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Numri i lëndës: 2019:244688 

Datë: 18.11.2019 

Numri i dokumentit:     00655637 

 

 

I.EK.nr.527/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

gjyqtarin Mr.sc. Bajram Miftari, duke vendosur në çështjen juridike të paditësit, NNP “I.”, me 

seli në P., të cilin e përfaqëson sipas autorizimit S. K., avokat nga L., dhe të paditurit NT “M.”, 

me seli në P., të cilin e përfaqësojnë sipas autorizimit, përfaqësuesi ligjor M. A. dhe përfaqësuesi 

i autorizuar G. K. avokat nga P., baza juridike e kontestit - kompensim i borxhit, vlera e kontestit 

- 14,511.60 €, pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor të datës 21.10.2019, me datën 

05.11.2019, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

        

I. Miratohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit, NNP “I.”, me seli në P., e paraqitur kundër të 

paditurit NT “M.”, me seli në P., ashtu që detyrohet i padituri që në emër të borxhit të mbetur 

nga kryerja e punimeve ndërtimore dhe në emër të shpenzimeve të krijuara si rezultat i 

ndërprerjes së punimeve ndërtimore, paditësit t´ia paguaj shumën totale prej 14,082.46 €,  me 

normë të kamatës prej 8 % në vit, e cila fillon të rrjedh nga data e parashtrimit të padisë në 

gjykatë, gjegjësisht data 27.09.2017, e deri në pagesën definitive, që të gjitha brenda afatit prej 

7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. 

 

II. Detyrohet i padituri që paditësit t’ia paguaj shumën prej 1,697.60 €, në emër të kompensimit 

të shpenzimeve të procedurës kontestimore, në afatin prej 7 ditësh, nga dita e dorëzimit të këtij 

aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Rrethanat procedurale të çështjes 

 

Paditësi, NNP “I.”, me seli në P., me datën 27.09.2017, pranë Gjykatës Themelore në Pejë, ka 

parashtruar padi kundër të paditurit NT “M.”, me seli në P., për kompensim të borxhit nga baza 

e kontratës së ndërtimit. Gjykata Themelore në Pejë me aktvendimin, C.nr.1016/17, është 

shpallur jo kompetente në pikëpamje lëndore për të vendosur në këtë çështje juridike dhe pas 

plotfuqishmërisë së aktvendimit lëndën ia ka dorëzuar kësaj gjykate.  

Në padi dhe gjatë seancave dëgjimore pranë kësaj gjykate, paditësi ndër të tjera ka theksuar se 

me te paditurin ka qenë në raport kontraktues nga kontrata e datës 04.05.2015, e plotësuar dhe 
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unifikuar me datën 30.09.2016, për kryerjen e punimeve ndërtimore. Në këtë raport kontraktues 

paditësi e ka pasur cilësinë e punë kryesit ndërsa i padituri e ka pasur cilësinë e punëdhënësit dhe 

ka pasur detyrim që t´ia paguaj çmimin e kontratës. Ka parashtruar se i ka kryer punimet 

ndërtimore në vlerën prej 31,172.60 €, dhe se pala e paditur nga kjo shumë ia ka paguar vetëm 

shumën prej 6,661.00 €, duke i mbetur në borxh në shumën prej 14,511.60 €. 

 

I padituri, me përgjigje në padi dhe gjatë seancave dëgjimore e ka kontestuar kërkesëpadinë, 

duke theksuar se me palën paditëse ka qenë në raport kontraktues nga kontrata e datës 

04.05.2015, dhe aneks kontrata e datës 30.09.2016, nga i cili raport kontraktues e ka pasur rolin 

e investitorit ndërsa pala paditëse ka pasur rolin e punë kryesit. Ka pretenduar se palës paditëse 

ia ka kompensuar të gjitha punimet ndërtimore të kryera dhe se nuk ka asnjë detyrim ndaj tij.  

 

Paditësi, në seancën e datës 15.05.2019, ka propozuar nxjerrjen e provës së ekspertizës së 

ndërtimtarisë, me qëllim të përcaktimit të sasisë së punimeve ndërtimore të kryera. Pala e paditur 

nuk e ka kundërshtuar propozimin e paditësit për nxjerrjen e kësaj prove. Gjykata me aktvendim 

e ka miratuar propozimin për nxjerrjen e kësaj prove dhe për ekspert e ka caktuar z. N. M., 

ekspert gjyqësor i ndërtimtarisë. Eksperti në fjalë e ka punuar raportin e ekspertizës dhe të njëjtin 

ia ka dorëzuar gjykatës. Po ashtu, eksperti ka prezantuar edhe në seancën e datës 21.10.2019, ku 

iu është përgjigjur pyetjeve të palëve në procedurë. 

 

Paditësi, me parashtresën e datës 21.06.2019, e ka precizuar kërkesëpadinë, duke i propozuar 

gjykatës që ta aprovoj kërkesëpadinë dhe me aktgjykim ta detyrojë palën e paditur që në emër të 

mos përmbushjes së borxhit t’ia kompensoj shumën prej 14,082.46 €, me kamatë ligjore. 

 

Paditësi, në fjalën përfundimtare ka theksuar se nga provat e shqyrtuara në këtë çështje juridike 

kontesimore është vërtetuar baza juridike dhe lartësia e kërkesëpadisë. Është vërtetuar se me 

palën e paditur ka qenë në raport kontraktues nga kontrata dhe aneks kontrata për kryerjen e 

punimeve ndërtimore. Ka theksuar se në kontratat në fjalë janë përcaktuar të drejtat dhe 

detyrimet, mirëpo pas fillimit të zbatimit të kontratës pala e paditur nuk ka pasur leje të ndërtimit 

për dy kate të fundit dhe për pasojë në mënyrë të ligjshme ka ndërprerë zbatimin e kontratës dhe 

ka kërkuar nga i padituri përgjegjësi. Ka mbajtur qëndrimin se nga ky veprim i palës së paditur 

i është shkaktuar dëm i konsiderueshëm material. Ka shtuar se, edhe nga raporti i ekspertizës së 

ndërtimtarisë është konstatuar se pala e paditur nuk i ka përmbushur në tërësi detyrimet nga ky 

raport kontraktues. I ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave të lëndës 

kërkesëpadinë ta miratoj në tërësi si të bazuar dhe me aktgjykim ta detyrojë palën e paditur që 

në emër të punimeve ndërtimore të kryera t’ia kompensoj shumën prej 14,082.46 €. 

 

Pala e paditur në fjalën përfundimtare  e ka kontestuar kërkesëpadinë, ku ndër të tjera ka theksuar 

se nga provat e shqyrtuara në këtë çështje juridike kontestimore, nuk është vërtetuar baza juridike 

e kërkesëpadisë, dhe se i ka përmbushur në tërësi detyrimet ndaj palës paditëse. Ka theksuar se 

raporti i ekspertizës së ndërtimtarisë i punuar nga eksperti gjyqësorë Naim Morina, nuk është 

bazuar në prova dhe se është punuar në mënyrë paushalle, andaj edhe gjykata nuk duhet t’ia falë 

besimin. Më tutje, ka theksuar se eksperti në mënyrë paushalle ka bërë vlerësimin e shpenzimeve 

të krijuara nga armatura e dëmtuar si dhe betoni por në raport te ekspertizës nuk është cekur sasia 

e armaturës  dhe betonit të dëmtuar. Me asnjë provë materiale nuk vërtetohen të dhënat mbi 

shpenzimet sipas ditarëve ndërtimor ngase ditarët ndërtimor nuk janë të nënshkruar. I ka 

propozuar gjykatës që kërkesëpadinë ta refuzoj si të pa bazuar. 

 

Gjendja faktike e konstatuar 
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Në seancën e shqyrtimit kryesor, gjykata ka bërë administrimin e provave të lëndës, përmes 

leximit dhe shikimit të tyre si në vijim: kontrata e datës 04.05.2015; aneks kontrata e datës 

30.09.2016; fatura e datës 03.11.2016; fatura dhe situacionet; kartela e datës 15.10.2018;-

17.10.2018; dëshmia  e transefreve; ekspertiza gjyqësore e ndërtimtarisë e punuar nga eksperti 

gjyqësor N. M., me datën 12.06.2019. 

 

Pas vlerësimit  me kujdes të secilës provë veç e veç, në pajtim me nenin 8 të LPK-së, dhe 

konstatimit të fakteve jo kontestuese në mes të palëve ndërgjyqëse, gjykata vërtetoi këtë gjendje 

faktike: 

 

- Paditësi dhe i padituri, kanë qenë në raport juridiko-civil nga kontrata e lidhur me shkrim, e 

datës 04.05.2015, për ndërtimin e punimeve të vrazhdëta në objektin afarist-banesor, në 

vendin a ashtu quajtur “te D.”. Sipas kësaj kontrate i padituri ka pasur rolin e porositësit të 

punimeve, ndërsa paditësi ka pasur rolin e punë kryesit. Çmimi i punimeve është përcaktuar 

80 €, për m2, për çdo pllakë të ndërtuar.    

 

- Me datën 04.05.2015, palët kanë lidhur aneks kontratë me shkrim, ku janë dakorduar që  

përveç punëve të paraprapa me kontratën bazë, të punohet edhe një pllakë. Çmimi i punimeve 

shtesë është përcaktuar prej 72.00 € për m2, ku sipas marrëveshjes i padituri ka marrë detyrim 

70 % të  çmimit ta paguaj në para, ndërsa 30 % të çmimit ta kompensojë me banesa.  

 

- Nga ankes kontrata e lidhur në mes të palëve dhe nga ekspertiza gjyqësore e ndërtimtarisë, 

gjykata ka konstatuar se leja ndërtimore ka paraparë ndërtimet deri në katin e VI, ndërsa me 

ankes kontratë palët janë dakorduar për ndërtimin e katit VII dhe katit VIII (nën kulm). Për 

punimet bazë – deri në katin VI ka pasur leje ndërtimi, ndërsa për punimet shtesë asnjëherë 

nuk është dhen leje ndërtimi. Për këtë arsye, disa herë ka pasur ndërprerje të punimeve, deri 

në shkëputjen e kontratës.  

 

- Me shënimin e vënë në ditarin ndërtimor, të datës 07.03.2016, investitori - tani i padituri 

është zotuar se do të zgjedhë të gjitha mosmarrëveshjet me organet komunale dhe se do t’ia 

paguaj punë kryesit (tani paditësit), të gjitha shpenzimet nëse vjen deri tek ndërprerja e 

punimeve nga intervenimi i organeve kompetente komunale.  

 

- Objekt i kërkesëpadisë ka qenë kompensimi i shpenzimeve të shkaktuara si pasojë e 

ndërprerjes së punimeve dhe realizimit të kontratës dhe aneks kontratës, nga ana e organeve 

kompetente komunale, si pasojë e mos nxjerrjes së lejes ndërtimore nga i padituri si 

investitor, si dhe disa punime të kryera nga paditësi, të mbetura të papaguara nga i padituri. 

Paditësi me padi dhe gjatë rrjedhës së shqyrtimit kryesor ka pretenduar se i padituri nuk e ka 

respektuar kontratën ngase nuk i ka krijuar kushte për ekzekutimin e punimeve ndërtimore 

dhe për këtë shkak edhe ka pasur shpenzime të konsiderueshme. Nga ana tjetër, i padituri ka 

mbajtur qëndrimin se i ka përmbushur në tërësi detyrimet ndaj paditësit duke bërë pagesa për 

punimet ndërtimore të kryera nga paditësi dhe se nuk ka kurrfarë detyrimi ndaj palës paditëse. 

Kjo çështje kontestuese është trajtuar edhe përmes ekspertizës gjyqësore të ndërtimtarisë. 

Eksperti gjyqësorë, në raportin e ekspertizës ka theksuar se disa situacione të punuara nga 

pala paditëse sipas aneks kontratës nuk janë paguar. Eksperti ka theksuar se si rezultat i 



 Numri i lëndës: 2019:244688 
 Datë: 18.11.2019 
 Numri i dokumentit: 00655637 
 

4 (5)  

 2
0

1
9

:2
4

4
6

8
9

 

vonesave të shkaktuara nga pala e paditur në sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm për 

fillimin e punimeve, paditësit i janë shkaktuar shpenzime të cilët janë vërtetuar edhe nga 

investitori (i padituri), e po ashtu, disa punime të kryera kanë mbetur të pa paguara. Në 

raportin e ekspertizës, eksperti ka specifikuar punimet e mbetura të papaguara – respektivisht 

borxhet e mbetura, si dhe shpenzimet e shkaktuara për shkak të ndërprerjes së punimeve. 

Sipas ekspertit, pala e paditur ka mbetur në detyrim tek pala paditëse nga ky raport 

kontraktues në shumën totale prej 14,082.46 €. 

 

- Pas shqyrtimit të raportit të ekspertizës, gjykata ka ardhur në përfundimin se eksperti i 

ndërtimtarisë i angazhuar në këtë çështje, ka dhënë mendim profesional në lidhje me vlerën 

e punimeve të kryera nga pala paditëse dhe për detyrimin e palës së paditur në këtë raport 

kontraktues. Ekspertiza e tij është profesionale, në masë të mjaftueshme është e arsyetuar 

mirë, është e plotë dhe është në përputhje të plotë me shkresat e tjera të lëndës dhe se të 

njëjtës gjykata ia ka falur besimin.  

 

Baza juridike e kërkesëpadisë 

 

Me nenin 8.1 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, është përcaktuar se pjesëmarrësit në 

raportin detyrimor janë përgjegjës që të përmbushin detyrimet e tyre. Ndërsa sipas nenit 645 të 

LMD-së, kontrata e ndërtimit është kontratë e dyanshme detyruese ku zbatuesi i punimeve ka 

për detyrim të kryej punimet ndërtimore sipas projektit apo kontratës, kurse porositësi i 

punimeve ka për detyrim t’ia paguaj shpërblimin e caktuar. Nga të dhënat e sipër përmendura në 

këtë aktgjykim, u konstatua se  paditësi dhe i padituri kanë qenë në raport juridik nga kontratat 

e ndërtimit. Në këtë raport juridik detyrimorë paditësi ka kryer punime ndërtimore në dobi të 

palës së paditur, ku si rezultat i mungesës së dokumentacionit të nevojshëm që nuk ka arritur të 

rregulloj pala e paditur, paditësi i ka ndërprerë punimet ndërtimore. Pas shqyrtimit dhe analizimit 

të provave të lëndës, duke përfshirë edhe ekspertizën gjyqësore të ndërtimtarisë, gjykata ka 

ardhur në përfundimin se si rezultat i ndërprerjes së punimeve ndërtimore, disa punë të kryera 

ndërtimore kanë mbetur të papaguara. Përveç kësaj, palës paditëse i janë shkaktuar shpenzime si 

rezultat i ndërprerjes së punimeve. Borxhi i mbetur dhe shpenzimet e shkaktuara, krijojnë vlerën 

totale të detyrimit të të paditurit, në shumën prej 14,082.46 €. Duke u bazuar në gjendjen faktike 

të vërtetuar dhe në dispozitat ligjore të cituara me lartë, gjykata ka ardhur në përfundimin se 

kërkesëpadia e paditësit në lidhje me borxhin në emër të punimeve ndërtimore dhe shpenzimet 

e shkaktuara  për shkak të lëshimeve të palës së paditur, është e bazuar dhe si të tillë e ka miratuar.  

 

Gjykta e miratoi edhe kërkesën në lidhje me kamatën e kërkuar, ashtu qe e ka detyruar të 

paditurin, që përveq borxhit kryesor, paditësit t’ia paguaj edhe kamatën ligjore në shkallën prej 

8 %, në vit, duke u bazuar në nenin 305 lidhur me nenin 382 të LMD-së. 

 

Me nenin 452.1 të LPK-së është e përcaktuar, se pala e cila humb procesin gjyqësor tërësisht, ka 

për detyrë që palës kundërshtare gjyqfituese t’ia kompensoj shpenzimet gjyqësore. Paditësi, ka 

kërkuar kompensimin e shpenzimeve të procedurës kontestimore dhe e ka bërë specifikimin e 

tyre. Gjykata, duke u mbështetur në dispozitën e lartë cekuar palës paditëse ia ka njohur të drejtën 

në kompensim të shpenzimeve si në vijim: në emër të përpilimit të padisë, shumën prej 208.00 

€; në emër të taksës gjyqësore për padi, shumën 100.00 €; në emër të shpenzimeve të ekspertizës 

së ndërtimtarisë, shumën prej 300.00 €; në emër të përfaqësimit në 4 seanca dëgjimore, shumën 

prej 1,081.60 € (4X270.40 €=1,081.60 €), në shumën e përgjithshme prej 1,697.60 €. 
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 Duke u bazuar në faktet dhe rrethanat e lartcekura dhe në dispozitat ligjore të cituara më sipër, 

gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 

 

                                       GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Ekonomike 

I.EK.nr. 527/17 me datën 05.11.2019 

 

                                                                           

 

                                                                                   Gjyqtari 

                                                                                                        Mr.sc.Bajram Miftari 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë,  përmes kësaj gjykate, në afatin prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të tij.  

 


