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Numri i lëndës: 2019:209618 

Datë: 29.12.2020 

Numri i dokumentit:     01379023 

                                                                                                                 C.nr.280/2015 

 

 GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, si kontestimore, në përbërje më gjyqtarin 

individual Naim Meholli dhe më bashkëpunëtorin profesional Burim Geci, në çështjen juridike 

të paditësve I.(T.) B, H.(T.) I. , H.(T.) I dhe A.(H.) I që të gjithë nga fshati Lushtë, Komuna e 

Mitrovicës, të cilët sipas autorizimit më shkrim i përfaqëson S.A  avokat  nga Mitrovicë, 

kundër të paditurës K... e përfaqësuar nga A.M avokati publik Komunal, më objekt kontesti 

“Kompensim dëmi për pronën e shpronësuar”,  në shumë totale prej 39,379.00 euro, gjykata 

pas mbajtjes se seancës kryesore publike të datës 18.12.2020, në prezencën e të autorizuarit te 

paditësve dhe përfaqësuesit te të paditurës, më datë 29.12.2020, jashtë seance, nxjerr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësve I.(T)B, H.(T.) I, H.(T.) I dhe A.(H.) I që 

të gjithë nga fshati Lushtë Komuna e Mitrovicës,  kundër të paditurës K... , si e 

bazuar;  

 

II. DETYROHET e paditura K... që paditësve I.(T.) B, H.(T.) I, H.(T.) I dhe A. (H.) I, 

në emër të Kompensimit të dëmit për pronën e shpronësuar, e cila evidentohet në 

ngastrat kadastrale:  

 

- Ngastra më numër të parcelës ... , në vendin e quajtur “Fusha të sokaku”, kultura 

“Arë klasa II”,  Zona Kadastrale Lushtë, Komuna e Mitrovicës, më një sipërfaqe 

të përgjithshme prej 0.36.45 ha dhe sipërfaqe të eksproprijuar prej  513 m
2
, më 

çmim 32 euro/m
2
, shumën prej 16,416.00 euro; 

- Ngastra më numër të parcelës ... , në vendin e quajtur “Fusha të shpija”, kultura 

“Arë klasa II”, Zona Kadastrale Lushtë, Komuna e Mitrovicës, më një sipërfaqe 

të përgjithshme prej 0.36.41 ha dhe sipërfaqe të eksproprijuar prej  252 m
2
, më 

çmim 32 euro/m
2
, shumën prej 8,064.00 euro; 

- Ngastra më numër të parcelës ... , në vendin e quajtur “Fusha të paniqit”, kultura 

“Arë klasa IV”, Zona Kadastrale Lushtë, Komuna e Mitrovicës, më një 

sipërfaqe të përgjithshme prej 0.37.25 ha dhe sipërfaqe të eksproprijuar prej  

346 m
2
, më çmim 30 euro/m

2
, shumën prej 10,380.00 euro, si dhe; 

- Në emër të humbjes se vlerës së pronës prej 30%, në ngastra më numër të 

parcelës P-71208083-00159-0, në sipërfaqën e dëmtuar prej 537 m
2
, më çmim 

prej 28 euro/m
2
, shumën prej 4,510.00 euro. 

 

Apo për te gjitha kategoritë e lartcekura në shumë të përgjithshme prej 39.370.00 

euro (tridhjetë e nëntëmijë e treqind e shtatëdhjetë euro), me kamatë ligjore sipas 

mjeteve të deponuara në banka pa destinim të caktuar mbi një vite, duke filluar nga 
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momenti i parashtrimit të padisë respektivisht datën 13.05.2015 e deri në pagesën 

definitive, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi nën 

kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

III. OBLIGOHET e paditura qe në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore 

t’ia paguaj paditësve shumën prej 550 euro, të gjitha në afat prej 15 ditësh nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimi,  nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata fillimisht sqaron faktin se paditësi Tafil Islami përmes te autorizuarit te tij, avokatit 

Sheremet Ademi, më datë 13.05.2015 ka parashtruar padi në këtë gjykatë, kundër të paditurës 

K... , që në emër të zhdëmtimit për paluajtshmëritë e marra për nevojat e Komunës-ndërtimin e 

rrugës Shupkovc-Zhabar, të paguaj shumën të cilën do ta saktësoi pas nxjerrjes se ekspertizave 

përkatëse.  

 

Më shkresën e datës 03.05.2019, përfaqësuesi i paditësit e njofton gjykatën se paditësi ka 

ndërruar jetë më datën 04.01.2019. Gjykata në seancën e  datës 01.12.2020, ka marrë 

Aktvendim që të ndërpriten shqyrtimi gjyqësor në këtë çështje juridike, për shkak të vdekjes se 

paditësit Tafil Ismali, në këtë seancë, pas kumtimit të këtij aktvendimi, palët ndërgjyqese nuk 

kërkuan aktvendim të veçan për ndërprerjen e procedurës, i propozuan gjykatës që tani të 

vazhdohet më trashëgimtarë e paditësi. Meqenëse, pas vdekjes se paditësit, është zhvilluar 

procedura e trashëgimisë dhe trashëgimtar janë shpallur I.(T.) B, H.(T.) I, H.(T.) I dhe A.(H.) I 

, kjo vërtetohet nga Aktvendimi LRP.Nr.Rendor 3210/2019 më numër të referencës 674/2019 

pran Zyrës Noteriale, Noter Xhevat Veseli në Mitrovicë. Po ashtu, fakti se paditësi ka vdekur 

më datën 04.01.2019, vërtetohet nga Certifikata e vdekjes për paditësin e datës 05.04.2019 më 

numër të referencës 19/2019RV/19001 dhe numër rendor 71. 

 

Gjykata në seancën e kësaj datë (01.12.2020), aprovoi propozimin e palëve, ashtu që si paditës 

janë pasardhësit e paditësit  I. (T.) B , H. (T.) I, H. (T.) I dhe A. (H.) I. I autorizuari i paditësve 

ka bashkangjitur edhe autorizimin më shkrim se ai është përfaqësues i tani pasardhësve të 

paditësit, i cili mban datën 15.04.2019. 

 

Përfaqësuesi i paditësve përmes shkresës së datës 17.12.2020, ka bërë precizimin e 

kërkesëpadisë, duke kërkuar qe në emër të kompensimit të dëmit për tokën e eksproprijuar 

shumën prej 39,370.00 euro si dhe shpenzimet e procedurës ne lartësi prej 550 euro. 

 

Gjykata me datën 18.12.2020 ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor ku prezantuan i  

autorizuari i paditësve dhe përfaqësuesi i të paditurës. 

 

Duke iu referuar pohimeve në padi dhe deklarimeve të dhëna gjatë procesit gjyqësor, dhe në 

fjalën përfundimtare, përfaqësuesi i paditësve deklaron se në bazë të provave të administruar 

është vërtetuar se i ndjeri T.I, ka qenë pronar i paluajtshemëris kontestuese dhe se pasardhësit e 

tij janë trashëgimtar të pakontestueshëm të paditësit. Kjo pronë qysh në vitin 2005 është 

shpronësuar për interesa publike. Paditësit disa herë i janë drejtuar të paditurës për ë bërë 

kompensimin e kësaj prone, por nuk ka arritur ujdi për shkak të çmimit të ofruar. Bazuar në 

këtë gjendje faktike, konsideroj se janë plotësuar kushtet ligjorë që gjykata ta aprovoj 

kërkesëpadinë e precizuar me kamat ligjore prej 8%. I ka kërkuar shpenzimet e procedurës dhe 
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atë për taksen gjyqësore shumën prej 100 euro, për ekspertizën e gjeodezisë shumën prej 200 

euro, dhe 250 euro për ekspertizën për vlerësimin e paluajtshmërisë. 

 

E padituri K... përmes të autorizuarit të saj gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se e kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë, duke theksuar se kjo 

çështje ka filluar që nga viti 2005, K... dhe paditësi nuk kanë mundur të pajtohen lidhur me 

çmimin e ofruar për shpronësim, i cili çmim në atë kohë është bazuar në Ligjin e vjetër për 

eksproprijim, pasi që palët nuk kanë pasur marrëveshje, diku mbi 10 vite. K... me pëlqimin e 

paditësve ka bërë tentim që përmes AKP-së të gjejë një tokë komunale apo shoqërore për 

zëvendësim tokë më tokë. I propozoi gjykatës që lidhur me këtë çështje të sjell një vendim 

meritor, duke u bazuar në shkresat e lendes dhe legjislacionin në fuqi.  

 

Për të vlerësuar drejtë dhe për të vërtetuar gjendjen faktike lidhur me këtë çështje juridike, në 

shqyrtimin kryesor-publik të datës 18.12.2020, me propozimin e palëve, gjykata bëri 

administrimin e këtyre provave: Kopja e letërnjoftimit për paditësin T.I; Aktvendimi i të 

paditurës i datës 27.04.2015; Aktvendimi lëshuar nga Kuvendi Komunal Mitrovicë i datës 

11.05.2005; Certifikatat e pronësisë të datës 04.01.2018; Kërkesa nga T.I e datës 11.03.2015; 

Foto dokumentacioni nga vendi gjatë kohës kur ka ndodhur shpronësimi; Ekspertiza e 

gjeodezisë e datës 11.04.2018 së bashku me Fletën poseduese, kopjen e planit dhe Skicën e 

terrenit; Foto dokumentacioni nga vendi ku ka ndodhur shpronësimi të dorëzuar nga eksperti i 

gjeodezisë; Informata nga Komuna e Mitrovicës e datës 20.06.2018; Dy Aktgjykimet e 

Gjykatës Komunale të Mitrovicës C.nr.137/2003 dhe C.nr.352/2003; Ekspertiza për vlerësimin 

e pronës së shpronësuar e datës 03.09.2018; Certifikata e vdekjes për tani të ndjerin T.I e datës 

05.04.2019; Aktvendimi për shpalljen e trashëgimtare i datës 15.04.2019. 

 

Gjykata e ka bërë administrimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku dhe nga 

administrimi veç e veç i secilës provë ka vërtetuar gjendjen faktike si në vijim: 

 

Nga Certifikata me numër 15-942-03-1606-1270, e datës 13.04.2018 si dhe dy ekspertizat qe 

gjenden ne shkresat e lendes, Gjykata kishte vërtetuar se Patundshmëria e cila evidentohet si 

ngastra kadastrale ... , në vendin e quajtur “Fusha të sokaku”, kultura “Arë klasa II”,  Zona 

Kadastrale Lushtë, Komuna e Mitrovicës, më një sipërfaqe prej 0.36.45 ha dhe më një 

sipërfaqe të eksproprijuar prej  513 m
2
, Ngastra më numër të parcelës ... , në vendin e quajtur 

“Fusha të shpija”, kultura “Arë klasa II”, Zona Kadastrale Lushtë, Komuna e Mitrovicës ,më 

një sipërfaqe prej 0.36.41 ha dhe më një sipërfaqe të eksproprijuar prej  252 m
2 

Ngastra më 

numër të parcelës P-71208083-00256-1, në vendin e quajtur “Fusha të paniqit”, kultura “Arë 

klasa IV”, Zona Kadastrale Lushtë, Komuna e Mitrovicës, më një sipërfaqe prej 0.37.25 ha dhe 

më një sipërfaqe të eksproprijuar prej 346 m
2
 që të gjitha evidentohet në emër të ish paditësit 

tani te ndjerit T. I, kjo vërtetohet  në bazë të certifikatave të pronësisë më numër ... e datës 

13.04.2018. 

 

Parcelat kadastrale më numër ... dhe parcela ... , janë eksproprijuar me Aktvendimin e 

Kuvendit Komunal të Mitrovicës-Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë më numër ...  i 

datës 11.05.2005, për nevoja dhe në dobi të Komunës së Mitrovicës, për ndërtimin e rrugës 

qarkore Shupkovc-Zhabar. Po ashtu edhe parcela më numër ... po ashtu është eksproprijuar me 

Aktvendimin e Kunendit Komunal të Mitrovicës-Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë 

më numër ... i datës 11.05.2005, për nevoja dhe në dobi të Komunës së Mitrovicës, për 

ndërtimin e rrugës qarkore Shupkovc-Zhabar. 
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Nga kërkesa drejtuar sektorit pronësoro juridik të Kuvendit Komunal të K... e datës 10.03.2015 

të cilën e paditura e ka pranuar me datën 11.03.2015, vërtetohet se paditësit kishin kërkuar që 

të kompensohen për shpronësimin faktik të patundshmërive duke theksuar se me aktvendimin 

09-nr.465/15/05 të datës 11.05.2005 është sjell Aktvendim mbi eksproprijimin e një pjese të 

paluajtshmëris në dobi të komunës, ky aktvendim është ndryshuar, dhe zona kadastrale Lushtë 

është kategorizuar në tokë ndërtimore e rendit të V dhe për të njëjtat është caktuar vlera e 

kompensimit në shumë prej 2 euro për m
2
. Ndërsa e paditura K... për Gjeodezi, Kadastër dhe 

Pronë, me Aktvendimin e saj më numër të protokollit ... e datës 27.04.2015, e ka refuzuar 

kërkesa e paditësit T.I për kompensimin e mjeteve ne emër të eksproprijimit për parcelat në 

fjalë. 

 

Gjykata me rastin e daljes në vend  më datë 29.03.2018 ka konstatuar këtë gjendje faktike, në 

anën lindore është e ndërtuar rruga e ashtuquajtur Bay Pass, ndërsa në anën perëndimore është 

toka e punuar si në veri dhe jug, shtëpia e paditësit gjendët afër rrugës, kjo tok është tokë 

bujqësore e mbiellur me bari, në jug afër skajit të rrugës afër shtëpisë së paditësit janë të 

vendosura shtyllat elektrike. 

  

Nga ekspertiza e ekspertit gjeodet ... , i cili ka konstatuar shtrirjen e rrugës në këto ngastra e ka 

paraqitur edhe në skicën e planit origjinal, duke ia bashkangjitur edhe certifikatat e pronësisë 

(me të cilën është vërtetuar se pasuria e patundshme në bazë të kësaj certifikate evidentohet në 

emër të paditësit), skicën e matjes, foto dokumentacionin, ku është paraqitur dhe saktësuar 

saktë shtrirja e rrugës transitore-shtrirja gjeografike e ngastrave kontestuese, e cila është 

paraqitur edhe në formë vizuale. Ndër te tjera eksperti i gjeodezisë ka konstatuar se pas 

matjeve të pjesëve të parcelave kontestuare, te cilat janë të përfshira në projektin e 

eksproprijimit në rrugën Bay-pass, ky projekt ka filluar të realizohet diku kah viti 2005 ku janë 

eksproprijuar edhe pjesët e parcelave kadastrale me numër ... , ...  dhe ... , prona të paditësit, e 

në të cilin projekt janë të përfshira edhe pjesët e parcelave kadastrale me numër ...  më 

sipërfaqe prej 513 m
2
, ndërsa po në këtë pjesë të kësaj parcele e cila nuk ka qenë e përfshirë në 

projektin e eksproprijimit janë bërë mbushje me gurë dhe zhavorr, ku sipërfaqja është edhe 537 

m
2
. Projekti i eksproprijimit është realizuar edhe në pjesën e parcelës kadastrale me numër ... 

me sipërfaqe prej 252 m
2
, si dhe në pjesën e parcelës kadastrale me numër ...  me sipërfaqe prej 

346 m
2
, sipërfaqja e përgjithshme sipas eksproprijimit është 1111 m

2
, ndërsa, sipërfaqe e 

dëmtuar e cila ka mbetur jashtë eksproprijimit është sipërfaqja prej 537 m
2
, kur llogaritet në 

total del sipërfaqja e përgjithshme prej 1648 m
2
. 

 

Për më tepër ky ekspert edhe në seancën kryesore të datës 20.06.2018 ka dhënë shpjegime të 

mjaftueshme për gjykatën se si ka ardhur deri të konkluzioni i tij përkitazi me ekspertizën rreth 

vlerësimit të sipërfaqes së paluajtshmërisë kontestuese, duke dhënë shpjegime lidhur me 

historianin e parcelave kontestuese, gjykatës ia dorëzoj aktgjykimet C.nr.137/2003 dhe 

Aktgjykimit C.nr.352/2003 në bazë të se cilave është bërë ndërrimi i pronarëve, po ashtu 

gjykatës i ka dorëzuar Njoftimi e Drejtorisë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, Komuna e 

Mitrovicës, me të cilën vërtetohet se parcelat të cilat janë objekt i këtij kontesti, janë 

shpronësuar për interesa publike, dhe meqenëse paditësi T.I. dhe K...  nuk janë pajtuar lidhur 

me kompensimin  e ofruar. Ky vlerësim dhe konstatim i ekspertit të dhënë në seancën kryesore 

për gjykatën ka qenë i saktë dhe bindës. 

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

eksproprijimin) gjykata ka nxjerr si provë ekspertizën e ekspertit Prof. ... i shkallës së pare IA 

me Nr. VP 250, për vlerësimin e vlerës reale të ngastrave kadastrale të shpronësuar të datës 

03.09.2018, i cili me mendimin e tij profesional dhe të argumentuar të dhënë në ekspertizë, ka 

theksuar se duke pasur parasysh bonitetin, formën, madhësinë dhe pozitën gjeostrategjike të 
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kësaj prone si dhe infrastrukturën e cila gjendet në afërsi të kësaj prone, si kanalizimi, uji, 

rryma, rruga e asfaltuar, erdha në konkluzion përfundimtar, çmimi për mendimin tim është real 

dhe i arsyeshme prej 32 euro m
2
 për parcelën ... dhe ... ku si nga klasa e tokës, boniteti, cilësia 

dhe forma dallojnë nga parcela me numër ... që është çmimi prej 30 euro për m
2
. Shuma e 

përgjithshme e këtyre sipërfaqeve është 34,860.00 euro. Foto e bashkangjitur në ekspertizë, për 

parcelën kadastrale ... tregon se si është ngritur kjo pjese e parcelës e cila është mbushur e tëra 

me gurë dhe zhavorr dhe është e pamundur që prona të punohet, të shfrytëzohej për bujqësi ku 

shihet qartazi që deri në afërsi të kësaj prone është e mbjellë prona, ndërsa pjesa e ngritur ku 

janë hedhur mbeturinat është e pamundur të punohet. Për mendimin tim, kësaj prone i kishte 

humbur vlera prej 30% më një sipërfaqe të dëmtuar prej 537 m
2
, pra kjo sipërfaqe do të 

llogaritet më çmim prej 28 euro për m
2.

 Pra, vlera që pronarit duhet ti kompensohej për këtë 

pjesë të dëmtuar është 4,510 euro.  

 

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 pasi e administroi secilën provë veç e veç, administrimit të provave veç e veç në 

kuptim të nenit 8 të LPK-së dhe të gjithave së bashku, Gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike; 

 

Paditësi është pronarë faktik dhe juridik i pakontestueshëm i patundshmërive lëndore të cila 

evidentohet si ngastër kadastrale .... , ... dhe ... , kjo vërtetohet nga certifikatat e pronësisë qe 

gjenden ne shkresat e lendes. Në anën tjetër edhe përkundër faktit se Komuna e Mitrovicës e 

kishte vlerësuar si interes publik shtrimin e rrugës Bay Pass Shupkovc-Zhabar, dhe tani këto 

ngastra kadastrale në pjesët e caktuara të tyre, shfrytëzohen si rrugë publike nga qytetarët e cila 

lidh fshatrat e kësaj ane, si dhe një pjesë e këtyre parcelave është bërë e pashfrytëzueshme, për 

shkak të hedhjes se zhavorrit dhe mbetjeve tjera. Kjo rrethanë vërtetohet plotësisht përmes 

ekspertizës së ekspertit të gjeodezisë e që e njëjta nuk kishte qenë kontestuese nga asnjëra nga 

palët në procedurë. Ky veprim i Komunës së Mitrovicës është në kundërshtim me dispozitat e 

ligjit mbi pronësinë. 

 

Tutje, e Paditura K... kishte realizuar një shpronësim, kishte hyrë në posedim të 

patundshmërisë lëndore, e kishte vlerësuar rrugën se është me interes publik shtrimi i rrugës 

Bay Pass, dhe kishte nxjerr aktvendimet për eksproprijim të parcelave kontestese, por për të 

njëjtat nuk kishte bërë ndonjë kompensim, për më tepër kjo vërtetohet edhe nga Njoftimi i 

paditëses së për parcelat kontestuese paditësi nuk është kompensuar. Ky veprim i K... nuk u 

kontestua as nga përfaqësuesi ligjor i të paditurës, ngase ishte faktik dhe i pakundërshtueshëm, 

por përfaqësuesi ligjor i të paditurës kishte dhënë një arsyetim se edhe pse për më shumë se 10 

vite tentativa që të arrihet një marrëveshje në mes AKP-së të gjejë një tok komunale apo 

shoqërore për zëvendësim tok me tok, por kjo nuk është realizuar. Asnjëra nga rrethanat e 

cekura si më lartë, si pronësia e pronarit mbi ngastrat kadastrale, kalimi i pronësisë mbi pronat 

e eksproprijuar me aktgjykimet e gjykatës, po ashtu edhe mos kompensimi për eksproprijimin e 

bërë, nuk kishte qenë kontestuese nga ana e të paditurës. Pra të gjitha këto fakte dhe prova nuk 

kishin qenë kontestuese pavarësisht kësaj, Gjykata i vlerësoi me kujdes secilën veç e veç dhe të 

gjitha së bashku dhe të njëjtave ua fali besimin.  
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Një arsyetim i tillë i Përfaqësuesit  së palës se paditur është krejtësisht i papranueshëm për 

Gjykatën faktikisht dhe juridikisht nga arsyet si në vijim. Qëllimi i ligjit mbi eksproprijimin (në 

secilin aktvendim mbi eksproprijimin, paditësja i referohemi ligjit të vjetër mbi eksproprijimin) 

me asnjë dispozitë të tij nuk parasheh se shpronësimi kur behët nuk duhet të behët edhe 

kompensimi për eksproprijimin e bërë.  

 

Edhe sikurse paditësit fare të mos kishin paraqitur kërkesë për kompensim nga eksproprijimi, e 

Paditura ka qenë e obliguar që të veproje në harmoni me dispozitat e ligjit dhe pronarit t’ia 

kompensoj pronën e cila do të shërben për interesa publik. Fakti se pala paditëse ka paraqitur 

kërkesë nuk është ndonjë veprim i paligjshëm dhe i paarsyeshëm sepse ka konsideruar se iu 

kanë cenuar të drejtat e tij pronësore dhe ka kërkuar që të hasë në mirëkuptimin e organeve 

përkatëse komunale, për më tepër gjykata duke iu referuar nenin 12 të Ligjit për shpronësimin, 

në paragrafin 1 përcaktohet se “kush mund të paraqet propozim për shpronësim, me paragrafin 

4 parashihet se kur eksproprijim bëhet në dobi të Komunës e për nevoja të shfrytëzuesit, 

Avokati publik e paraqet propozimin për eksproprijim dhe kryen punë të tjera në procedurën e 

eksproprijimit dhe të caktimit të shpërblimit për pasurinë e paluajtshme”.  

 

E drejta e pronës është e drejtë e garantuar me Konventën Evropiane të lirive dhe të drejtave të 

njeriut dhe atë nenin 1 të protokollit shtesë i cili përcakton si në vijim: “çdo person fizik ose 

juridik e ka të drejtën e gëzimit paqësorë të pasurisë së tij. Askush nuk mund të privohet nga 

prona e tij përveç se për arsye të interesit publik dhe në kushtet e parashikuara nga ligji dhe 

nga parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare”  

 

Me Kushtetutën e Republikës së Kosovës neni 18 dhe 19 përcaktohet zbatueshmëria e 

konventave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare me ç’rast Konventa Evropiane e Lirive dhe të 

Drejtave të Njeriut me protokollet e saj shtesë zbatohen drejtpërdrejtë në Republikën e 

Kosovës.  

Me nenin 46 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës rregullohet mbrojtja e pronës ku 

shprehimisht thuhet si në vijim: 1) E drejta e pronës është e garantuar, 2) Shfrytëzimi i pronës 

rregullohet me ligj, në pajtim me interesin publik. 3) Askush nuk do të privohet në mënyrë 

arbitrare nga prona. Republika e Kosovës ose autoriteti publik i Republikës së Kosovës mund 

të bëjë eksproprijimin e pronës nëse ky eksproprijim është i autorizuar në 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 adekuatë për personin ose 

personat prona e të cilëve eksproprijohet. 4) Kontestet që lindin nga akti i Republikës së 

Kosovës ose autoritetit publik të Republikës së Kosovës pretendohet se bëjnë eksproprijimin do 

të zgjidhën nga Gjykata kompetente. 5) Prona intelektuale mbrohet me ligj. 

 

Një gjë të tillë e parasheh edhe ligji mbi eksproprijimin (i vjetri) dhe ligji mbi shpronësimin e 

pronës së paluajtshme, por me këtë rast Gjykata e ka zbatuar ligjin e vjetër për shkak se në 

kohën kur ka ndodhur shpronësimi faktik në fuqi kishte qenë ligji i vjetër mbi eksproprijimin. 

Fakti se e Paditura K...  i ka cenuar të drejtat pronësore të paditësve e të cilat të drejta 

pronësore janë të garantuar me Konventën Evropiane të Lirive dhe të Drejtave të Njeriut, me 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me ligjet në fuqi e obligon Gjykatën që të veprojë 

sipas nenit 46 paragrafi 4 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës ngase Gjykata në mënyrë të 

saktë dhe të plotë është e bindur se në këtë rast janë cenuar për më shumë se një dekadë të 

drejtat pronësore të palës paditëse si të drejta të garantuara me aktet e sipër cituara. 

Gjykata vlerësoj se në rastin konkret në këtë çështje juridike kontestimore janë plotësuar të 

gjitha kushtet të cilat parashihen me nenin 2 të Ligjit mbi eksproprijimin ngase ka qenë interes 

i përgjithshëm publik rregullimi i rrugës, e që sipas nenit 2 të Ligjit mbi eksproprijimin 
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konsiderohen si interes publik. Pretendimi i të Paditurës se nuk arritur marrëveshje për 

kompensimin e të njëjtës, është jo relevant për Gjykatën sepse referuar Ligjit mbi 

eksproprijimin për këtë duhet të behët kompensimi, gjë te cilën e paditura nuk e ka bërë. 

 

Gjykata konsideron se nuk ka asnjë rrugë tjetër ligjore se si ka mundur pala paditëse t’i mbrojë 

apo t’i realizoje të drejtat e saj të garantuara përpos ti drejtohet Gjykatës me padi, e që padia 

dhe provat e administruara e kanë bindur në mënyrë të saktë dhe të plotë Gjykatën se palës 

paditëse i takon kompensimi sikurse pasuria e saj të ishte eksproprijuar edhe juridikisht. 

 

Fakti se pasuria është eksproprijuar por nuk është bërë kompensimi për të njëjtën është lëshim i 

të Paditurës K... dhe cenim i rënde i dispozitave të Konventës Evropiane dhe Kushtetutës se 

Republikës së Kosovës, prandaj sikurse e paditura K... më aktvendim mbi eksproprijimin dhe 

t’ia kishte kompensuar palës paditëse vlerën reale të pronës, të drejtat e palës paditëse nuk do 

të ishin cenuar.  

 

Pra, gjykata morri për bazë analogjinë se sikurse me vendim mbi eksproprijimin të bëhej edhe 

kompensimi për eksproprijim, e që sipas vlerësimeve të gjykatës e Paditura kishte qenë e 

obliguar ta bëjë një veprim të tillë, atëherë, pala paditëse do të ishte kompensuar ne vlerën reale 

të pronës, pra gjykata si vlerë reale të pronës e mori vlerën të cilën e ka caktuar eksperti 

financiar për përcaktimin e vlerës së paluajtshmërive nga eksperti, i cili në ekspertizën e tij 

kishte dhënë arsye të qarta se vlerësimin e kishte bërë mbi bazën e kritereve profesionale, një 

gjë e tillë kishte qenë rrethanë e pakontestueshme për asnjërën nga palët në procedurë dhe 

kishte qenë mjaftë bindëse për gjykatën, andaj njëjta vendosi si në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi. 

 

Gjithashtu, gjykata duke u bazuar në dispozitat ligjore të Ligjit për Marrëdhënie të Detyrimeve 

i ish RFSJ-së (këtu e tutje LMD) ma saktësisht duke u bazuar në nenin 16 i cili flet për 

shkaktimin e dëmit i cili thotë “Secili ka për detyrë të rezervohet nga veprimet që mund ti 

sjellin dëm tjetrit”. 

Kurse neni 154 paragrafi 1 i LMD-së i cili shprehimisht thotë “Kush i shkakton tjetrit dëmin ka 

për detyrë ta kompensojë, në qoftë se nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij”, ndërsa neni 

155 i po të njëjtit ligj, demin e përkufizo kështu“Dëmi është pakësim i mjeteve shoqërore, 

respektivisht i pasurisë së dikujt (dëm i zakonshem) dhe parandalimi i shtimit të tyre (përfitimi 

i munguar), si dhe shkak i tjetrit te dhimbjës ose të frikës fizike apo psiqike (demi jomaterial)”. 

 

Ndërsa neni 185 paragrafi 1 i LMD-së i cili flet për Rivendosjen e gjendjes së mëparshme dhe 

shpërblimi në të holla “Personi përgjegjës ka për detyrë ta rivendosë gjendjen e ekzistuar para 

se të shkaktohej dëmi” më tutje paragrafi 2 thotë “Në qoftë se rivendosja e gjendjes së 

mëparshme nuk e mënjanon plotësisht dëmin, personi përgjegjës ka për detyrë që për pjesën 

tjetër të dëmit të japë kompensim në të holla” paragrafi 3 po ashtu thotë “Kur rivendosja e 

gjendjes së mëparshme nuk është e mundshme apo kur gjykata konsideron se nuk është e 

domosdoshme që ta bëjë këtë personi përgjegjës, gjykata do të caktojë që ai t'ia paguajë 

dëmtuesit shumën përkatëse në të holla për efekt të kompensimit të dëmit”, ndërsa paragrafi 4  

thotë “Gjykata do ti gjykojë dëmtuesit kompensimin në të holla kur ai e kërkon këtë me 

përjashtim kur rrethanat e rastit konkrete justifikojnë rivendosjen e gjendjes së mëparshme”.  

 

Neni 190 i ligjit te lartcekur flet për shpërblimin e plot i cili shprehimisht thotë “Gjykata duke 

marrë parasysh edhe rrethanat që kanë lindur pas shkatktimit të dëmit do të gjykojë 

kompensimin në një shumë që nvojitet që gjendja materiale e dëmtuesit të sjellet atje ku do të 

ishte po të mos kishte veprim dëmtues ose ometim”. 
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Neni 262 paragrafi 1 I LMD-së thotë “Kreditori në raportin e obliguar është autorizuar që prej 

debitorit të kërkojë mbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta mbush me ndërgjegje 

krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij”, kurse paragrafi 2 i po te njëjtit nen thotë:“Kur 

debitori nuk e përmush detyrimin ose vonon me përmbushjen e tij, kreditori ka të drejtë te 

kërkojë edhe shpërblimin e dëmit që ka pësuar për këtë shkak”. 

 

Andaj në rastin konkret paditësit nuk mund t’i rivendoset gjendja e mëparshme duke u bazuar  

në faktin se prona tani shfrytëzohet për rrugën e quajtur Bay Pass, është e pamundur qe ti 

kthehet pronarit legjitim në shfrytëzim të lirë si dhe duke u bazuar në atë se paditësi në padi ka 

kërkuar qe ti bëhet kompensimi ne te holla, gjykata duke u bazuar në dispozitat e lartcekura 

vendosi si ne dispozitiv duke e obliguar te paditurën qe ta përmbush obligimin ose me 

kompensim ne te holla sikurse e ka dhënë eksperti për vlerësim. 

 

Lidhur me kamatat ligjore Gjykata duke ju referuar Mendimit Juridik të Gjykatës Supreme të 

Kosovës, më numër të protokollit 256/2020 të datës 02.12.2020 konkretisht Pjesës së parë pika 

III kur flet për kërkesat periodike të cilat kanë lindur para datës 20.12.2012, por pagesa ka 

arritur pas kësaj date, atëherë gjykata vendosi që palëve paditëse t’ua aprovoi kamatat ligjore si 

për mjetet e deponuara në bankat e Kosovës, pa destinim të caktuar, konform dispozitës ligjore 

Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (Gazeta Zyrtare e RFSJ-së), pasi ne rastin konkret 

detyrimi ka lindur para datës 20.12.2012. Kurse në Pjesës së III të këtij mendimi shprehimisht 

thuhet se “pavarësisht se kur ka lindur marrëdhënia e detyrimeve, për kërkesat që i referohen 

dëmit material, kamata fillon që të rrjedh nga data e parashtrimit të padisë e deri në pagesën e 

plotë”, në këtë kontekst, gjykata paditësve ua një kamatën ligjorë që nga dita e parashtrimit të 

paditës (data 13.05.2015) e deri në pagesën e plotë të detyrimit.  

  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marrë në bazë të nenit 452 paragrafi 1 LPK-së. Në 

rastin konkret shpenzimet e krijuara gjyqësore si detyrim i të paditurit, i referohen shumës së 

precizuar si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit, e cila përfshin shpenzimet procedurale të 

kërkuara dhe të provuara nga paditësi, dhe atë shpenzimet për ekspertizat gjeodezike 200 euro, 

shpenzime për ekspertizë financiare (vlerësimin financiar te pronave të eksproprijuara) shumën 

prej 250 euro, për taksën gjyqësore për padi 100 euro, në shumën e përgjithshme prej 550 euro.  

 

Prandaj, nisur nga të lartcekurat dhe duke ju referuar nenit/eve 4, 5, 7, 8 dhe 10 lidhur me nenin 

143 dhe 146 të Ligjit për procedurën kontestimore (LPK), gjykata vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

C.nr.280/2015 datë 29.12.2020 

 

                                                                                            GJ Y Q T A R I 

 Naim Meholli  

 

 

 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, lejohet e drejta në ankesë, në 

afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të te njëjtit, për Gjykatën e Apelit ne Prishtinë. Ankesa 

ushtrohet përmes kësaj Gjykate. 


