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Numri i dokumentit:     01192887 

                       C.nr.1350/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, sipas gjyqtares 

Afërdita Mulhaxha, në çështjen juridiko-civile të paditësve: SH(A)Z, F(A) Z, D(A)Z dhe 

F(SH)Z, që të gjithë nga Peja, të cilët i përfaqëson i autorizuari Gazmend Nushi, avokat në 

Prishtinë, kundër të paditurës: Qeveria e Kosovës-Ministria e Infrastrukturës, Prishtinë, të cilën 

e përfaqëson i autorizuari A Z, avokat shtetërore, në Prishtinë, për shkak të zhdëmtimit, në 

shqyrtimin e mbajtur me dt.07.10.2020, në prezencën e të autorizuarit të paditësve dhe të aut. 

së paditurës së parë, e në mungesë të autorizuarit të të paditurës së dytë,  me dt. 14.10.2020, 

merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

  APROVOHET NË TËRËSI SI E BAZUAR, kërkesë  padia e paditësve: SH (A)Z, 

F(A)Z, D(A)Z dhe F(SH)Z, që të gjithë nga Peja, ashtu që: 

  DETYROHET e paditura Qeveria e Kosovës-Ministria e Infrastrukturës, Prishtinë, që 

paditësve: SH(A)Z, F(A)Z, D(A)Z dhe F (SH)Z, që të gjithë nga Peja, në emër të kompensimit 

të tokës, për zënien(okupimin) e njëanshme të një pjese të njësisë kadastrale nr.P-71611071-

04664-2, ZK Pejë, në sipërfaqe prej 2.150m² dhe shëndrimin e kësaj sipërfaqe në rrugë 

publike, t’iu paguaj shumën prej 172,000.00€, e të gjitha këto me kamat ligjore të cilën e 

paguajnë bankat vendore si për deponimet në kursim në afat mbi një vit e pa destinim të 

përcaktuar, duke filluar nga dt.14.10.2020, si ditë e vendim marrjes e deri në pagesën 

definitive, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi.  

 

  DETYROHET e paditura Qeveria e Kosovës-Ministria e Infrastrukturës, Prishtinë, që 

paditësve t’iu paguaj edhe shpenzimet procedurale në lartësi prej 3.013€, e të gjitha këto me 

kamat ligjore të cilën e paguajnë bankat vendore si për deponimet në kursim në afat mbi një vit 

e pa destinim të përcaktuar, duke filluar nga dt.07.10.2020, si ditë e vendim marrjes e deri në 

pagesën definitive, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi.  

 

  DETYROHEN paditësit që në mënyrë solidare të paguajnë shpenzimet procedurale për 

të paditurën Komuna e Pejës, ndaj të cilës është tërhequr padia në seancën e fundit të 

dt.07.10.2020, në shumë prej 779€. 

 

A r s y e t i m 

 

  Paditësit me padi, precizimin e saj, të bërë me dt.04.08.2020, gjatë shqyrtimit kryesor 

dhe në fjalën përfundimtare, e nëpërmes të autorizuarit të tyre, kanë potencuar se pa pyetjen 

dhe dëshirën e ish pronares tani të ndjerës F Z-paraardhëses së paditësve, e paditura, në 

ngastrën e saj me nr.P-71611071 04664 2, në vendin e quajtur ,,Z P”, kanë hapur rrugë, dhe atë 

në tërë gjatësinë e saj afërsisht prej 230m, e diku sipërfaqja prej 0.28.00ha apo 28 ari, 

precizimin e të cilës do ta bënte pas daljes në vend shikim me ekspert gjeodet. 
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  Në ndërkohë me parashtresë të dt.06.12.2018, pas vdekjes së paditëses F, është 

rregulluar çështja e trashëgimisë së saj, dhe këtu paditësit: SH, D, F, dhe F Z, janë shpallur 

trashëgimtarë. 

 

  Pala paditëse fillimisht ka paditur: Komunën e Pejës dhe Qeverinë e Republikës së 

Kosovës-Ministrin e Infrastrukturës Prishtinë, në shqyrtimin e fundit ka tërheqë padinë ndaj të 

paditurës së parë, për të cilën është marr vendim nga gjykata dhe është lejuar tërheqja e padisë. 

 

  Me padi dhe gjatë shqyrtimit kryesorë pala paditëse ka propozuar administrimin e  

provave, dhe nxjerrjen e  ekspertizës së komunikacionit rrugor dhe provave të tjera.  

  Gjatë shqyrtimit kryesor ka mbetur në tërësi pranë thënieve nga padia duke i propozuar  

gjykatës që të nxjerrën ekspertizat shtesë dhe atë nga eksperti i gjeodezisë për matjen e 

sipërfaqes dhe nga eksperti i bujqësisë për vlerësimin e pasurisë lëndore. 

  I autorizuari i paditësve në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se nga provat e 

administruara, pa asnjë mëdyshje është vërtetuar baza  juridike e kërkesë padisë, e cila sipas tij 

nuk është kundërshtuar asnjëherë nga e paditura gjatë tërë procedurës, por, kundërshtimi i tij 

ishte rreth legjitimitetit pasiv e i cili fakt u vërtetua me ekspertizën e komunikacionit e cila 

sipas tij e ka konfirmuari legjitimitetin e plotë pasivë në anën e të paditurës. Ka potencuar se 

vlera e kontestit është përcaktuar nga eksperti përkatës, ndaj të cilës e paditura nuk kishte asnjë 

vërejtje.   

  Për këto arsye i ka propozuar gjykatës që në tërësi ta aprovon si të bazuar kërkesë 

padinë e precizuar me parashtresë. Shpenzimet i ka kërkuar si vijon: për hartimin e padisë 

208€, për ekspertizën rrugore 100€, për ekspertizën gjeodezike 170€, për ekspertizën bujqësore 

100€, për përfaqësime në 5 seanca nga 422€ për seancë, dhe për një parashtresë 325€, apo në 

vlerën totale prej 3.013€. 

 

  E paditura e parë nëpërmes të autorizuarës së saj Drita Sopi Gashi, avokate në Prishtinë, 

në përgjigje në padi, të dhënë me shkrim me dt.04.01.2019, e ka kundërshtuar padinë dhe 

kërkesën e saj, duke theksuar se mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi të dhënë pas padisë 

iniciuese me dt.18.02.2014, me të cilën është propozuar që kërkesëpadia të refuzohet në tërësi 

si e pa bazuar. 

  E autorizuara e të paditurës së parë nuk e ka kundërshtuar tërheqjen e padisë ndaj saj, të 

bërë në seancën e fundit me dt.07.10.2020, me ç’rast i ka kërkuar shpenzimet procedurale dhe 

atë: për përgjigje në padi në shumë prej 104€, dhe për 5 përfaqësime të mbajtura shumën prej 

135€. 

 

  Gjykata shqyrtimin e fundit kryesor të dt.07.10.2020, e ka mbajtur në mungesë të aut. të 

paditurës së dytë A Z, avokatit shtetëror, Prishtinë, i cili, nuk ka bërë kërkesë për shtyrje, për ta 

arsyetuar mungesën e tij, andaj gjykata në propozim të autorizuarit të paditësve, dhe në 

propozim të aut. së paditurës së parë, që të vendos gjykata, është vepruar konform dispozitës së 

nenit 423 të Ligjit të Procedurës Kontestimore. 

 

  E paditura e dytë(tani si e paditur e vetme) në përgjigje në padi, të bërë me shkrim, 

nëpërmes të autorizuarit të saj A Z, avokat shtetëror, e ka kontestuar në tërësi padinë dhe 

kërkesën e saj, si të pa bazuar, me arsyetim se i mungon legjitimiteti real-pasiv për të qenë palë 

në procedurë, pasi që rruga lëndore është rrugë lokale, dhe sipas saj menaxhohet nga komuna, 

duke i propozuar gjykatës që pas administrimit të provave ta refuzoj kërkesë padinë e paditësve 

si të pa lejuar për shkak të legjitimitetit. 

  Gjatë shqyrtimit kryesor të dt.04.08.2020, ka mbetur pranë kundërshtimeve të cekura, 

se i mungon legjitimiteti pasiv, me arsyetim se bëhet fjalë për rrugë lokale, për të cilën kujdeset 

komuna, dhe e ka në hartat e saja edhe përkundër faktit se rrjeti i rrugëve lokale nuk është i 

kategorizuar, dhe për pasojë ato nuk dallohen sipas funksionit, duke theksuar se mbikëqyrja bie 
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mbi komunën. Gjatë shqyrtimit i ka premtuar se gjykatë, se do t’i sjellë prova-shënime shtesë 

në këtë drejtim, mirëpo, edhe pse është pajtuar pala paditëse për t’a shtyer seancën, gjykatës 

nuk i’a ka sjell provat e cekura. 

 

  Gjykata në këtë çështje juridiko-kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të 

gjendjes faktike, sipas propozimit të palëve ka zhvilluar dhe ka administruar provat dhe atë: 

certifikatën e pronës së F Z e lindur Roka dhe  kopjen e planit të lëshuara me dt.14.04.2011; 

certifikatën e pronës në emër të SH, D, F, F Z të dt. 07.07.2017; kopjen e planit të 

dt.17.07.2017; ekspertizën e ekspertit të komunikacionit të ing i dip N N, të dt.17.09.2019; 

proc. e daljes në vend shikim të dt.12.06.2020, bashkë me ekspertizën e ekspertit gjeodet Faruk 

Hysenaj të bashkangjitur me: raport, kopje të planit, skicën e matjes, ortofoton , foto nga vendi 

i ngjarjes, certifikatën e pronës, kopjen e planit; ekspertizën e ekspertit të bujqësisë Prof. Dr. 

Bakir Kelmendi, si dhe deklarimet e të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse. 

 
  Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç, dhe të gjitha së bashku e në 

lidhmëni me njëra tjetrën, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore(LPK), arriti në përfundim se në këtë çështje juridike-civile duhet vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që: 

  -me prova të administruara, është konstatuar se paditësit janë pronar të paluajtshmerisë-

pjesës së njësisë kadastrale nr.P-71611071-04664-2, ZK Pejë, në sipërfaqe prej 2.150m², në 

vendin e quajtur ,,Z P”, ku është hapur rrugë, dhe atë në tërë gjatësinë e saj, afërsisht prej 230 

m², - sipërfaqja prej 0.28.00ha apo 28 ari, e ku  shtrihet rruga tranzitore, e cila rrugë lidh rrugën 

nacionale (M9) Pejë-Prishtinë, dhe rrugët regjionale (R101)Pejë-Deçan, e cila rrugë përgjatë 

këtij segmenti kryqëzohet me rrugë të tjera dytësore(lokale), që shtrihen në drejtim të qytetit 

dhe vendbanimeve të tjera. 

 
 Gjykata me rastin e daljes në vend ka konstatuar se në ngastrën me nr.4664/2 ZK Pejë, 

dhe atë një pjesë e kësaj ngastre, është me kulturë rrugë publike, që lidhë Pejën me Deçanin, 

rrugë tranzite e cila është 6-8m gjerësi. Është konstatuar se kjo pjesë kufizohet në anën veriore 

me rrugën publike, në anën lindore me ngastrën e fqinjëve, dhe se një pjesë e kësaj rruge nuk 

është e asfaltuar, por, është e trasuar dhe i takon ngastrës së paditësve në gjerësi 3-4m.  

  Në anën perëndimore pjesa e asfaltuar-lëndore kufizohet me pjesën e ngastrës 4664/2 

ZK Pejë, e që është pronë e paditësve, se edhe në anën perëndimore të asfaltit po ashtu egziston 

sipërfaqja e ngjitur për asfalt si në anën lindore, e trasuar me gjerësi afërsisht 3m. 

  Gjykata, ka konstatuar se në ngastrën e paditësve gjendet objekti montazh i tipit 

përdhes për prodhimin e ngjyrave ,,C”, ndërsa pjesa tjetër që i takon paditësve është me kulturë 

jo pjellore dhe ka murrin rrethues me toka të betonit.  

   

 Nga ekspertiza e ekspertit gjeodet Faruk Hysenaj, gjykata ka konstatuar se eksperti 

shtrirjen e rrugës në këtë ngastër e ka paraqitur edhe në skicën e planit origjinal, duke i’a 

bashkangjitur edhe certifikatën e pronës P-71611071-04664-2(me të cilën është vërtetuar se 

pasuria e patundshme në bazë të kësaj çertifikate evidentohet në emër të paditësve si 

bashkëpronar me nga 1/3 pjesë ideale përveç për paditësin SH dhe F 1/6), skicën e matjes, 

ortofoton, ku është paraqitur dhe saktësuar saktë shtrirja e rrugës tranzitore-shtrirja gjeografike 

e ngastrës kontestuese, e cila është paraqitur edhe në formë vizuele. 

 
  Nga ekspertiza e ekspertit të komunikacionit rrugor Ing. i dip. N N e dt.17.09.2019, 

gjykata, gjetur se kjo rrugë sipas ekspertit është e një rëndësie të madhe(e ashtu quajtura rruga 

,,T” e cila përpos lidhjeve me rrugët në drejtime të lokaliteteve të ndryshme në territor të 

komunës, kjo rrugë lidhë segmente të akseve kryesore rrugore: rrugën nacionale(M9)në një 

anë dhe pastaj lidhshmëri me rrugën tjetër ,,TRANSIT”, me rrugët Regjionale(Pejë-Mitrovicë 

R 101 dhe Pejë-Rozhajë R 106) si dhe në anën tjetër me rrugën Regjionale Pejë-Deçan-
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Gjakovë-Prizren R (107), e cila faktikisht kalon nëpër paluajtshmërinë e paditësve, është rrugë 

që bie nën përgjegjësinë e Qeverisë së Republikës së Kosovës-Ministrisë së Infrastrukturës, 

sepse bazuar në Ligjin me nr.03/L-120, dhe me plotësimin e Ligjit për Rrugët nr.2003/11, 

konkretisht me dispozitën e nenit 5.1, të këtij ligji shprehimisht parashihet se Ministria është 

përgjegjëse për auto-udhë, rrugë nacionale, rajonale dhe për rrugë lidhëse që lidhen me këto 

rrugë. Andaj në rastin konkret kjo rrugë tranzitore (e pa kategorizuar si e tillë ende nga e 

paditur), e cila kalon mbi paluajtshmerinë e paditësve është e çart se lidh dy rrugë të 

kategorizuara dhe atë rrugën magjistrale Pejë-Prishtinë, dhe rrugën regjionale Pejë-Mitrovicë. 

 
     Detyrimi i të paditurës që t’ia kompensoi dëmin paditësve si në dispozitiv të këtij  

aktgjykimi-për marrjen e pronës së tyre në mënyrë arbitrare, jo ligjore, pa i respektuar 

procedurat  ligjore  dhe pa respektuar Kushtetutën e vendit, gjen bazë ligjore në dispozitat e 

nenit1,2.1,3.1 dhe 2 dhe 8 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore, neni 46 të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës e lidhur me protokollin 1 të Konventës Evropiane për 

Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut. 

 

 Për të vërtetuar lartësinë e kërkesëpadisë(që i referohet dëmit për marrjen e pronës pa 

bazë ligjore) gjykata ka nxjerr si provë ekspertizën e ekspertit të bujqësisë(agronomit) Prof. 

Asoc. Dr. Bakir Kelmendi, për vlerësimin e vlerës reale të ngastrës kadastrale të shpronësuar të 

dt.03.07.2020, i cili me mendimin e tij profesional dhe të argumentuar të dhënë në ekspertizë, 

ka theksuar se lartësia e dëmit që i është shkaktuar paditësve është shuma prej 172.000€, se 

deri te kjo lartësi eksperti ka ardhur duke pasur parasysh sipërfaqen e tokës që i është marrë 

paditësve, me rastin e ndërtimit të kësaj rruge tranzitore, e cila sipërfaqe është prej 21.50 ari,(e 

duke marrë për bazë çmimin e tregut mesatar prej 8000€, për ari, që i bie  në shumë totale prej 

172.000€), kjo gjykatë ka gjetur se eksperti gjatë punimit të ekspertizës ka marr në konsideratë 

vlerën që kanë pronat në atë zonë, i cili vlerësim është bërë sipas parimeve të vlerësimit që 

aplikohen në vend, nga informacionet e grumbulluara dhe nga shumë tregues që përfshijnë: 

përcaktimin e llojit të përdorimit të tokës, përcaktimin e kërkesave të ndryshme të përdorimit të 

tokës, cilësive të tokës etj., sistemin e prodhimit, kushtet e tregut, burimet e ndryshme ujore, 

metodat e ujitjes etj., pozicioni gjeografik, teknologjia, prodhimi etj. 

 Gjykata në tërësi ka pranuar konstatimet  e ekspertëve në fjalë, pasi që të njëjtat u 

dhanë nga ana e ekspertëve përkatës në mënyrë profesionale dhe argumentuese, dhe përputhen 

në mes veti, dhe me provat e tjera e posaçërisht me provat e administruara që i janë 

bashkangjitur shkresave të lëndës, e në veçanti duke marr parasysh vlerën mesatare qarkulluese 

të paluajtshmërive në treg, klasën e paluajtshmerisë, kulturën dhe karakteristikat e tjera për 

pronën në fjalë. 

  Gjykata vendosi si në pikën I, të këtij aktgjykimi duke u mbështetur në dispozitat e 

nenit 1, 2.1, 3.1 dhe 2 e lidhur me nenin 8 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike 

Pronësore, për arsye se e drejta e pronësisë është e drejtë subjektive e karakterit absolut, dhe si 

e tillë gëzon mbrojtje juridike në të gjitha sistemet juridike dhe se te sendet e paluajtshme të 

cilat janë regjistruar në librat kadastral vlen supozimi se sendi është në pronësinë personit në 

emër të të cilit është regjistruar, se ndërtuesi i rrugës, në momentin e ndërtimit të rrugës ka 

qenë në dijeni se po e  ndërton rrugën në tokën e huaj, pa respektuar asnjë procedurë të 

paraparë me ligj, (që do të ishte procedura e shpronësimit etj.), e në kundërshtim të plotë me 

dispozitat e cekura më lartë e veçanërisht me dispozitat e nenit 8, të Ligjit Mbi Marrëdhëniet 

Themelore Pronësore, e cila shprehimisht parasheh se e drejta e pronësisë mund të merret ose 

kufizohet vetëm me kushtet e përcaktuara me ligj, në pajtim me kushtetutën. 

  

Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke u mbështetur në dispozitat e 

nenit 46 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës e cila shprehimisht parasheh se e drejta e 

pronës është e garantuar, shfrytëzimi i pronës rregullohet me ligj, në pajtim me interesin 

publik, askush nuk do të privohet në mënyrë arbitrare nga prona, Republika e Kosovës ose 
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Autoritetit Publik i Republikës së Kosovës, mund të bëjë eksproprijimin e pronës nëse ky 

eksproprijim është i autorizuar me ligj, është i nevojshëm ose i përshtatshëm për arritjen e 

qëllimit publik ose përkrahjen e interesit publik, dhe pasohet me sigurimin e kompensimit të 

menjëhershëm dhe adekuat për personin apo personat prona e të cilëve eksproprijohet. 

  Gjykata me rastin e vendosjes ka marr për bazë edhe të gjitha kundërshtimet e palës së 

paditur të dhëna në përgjigje në padi dhe gjatë shqyrtimit kryesor, mirëpo të njëjtat nuk ishin 

me ndikim për të vendosur ndryshe. 

   Gjykata gjen se nuk është i bazuar pretendimi i të paditurës, se asaj i mungon 

legjitimiteti pasiv, për arsyet e sqaruara si më lartë, dhe faktit se rruga lëndore faktikisht(në 

teren) luan funksionin e rrugës tranzitore(pasi që kalon-gjegjësisht është ndërtuar edhe mbi 

pronën e paditësve), e që në rastin konkret është rrugë që lidh dy rrugë të kategorizuara. 

 

  Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata e ka mbështetur në dispozitën e nenit 

449 dhe 452 e lidhur me nenin 463 të LPK, duke marr parasysh suksesin e paditësve në këtë 

procedurë. Lartësia e shpenzimeve të procedurës ka të bëjë si vijon: për hartimin e padisë 208€, 

për ekspertizën rrugore 100€, për ekspertizën gjeodezike 170€, për ekspertizën bujqësore 100€, 

për përfaqësime në 5 seanca nga 422€ për seancë, dhe për një parashtresë 325€, apo në vlerën 

totale prej 3.013€. 

  Gjykata aprovoi edhe shpenzimet për të paditurën Komuna e Pejës, ndaj të cilës me 

dt.07.10.2020, është lejuar tërheqja e padisë ndaj saj, nga ana e gjykatës, shpenzimet kanë të 

bëjnë me shpenzimet: për përgjigje në padi në shumë prej 104€, dhe për 5 përfaqësime të 

mbajtura shumën prej 135€, e të cilat obligohet që t’i paguajë pala paditëse në mënyrë solidare. 

 Nga sa u parashtrua më lartë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, C.nr.1350/18, me dt.14.10.2020. 

 

                                                                                                                Gj y q t a r j a 

                                                                                                            Afërdita Mulhaxha 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa 

ë afat prej 15 ditësh, pas marrjes së aktgjykimit,  

drejtuar Gjykatës së Apelit në Prishtinë e përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

  

 

 

 


