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Numri i lëndës: 2019:145937 

Datë: 28.11.2019 

Numri i dokumentit:     00695476 

              C.nr.70/16 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Fahret Vellija, në kontestin e paditësve A.Z dhe B.B që të dytë nga Ferizaj, të cilët i përfaqëson 

i autorizuari i tyre av. F.T nga Kaçaniku, kundër të paditurës Komuna e Prizrenit të cilin e 

përfaqëson i autorizuari i saj Sh.K, punëtorë pranë të njëjtës, për shkak të kompensimit të 

palujatshmërisë, vlera e kontestit 170.000 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datën 

13.11.2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësve A.Z dhe B.B që të dytë nga 

Ferizaj dhe OBLIGOHET e paditura komuna e Prizrenit, të bëjë kompensimin për 

paluajtshmërin dhe të për: ngastrën kadastrale ... ZK Prizreni, me sipërfaqe të përgjithshme prej 

38 m2, në shumë prej 73.000,00 eurove, me kamat në lartësi prej 7 %, duke e llogaritur nga 

dita e marrjes së këtij aktgjykimi (13.11.2019), deri në pagesën definitive, të gjitha këto në 

afatin 15 ditor nga dita plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

II. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë përmbi shumat e aprovuar sikurse në pikën I të 

dispotizivit të këtij aktgjykimi dhe kamatës më të lartë se kamata e caktuar në pikën I të 

dipozitivit të këtij aktgjykimi refuzohet si e pa bazuar. 

 

II. OBLIGOHET e paditura komuna e Prizrenit, që paditësve ti paguaj shpenzimet e 

procedurës dhe atë në vlerë prej 2252.48 euro, të gjitha këto në afatin 15 ditor nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

 Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

 Paditësi A.Z, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi kundër Komunës së Prizrenit, për 

shkak të kthimit apo kompensimit të paluajtshmërisë. Padia e parashtruar është precizuar si në 

kuptim subjektiv ashtu edhe në kuptim objektiv të saj. Në cilësinë e paditësit përveç paditësit 

A.Z është shtuar edhe paditësit B.B, ndërsa me precizimin e kërkesëpadisë paditësit tashmë 

kanë kërkuar vetëm kompensimin e paluajtshmërisë. 

 

Edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i paditësve ka theksuar se mbetet në tërësi 

sikurse në padinë e ushtruar dhe kërkesëpadisë së precizuar përmes parashtresës së datës 

03.01.2018, precizimit i cili është bërë pas marrjes së ekspertizës së vlerësimit të 

paluajtshmërisë. Sipas tij nga provat e administruara është vërtetuar se paditësit janë pronar 
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juridik të paluajtshmërisë kontestuese ndërsa e paditura është në shfrytëzim të saj dhe se e 

njëjta me asnjë provë të vetme materiale nuk ka arritur të dëshmojë se kishte paguar 

kompensim për këtë pronë me ndonjë akt të shpronësimit. I njëjti shtoi se sa i përket raportit 

plotësues të vlerësimit gjykata nuk duhet ti fal besimin për faktin se është bërë pa propozim të 

palëve ndërgjyqëse. Gjykatës i ka propozuar që kërkesëpadinë e precizuar të aprovoj në tërësi 

si të bazuar. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar sipas tarifës së OAK-së.  

 

 I autorizuari i të paditurës përmes përgjigjes me shkrim ndaj padisë të dorëzuar gjykatës 

me datën 14.02.2017, e ka kontestuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve. Duke i propozuar 

gjykatës që kërkesëpadinë e paditësve të refuzoj si të pa bazuar.  

 

Edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i të paditurës ka deklaruar se mbetet pranë 

deklarimeve në përgjigje në padi, duke theksuar se kërkesa e paditësve është vjetërsuar. Sipas 

tij e paditura asnjëherë nuk e ka zhvilluar një procedurë të eksproprijimit  në lidhje me 

sipërfaqen kontestuese dhe se me raport të vlerësimit gabimisht është bërë vlerësimi i 76 m2, 

në vend se të bëhet vlerësimi i 38 m2 sikurse është kërkuar me anë të kërkesëpadisë. Sipas të 

autorizuarit të paditurës, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ me nr. 02/2015 dhe 

udhëzimit tjetër me nr. ... parashihet se, vlerësimi duhet të bëhet në kohën kur është bërë 

eksproprijimi, vlerësimi duhet bërë për kohën kur ka ndodhur marrja e pronës së pretenduar. Ai 

gjithashtu e kishte kontestuar raportin e vlerësimit dhe metodat e përdoruara gjatë përpilimit të 

të njëjtit. Gjykatës i ka propozuar që kërkesëpadinë e paditësve të refuzoj si të pa bazuar. 

Shpenzimet procedurale nuk i ka kërkuar. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike, gjykata ka administruar provat si në vijim: 

përgjigjen e komunës së Prizrenit të datës 21.12.2015 dhe kërkesën e paditësit të parë A.Z të 

datës 14.12.2015; kopjen e planit të datës 29.10.2015 dhe atij të datës 07.09.1972; certifikatën 

e pronësisë për ngastrën kadastrale ... ZK Prizren të datës 30.10.2015; Aktvdekjen në emër të 

N.B, të lëshuar nga komuna e Ferizajt me datën 30.12.2016; Ekspertizën e ekspertit të 

gjeodezisë L.R të datës 08.05.2016, së bashku me skicën e terrenit; aktvendimin e Drejtorisë 

për Gjeodezi dhe Kadastër në Prizren të datës 25.04.2017; kontratën e shitblerjes me nr. ... të 

datës 25.11.1966 në kopje të vërtetuar; Raportin e vlerësimit të përpiluar nga eksperti D.G me 

datën 06.12.2017; dhe Raporti plotësues i vlerësimit të përpiluar nga ekspertja D.G me datën 

12.02.2018. 

 

Me leximin e përgjigjes së komunës së Prizrenit të datës 21.12.2015 dhe kërkesën e 

paditësit të parë A.Z të datës 14.12.2015, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësi i parë i është 

drejtuar të paditurës me kërkesë për kompensimin e paluajtshmërisë dhe se e njëjta e kishte 

udhëzuar që të drejtën e tij të kërkoj në gjykatën kompetente. 

 

Me leximin e kopjes së planit të datës 29.10.2015 dhe atij të datës 07.09.1972, gjykata 

ka vërtetuar faktin se si pronar i ngastrës kadastrale nr. ...ZK Prizren, është e evidentuar B. (N). 

A, dhe se kjo ngastër ka një sipërfaqe prej 38 m2. Gjë e cila është vërtetuar edhe nga kopja e 

planit të datës 07.09.1972 

 

Me leximin e certifikatës së pronësisë për ngastrën kadastrale ...ZK Prizren të datës 

30.10.2015, gjykata ka vërtetuar faktin se e njëjta ka një sipërfaqe prej 38 m2, dhe se si pronar i 

së njëjtës është e regjistruar B.(N).A. 
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Me leximin e Aktvdekjes në emër të N.B, lëshuar nga komuna e Ferizajt me datën 

30.12.2016, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësit janë trashëgimtar të së ndjerës N.B, 

përkatësisht dy djemtë e saj. 

  

Me leximin e ekspertizës së ekspertit të gjeodezisë L.Rtë datës 08.05.2016, së bashku 

me skicën e terrenit, gjykata ka konstatuar se, pasi që është bërë identifikimi i ngastrës e cila 

është objekt i këtij kontesti, duke u bazuar në planin i cili evidentohet për këtë pjesë të qytetit 

konstatohet se përballë shtratit të Lumëbardhit, ndodhej objekti kontestues në renditje me pesë 

objekte tjera, ky objekt si dhe shumë objekte tjera janë rrënuar me rastin e vërshimeve në vitin 

1979, tani këto njësi gjenden në kuadër të parkut të Qytetit të rregulluar nga ana e 

Shërbimeve Publike të Komunës Prizrenit. Sipas evidencës në Kadastër ngastra kadastrale 

nr. ... ZK Prizren evidentohet si shtëpi 38m2, ndërsa si pronare e së njëjtës është e regjistruar 

N. (A).-B nga Prizreni. 

 

Me leximin e aktvendimit të Drejtorisë për Gjeodezi dhe Kadastër në Prizren të datës 

25.04.2017, gjykata ka konstatuar se është bërë korrigjimi i emrit N.B (A.) në N.B –A. 

Ndryshim ky pasi gabimisht është regjistruar në sistem përmes kontratë së shitblerjes me nr. ... 

të datës 25.11.1966. 

 

Me leximin e kontratës së shitblerjes me nr. ... të datës 25.11.1966, në kopje të 

vërtetuar, gjykata ka konstatuar se e njëjta është lidhur ndërmjet shitësit N.K dhe blerësit N.B, 

objekti i këtij kontesti ishte ngastra kadastrale nr. 2536, në sipërfaqe prej 38 m2. 

 

Nga leximi i Raportit të vlerësimit të përpiluar nga eksperti D.G me datën 06.12.2017, 

gjykata ka konstatuar faktin se nga metodat e përdorura nga ana e ekspertit dhe përshkrimit të 

saj, vlera e paluajtshërisë në fjalë e cila ka një sipërfaqe prej 76 m2 (kati i parë dhe i dytë i 

shtëpisë), është vlerësuar në shumë prej 1470.000 euro. Ndërsa me raportin plotësues të 

vlerësimit të përpiluar nga ekspertja D.G me datën 12.02.2018, të bërë pas propozimit të palës 

së paditur, eksperti ka vlerësuar se vlera e paluajtshëmrisë kontestuese është në shumë prej 

76.000,00 euro. Më gjerësisht sikurse në këto dy raporte. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqës dhe provave të lartcekura, në 

kuptimin e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje 

ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditësve është pjesërisht e bazuar. 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 

 

Duke marr parasysh të gjitha pretendimet e palëve ndërgjygjëse si dhe provat e lartë 

administruara në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim se 

kërkesëpadia e paditësve është pjesërisht e bazuar, andaj si të tillë e ka aprovuar sikurse në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. Nga provat e cekura më lartë përkatësisht kopjeve të planit të 

datës 29.10.2015 dhe atij të datës 07.09.1972, certifikatën e pronësisë për ngastrën kadastrale 

... ZK Prizren të datës 30.10.2015, gjykata ka vërtetuar faktin se paraardhësi i paditësve 

përkatësisht e ëma e tyre është pronare e paluajtshmëris e cila është objekt i këtij kontesti. Të 

drejtën e pronësisë e njëjta e kishte fituar përmes kontratës së shitblerjes me nr. ... të datës 

25.11.1966. po ashtu nga provat e administruar është vërtetuar se prona në fjalë edhe sot e 

kësaj dite evidentohet në emër të së ndjerës N.B apo të ëmën e këtu paditësve. Andaj provave 

të lartë cekura gjykata ia fal besimin e plotë dhe se as pala e paditur në të njëjtat nuk ka pasur 

vërejtje. Përkundër faktit se prona është e regjistruar në emër të së ndjerës N.B dhe se pas 

vdekjes së saj e njëjta i takon trashëgimtarëve ligjor të saj apo këtu paditësve (gjë e cila është 

vërtetuar përmes aktvdekjes të lëshuar nga komuna e Ferizajt me datën 30.12.2016, të cilës 
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gjykata ia fal besimin e plotë), në anën tjetër është duke u shfrytëzuar nga ana e të paditurës 

dhe atë pa asnjë bazë juridike (së paku ajo bazë nuk është prezantuar nga ana e palës së 

paditur). Se e paditura është në shfrytëzim të ngastrës kontestuese, gjykata e ka konstatuar në 

momentin e daljes në vend, por edhe nga ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë të datës 

08.05.2016, së bashku me skicën e terrenit, në të cilën ndër të tjera është konstatuar se tani këto 

njësi (ndër të tjera edhe ngastra kadastrale e cila është objekt i këtij kontesti) gjenden në 

kuadër të parkut të Qytetit të rregulluar nga ana e Shërbimeve Publike të Komunës 

Prizrenit, andaj duke marr për bazë këto prova gjykata ka vendosur sikurse në pikën I të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

 

Sa i përket lartësisë së aprovuar të kërkesëpadisë gjykata e ka caktuar ekspertizën e 

vlerësimit dhe se me raportin e plotësuar të datës 12.02.2018 e përpiluar nga eksperti D.G, 

gjykata ka vërtetuar se vlera e paluajtshmërisë së paditësve në rastin konkret është shuma prej 

73.000,00 euro. Në raportin plotësues së datës së cekur si më lartë janë shpjeguar detajet dhe 

metodat e përdoruar gjatë llogaritjes së vlerës së paluajtshmërisë në fjalë dhe atë në sipërfaqen 

e saj prej 38 m2. Raportit plotësues gjykata ia fal besimin e plot, andaj si vlerë reale për 

kompensimin e paluajtshmërisë së paditësve të cilën pa asnjë bazë ligjore është duke u 

shfrytëzuar nga ana e të paditurës, e ka marr shumën sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Pjesën tjetër të kërkesëpadisë së paditësve gjykata e ka refuzuar sikurse në pikën II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi pasi që shuma më e lartë se ajo e aprovuar nuk është vlera reale 

e paluajtshmëris kompensim i së cilës është kërkuar me kërkesëpadi. Gjykata po ashtu ka ardh 

në përfundim se me raportin e datës 06.12.2017, të përpiluar nga ekspertja D.G, është bërë 

vlerësimi i objektit dy katesh, të cilën paraardhësja e kishte pasur të ndërtuar para vitit 1979, 

dhe atë në një sipërfaqe prej 76 m2, ndërsa me anë të padisë është kërkuar kompensim i 

paluajtshmërisë jo edhe të ndonjë objekti. Me dalje në teren gjykata ka konstatuar se objekti në 

fjalë tashmë nuk ekziston dhe se mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se objektin e 

kishin rrënuar vërshimet e vitit 1979, andaj nuk është obligimi i të paditurës të bëjë 

kompensimin e objektit por vetëm pronën të cilën është duke e shfrytëzuar sot. Andaj, raportit 

të datës 06.12.2017, gjykata nuk ia fal besimin, pasi që ajo nuk është dhënë konform 

urdhëresës së gjykatës dhe se nuk është në përputhje me kërkesëpadinë dhe me gjendjen 

faktike në terren. Meqenëse paluajtshmëria kontestuese ka një sipërfaqe prej 38 m2, gjykata ka 

vendosur që pjesën tjetër përmbi shumës së aprovuar sikurse në pikën I të dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Pretendimet e të autorizuarit të paditësve në seancën e datës 13.11.2019, se raporti 

plotësues nuk është kërkuar nga asnjëra palë dhe si të tillë gjykata nuk duhet ti fal besimin të 

njëjtës, gjykata ka ardh në përfundim se të njëjtat janë të pa bazuara, pasi që raporti plotësues 

është në përputhje të plotë me urdhëresën e gjykatës, por edhe të vetë kërkesëpadisë, pasi që 

me anë të kërkesëpadisë është kërkuar kompensimi i paluajtshmërisë në sipërfaqe prej 38 m2 e 

jo të ndonjë objekti tjetër.    

 

Pretendimet e palës së paditur se në rastin konkret ka ardhur deri tek parashkrimi i 

kërkesës së paditësve, gjykata i ka vlerësuar si të pa bazuara për faktin se e drejta e pronës 

është një e drejtë absolute dhe të gjitha marrëdhëniet juridike të cilat dalin nga e njëjta nuk 

parashkruhet asnjëherë.  

 

Gjykata gjithashtu ka vlerësuar edhe provat dhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, 

por ka gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 
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Duke marr parasysh atë siç është theksuar më lartë bazuar në nenin 46 të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës, i cili në pikën I të saj parasheh se “E drejta e pronës është e 

garantuar”. Në pikën II të po këtij neni është paraparë se “Shfrytëzimi i pronës rregullohet me 

ligj, në pajtim me interesin publik”, ndërsa në pikën III thuhet se “Askush nuk do të privohet në 

mënyrë arbitrare nga prona”, dhe pika IV ka paraparë se “Republika e Kosovës ose autoriteti 

publik i Republikës së Kosovës mund të bëj 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 cilave eksproprijohet”. Në Protokollin I neni 1 i 

Konventës Evropiane për Lirit dhe të Drejtat e Njeriut është paraparë se “Çdo person fizik ose 

juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë e tij”, ndërsa pika e dytë e këtij neni të 

protokollit I është paraparë se  “Askush nuk mund të privohet nga prona e tij, përveçse për 

arsye të interesit publik dhe në kushtet e parashikuara nga ligji dhe nga parimet e 

përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare”. Përfundimisht me nenin 7.1 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK) është e paraparë se “palët kanë për detyrë që të paraqesin të 

gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat 

konstatohen faktet e tilla”. Andaj, në rastin konkret është vërtetuar se e paditura nuk ka marr 

asnjë vendim eventual për shpronësim të pronës së këtu paditësve, ndërsa në anën tjetër të 

njëjtën prone e kishte marr në posedim dhe e posedon edhe sot e kësaj dite, duke e rregulluar të 

njëjtën si zbukurim të pjesës së qytetit apo parkut të qytetit, prandaj edhe gjykata e ka obliguar 

të paditurën të bëjë kompensimin e pronës në fjalë dhe se në asnjë rast nuk ekziston mundësia e 

dorëzimit të kësaj paluajtshmërie këtu paditësve.   

 

Në lidhje me shpenzimet procedurale gjykata vendosi duke u bazuar në nenin 452.1 të 

LPK-së, dhe atë duke e obliguar palën e paditur që paditësit ti kompensoj shpenzimet 

procedurale sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, dhe atë për: katër seanca gjyqësore 

shumën prej 2122.48 (528.12 euro për një seancë gjyqësore, pasi që vlera e kontestit në rastin 

konkret është përcaktuar 170.000 euro), si dhe për shpenzimet e ekspertit të gjeodezisë shumën 

prej 130 euro. Shpenzimet tjera gjykata nuk i ka vlerësuar për faktin se në parashtresën e datës 

27.12.2017, i autorizuari i paditësve kishte theksuar se shpenzimet tjera procedurale do të 

precizohen në seancën e fundit gjyqësore, por që në seancën e fundit nuk e kishte bërë 

precizimin e nevojshëm, gjë të cilën nuk e ka bërë as në fjalën përfundimtare të tij, andaj në 

rastin konkret, pa kërkesën e palës gjykata shpenzimet tjera fare nuk i kishte marr për bazë.  

 

Nga sa u tha më lart, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi, e duke u 

bazuar në nenin 143.1 të LPK-së 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C.nr.70/16, datë 13.11.2019 

                       Gjyqtari 

                     Fahret Vellija 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 ditëve pas ditës së pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e 

nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 


