
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

   REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVA 

                                                                                                    C.nr.409/2015                                                                                                                                               

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, si kontestimore, me gjyqtarin 

individual Faton Ademi, ne çështjen juridike te paditësit: RR.S nga .... të cilën 

sipas autorizimit me shkrim e përfaqëson  S.V av. në  Mitrovicë, kundër të 

paditurës Komuna e .... të cilin përfaqëson A.M ushtrues detyre te avokatit 

publik komunal, për kompenzim paluajtshmërije,  pas mbajtjes se shqyrtimit 

kryesor, gjykata me datë 24.07.2018 nxjerr këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar padia dhe kërkesëpadia e paditësit  

Rr.S nga .... ,  
II. DETYROHET e paditura Komuna e .... qe paditësit  në emër të 

kompensimit të paluajtshmërisë e cila evidentohet në ngastrën 

kadastrale P-71208072-01412-1 sipas certifikatës se pronësisë  nr. 
15-950-31677 zona kadastrale ....  në sipërfaqe prej 22m2 t’ia paguaj 

shumën/kundër vlerën prej 48.400 €, me kamat sikurse për mjetet e 
deponuara në banka pa destinim të caktuar, ose t’ia njeh të drejtën e 
pronësisë dhe t’ia dorëzoj në posedim dhe shfrytëzim të lirë një lokal 

afarist  në sipërfaqe prej 22 m2 pronë e të paditurës të ndërtuar në 
kuadër të qendrës tregtare në ngastrën kadastrale P-71208072-

00672-2 e cila tani evidentohet ne njësinë kadastrale O-71208072-2-
404-0 vendi i quajtur UL, Br.12 dhe me rastin e përmbushjes së 
njërës prej tyre konsiderohet se u përmbushur obligimi në tërësi, të 

gjitha këto në afat 15 ditor nga dita e pranimit te këtij aktgjykimi nën 
kërcënimin e përmbarimit te detyrueshëm,  
 

III. E paditura me rastin e përmbushjes së njërës nga dy obligimet e 
cekura më lartë, fiton pronësinë në ngastrës 1412-1 tani pronë e 

paditësit   
 

IV. OBLIGOHET e paditura qe në emër të shpenzimeve gjyqësore 

procedurale dhe atë në emër të përfaqësimit për katër seanca shumën 
prej 540.80 €, për dy ekspertiza gjyqësore shumën prej 250 €, për 
përpilim të padis shumën prej 108 €, për taks gjyqësore shumën prej 



20 € , të gjitha këto në afat 15 ditor nga dita e pranimit të këtij 
aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

 
 

A r s y e t i m 

Paditësi me padinë e datës 07.07.2015, përmes të autorizuarit të tij në seancat 

e shqyrtimit kryesore dhe në fjalën përfundimtare ka kërkuar nga gjykata që ta 

aprovoi kërkesëpadinë e paditësit në tërësi si të bazuar  e precizuar sipas 

ekspertizës se gjeodezisë si dhe asaj te vlerësimit te paluajtshmërive dhe nga 

provat e administruara  vërtetohet fakti se  paluajtshmëria tani lëndore në 

sipërfaqe prej 22m2  dhe lokali afarist i cili ka qenë i ndërtuar në të ku pronar i 

regjistruar ne regjistra kadastral është paditësi, ku e paditura i’a ka marr 

paraardhësit të paditësit qysh në vitin 1978 dhe atë pa kurrfarë baze ligjore 

gjeqësisht pa kurrfarë vendimi, andaj kërkojmë nga gjykata qe ta obligoj të 

paditurën qe në emër të kompensimit të kësaj paluajtshmërije paditësit t’ia 

paguaj shumën  prej 48.400 € me kamat sikurse ne mjetet e deponuara në 

banka pa destinim te caktuar nga data e parashtrimit te padis e deri në 

pagesën definitive, po ashtu ta obligoj te paditurën qe te ndërmarr veprime e 

nevojshme ligjore dhe procedurale  ashtu qe paditësi te shpronësohet  nga 

prona në fjalë. Më tutje paditësi shton se mund të bëhet  kompensimi  duke ja 

njohur të drejtën e pronësisë duke ja dorëzuar ne posedim dhe shfrytëzim te 

lirë  një lokal afarist në sipërfaqe prej 22 m2 pronë e te paditurës ndërtuar në 

kuadër të qendrës në ngastrën kadastrale P-71208072-00672-2 e cila tani 

evidentohet ne njësinë kadastrale O-71208072-2-404-0 vendi i quajtur 

UL,Br.12 apo t’ia njoh pronësinë e ndonjë paluajtshmërije- toke ne sipërfaqe te 

njëjtë  ne vendin e quajtur Kej Lushta, po ashtu te detyrohet e paditura qe 

paditësit t’ia paguaj shpenzimet gjyqësore procedurale. 

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

përfundimtare ka deklaruar se e kundërshton padinë dhe kërkesën me 

arsyetimin se rasti në fjalë është  sui generis ku sipas ekspertizës është e 

vërtetuar se certifikata e pronësisë është në emër të paditësit mirëpo është 

edhe e vërtet se  qe nga viti 1999  ne territorin e komunës sonë ka pasur 

shumë uzurpime dhe deri diku është e pa kuptueshme  se si paditësi nuk e ka 

shfrytëzuar të drejtën e pronësisë  duke e ditur qe ka qen pronar i ligjshëm i 

asaj kohe. Më tutje i autorizuari i te paditurës shton se është rasti i par ne 

Komunën e ....  ku një qytetari ne ketë rast paditësit i pa mundësohet posedimi 

i ligjshëm i pronës se tij, mirëpo sipas historikut te kësaj prone shihet se ky 



kontest ne vitin 1978 dhe duke marr parasysh qe asnjëra palë nuk ka marr 

veprime konkrete për zgjidhjen e kësaj qështje i propozojmë gjykatës  te nxjerr 

një vendim meritor, shpenzimet e procedurës nuk i kërkoi.   

 

 

 

Gjykata,  sipas propozimit te paditësit qe të vërtetohet në mënyrë të plotë 

gjendja faktike ka dalë në teren dhe ka caktuar ekspertizë nga lëmia e 

gjeodezisë dhe kadastrit i cili është obliguar qe ta bëj matjen e pronës 

kontestuese  si dhe ekspertin nga lëmia e vlerësimit të paluajtshme rivë  qe ta 

caktoj vlerën reale te pronës kontestuese. 

Me datë 21.03.2018 eksperti i gjeodezisë dhe kadastrit N.M ka përpiluar 

ekspertizën dhe  ka konstatuar këtë gjendje: Prona kontestuese e cila 

evidentohet sipas Certifikatës së pronësisë me nr.1588 Z.K Mitrovicë-Jug e cila 

evidentohet në emër të RR.S  1/1, ku në emër të lartcekurit është regjistruar 

edhe parcela kadastrale  me nr.1412-1 me kulturë ndërtes-lokal në sipërfaqe 

prej 0.00.22 ha, ne vendin e quajtur  Rr. Ish. M.Tita., ku tani në teren ky lokal 

nuk ekziston ndërsa në operatin kadastral lokali në fjalë është i regjistruar  

edhe ne gjendje tekstuale dhe grafike në emër të paditësit, ku masat dhe kufijtë 

sipas gjendjes grafike janë dhënë në këtë ekspertizë, e tani vendi ku ka qenë 

lokali shfrytëzohet si shëtitore i emëruar sheshi “Meh Uka”. Më tutje eksperti 

shton se në lidhje me histori atin e parcelës kadastrale  me nr.1412-1  gjatë 

vitit 1970 është evidentuar  në emër të Suhdoll Rr.E sipas sumarnikut te 

fletave poseduese  te atyre viteve me nr. te fletës poseduese 1387 Z.K Mitrovicë. 

Po ashtu pas hulumtimit ne arkivin e komunës se a ekziston ndonjë vendim 

për eksproprijim të pronës kontestuese  dhe përgjigja nga zyrtari i arkivës për 

ekspertin ishte se një vendim i tillë ne arkivin e Komunës se .... nuk ekziston, 

si dhe pas kërkesës se parashtruar arkivës se qytetit, nga zyrtari i këtij arkivi i 

është ofruar një dokumentacion  komplet ne lidhje me ish Bankosin te cilin 

dokumentacion ia ka bashkangjitur ekspertizës. 

Ndërsa eksperti i vlerësimit të paluajtshmërive Prof. H.M me datë 16.05.2018 

ka përpiluar ekspertizën dhe  ka konstatuar këtë gjendje: “Duke pasur 

parasysh pozitën dhe formën e kësaj patundshmërie  si dhe ne mbështetje të të 

dhënave  si në këtë ekspertizë  si dhe faktin  se prona ka potencial të zhvillimit 

të afarizmit, opinionet e marra nga qytetaret gjatë procedurës së ekspertimit, 

dinamikes se zhvillimit të ndërtimit te objekteve kryesisht dy-tri katëshe 



afariste qoft për aktivitete tregtare, banimi etj, e gjithë kjo nënkupton  se zonat 

për rreth kanë pasur zhvillim të hovshëm  dhe kjo vërtetohet nga imazhet 

satelitore  përfshirë edhe ndryshimet nëpër vite nga viti 2009-2015 si dhe 

intervistat qe kam pasur me banoret e asaj zone. Po ashtu nje lokal i shitur 

muaj më par  në afërsi  te pronës në fjalë në sipërfaqe prej  26 m2  është shitur 

për një çmim prej 65.000 €, qe i bie 2.500 € për m2, ku edhe ky lokal nuk 

kishte formë katrore por ishte ne formë të një trekëndëshi, andaj erdha në një 

konkluzion përfundimtar ku gjeta një mesatare  qe mendoj se është çmim real  

dhe i arsyeshëm prej 2,200 € m2 ku vlera e përgjithshme për 22 m2 është 

48.400 €”. 

Gjykata sipas propozimit të të autorizuarit të paditësit në cilësinë  e palës  e ka 

dëgjuar paditësin Z. RR.S nga .... , i lindur me datë 01......, me profesion tregtar 

të cilin gjykata e ka njoftuar me të drejtat dhe obligimet me paralajmërimin se 

dëshmia e rrejshme është vepër penale, dëshmitari ka deklaruar se i kam 

kuptuar udhëzimet e gjykatës.  

Në pyetjen e të autorizuarit të paditësit se çka dini në lidhje me  pronën në 

fjalë, kur është marr nga e paditura , a keni pranuar vendim me shkrim  a keni 

pranuar kompensim etj, paditësi-dëshmitari ka deklaruar se prona është marr 

me rastin e planifikimit të ndërtimit te objektit te Bankosit  ku më herët nuk e 

ka ditur saktësisht vitin, mirëpo tani pas konsultimit me zyrtarët e kadastrit  

ka kuptuar se ka qenë viti 1978 ku nga prindi e ka kuptuar se asnjëherë nuk 

është paguar për pronën në fjalë, ku ai edhe para luftës së fundit ka bërë 

kërkesa të shumta  te e paditura për kthimin e pronës në fjalë, mirëpo asnjë 

herë nuk ka marrë përgjigje. Më tutje pala- paditësi shtoi se ata qysh para 

luftës e kanë kuptuar se prona e marr ende figuron në emrin e familjes 

konkretisht babait  edhe pse faktikisht e njëjta nuk ka mundur të shfrytëzohet 

nga ana e familjes së tyre. Ku në këtë pronë ka qenë i ndërtuar një lokal  P+1 

nga 22m2 pra përdhesa dhe një kat i cili ka qenë i destinuar si servis për 

biçikleta, dhe ata nuk  kanë pranuar kurrfarë kompensimi  me ndonjë 

paluajtshmëri tjetër. Më tutje pala- paditësi shtoi se ata si familje në sistemin e 

kaluar kanë qenë të përndjekur  dhe jo vetëm kjo pronë po edhe shumë prona 

tjera  ua janë marr në qendër te qytetit  ku ma konkretisht kanë qenë 11 

lokale, ndërsa për pronën në fjalë nuk kanë tentuar ta  marrin në posedim dhe 

shfrytëzim  për shkak se së pari ka dashur që pronën në fjal ta barti nga emri i 

babait në emrin e tij. 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, lidhur me 

çështjen konkrete juridike, gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit 

kryesor-publik, sipas propozimit të palëve ka administruar provat relevante 



dhe atë: Lexohet certifikata e pronësisë me numër të njësisë 01412-1 me datë 

të lëshimit 19.03.2015, kërkesa e datës 23.03.2015, ankesa e datës 

29.04.2015, vendimi i datës 27.04.2015, procesverbali i daljes në vend i datës 

05.03.2018, ekspertiza gjeodete e datës 21.03.2018 së bashku me kopjen e 

planit, certifikata e pronësisë  me numër të njësisë 01042-1 e dt. 23.03.2018, 

orto- fotot, dosja e ndërtimit  dhe planifikimit te Bankosit të bashkangjitur 

ekspertizës se gjeodezisë, raporti vlerësues i datës 16.05.2018. 

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

bashku, mbështetur në dispozitat nga neni  8 i Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, arriti në përfundimin se në këtë çështje juridike civile duhet 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

Nuk është kontestues fakti se prona në fjalë apo ngastra 1412-1 në sipërfaqe 

prej 0.00.22 ha evidentohet në emër të paditësit, kjo vërtetohet  në bazë të 

këtyre provave: certifikatës së pronësisë, ekspertizës së gjeodezisë. 

Nuk është kontestues fakti se paditësi të drejtën e pronësisë mbi këtë pronë e 

kishte fituar në bazë të trashëgimisë apo mënyrës derivative të fitimit të 

pronësisë, kjo vërtetohet në bazë të certifikatës së pronësisë dhe ekspertizës së 

gjeodezisë. 

Paditësi me kërkesë iu ka drejtuar  të paditurës lidhur me kompenzimin e 

pronës e cila evidentohet në emër të paditësit, kjo vërtetohet nga kërkesa e 

datës 23.03.2015 e  cila gjendet në shkresat e lëndës. 

Me vendimin  e lëshuar nga Komuna e .... me datë 27.04.2018, paditësit i është 

refuzuar kërkesa lidhur me qështjen e kompensimit të pronës me arsyetimin e 

inkompetencës lëndore.  

Për gjykatën nuk është kontestues fakti se paditësit ju ka mohuar e drejta e 

shfrytëzim të lirë të pronësisë dhe kjo bie ndesh me nocionin e të drejtës së 

pronësisë pasi që e drejta e pronësisë është e drejt subjektive e karakterit 

absolut që titullarit të saj i bën të mundur qe sendin e caktuar qoftë i 

luajtshëm apo i pa luajtshëm ta përdori, shfrytëzoj dhe disponoj në mënyrën 

ma absolute të mundëshme pra pa pengesa dhe ndërhyrje nga personat e tretë, 

ndërsa në rastin konkret prona e paditësit është shndërruar në shesh i cili 

shërben për nevoja të  përgjithshme. 

Gjykata ka gjetur se lidhur me pronën në fjalë paditësi e as paraardhësit e tij 

asnjëherë nuk janë kompensuar, kjo vërtetohet nga ekspertiza e gjeodezisë  ku 

eksperti ka deklaruar se pas hulumtimit ne arkivin e komunës se a ekziston 



ndonjë vendim për ekospropim të pronës kontestuese  dhe përgjigja nga zyrtari 

i arkivës është se një vendim i tillë ne arkivin e Komunës se .... nuk ekziston, si 

dhe pas kërkesës se parashtruar arkives se qytetit, nga zyrtari i këtij arkivi më 

është ofruar një dokumentacion  komplet ne lidhje me ish Bankosin te cilin 

dokumentacion ja kam bashkangjitur ekspertizës të cilës ekspertizë gjykata ja 

fali besimin e plotë. 

Faktin e kompensimit me asnjë provë nuk arriti ta vërteton e paditura. 

Lidhur me  vlerën e paluajtshmeris kontestuese gjykata u bazua në ekspertizën 

e ekspertit te vlerësimit të paluajtshmërive  të cilës ja fali besimin e plotë, i cili 

ka konstatuar se duke pasur parasysh pozitën dhe formën e kësaj 

patundshmërije  si dhe ne mbështetje të të dhënave  si në këtë ekspertizë  si 

dhe faktin  se prona ka potencial të zhvillimit të afarizmit, opinionet e marruar 

nga qytetaret gjatë procedurës së ekspertimit, dinamikes se zhvillimit të 

ndërtimit te objekteve kryesisht dy-tri katëshe afariste qoftë për aktivitete 

tregtare, banimi etj, erdha në një konkluzion përfundimtar ku gjeta një 

mesatare  qe mendoj se është çmim real  dhe i arsyeshëm prej 2,200 € m2 ku 

vlera e përgjithshme për 22 m2 është 48.400 €. 

Gjykata me rastin e vendosjes si në dispozitiv të këtij aktgjykimi mori për bazë   

shkresat te cilat gjenden në këtë lëndë, ekspertizës së ekspertit te gjeodezisë si 

dhe ati të vlerësimit të paluajtshme rive, deklarimit të palëve si dhe dëgjimit të 

paditësit si  palë të cilës dëshmi ja fali besimin e plotë pasi që e njëjta dëshmi 

përputhej me shkresat e lendes, erdhi në përfundim pasi që paditësi është 

pronar i vetëm legjitim i paluajtshme ris në fjalë si dhe pasi që paraardhësit të 

tij i është marrë në vitin 1987 dhe nuk i është bërë asnjëherë kompensimin   

erdhi në përfundim se duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke 

e detyruar te paditurën qe të bëj kompensimin në emër të paluajtshme ris  ose 

t’ia njeh te drejtën e pronësisë dhe t’ia dorëzoj ne shfrytëzim të lirë një lokal 

afarist  në sipërfaqe prej 22 m2 pronë e të paditurës. 

Po ashtu gjykata me rastin e vendosjes  si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi u bazua në nenin 1, 2, 3 në lidhje me nenin 8 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore pasi që e drejta e pronësisë është e 

drejt subjektive e karakterit absolut dhe si e tillë gëzon mbrojtje ne te gjitha 

sistemet. E drejta e pronësisë në send të paluajtshëm i cili është i regjistruar 

ne librat kadastral,  vlen supozimi se sendi është në  pronësi te personit ne 

emrin e te cilit është regjistruar, andaj e paditura në momentin e ndërtimit te 

sheshit ka qen në dijeni se është duke punuar në token e huaj pa respektuar 

asnjë procedurë te paraparë ligjore qe do të ishte p.sh. shpronësimi dhe 



kompensimi i të njëjtës, e në të kundërtën ka vepruar në kundërshtim me 

dispozitat e cekura më lart e veçanërisht me nenin 8 të ligjit te lartcekur i cili 

shprehimisht parasheh se “ E drejta e pronësisë mund te merret ose te 

kufizohet vetëm me kushtet e parapara me ligj, në pajtim me kushtetutën”, 

ndërsa neni 46 i Kushtetutës se Republikës së Kosovës 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 nga prona në mënyrë arbitrare, 

Republika e Kosovës ose Autoriteti Publik i Republikës së Kosovës mund te 

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” në lidhje me protokollin I te Konventës Evropiane për të Drejtat 

dhe Lirive të Njeriu. 

Se paditësit  i takon e drejta në kompensim lidhur me pronën e cila evidentohet 

në emër te tije, e qe e paditura e ka përshtatur duke e bërë shesh pa e 

kompensuar, gjykata duke u bazuar në nenin 15 te ligjit për Shpronësimin e 

Pronës së Paluajtshme thotë se “Kompensimi bëhet në bazë të vlerës së tregut 

të pronës, e cila përcaktohet në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe aktet 

nënligjore të miratuara në përputhje me paragrafin 6. të këtij neni”. 

Gjithashtu gjykata duke u bazuar në dispozitat ligjore të Ligjit të  vjetër të 

Marrëdhënieve të Detyrimeve ma saktësisht duke u bazuar në nenin 154 par 1 

i cili flet për shkaktimin e dëmit si dhe barrën e përgjegjësisë i cili thotë “ Kush 

i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se 

dëmi është shkaktuar pa fajin e tij, ndërsa neni 155 i po të njëjtit nen flet për 

dëmin i cili thotë “Dëmi është zvogëlimi i pasurisë së dikujt (dëm i zakonshëm) 

dhe pengimi i rritjes së saj (fitimi i humbur), si dhe shkaktimi tjetrit i dhembjes 

fizike, vuajtjes psikike ose frikës (dëmi jo material)”. 

Se e paditura ka përgjegjësi në bazë të fajësisë pasi që e ka ditur ose është 

dashur ta dijë se prona në fjalë është pronë private dhe nuk mund te merret pa 

u zbatuar dispozitat ligjore lidhur me shpronësimin dhe kompensimin e të 

njëjtës  , gjykata këtë e vërteton  duke u  bazuar në nenin 158 i Ligjit të vjetër 

të Marrëdhënieve të Detyrimeve i cili  thotë “ Fajësia ekziston kur dëmtuesi e 

ka shkaktuar dëmin pa dashje apo nga pakujdesia”.  

Ndërsa neni 185 i Ligjit të vjetër të  Marrëdhënieve të Detyrimeve i cili flet për 

Rivendosjen e gjendjes së mëparshme dhe shpërblimi në të holla ku par.1 thotë 

“Personi përgjegjës ka për detyrë ta rivendosë gjendjen e cila ka qenë para se të 



shkaktohet dëmi” më tutje par.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 shpërblimin në të holla”, par. 3 po ashtu 

thotë “Kur rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk është e mundur, apo kur 

gjykata konsideron se nuk është e domosdoshme që këtë ta bëjë personi 

përgjegjës, gjykata do të caktojë që ai t`ia paguajë të dëmtuarit shumën 

përkatëse në të holla në emër të shpërblimit të dëmit”, ndërsa par. 4  thotë 

“Gjykata do t`i gjykojë të dëmtuarit shpërblimin në të holla kur ai këtë e 

kërkon, me përjashtim kur rrethanat e rastit konkret e arsyetojnë rivendosjen e 

gjendjes së mëparshme”, andaj gjykata duke u bazuar në dispozitat e 

lartcekura si dhe duke u bazuar  në faktin se prona qe tani shfrytëzohet si 

shesh është pothuajse 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, ose me një lokal, ose me një paluajtshme ri në 

sipërfaqe të njëjtë gjykata vendosi si ne dispozitiv duke e obliguar te paditurën 

qe ta përmbush obligimin ose me kompensim ne te holla ose me një lokal ne 

sipërfaqe të njëjtë. 

E drejta e paditësit lidhur me kompensimin e dëmit material  bazohet në nenin 

189 të Ligjit të vjetër të  Marrëdhënieve të Detyrimeve i cili thotë “  I dëmtuari 

ka të drejtë si për kompensim të dëmit të thjesht ashtu dhe për fitimin e 

munguar”, ndërsa par. 2 i po të njëjtit nen thotë “Shuma e dëmit të thjeshtë 

caktohet sipas çmimeve në kohen e nxjerrjes se vendimit gjyqësorë, me 

përjashtim te rasteve kur ligji urdhëro diçka tjetër”, po ashtu neni 190 i po të 

njëjtit ligj thotë “ Gjykata duke marr parasysh edhe rrethanat qe kanë lindur 

pas shkaktimit të dëmit, do të gjykoj kompensimin në një shumë qe nevojitet  

qe gjendja materiale e dëmtuesit  të sjell atje ku do të ishte po të mos kishte 

veprim dëmtues ose ometim”, andaj gjykata me rastin e vendosjes si ne 

dispozitiv pasi që paditësi ka kërkuar vetëm kompensimin e dëmit material e jo 

edhe fitimin e humbur e duke u bazuar ne dispozitat e lartcekura konsideron 

se shuma e cila është caktuar qe ti kthehet paditësit ose ndonjë lokal qe është 

në pronësi të të paditurës konsideron se është shumë e nevojshme apo 

kompensim real dhe të drejtë 

Në rastin konkret paditësit nuk mund t’i revendoset gjendja sepse pronar nuk 

mund t’i kthehet në posedim dhe shfrytëzim pasi është ndrruar destinimi i saj 

dhe se tani është destinuar për shesh që shërben për përdorim të 

përgjithshëm, mirëpo paditësi mund të kompensohet në natyrë duke iu njohur 

e drejta e pronësisë në një lokal tjetër sikurse është cek në dispozitiv lokal ky i 



ndërtuar në qendër tregtare pronë e të paditurës, zona është e njëjtë sipërfaqja 

e njëjtë, apo kompensimi në para sikurse e ka dhënë eksperti për vlerësim. 

Vendimin që pala e paditur t’i bartë  shpenzimet e procedurës, Gjykata e ka 

mbështetur në dispozitën nga neni 449 dhe 452 par 2, të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore. 

Lartësia e shpenzimeve të procedurës të aprovuara  i referohet shpenzimeve të 

përfaqësuesit të autorizuar të paditëses  për 4  seanca të mbajtura, prej 135.20 

Euro,  në total prej 540.80 €, për dy ekspertiza gjyqësore shumën prej 250 €, 

për përpilim të padis shumën prej 108 €, për taks gjyqësore shumën prej 20 € , 

të gjitha këto në afat 15 ditor nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi nën 

kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 Gjykata aktgjykimin e saj e  bazoi  ne nenin 143 par 1 te LPK-se. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

C.nr.409/2015 data 31.07.2018 
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 Faton Ademi  

 

 

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

ankesë, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit te këtij aktgjykimi, Gjykatës 

se Apelit ne Prishtine. Ankesa ushtrohet përmes kësaj Gjykate. 


