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Numri i lëndës: 2020:076151 

Datë: 26.06.2020 

Numri i dokumentit:     00991251 
C.nr.49/20 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI-Departamenti i 
Pergjthshem-Divizioni Civil, i perbere nga Gjykatesi Individual Besnik Feka, ne 
çeshtjen juridike te paditesit S.D. nga Vushtrria, te cilin me autorizim e perfaqeson 
av. Xhafer Maliqi nga Vushtrria, kunder te paditures Komuna - Vushtrri, te cilen me 
autorizim e perfaqeson perfaqesuesi ligjor I.G. per shkak te kompensimit te prones 
sipas vleres reale per shkak te marrjes se saj nga e paditura,  gjykata pas mbajtjes se 
seances kryesore publike ne prezence te perfaqesuesve te paleve, gjykata me dt: 
26.06.2020, jashte seances nxjerr kete : 

A K T GJ Y K I M 

I.APROVOHET kerkesepadia e paditesit S. D. nga Vushtrria ashtu qe: 
 
II.OBLIGOHET e paditura Komuna e Vushtrrise, qe ne emer te kompensimit te 
pasurise se paluajtshme parceles kadastrale P-70202016-00485-4, ne vendin e 
quajtur “V./M.T.”e cila evidentohet ne Çertifikaten e Prones nr. UL-70202016-00554 
ZK/Vushtrri, me siperfaqe te marre nga e paditura per interes publik-rregullimin e  
rrethrrotullimit prej 12.71 m2, dhe ne emer te kompensimit per demin e shkaktuar 
per pjesen e mbetur te paluajtshmerise prej 0.87.29 m2, t’ia paguaje paditesit S. D. 
nga Vushtrria, shumen totale te kompensimit prej 21,159.71 euro (njezet e njemije 
e njeqind e pesedhjete e nente euro e shtatedhjete e nje cent), me kamate ligjore 
prej 8% vjetore, duke filluar nga data e nxjerrjes se aktgjykimit te kesaj gjykate dt: 
26.06.2020, e gjer ne permbushjen perfundimtare te detyrimit. 
 
II.OBLIGOHET e paditura qe ne emer te shpenzimeve procedurale, paditesit t’ia 
paguaje shumen totale prej 2,210.30 euro, dhe ate: ne emer te takses gjyqesore per 
padi shumen prej 25 euro, ne emer te  hartimit te ekspertizes se gjeodezise shumen 
prej 211.50 euro, ne emer te hartimit te ekspertizes se ndertimtarise shumen prej 
250 euro, ne emer te perpilimit te padise shumen prej 101.40 euro, ne emer te 
perfaqesimit per 6 seanca gjyqesore nga I autorizuari I paditesit shumen prej 1,622.40 
euro (per secilen séance gjyqesore shumen nga 270.40 euro), te gjitha keto ne afat 
prej 15 ditesh, nga dita e plotefuqishmerise se ketij aktgjykimi, nen paralajmerimin e 
permbarimit te detyrueshem. 

A r s y e t i m 

Paditesi, S. D. nga Vushtrria, permes te autorizuarit te tij av. Xhafer Maliqi nga 
Vushtrria, ka ushtruar padi kunder te paditures Komuna e Vushtrrise dhe me 
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precizimin e padise, ka kerkuar nga gjykata qe ne emer te kompensimin per 
paluajtshmerine si ne dispozitiv ne siperfaqe prej 100 m2, te kompensoj vleren sipas 
çmimit real te tregut te konstatuar ne ekspertize. 

E paditura, permes perfaqesuesit ligjor brenda afatit ligjor ka ushtruar pergjigjje ne 
padi, duke mos kontestuar pjeserisht kerkesepadine e paditesit, ashtu qe, per 
siperfaqen e marre prej 13 m2  ka kerkuar qe vleresimi I kesaj siperfaqeje te behet 
sipas çmimit real te tregut, duke I propozuar gjykates qe per pjesen tjeter padine ta 
refuzoi te pabazuar. 

Gjykata, ka caktuar seancen gjyqesore ne te cilen ka prezentuar I autorizuari I 
paditesit av. Xhafer Maliqi dhe perfaqesuesi ligjor I te paditures I. G. 

Ne fjalen perfundimtare I autorizuari I paditesit av. Xhafer Maliqi deklaroi: mbetem ne 
teresi prane padise dhe kerkesepadise se precizuar me shkrim, konsideroj se nga 
provat e administruara eshte vertetuar baza e kerkesepadise, ashtu qe i propozoj 
gjykates qe te njejten ta aprovoj ne teresi te bazuar, duke e obliguar te padituren qe 
paditesit t’ia paguaje shumen e precizuar ne parashtrese me kamate ligjore prej 8% 
qe nga dita e ushtrimit te padise, e deri ne pagesen definitive te detyrimit.   

Ne fjalen perfundimtare perfaqesuesi ligjor I te paditures I. G. deklaroi: mbetem ne 
teresi prane pergjigjjes ne padi dhe deklarimeve nga seancat e kaluara, duke e 
kundershtuar pjeserisht kerkesepadine e paditesit, per pjesen jashte siperfaqes se 
marre prej 12.71 m2, ndersa pjesen tjeter propozoj qe te refuzohet e pabazuar, 
respektivisht ta refuzoj kerkesepadine ne ngritjen e çmimit prej 15%. Shpenzimet e 
procedures nuk I kerkojme. 

Ne proceduren e provave, gjykata bazuar ne nenin 7 dhe 8 te LPK-se, lexoi: Çertifikaten 
e prones, kopjen e planit, aktvendimi per leje ndertimore dt: 04.04.1992, aktvendimi 
I te paditures dt: 19.01.2018, eskpertiza e ekspertit te ndertimtarise dt: 20.10.2019, 
procesverbali I daljes ne vendngjarje dt: 09.11.2018, dhe pas shqyrtimit bashkarisht 
te te gjitha ketyre provave, gjykata vertetoi kete gjendje: 

Nuk eshte kontestues se paditesi S. D. eshte pronar I vetem I paluajtshmerise-
pasurise se paluajtshme si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi dhe se kjo paluajtshmeri 
eshte toke ndertimore. 

Nuk eshte kontestues mes paleve fakti se e paditura pa zbatuar proceduren e 
shpronesimit me qellim te rregullimit te infrastruktures-rrethrrotullimit nga 
paluajtshmeria e paditesit ka marre siperfaqen prej 12.71 m2, dhe ka mbetur 
siperfaqja tjeter e pashpronesuar prej 0,87.29m2, nga siperfaqja e teresishme prej 100 
m2. Per ndergjyqesit edhe pas hartimit te ekspertizes se gjeodezise siperfaqja e marre 
nga e paditura nuk ishte kontestuese. 

Gjykata, me qellim vleresimit te çmimit ne emer te siperfaqes se marre nga e paditura 
pas propozimit te pales paditese, ka caktuar ekspertin nga lemia e ndertimtarise 
Selman Boqolli nga Prishtina, I cili ne mendimin dhe konstatimin e dhene me shkrim 
te dt: 20.10.2019, ka konstatuar se paluajtshmeria lendore P-70202016-00485-4, me 
rastin e rregullimit te infrastruktures-rrethrrotullimit ka marre nga paluajtshmeria e 
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paditesit siperfaqen prej 12.71 m2, ndersa ka mbetur siperfaqja prej 0,87.29 m2, 
mirepo, per shkak se sipas rregullatives ligjore, paditesi nuk mund te beje asnje 
ndertim ne siperfaqen e mbetur te tokes ndertimore, ashtu qe, vleresimi duhet te behet 
per tere siperfaqen e palaujtshmerise lendore prej 100 m2, ashtu qe, I njejti pas 
vleresimit te te gjitha kritereve te ndertimit, sociale, ekonomike, teknike, ka ardhe ne 
perfundim se kompensimi I teresishem I paluajtshmerise lendore eshte shuma totale 
prej 21,159.71 euro, marre parasysh faktin se nga kushtet dhe kriteret ne fjale, çmimi 
I kompensimit peson rritje prej 15%, ashtu qe, nga eksperti I njejte eshte caktuar 
shuma si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi. 

Gjykata, me rastin e vendosjes, perderisa faktet tjera mes ndergjyqese nuk ishin 
kontestuese, perveç lartesise se çmimit te caktuar, me rastin e vendosjes, ekspertizese 
se ekspertit te ndertimtarise  ia fali besimin e plote, pasiqe, e njejta ishte e 
pranueshme, bindese, argumentuese dhe e shtjelluar dhe arsyetuar mjaftueshem, kjo 
per faktin se edhe ne shkresat e lendes, nuk ka ndonje prove nderlidhese qe ne raport 
me ekspertizen e ndertimtarise, gjykates do ti perbenin baze per vleresim ndryshe te 
provave me rastin e caktimit te lartesise se kompensimit. Njashtu edhe vlera e shtuar 
prej 15% nga eksperti ne çmimin e vleresuar nga kriteret e permnedura ne ekspertize, 
per gjykaten ishte bindese dhe e pranueshme dhe e argumentuar mjaftueshem, ashtu 
qe, gjykata ekspertizes ne fjale ne teresi ia fali besimin dhe e pranoj ne teresi me rastin 
e vendosjes se lartesise se çmimit.Bindjen e gjykates se ekspertiza ne fjale eshte e 
pranueshme, e perforcon edhe fakti se ekserti ne fjale ka bere krahasimin e pronave 
fqinje apo te peraferta siç i ka pershkruar edhe ne forme tabelare ne ekspertize dhe 
ate kontraten e legalizuar te noteri me numer LRP.nr.10638/2018, dt: 06.09.2018, e 
cila eshte ne distance me parcelen lendore prej 230 metra, ashtu qe, kjo parcele eshte 
shiteblere ne çmimin prej 225.99 euro per 1 m2, njeashtu I eshte referuar edhe 
parcelave tjera te peraferta ne zonen perkatese dhe ate parceles kadastrale 1045-0 ku 
vleresimi nga organi I shpronesimit ka qene 170 euro per 1 m2, pastaj parcela 1046-
0, ku gjithashtu vleresimi per kete parcele ka qene 170 euro per 1 m2, dhe parc.kad. 
1047-0, ku gjithashtu vleresimi per 1 m2 ka qene 170 euro. Te gjitha keto parcel ate 
pershkruara me larte qe kane sherbyer si baze per aplikimin e metodes krahasuese 
jane toke ndertimore sikurse parcela lendore, dhe meqenese, eshte aplikuar mesatarja 
e çmimit te tregut, marre parasysh çmimet e cekura me larte, eshte perfunduar qe 
shuma e kompensimit per parcelen ne fjale ne teresine e saj prej 100 m2, eshte shuma 
prej 18,399.75, duke I shtuar kesaj edhe vleren e rritjes prej 15%, per shkak te 
kritereve te ndertimit, ekonomike, sociale, eshte konstatuar se shuma totale e 
kompensimit eshte 21,159.71 euro. Gjykata, nisur nga te gjitha keto, gjeti se 
ekspertiza ne fjale ka argumentuar te gjitha arsyet e caktimit te çmimit dhe rritjes se 
tij ne shkalle prej 15%, pasiqe, ne kete parcele paditesit I pamunesohet rindertimi ne 
te ardhmen per shkak te siperfaqes se mbetur te paluajtshmerise e te cilen ai mund 
ta shfrytezoj, mirepo jo per ndertim, porse per arsye tjera, ashtu qe, mbi bazen e ketyre 
arsyeve, ekspertiza ne fjale eshte e pranueshme ne teresine e saj per gjykaten, ngase 
e njejta vetem ne perqindjen prej 15% te rritjes se vleres ishte kontestuese per te 
padituren, ndersa per paditesin ishte kontestuese lartesia e saj per shkak se 
konsiderohet vlere e ulet.  
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Gjykata, edhe perkunder kontestimit te kesaj ekspertize, konstatoi se ne shkresat e 
lendes, nuk ka prova tjera argumentuese dhe provuese qe do te provonin te kunderten 
e konstatimit ne ekspertize, ashtu qe, meqenese e njejta eshte dhene nga eksperti I 
lemise perkatese te ndertimtarise e njejta nga gjykata konstatohet se eshte e 
argumentuar, bindese dhe e shtjelluar dhe arsyetuar mjaftueshem sipas te gjithe 
parametrave te lejueshem per caktimin e çmimit te tregut, atehere, gjykata edhe te 
njejten e akceptoi ne teresine e saj. 

Rrjedhimisht, me nenin 136, par.1 te Ligjit Mbi Marredheniet e Detyrimeve 
percaktohet Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç 
nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”, njashtu me nenin 169, 
par.1 te ketij ligji parashihet “Personi përgjegjës ka për detyrë ta rivendosë 
gjendjen e cila ka qenë para se të shkaktohet demi”, ndersa ne nenin 169 par.3 
citohet “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”. 

Vijimisht, edhe me Ligjin per Shpronesimin dhe Pronen e Paluajtshme nr.03/L-139, 
ne nenin 15, par.1 thuhet “ 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”,ndersa ne 
par.2 te te njejtit nen citohet” Kompensimi përfshin kompensimin e drejtpërdrejtë 
të dëmit i cili mund të dëshmohet, i cili i shkaktohet personit të shpronësuar 
si pasojë e shpronësimit plus vlerën e pronës së paluajtshme të shpronësuar, 
duke përfshirë – nëse është e aplikueshme - pjesët akcesore dhe frutat e saj”, 
meqenese, ne rastin konkret e paditura nuk ka zhvilluar procedure te shpronesimit, 
atehere ne procedure kontestimore, gjykata gjeti se te njejtit mbi bazen e nenit 36 dhe 
37 te Ligjit per Shpronesimin I takon kompensimi vertetuar ne lartesine e tij permes 
gjykates si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi, pasiqe, te njejtit edhe nga ekspertiza e 
ekspertit te ndertimtarise konstatohet se I eshte shkaktuar dem si ne marrjen e 
siperfaqes se shpronesuar, njeashtu edhe ne siperfaqen e mbetur te paluajtshmerise 
lendore per shkak te pamundesise se tij ne shfrytezimin e kesaj siperfaqeje ne 
perputhje me qellimin e tij, duke marre parasysh se kjo paluajtshmeri eshte toke 
ndertimore dhe te njejtit I eshte pamundesuar ndertimi ne te ardhmen mbi siperfaqen 
e mbetur dhe kjo siperfaqe nuk mund te shfrytezohet per qellime ndertimi per shkak 
te mbetjes se saj me pak se 1 ari. 

Gjykata me rastin e vendosjes, pati parasysh edhe kundershtimet e perfaqesuesit te 
te paditures lidhur me caktimin e çmimit sidomos rritjes se tij ne shkalle prej 15% nga 
eksperti I ndertimtarise, si dhe kundershtimet e perfaqesuesit te paditesit se çmimi 
percaktuar ne ekspertize eshte e ulet, mirepo, te njejtat kundershtime gjykata I refuzoi 
te pabazuara, per faktin se te dy perfaqesuesit me asnje prove te administruar nga 
gjykata nuk arriten te vertojne lartesine ndryshe te çmimit ne emer te kompensimit 
per paluajtshmerine lendore, e nuk arriten te vertetojne edhe faktin se rritja e çmimit 
ne shkalle prej 15% nuk duhet te aplikohet ne rastin konkret, ashtu qe, ne mungese 
te ketyre provave, gjykata, gjeti se kundershtimet e te njejteve jane te paqendrushme 
ne rastin konkret. 
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Gjykata, lidhur me kamatën ligjore, iu referua nenit 382,par.1 te Ligjit per 
Marredheniet e Detyrimeve nr. 04/L-077, ne te cilin parashihet “Debitori që vonon 
në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, përpos borxhit kryesor, edhe 
kamatën”, ndersa referuar nenit 382, par.2 te këtij ligji parashihet lartësia e 
kamatvoneses, ne te cilin thuhet “Lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind 
(8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj te veçante”, poashtu sa i 
përket afatit te rrjedhjes se kamatëvonesës, gjykata iu referua aktgjykimit te Gjykates 
Supreme te Kosoves Rev.nr. 284/2019, dt: 07.10.2019, ku përcaktohet se rrjedhja 
e kamatëvonesës per detyrimet ne te holla, përcaktohet nga data e nxjerrjes se 
vendimit te shkalles se pare. 

Lidhur me shpenzimet e procedures, iu referua nenit 452, par.1 te Ligjit per Procedure 
Kontestimore, dhe gjeti se paditesit I njihen shpenzimet e caktuara ne piken II te 
dispozitivit, marre parasysh faktin se te njejtat kane qene te domosdoshme ne 
vertetimin e pretendimeve te tij si ne padi, andaj, edhe vendosi si ne dispozitiv. Lidhur 
me per llogaritjen e shpenzimeve te perfaqesimit, takses gjyqesore per padi dhe 
perpilimit te padise, gjykata iu referua Tarifes se Odes se Avokateve te Kosoves, ashtu 
qe, meqenese kerkesa e paditesit ishte mbi vleren prej 10.000 euro, per lartesine e 
ketyre shpenzimeve vendosi sipas tabeles se bashkangjitur kesaj tarife, perkatesisht 
grupit tarifor 6 dhe 7. 

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

 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI 
Departamenti I Pergjithshem-Divizioni Civil 

C.nr.49/20, dt: 26.06.2020 
 
 

                                                                                                 GJ Y K A T E S I 
    Besnik Feka 
 
 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kunder ketij aktgjykimi, lejohet e drejta ne ankese, 
ne afat prej 15 ditesh, nga dita vijuese pas dites se pranimit te ketij aktgjykimi, 
Gjykates se Apelit ne Prishtine. Ankesa ushtrohet permes kesaj gjykate. 

 


