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Numri i lëndës: 2019:236272 

Datë: 21.12.2022 

Numri i dokumentit:     03780047 

C.nr.494/2018 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICË – DEGA NË SKENDERAJ,  Departamenti i 

Përgjithshëm divizioni civil, gjyqtari Avdullah Mecinaj, ne çështjen juridike kontestimore  e 

paditësit R.J. nga Skenderaj, te  cilin me autorizim e përfaqëson av. Sh.I. nga Skenderaj, kundër 

te paditurës Qeveria e Republikës se Kosovës – Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe 

Infrastrukturës, e përfaqësuar nga  Avokatura Shtetërore e Kosovës - Avokati shtetëror i Kosovës 

B.K.  për  kompensim dëmi,  pas përfundimit te shqyrtimit kryesor, me datën 06.12.2022  jep 

këtë. 

 

       A K T G J Y K I M 

 

I.APROVHET pjesërisht e  bazuar kërkesëpadia e paditësit R.J. 

 

II. Detyrohet e paditura Qeveria e Kosovës – Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe 

Infrastrukturës  me seli ne Prishtinë që paditësit R.J. nga Skenderaj ne emër te kompensimit për 

marrjen ne mënyre arbitrare te paluajtshmerisë, e evidentuar si ngastër kadastrale P-nr.... me 

kulturë arë ne vendin e quajtur... Zona Kadstrale..., me sipërfaqe prej 12m2 të i paguaj shumën 

prej 3,684.00 euro me kamat ligjore 8% nga parashtrimi i padisë me dt.26.12.2018 e deri ne 

pagesën definitive ne afat prej 15 dite nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi  

 

III. Obligohet Qeveria e Kosovës – Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe 

Infrastrukturës  me seli ne Prishtine, qe paditësit R.J. ti paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore ne shume prej 1,084 euro, ne afat prej 15 dite nga dita e marrjes se këtij aktgjykimit. 

 

IV. Obligohet paditësi ta paguaj taksen gjyqësore për padi shumen prej 40 euro ne afat prej 10 

dite nga marrja e këtij aktgjykimi.   

                     A r s y e t i m 
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Paditësi R.J. përmes te autorizuarit ne ketë gjykate e ka dorëzuar padinë me dt. 26.12.2018 

kundër te paditurës Qeveria e Kosovës – Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe 

Infrastrukturës  me seli ne Prishtinë për kompensimin e demit qe ju është shkaktuar nga e paditura 

e cila i ka marrë sipërfaqe te palujtshmerisë ne mënyre arbitrare, duke mos e zhvilluar procedurën 

e shpronësimit për zgjerimin e rrugës regjionale Klinë e Epërme – Skenderaj – Polluzhë dhe 

paditësi ju është drejtuar me kërkese te paditurës me qellim te pagesës te pronës se marrë por 

asnjëherë nuk ju është  përgjigjur e paditura. 

 

E paditura me parashtrese ne përgjigje te padis i ka propozuar gjykatës ndërprerjen e gjykimit të 

kësaj çështje juridike deri sa të përfundoj procedura e shpronësimit apo ta refuzojë ne tërësi si të 

pa bazuar kërkesëpadinë e paditëses. 

 

I autorizuari i paditësit ne seancën përgatitorë gjatë shqyrtimit kryesor dhe ne fjalën 

përfundimtare u deklarua se e paditura ne mënyre arbitrarë duke mos e zhvilluar procedurën e 

shpronësimit me rastin e zgjerimit të rrugës regjionale Klinë e Epërme – Skenderaj – Polluzhë  

paditësit ne mënyre arbitrare i ka marrë pasurinë e paluajtshme e evidentuar si ngastër kadastrale 

nr... vendi i quajtur.... ne sipërfaqe prej 12m2 ne të cilën është shtruar asfalti dhe trotuari i 

zgjerimit të rrugës dhe pas administrimit e precizoj kërkesëpadinë duke kërkuar shumën prej 

3,684.00 euro që u vërtetua nga eksperti për vlerësimin e paluajtshmërive dhe për sipërfaqen e 

marrë për interes publik  e ka marrë pasurin e paluajtshme pronë e paditëses të cilit i ka cenuar 

të drejtën duke mos e kompensuar deri me tani. 

 

Gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike ne ketë çështje juridike administroi si prova: vendimi 

preliminar nr.08/100 i dt.15.07.2016 lëshuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës, certifikata e 

pronës nr.793/2018 e dt.23.10.2018, ekspertiza C.nr.494/2018 e dt.07.09.2022, raporti i 

vlerësimit (ekspertiza) C.nr.494/2018 e dt.11.11.2022 

 

Gjykata ne kuptim te nenit.8 te LPK-së vlerësoi secilën prove dhe te gjitha se bashku ne 

lidhshmëri lidhur njëra me tjetrën vërtetoi se: 

 

Nga ekspertiza C.nr.494/2018  e dt.07.09.2022 dhe sqarimet e dhëna ne këtë ekspertizë si dhe 

korrigjim e saj e hartuar nga eksperti G.H. – gjeodet ka dhen mendimin se pas krahasimit  
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te dhënave nga matjet gjeodezike ne teren ne Zonën Kadastrale... duke u bazuar nga matjet 

gjeodezike dhe krahasimi i gjendjes me te dhënat e vektorit nga DGJK ne kadastër   rezulton se 

ne ngastra kadastrale nr... me kulturë arë ne sipërfaqe prej S=398m2, ne vendin e quajtur... e cila 

është provë private ne emër te R.J. për zgjerimin e rrugës se asfaltuar duke përfshirë anën e 

djathtë dhe pjesën e rrugës – trotuarit ju është marrë sipërfaqja prej 12m2, që është caktuar nga 

elaborati i Ministrisë së Infrastrukturës  

 

Konstatimin dhe mendimin profesional te hartuar ne ketë ekspertize gjykata i dha besimin ne 

tërësi e cila është hartuar ne mënyre profesionale dhe ne harmoni me shkresat e lendes dhe 

eksperti për zgjerimin e rrugës neper te cilën ngastër kadastrale është ndërtuar rruga,  ja ka 

bashkangjitur edhe skicën me matjen e saktë të sipërfaqes se marrë prej 12m2 të cilën ekspertizë 

nuk e kundërshtuan palët ne procedurë. 

                    

Eksperti gjyqësor – vlerësuesi për paluajtshmeri i shkallës se parë S.B. ne raportin e vlerësimit 

(ekspertizë) C.nr.494/2018 te dt.11.11.2022 dhe korrigjimin e ekspertizës ne seancën kryesore 

ku është shënuar shuma gabimisht 36,840.00, ndërsa duhet te jetë për metër katror 307 euro 

shuma prej 3,684.00 euro, ka kryer vlerësimin e demit material qe iu është shkaktuar ne 

paluajtshmerin e paditësit e evidentuar si parcelë kadastrale nr... me kulturë arë, Zona 

Kadastrale... ne sipërfaqe prej 12m2  e cila ju është marrë për zgjerimin e rrugës, ka vlerën e 

përgjithshme ne shumë prej 3,684.00 euro. 

 

Konstatimin dhe mendimin profesional të cilin e ka dhëne eksperti vlerësues, i autorizuari i palës 

paditëse nuk e kundërshtojë me pretendim se është dhënë në mënyre profesionale. 

 

E paditura ka marrë vendimin preliminar nr.08/100 me të cilin është miratuar shpronësimi për 

interesin publik e pasurive te paluajtshme për zgjerimin e rrugës R.102 Klinë e Epërme – 

Skenderaj – Polluzhë, mirëpo nuk e ka kryer procedurën e shpronësimit bazuar ne Ligjin për 

Shpronësim të Pronës se Paluajtshme duke mos e nxjerrë vendimin përfundimtarë për 

shpronësim          

 

Gjykata  erdhi ne përfundim se paditësit ne mënyre arbitrare iu është marr pasuria e paluajtshme 

ne sipërfaqe te cekur ne dispozitiv dhe ne kundërshtim me ligjin pa e zbatuar procedurën e 

shpronësimit e parapare sipas ligjit, e drejt e cila iu është cenuar paditësit , meqenëse e paditura 

i ka shkaktuar dem material kompensimin te cilin e kërkon paditësi dhe një e drejt e tille është 
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vërtetuar nga ekspertizat gjyqësorë ku e drejta e pronës është e garantuar edhe me kushtetutë 

sepse askush nuk mund te privohet nga e drejta e pronës ne mënyre arbitrare, prandaj e obligoi 

te paditurën për kompensimin e demit e cila e mban përgjegjësin për shkaktimin e këtij demi.   

 

Baza juridike e kërkesëpadisë mbështetet ne nenin 136.1 te LMD dhe nenin 46 paragrafi 1 dhe 

3 te kushtetutës se Republikës se Kosovës . 

 

Për shpenzimet e procedurës kontestimore u vendos ne kuptim te nenit 449 dhe nenit  452 te 

LPK, ne te cilën janë për përpilimin e padisë 104 euro, për  taksën gjyqësore shumen prej 20 

euro,  për ekspertizën e gjeodezisë 200euro, për ekspertizë për vlerësuesin e paluajtshmerisë 200 

euro dhe për 4 përfaqësime ne seanca nga 135 euro e në total shumën prej 540 euro, e në shumë 

të përgjithshme 1,084.00 euro.      

      

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE – DEGA NE SKENDERAJ  

                              Departamenti i Përgjithshëm  

                                            C.nr.494/2018  me dt.06.12.2022                                    

     Gjyqtari, 

                                Avdulla Mecinaj  

 

UDHËZIME LIGJORE: Palët kanë te drejt ankese ne gjykatën e Apelit ne Prishtinë, përmes 

gjykatës Themelore ne Mitrovicë – Dega në Skenderaj, ne afat brenda 15 ditësh nga marrja e 

këtij aktgjykimi. 

 

 

 

 


