të LMD i cili përcakton bazën e përgjegjësisë.   

 

 Gjykata gjithashtu ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka 

konstatuar se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale bazohet në nenit 450 të LPK-së për shkak se pala 

paditëse e ka humbur kontestin, ndërsa i padituri nuk i ka kërkuar shpenzimet procedurale. 
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Nga sa u tha më lart, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e duke u 

bazuar në nenin 143.1 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i përgjithshëm 

 C.nr.667/15, date 23.05.2019 

 

Sekretare juridike            Gj y q t a r i, 

Kujtime Koçinaj                    Shaban Shala 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh, pas ditës së pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate. 
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