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C.nr.1275/21  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Afërdita 

Mulhaxha, në çështjen juridike kontestimore të paditësit B.H., nga P., të cilin e përfaqëson S.B, 

avokat në Pejë, kundër të paditurës Komuna e Pejës, të cilën e përfaqëson D.S.G, avokate në 

Prishtinë, me bazë juridike kompenzim i vlerës se tokës se eksproprijuar, vlera e kontestit: 

54.600,00€, pas shqyrtimit kryesor të mbajtur me dt.08.11.2022, në prezencën e të autorizuarve 

të palëve ndërgjyqëse, me dt.24.11.2022, merr këtë:  

  

A K T GJ Y K I M 

  

APROVOHET NË TËRËSI SI E BAZUAR, kërkesëpadia e paditësit B.H., nga P., ashtu 

që: 

DETYROHET e paditura Komuna e Pejës, që paditësit B.H., nga P., në emër të 

kompenzimit për vlerën e tokës së eksproprijuar(të ngastrave kadastrale me  nr...../. në sipërfaqe 

prej 4 m², dhe nr...../. në sipërfaqe prej 74 m², ZK Pejë, apo gjithsejtë për sipërfaqen prej 78 m²)  

t’ia paguajë shumën në lartësi prej 54.600,00€, me kamat ligjore 7%, duke filluar nga 

dt.19.06.2020, e deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës në lartësi 4.228,00€, 

e të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi.  

  

A r s y e t i m 

  

Paditësi, nëpërmes të autorizuarit të tij, me padi, të precizuar me dt.02.06.2022, gjatë 

shqyrtimit gjyqësorë dhe në fjalën përfundimtare, ka potencuar se paditësi ka qenë pronar i 

ngastrës kadastrale me nr.... ZK Pejë, dhe një pjesë të kësaj ngastre, konkretisht ne sipërfaqen 

prej 78m², se e paditura pa dijeni dhe pa prezencën e paditësit e ka përvetësuar për nevoja të saja, 

duke e shtruar me pllaka betoni, dhe shndërruar në trotuar, dhe e ka regjistruar në emër të saj. 

Meqenëse palët në procedurën administrative të shpronësimit, nuk janë pajtuar lidhur me 

lartësinë e kompensimit real, për pjesën e kësaj ngastre të eksproprijuar, ata kane lidhur pajtimin 

administrativ nr.I-..../.... me dt.14.04.2009, në të cilën pajtim e paditura është detyruar që 

paditësit në emër të kundërvlerës për pjesën e ngastrës së cekur me lartë t’ia kompensoj në 

natyrë(tokë për tokë), pjesën e ngastrën me nr...../.. po ashtu në sipërfaqe prej 78m².  

 

E paditura në asnjë mënyrë nuk ka dashur që paditësit të i'a dorëzoj në posedim pjesën e 

ngastrës me nr...../.. sipas aktpajtimit, me arsyetim se këtë nuk e lejojnë rregullat urbanistike, 

plani hapësinor e arsye të tjera, se kjo rrethanë vërtetohet në bazë të shkresave të procedurës 

administrative, edhe përkundër insistimit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, sipas konkluzionit 

nr.../.../.. të dt.28.05.2012, për çka e paditura përfundimisht me shkresën e dt.18.09.2012, 

konstaton se si sipas dispozitave ligjore precizimi sipas planit zhvillimor komunal dhe planit 
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zhvillimor urbanistik të KK Pejë, nuk ka kushte urbanistike që pjesa e ngastrës që i'u ka dhënë 

paditësit sipas aktpajtimit, të shkëputet nga parcela amë dhe t’i dorëzohet në posedim atij.  

 

Me qëllim të ekzekutimi të pajtimit gjyqësor, paditësi në propozim për lejimin e 

përmbarimit, i'u ka drejtuar përmbaruesit privat Xh. R. me dt.09.06.2016, i cili me urdhrin për 

përmbarim P.nr.358/16 te dt.13.06.2016 e ka lejuar përmbarimin. 

 

 E paditura ka ushtruar prapësim kundër këtij urdhri përmbarues dhe e kundërshton 

ekzekutimin e propozuar, dhe Gjykata Themelore në Pejë, me aktvendimin e vet E.nr.47/16 të 

dt.05.09.2016, e refuzon në tërësi prapësimin e të paditurës si të pabazuar.  

 

Kundër këtij aktvendimi e paditura në cilësi të debitorës, ushtron ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, e cila po ashtu edhe me ankesë e kundërshton përmbushjen e detyrimit sipas 

aktpajtimit administrativ.  

 

Gjykata e Apelit duke vendosur sipas ankesës se debitorës(të paditurës) me Aktvendim 

AC.nr.4341/2016 të dt.04.07.2017, e aprovon ankesën e debitorës si të bazuar dhe e prish 

Aktvendimin e Gjykatës së shkalles së parë, me arsyetimin se aktvendimi në procedurë 

administrative i cili nuk ka të bëjë me kërkesën me te holla duhet ta ekzekutoj vet organi i cili e 

ka pruar atë vendim.  

 

Ne kuptim të kësaj Gjykata Themelore në Pejë, me Aktvendimin EP.nr.47/16 të 

dt.22.01.2018, në ri procedurë e aprovon si të bazuar prapësimin e debitores, dhe e shfuqizon 

urdhrin e përmbaruesit privat Xh.R. me nr.358/16 të dt.13.06.2016, me te cilin ishte e lejuar 

përmbarimi sipas propozimit të kreditorit në rastin konkret të paditësit. 

 

 Paditësi, duke u bindur se e paditura nuk dëshiron ta përmbush detyrimin sipas pajtimit 

gjyqësor administrativ as në procedurë administrative e as në procedurë përmbaruese me 

arsyetime të pa bazuara, kështu paditësit i imponohet që me padi t’i drejtohet kësaj gjykate, për 

kompensimin e vlerës reale të tokës së shpronësuar, e që baza juridike e cekur në padi apo në 

precizim të padisë, mund të konsiderohet edhe si pasurim i pabazë nga ana e të paditurës e që 

gjykata nuk është e lidhur me bazën juridike të cilën e precizon pala paditëse në padi.   

 

Konsiderojnë se lartësia e kërkesë padisë pa mëdyshje është reale dhe e vlerësuar drejt 

nga grupi i eksperteve respektivisht NSH Agjensioni J. e dt.19.06.2020. Duke theksuar se në 

pajtim gjyqësor është cekur pjesa e ngastrës amë nr.... me sipërfaqe prej 78m², mirëpo në 

ndërkohë nga kjo ngastër amë janë formuar 3 ngastra kadastrale e që janë: ngastra kadastrale 

nr...../. me sipërfaqe prej 4 m², .../. me sipërfaqe prej 74 m², e që gjithsejtë bëjnë 78 m², të cilat e 

paditura i'a ka marr paditësit për nevoja publike, respektivisht për asfaltim dhe zgjerim të rrugës, 

ndërsa pjesa tjetër e kësaj ngastre me nr. ..../., edhe me tutje ka mbetur në pronësi dhe posedim 

të paditësit e cila nuk është kontestuese, se këto fakte vërtetohen nga ana e gjykatës me rastin e 

daljes në vend shikim...dhe nga ana e ekspertit të gjeodezisë Shkëmb Kastrati e dt.14.10.2019. 

Ka cekur edhe se ligji për shpronësimin i R. Kosovës është shpallur me dt.23.04.2009, që do të 

thotë pas lidhjes se pajtimit administrativ. Se në bazë të neni 46 të Ligjit për Shpronësimin të 

Kosovës nr. 03/L-139, parashihet se me aprovimin e ligji shfuqizohet Ligji për eksproprijimit 

Gazeta zyrtare e ish KSAK nr. 21/78, në të gjitha ndryshimet përveç për rastet e përcaktuara ne 

nenit 40 te këtij ligji. Ne baze te nenin 40 te ligjit për shpronësimit të R Kosovës, ne mes te 

tjerash parashihet nëse nga data e hyrjes ne fuqi te këtij ligji, kompensimi për pronën apo te 

drejtat e shpronësuara ne baze te një procedure të shpronësimit paraprake brenda një periudhe 3 

vjeçare, e nuk është paguar shuma e kompensimit do te përcaktohet ne përputhje me ligjin aktual, 

ne këtë drejtim konsideroj se vie ne shprehje aplikimi i këtij ligji është sa i përketë lartësisë së 

kompensimit dhe lartësisë se kamatës ligjore e që unë me parashtresën mbi precizimin e padisë, 
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lartësinë e kamatës e kam zbritur në 7 % dhe sipas praktikes gjyqësore meqë kemi të bëjmë me 

ligj të veçantë-ex lege. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësorë i autorizuari i paditësit ka deklaruar se e pranon në tërësi 

ekspertizën e ekspertit mbi vlerësimin e pronave, dhe ka mbet pranë precizimit të kërkesëpadisë 

sipas parashtresës së dt.14.06.2020, dhe nuk ka bërë vërejtje as në plotësim ekspertizë të grupit 

të ekspertëve të dt.21.02.2021. 

 

 Në fjalën përfundimtare, ka ritheksuar se me provat e administruara në tërësi është 

vërtetuar si baza ashtu edhe lartësia e kërkesëpadisë, konkretisht gjatë administrimit të provave, 

nuk është treguar kontestues fakti se e paditura e ka shpronësuar nga paditësi një sip.prej 78m² 

dhe për këtë ka lidhur edhe pajtim administrativ, me qëllim që e paditura të i'a kompensoi këtë 

sipërfaqe me një sipërfaqe të një ngastre tjetër. Mirëpo e paditura nuk i'a ka dorëzuar paditësit 

në posedim pjesën e ngastrës sipas aktpajtimit, për shkaqe të natyrës objektive, për shkak se ajo 

ngastër nuk ka mundur të pjesëtohet-ndahet në pjesë më të vogla, meqë nuk kanë lejuar kushtet 

urbanistike. Për të gjitha këto argumentojnë aktet administrative në shkresa të lëndës drejtuar 

njëri organ tjetrit ku në fund vinë në përfundim se assesi nuk ka mundësi që paditësit të i japet 

pjesa e ngastrës sipas pajtimit administrative. Paditësi ka provuar edhe përmes përmbaruesit 

privat mirëpo nuk ka pasur sukses dhe më në fund gjykata e Apelit-Administrative, arrin në 

përfundimin se vendimet e organit të administratës që nuk kanë të bëjnë në kërkesë me të holla 

mund t’i zbatoi vetëm organi administrativ e jo gjykata, apo përmbaruesit privat. Për këtë arsye 

edhe i janë drejtuar gjykatës për kompensim me këtë padi, sipas precizimit të dt.02.06.2022 ,ku 

kanë kërkuar në mënyrë alternative nga e paditura se cila kërkesë është më e përshtatshme për 

përmbushje të kërkesës së tyre. Ka propozuar që kërkesëpadia e precizuar të aprovohet, dhe të 

detyrohet e paditura në pagimin e shpenzimeve sipas listës së shpenzimeve dhe atë: për përpilim 

të padisë 208€, për taksën gjyqësorë për padi 250€, për 10 seanca të mbajtura(10x270€)=2.700€, 

në emër të pagesës së shpërblimit të ekspertit të gjeodezisë shumën prej 170€, në emër të 

ekspertit të ndërtimtarisë shumën prej 150€, dhe në emër të shpërblimit të grupit të eksperteve 

shumën prej 900€, e në shumë totale prej 4.228€.  

  

E autorizuara e të paditurës, në përgjigjeje në padi, gjatë shqyrtimit kryesor, e ka 

kontestuar në tërësi padinë dhe kërkesën e saj si te pa bazuar, duke theksuar se pala paditëse me 

të paditurën me dt.14.04.2009, kanë lidhur aktpajtimi administrativ me nr..-.../...., ku janë pajtuar 

që në emër të kundërvlerës së ngastrës me nr.2366 me sipërfaqe prej 78m², t’ia këmbejë si 

kundërvlerë tokë për tokë, me pjesën e ngastrës me nr...../... Pala i paditur e ka kundërshtuar 

pretendimet e palës paditëse, se ka ekzistuar pajtimi gjyqësor, por ka ekzistuar pajtim 

administrativ, se edhe procedura përmbarimore ku Gjykata e Apelit ka aprovuar ankesën e KK 

Pejë, ka theksuar se aktpajtimi administrativ, nuk ka të bëjë me kërkesën në të holla, sepse 

marrëveshja ishte tokë e jo në të holla. Tutje e paditura ka theksuar se nuk ka nevojë që vlera 

reale e parcelës nr.2366 të rivlerësohet dhe paditësi nuk mund të kërkoj si vlerë kompenzimin në 

shumë prej 50.000€. Paditësi është pajtuar në akt emërimin administrativ që nuk dëshiron 

kompenzim në të holla dhe është pajtuar që shuma e kompenzimit të jetë 27.300€, në kohen 

reale, dhe kërkesa e paditësit ka të bëjë me kërkesë në të holla, dhe nuk është e bazuar në një 

aktvendim/ujdi të formës së prerë, kërkesa e paditësit është e parashkruar në kuptim të 

dispozitave të nenit 352 të Ligjit nr. 04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve (apo të ish nenit 

371 te LMD-së se vitit 1980), se një afat i tillë i parashkrimit, nuk është ndal as ndërprerë me 

asnjërën procedurë ose kërkesë me shkrim të paditësit brenda afatit prej pesë vjetëve nga dita e 

arritjes se aktpajtimit administrativ të dt.14.04.2009, apo nga dita kur e ka marr në dijeni faktin 

e shpronësimit. Se kërkesa akcesore-kamata ligjore prej 8%, është në kundërshtim edhe me 

dispozitat përkatëse të Ligjit për Eksproprijimit (Gazeta Zyrtare e KSA nr. 40/86) që ka qenë në 

fuqi gjer në hyrjen në fuqi të Ligjit nr.03/L-139 për shpronësimin me datën 08 maj 2009 sipas 

nenit 55 par.2 të Ligjit nr. 21/78 të ndryshuar me nenin 25 të Ligjit nr. 40/86 par. 2 përcaktohet 
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se ,,në lartësinë e shpërblimit llogaritet kamata në lartësinë e kamatës se të hollave në kursim pa 

afat të caktuar për një vit. Kurse neni 16 par. 2.2 i Ligjit për Shpronësimin nr. 03/L-139 përcakton 

lartësinë e kamatës-interesit prej 7% në vit, e jo 8% ne vit. 

 

Ne fjalën përfundimtare e autorizuara e të paditurës ka theksuar, se gjatë këtij shqyrtimi 

është vërtetuar me gjitha provat se pala paditëse asnjëherë nuk është shpronësuar për ngastrën 

kontestuese,  por se i njëjti së bashku me të paditurën kanë lidhur një aktpajtim me dt.14.04.2009,  

cii aktpajtim nuk është ekzekutuar, sepse nuk është titull përmbarimor, dhe njëkohësisht 

konsiderojmë se në bazë të ekspertizës së ekspertit të gieodezisë për ngastrën kontestuese të cilën 

pala paditëse kërkon kompenzim me ketë padi dhe precizimin e saj,  në teren kjo ngastër është 

trotuar e të cilën e shfrytëzon ende pala paditëse por edhe qytetarët. Konsiderojnë se pala paditëse 

nuk ka të drejtë të kërkojë kompensimin për ngastrën lëndore, andaj nga këto rrethana ka 

propozuar që të refuzohet kërkesa e precizuar. E njëjta nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës 

kontestimore. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë te gjendjes 

faktike sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën e provave ku si provë u administrua: 

Procesverbali mbi aktpajtimin i lëshuar nga Komuna e Pejës, me nr. I-.../...., i dt.14.04.2009; 

propozimi për lejimin e përmbarimit i dt.13.06.2016, i paraqitur të përmbaruesi privat XH R, në 

Gjakovë; prapësimi i paraqitur me parashtresën e dt.22.06.2016; Aktvendimi i lëshuar nga 

Gjykata Themelore në Pejë-Departamenti i Përgjithshëm-EP.Nr. 47/16 i dt.05.09.2016; ankesa 

e parashtruar nga Debitori Komuna e Pejës e dt.26.09.2016; kushtet e lokacionit të lëshuar në 

vitin 2009 nga Komuna e Pejës; aktvendimi i lëshuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës me 

dt.31.07.2012, me nr. të ref. ../.../..; aktvendimi lëshuar nga Gjykata e Apelit e Kosovës me 

nr.CA. 4341/2016 i dt.04.07.2017; aktvendimi i lëshuar nga Gjykata Themelore në Pejë, me 

nr.EP.nr. 47/16, i dt.22.01.2018; procesverbali i daljes në terren i përpiluar me dt.26.09.2019; 

ekspertiza e gjeodezisë e punuar nga eksperti gjeodet Sh. K e dt.14.10.2019; skica e matjes e 

dt.26.09.2019, Ortofotot e vitit 2012 të lëshuara me dt.26.09.2019, Ortofotot e vitit 2009, kopja 

e planit lëshuar me dt.19.10.2019, si dhe çertifikata e pronës e lëshuar 26.09.2019, të cilat i janë 

bashkangjitur ekspertizës se gjeodezisë; ekspertiza ndërtimore e punuar nga Inxh. i ndërtimtarisë 

N.K; ekspertiza për vlerësimin e paluajtshmërisë e punuar nga grupi i ekspertëve: SH.J, SH.B 

dhe L.C e dt.19.06.2020, dhe plotësimi i ekspertizës për vlerësimin e paluajtshmërisë e punuar 

nga grupi i ekspertëve të njëjtë e dt.21.02.2021; deklarimi i ekspertit inxh. N.K dhe Sheqir 

Jupolli, si dhe deklarimet e  të autorizuarve të ndërgjyqësve, dhe të gjitha provat tjera që gjenden 

në shkresa të lëndës.  

  

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave se bashku e ne 

lidhmëni me njëra me tjetrën e duke u mbështetur ne dispozitën e nenit 8 të LPK-së erdhi në 

përfundim se në këtë çështje juridike-civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

Nga certifikata e pronës e lëshuar me dt.26.09.2019, e cila përmban të dhënat për njësinë 

ngastrën me: nr.2366-1, nr.2366-2, dhe nr.2366-3, vërtetohet fakti se paluajteshmeria e 

evidentuar si parcele kadastrale me nr. të njësisë 2366-2, dhe 2366-3 në sipërfaqe prej 78 m², 

evidentohen ne emër te B.H.  

Nga kopja e planit e lëshuar me dt.19.10.2019, vërtetohet fakti se mbi ngastrën nr. 02366-

2 dhe 02366-3, nuk ka të ndërtuar shtëpi–ndërtesa përkatëse.  

Nga provat e administruara si: Procesverbali mbi aktpajtimin të lëshuar nga Komuna e 

Pejës, me nr. I-463/1554, të dt.14.04.2009, Propozimi për lejimin e përmbarimit i dt.13.06.2016, 

i paraqitur të përmbaruesi privat Xhokë Radi, në Gjakovë, Prapësimi i paraqitur me parashtresën 

e dt.22.06.2016, Aktvendimi i lëshuar nga Gjykata Themelore në Pejë–Departamenti i 

Përgjithshëm-EP. Nr. 47/16 i dt.05.09.2016, Ankesa e parashtruar nga Debitori-Komuna e Pejës 

e dt. 26.09.2016, Kushtet e lokacionit të lëshuara në vitin 2009 nga Komuna e Pejës, Aktvendimi 
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i lëshuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës me dt.31.07.2012, me nr. të ref.03/233/12, 

Aktvendimi i lëshuar nga Gjykata e Apelit e Kosovës me nr. CA. 4341/2016 i dt.04.07.2017, 

Aktvendimi i lëshuar nga Gjykata Themelore në Pejë, me nr. EP.nr. 47/16, i dt.22.01.2018, 

gjykata, ka vërtetuar faktin se palët ndërgjyqëse në procedurën administrative të shpronësimit 

nuk janë pajtuar lidhur me lartësinë e kompensimit real për pjesën e kësaj ngastre të 

eksproprijuar, dhe të dy palët kane lidhur pajtimin administrativ me nr.I-463/1554 me 

dt.14.04.2009, në të cilën pajtim e paditura është detyruar që paditësit në emër të kundërvlerës 

për pjesën e ngastrës së cekur më lartë t’ia kompensoj në natyrë(tokë për tokë) pjesën e ngastrës 

me nr. 5392/21, po ashtu në sipërfaqe prej 78 m².  

 

Gjykata, ka vërtetuar se e paditura në asnjë mënyrë nuk ka dashur, që paditësit t’ia 

dorëzoj në posedim, pjesën e ngastrës me nr.5392/21 sipas aktpajtimit, me arsyetim se këtë nuk 

e lejojnë rregullat urbanistike, plani hapësinor e arsye të tjera... Meqenëse e paditura nuk ka 

dashur të përmbush detyrimin...as në procedurën administrative e as në procedurën përmbaruese, 

paditësi ka kërkuar kompensimin në rrugë gjyqësore.  

  

Gjykata me rastin e daljes në vend ka konstatuar se kjo ngastër kadastrale evidentohet në 

emër të paditësit B.H.,  si dhe pjesa kadastrale me numër të njësisë 2366-2 (S=4 m²) kufizohet 

me rrugën publike ,,Hasan Prishtina”, përgjatë anës jugore dhe lindore me parcelën numër njësie 

2366/1 që evidentohet në emër të palës paditëse, në anën perëndimore me rrugën publike ,,Avni 

Rrustemi”, ndërsa parcela me numër njësie 2366/3 në sipërfaqe prej 74 m², përgjatë anës jugore 

dhe lindore kufizohet me rrugën publike ,,Avni Rrustemi”, në detaje gjendja faktike në vend, 

është e përshkruar në procesverbalin e shqyrtimit kryesor të përpiluar në vendë me dt.26.09.2019.  

  
Nga ekspertiza e ekspertit gjeodet Shkemb Kastrati, e dt.14.10.2019 si dhe nga skica e 

matjes e dt.26.09.2019, ortofotot e vitit 2012, të lëshuar me dt.26.09.2019, ortofotot e vitit 2009 

vërtetohet fakti se parcela kadastrale kontestuese me nr. të njësisë 2366-2 (S=4m²) dhe 2366-3 

(S=74 m²) me kulturë jo pjellore dhe si të tilla shtrihen me sipërfaqe të plotë prej 78m² e cila 

kufizohet me parcela fqinje në anën veriore e perëndimore përgjatë tërë shtrirjes me parcelat 

kadastrale me nr. njësie 3428-0 në pronësi-posedim të P.Sh. rrugë e cila mbanë emrin ,,Hasan 

Prishtina”, në anën jugore përgjatë shtrirjes me parcelën kadastrale me nr. njësie 2369-0 në 

pronësi-posedim të P.Sh. RRUGËT 1/1, e cila rrugë e mbanë emrin ,,Avni Rrustemi”, në anën 

lindore përgjatë tërë shtrirjes së saj me parcelën kadastrale me nr. njësie 2367-0 (s=200m²) në 

pronësi-posedim të N. G., dhe parcelën 2366-1 (s=318 m²) në pronësi-posedim të B.H. 1/1.  

Në tërësi parcelën me nr. të njësisë 2366-2 me sipërfaqe prej 4m² e cila në kuadër të 

skicës së matjes është paraqitur me ngjyrë të kuqe, e cila sipërfaqe realizohet nga pikat e detajit 

1, 2 dhe 3 me dimensione nga pika në pikë e që realizohet sipërfaqja prej 4 m², të cilën sipërfaqe 

në terren e shfrytëzon traseja e rrugës–trotuari i kubëzuar, dhe si e tillë kjo sipërfaqe është e 

bazuar ne gjendjen faktike të krijuar në teren. Në tërësi parcelën me nr. të njësisë 2366-3 me 

sipërfaqe prej 74m² e cila në kuadër të skicës se matjes është paraqitur me ngjyrë të kuqe, e cila 

sipërfaqe realizohet nga pikat e detajit 4, 5 deri 13 me dimensione nga pika në pikë e që realizohet 

sipërfaqja prej 74 m² të cilën sipërfaqe në terren e shfrytëzon traseja e rrugës-asfaltit dhe trotuari 

i kubëzuar dhe si e tille kjo sipërfaqe është e bazuar në gjendjen faktike të krijuar në teren.   

Parcelat me nr. të njësisë 2366-2, 2366-3 janë formuar me rastin e ndarjes-parcelimit të 

parcelës baze 2366-0 në vitin 2009. Nga kjo ndarje e (ish) parcelës bazë 2366-0 (S=396 m²) janë 

formuar parcelat 2366-1 (S=318m2), 2366-2 (S=4m2) dhe 2366-3 (S=74m2), e të evidentuara 

në regjistrin e paraqitjes 3/2009.  

  

Baza juridike e kërkesëpadisë që e paditura Komuna e Pejës ta kompensoj dëmin për 

marrjen e pronës paditësit, pa bazë ligjore në mënyre arbitrare, gjenë mbështetje në dispozitat e 

nenit 1, par.4, nenit 18, par.1, nenit 36, par. 1 dhe par. 2, të Ligjit mbi Pronësinë dhe të Drejtat 
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tjera Sendore, ligj i aplikueshëm në Kosovë, neni 46 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, e 

lidhur me protokollin I te Konventës Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.  

  

Për ta vërtetuar lartësinë e kërkesëpadisë, që i referohet dëmit për marrjen e pronës pa 

bazë ligjore-arbitrare, gjykata ka nxjerr si provë ekspertizën ndërtimore e punuar nga eksperti 

Inxh. i ndërtimtarisë N.K, i cili në vlerësimin e sipërfaqes të ndarë në dy ngastra dhe atë në 

ngastrën kadastrale 2366-3 me sipërfaqe prej 4 m² dhe 2366-2 me sipërfaqe prej 74 m² e në 

sipërfaqe totale prej 78 m², ka konstatuar se vlera e tërësishme e ngastrës kontestuese është 

39.000, 00€(78.00m2x 500,00€/m²= 39.000.00€). Meqenëse kjo ekspertize ka qenë e pa qartë 

dhe konfuze, gjykata, ka kërkuar që në seancë të sqarohet eksperti Inxh. i ndërtimtarisë N.K për 

të dhënë sqarime.  

Ekspertit i përmendur, në seancën e dt.02.03.2020, ka deklaruar se vlerësimin e 

sipërfaqes se ngastrës ..../. dhe 2366/3 e ka bërë në bazë të shikimit, duke marr për bazë 

lokacionin si dhe metodat krahasuese të aprovuara nga Drejtorati për Vlerësimin e Pronave pranë 

Ministrisë se Tregtisë dhe Infrastrukturës 50,000.00€ për ari, në kohën e daljes në vend shikim 

të dt.26.09.2019, duke e shfrytëzuar Rregulloren mbi Vlerësimin e Pronave të palujtshme te 

lëshuar nga BQK, çmimet e referencave sipas zonave nga Agjensioni i Paluajtshmerisë Tiranë 

nga gjuha kroate ,,Predmet Utrvrdivanja yisine vrednosti”-në përkthim ,,Lënda mbi caktimin e 

vlerës se tregut në Kroaci”, certifikata e vlerës së vlerësuar nga Ministria e Financave si dhe 

Faturimi në Pronë nga KK-Pejë. 

 Meqenëse ky vlerësim është bërë me datën e daljes në terren, e nuk është bërë lartësia e 

vlerës se eksproprijuar në kohen kur është bërë shpronësimi-respektivisht me dt.14.04.2009 si 

dhe gjatë sqarimit deklarimet e eksperti ishin kundërthënëse me shkresat e tjera të lëndës, të 

pakuptimtë dhe jo bindëse për gjykatën. Andaj gjykata për vërtetimin lartësisë se kërkesës padisë 

sipas propozimit të palës paditëse të bërë në seancën e dt.02.03.2020, ka bërë nxjerrjen e provës 

me e ekspertizës në grup, me qëllim të vlerësimit të vlerës së paluajtshmerisë kontestuese.  

  
Nga ekspertiza në grup e punuar nga ekspertët: Sheqer Jupolli, Shaip Bytyqi dhe Longar 

Canaj, me dt.19.06.2020, Gjykata, ka konstatuar se çmimi i tokës në sipërfaqe prej 78m² është 

360.00 euro/m², për periudhën e parë të vitit 2009 përkatësisht për tërë sipërfaqen është (78m² x 

360.000€=28,080.00€), ndërsa çmimi i tokës në sipërfaqe prej 78m² është 700.00 €/m² për 

periudhën e dytë të vitit 2020, përkatësisht për tërë sip. është (78m²x 700.000€=54,600.00€).  

Deri të kjo lartësi e çmimit ekspertët kanë ardhur, duke pasur parasysh sipërfaqen e tokës 

që ju ka marrë paditësit me rastin e ndërtimit të trotuarit, nga e paditura që është në sipërfaqe 

78m² si dhe lartësinë e çmimit për metër katror(m²) që ishte 360.00€ në kohën e shpronësimit 

për periudhën e parë të vitit 2009, si dhe çmimin për metër katrorë(m²) që ishte në kohën e 

përpilimit të ekspertizës, duke përcaktuar për paluajtshmërinë e marr nga paditësi lartësinë e 

çmimeve të cekura më lartë.  

 
Duke i marr për bazë të gjitha faktet si dhe sugjerimet e Gjykatës së Apelit 

(Ac.nr.5917/2020, të dt.06.04.2021), gjykata e ka ftuar ekspertin për vlerësimin e 

paluajtshmerive Sheqir Jupolli, i cili në seancën e dt.13.01.2022, ka deklaruar se çmimi(në 

ekspertizën e punuar) në variantin e parë, sipas detyrës së gjykatës është mbështetur në dispozitat 

ligjore, si dhe në udhëzimin administrativ nr.13 neni 4, dhe 02/15, neni 5, mbi metodat e 

krahasimit, të cilën e ka marr si bazë, krahasimin e ngastrës 2803-0 dhe 2774-1, se vet komuna 

e ka kërkuar vlerësimin nga Dep. i Tatimit në Pronë-Min. së Financave, e cila ka bërë vlerësimin 

prej 360€ për m², për ngastrat e cekura të shpronësuara, njëkohësisht në variantin e dytë, në 

kohën e vlerësimit të këtij raporti me dt.19.06.2020 ka marr si krahasues ngastrën 3406-0 të cilën 

ka vlerësuar çmimin për 700€ për m², nga organi shpronësues-Dep i Tatimit në Pronë-Ministria 

e Financave. Grupi i ekspertëve pas elaborimit e këtyre dokumentacioneve edhe fakteve në të 

cilën ligjdhënësi e detyron vlerësuesin, që vlerësimin ta mbështet në prova dhe fakte nga vendi i 
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ngjarjes që është, si dhe faktorët dhe parametrat që përcaktojnë karakteristikat e tokës, ka dhënë 

mendimin dhe konstatimin që është paraqit në faqen 21 dhe 22 të ekspertizës së lartcekur.    

Sipas detyrës së gjykatës që të behët vlerësimi në dy variante, ngastrat e cekura më lartë 

në vlerë prej 360€ m²,  është në variantin e parë në periudhën e vitit 2009, me të cilën kanë 

nënshkruar palët një akt pajtim, distanca e ngastrave, referuese për krahasim në periudhën e parë 

në krahasim në ngastrën objekt vlerësimi është 416m në distancë, ndërsa ngastrat të cilat janë 

vlerësuar nga i njëjti departament i tatimit në pronë në variantin e dytë në kohën e vlerësimit 

2020 të cilat janë vlerësuar prej 700€ për m², distanca e tyre është 370m nga ngastra e objekt i 

vlerësimit. 

 Nga këto ngastra grupi i ekspertëve konstaton çmimin prej 700€ për m²,  në variantin e 

dytë e cila shumëzohet për 78 m²,  fitohet shuma 54.600.00€.  

Grupi i ekspertëve, ka dal në vend shikim, ka bërë disa foto të paraqitura në këtë 

ekspertizë, dhe është mbështetur në skicën e matjes nga eksperti gjeodet Shkemb Kastrati, në  të 

cilën janë ndarë 74 m²,  që është formuar ngastra 2366-3 dhe prej 4 m²,  ngastra 2363-2, dhe çdo 

pronë që vlerësohet dhe shpronësohet humbë vlerën e saj dhe se një pronë e cila shpronësohet 

dhe është e formës katrore-ka vlerë tjetër nga ajo që e ka formën e ç'rregullt, dhe në këtë rast 

vlerësuesi është i obliguar që të bëjë humbjen e vlerës së pronës-por nuk e ka bërë për arsye se 

nga ana e gjykatës, edhe në këtë rast nuk është dhënë kjo detyrë. Gjatë përpilimit të ekspertizës 

janë mbështetur në gjendjen faktike, dhe në fletat poseduese të titullarit të pronës. 

   
 Në kërkesë të autorizuarave të palëve ndërgjyqëse të bërë në seancën gjyqësore të 

dt.13.01.2022, gjykata, i ka obliguar që ekspertet e lartcekur të bëjnë plotësimin e ekspertizës, 

dhe grupi i ekspertëve: SH.J, SH.B dhe L.C, gjykatës i'a kanë dorëzuar plotësimin e ekspertizës 

për vlerësimin e paluajtshmërisë nr..... ZK Pejë, me dt.21.02.2021, dhe të njëjtit kanë konstatuar 

se bazuar në rezultatin e analizave, mendimi përfundimtare i ekspertëve për m², është 702,74€/ 

m².  

  
Gjykata, në tërësi i ka pranuar konstatimet e eksperteve në fjalë, të njëjtat janë dhënë nga 

ana e eksperteve përkatës, dhe përputhen në mes veti, dhe me provat tjera e posaçërisht me provat 

e administruara, të bashkangjitura shkresave të lëndës, e duke marrë parasysh vlerën mesatare 

qarkulluese të paluajtshmerisë në treg, klasën e paluajtshmerisë, kulturën, vendin e 

paluajtshmërisë dhe karakteristikat e tjera në pronën në fjalë.  

  

Gjykata, i'a ka njohur të drejtën e kompensimit paditësit, për vlerën e tokës së 

eksproprijuar në mënyrë arbitrare në sipërfaqe prej 78 m², sipas çmimit në kohën e përpilimit  të 

ekspertizës që për metër katrorë është 700€, andaj për këtë arsye është aprovuar lartësia e 

kërkesëpadisë në shumë të tërësishme prej 54.600,00€.  

  

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

1 par. 4, nenit 18, par.1, nenit 36, par 1 dhe 2 të Ligjit mbi Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, 

ligj i aplikueshëm në Kosovë, 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 për 

sendet e paluajtshme të cilat janë të regjistruara në librat kadastralë, vlen supozimi, se sendi 

është në pronësi të personit në emër të cilit është regjistruar, mirëpo, edhe nëse palujtshëmëria 

nuk është regjistruar në emër të atij që kërkon pronësinë, në rasti konkret paditësi ka pasur për 

detyrim ta provojë pronësinë e vet por edhe të paraardhësit të tij, deri sa mos të gjendet personi 

i cili pronësinë e ka fituar në ndonjërën prej mënyrave origjinale, si mënyra të fitimit të pronësisë, 

dhe këto fakte në rastin konkret i ka argumentuar pala paditëse, e jo e paditura, për arsye se në 

momentin e ndërtimit të trasesë së rrugës-asfaltit dhe të trotuarit të kubëzuar, kanë qenë në dijeni 

se po ndërtojnë në tokën e huaj, pa respektuar asnjë procedurë të parapare me ligj, që do të ishte 

shpronësimi etj. e në kundërshtim të plotë me dispozitat e caktuar më lartë, e veçanërisht me 

dispozitën e nenit 2, të Ligjit mbi Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, i cili shprehimisht 
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parasheh se pronësia dhe të drejtat sendore të tjera mund të kufizohen ose të merren kundër 

vullnetit të titullarit, vetëm sipas kushteve dhe procedurave të përcaktuara me ligj.   

  
Gjykata, vendosi si 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 garantuar, shfrytëzimi i pronës rregullohet me ligje, në pajtim me interesin publik, askush 

nuk do të privohet në mënyre arbitrarë nga prona, Republika e Kosovës ose Autoriteti 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 ose personat prona e të cilëve eksproprijohet.  

 
Gjykata me rastin e vendosjes, mori për bazë edhe të gjitha kundërshtimet e palës së 

paditur, të dhëna në përgjigje në padi, dhe kundërshtimeve të dhëna gjatë shqyrtimit kryesor, 

mirëpo, të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim  ndryshe.  

  
Për kamatën, gjykata ka vendosur sipas ligjit për shpronësimin e pronës se paluajtshme 

të Republikës se Kosovës neni 16 par. 2 pika 2.2 i cili thotë se: ,,interesi në atë shumë i cili është 

akumuluar duke filluar nga data e hyrjes në fuqi të Vendimit Përfundimtar deri në datën e 

pagesës. Ky interes akumulohet në shkallë prej shtatë përqind (7%) interes i thjeshtë vjetor dhe 

kapitalizohet në bazë vjetore”, pra 7% në vite, duke filluar nga dt.19.06.2020, si datë e vlerësimit 

të paluajtshmërisë nga grupi i ekspertëve.  

  

Vendimin që pala e paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat e nenit 449, dhe 452 e lidhur me nenin 463 të LPK-së, duke marre parasysh suksesin 

e paditësit në këtë procedurë, e shpenzimeve të procedurës të aprovuara i referohen: përpilimi i 

padisë në shumë prej 208€, taksa gjyqësorë në shumë prej 250€, 10 seanca të mbajtura(10x270€) 

në shumë prej 700€, (e duke u mbështetur në Tarifën e Odes së Avokateve të Republikës së 

Kosovës), shpërblimin për ekspertët: të gjeodezisë, shumën prej 170€, të ndërtimtarisë shumën 

prej 150€, dhe për grupin e eksperteve shumën prej 900€, e në shumë totale prej 4.228€.  

 
Andaj, nga sa u tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË-C.nr.1275/21, me dt.24.11.2022. 

 

 

                                Gj y q t a r j a 

                                                                                                        Afërdita Mulhaxha 

 

 

 

KESHILLA JURIDIKE:                                                                     

Kundër këtij aktgjykimi, lejohet ankesa në afat prej 15 ditësh, 

pas marrjes së aktgjykimit, drejtuar Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

 e përmes kësaj gjykate. 
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