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Numri i lëndës: 2019:139801 

Datë: 12.07.2021 

Numri i dokumentit:     01986443 
 

C.nr.76/2018 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË – 

Departamenti i përgjithshëm – Divizioni civil, me gjyqtarin Selajdin Gallapeni, në çështjen 

kontestimore të paditësit, H. R. B. nga fshati M., Komuna e Suharekës, të cilin sipas prokurës e 

përfaqëson av. S. H. nga Suhareka, kundër të paditurës: Komuna e Suharekës, të cilën e 

përfaqëson av. Publik i Komunës Q. H., sipas aktemërimit, më objekt kontesti “kompensimin e 

paluajteshmerisë”, gjykata pas shqyrtimit kryesor të datës 05.07.2021, me datë 12.07.2021 

vendosi dhe mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

APROVOHET  në tërësi si e bazuar padia dhe kërkesëpadia  e paditësit H. R. B. nga fshati M., 

Komuna e Suharekës, të cilin sipas prokurës e përfaqëson av. S. H. nga Suhareka, ashtu që: 

 

I. DETYROHET e paditura Komuna e Suharekës që në emër të marrjes dhe shfrytëzimit 

të paluajtëshmerisë për interesa të përgjithshme/ shtrimin e rrugës, paditësit, H. R. B. nga 

fshati M., Komuna e Suharekës, t’ia kompensoj shumën prej 5,700.00 € (pesë mijë e 

shtatëqind euro), për pjesën e parcelës ...... Z.K. M. në sipërfaqe prej 118m² (njëqind e 

tetëmbëdhjetë metra katror), të gjitha këto me kamatë ligjore prej 8% duke filluar që nga 

nxjerrja e këtij aktgjykimi, e gjerë në pagesën definitive. 

 

II. Obligohet Zyra Kadastrale në Suharekë që pjesën e sipërfaqes prej 118m² (njëqind e 

tetëmbëdhjetë metra katror) ta bartë në emër të Komunës së Suharekës, si Pasuri 

Shoqërore rrugë, sipas matjeve dhe pikave të matjes nga ana e gjeodetit L. A. të datës 

20.04.2021 dhe skicës së terrenit të datës 13.04.2021, duke u bazuar në këto koordinata: 

në pjesën veri-lindore nga pika 5 deri tek pika 65396, me gjatësi 3.14m, nga pika 65396 

deri tek pika 95601 me gjatësi prej 7.17m.  Nga pjesa jug-lindje nga pika 1 deri tek pika 

95600 me gjatësi 1.76m, nga pika 95600 e deri tek pika95604 me gjatësi prej 5.44m, nga 

pika 95604 deri tek pika 95945 me gjatësi prej 8.25m, nga pika 95945 deri tek pika95601 

me gjatësi prej 5.40m. Nga pjesa veri-perëndimore, fillon nga pika 1 deri tek pika 2 me 

gjatësi prej4.15 m, nga pika 2 deri tek pika 3 me gjatësi prej 4.46m, nga pika 3 deri tek 

pika 4 me gjatësi prej 4.05m dhe nga pika 4 deri tek pika 5 me gjatësi prej 2.20m.  

 

III. Obligohet e padituria që palës paditëse t’ia paguaj shpenzimet e procedurës gjyqësore në 

shumën prej 1233€  (njëmijë e dyqind e tridhjetë e tri euro), të gjitha këto  obligohet që 

ti paguaj e paditura në afatin prej 15 ditësh, nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, nën 

kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm.                                               

A r s y e t i m 
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- Rrjedha procedurale 

 

           Pranë kësaj gjykate me dt.08.02.2018 është parashtruar padia për kompensimin e 

paluajtëshmerisë, pasi që me rastin e shtrimit të rrugës në fshatin M. M./D., këtu e paditura, pa 

procedura të shpronësimit, ka marrë një pjesë të parcelës .....-0 Z.K. M. e cila gjendet në vendin 

e ashtuquajtur “F.” të cilën e shfrytëzon paditësi. Gjykata me dt.06.12.2019 bie aktvendimin për 

përgjigje në padi C.nr.76/18, ku e paditura përmes përgjigjes në padi të datës 23.12.2019, duke 

u thirrur në faktin se: paluajtëshmeria me nr.....-0 evidentohet në emër të B. J., ndërsa këtu 

paditësit në këtë çështje i mungon legjitimiteti i palës aktive në këtë çështje procedurale, 

përkundër këtyre paditësi nuk ka prezantuar prova se i njëjti është zotërues i interesit në pjesën 

e parcelës, objekt i çështjes.  

 

          Gjykata ka caktuar shqyrtimin gjyqësor, ku në seancën e datës 14.09.2020, i autorizuari i 

palës paditëse ka mbetur pranë padisë, kërkesëpadisë, me propozimin që lidhur me vërtetimin e 

gjendjes faktike i ka propozuar gjykatës që të dilet në teren së bashku me ekspertin gjeodet për 

të vërtetuar faktin se cila është sipërfaqja e saktë e cila i është marrë paditësit nga e paditura. 

Pranë kërkesës së njëjtë i autorizuari i paditësit ka mbetur gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor edhe 

ne fjalën përfundimtare ka kërkuar që kompensimi për pjesën e parcelës të bëhet sipas vlerësimit 

të ekspertit A. S., i cili ka përcaktuar shumën e përgjithshme prej 5700 euro për sipërfaqen prej 

118m², e cila i është marr paditësit pa procedura të shpronësimit. 

 

         Ndërsa përfaqësuesi i komunës së Suharekës, av. Publik i komunës edhe me tutje ka mbetur 

si në përgjigjen në padi, ndërsa lidhur me propozimin për daljen me ekspertin në teren nuk e ka 

kundërshtuar, por paraprakisht ka kërkuar që gjykata ta obligon të autorizuarin e paditësit që ta 

rregulloj çështjen e legjitimitetit aktiv të palëve në procedurë. Po në fjalën përfundimtare i njëjti 

nuk e ka kundërshtuar bazën e kërkesëpadisë, por e ka kundërshtuar lartësinë  e çmimit të 

vlerësimit të bërë nga ana e ekspertit për vlerësimin e paluajtëshmerisë A. S.. I ka propozuar 

gjykatës që nëse aprovohet kërkesëpadia e paditësit pjesën e parcelës me nr......-0 Z.K. M. ta 

bartë në emër të komunës së Suharekës. 

 

 

- Administrimi i provave, vërtetimi i gjendjes faktike 

 

      Në seancën e shqyrtimit kryesor, përkatësisht me datën 05.07.2021, gjykata ka administruar 

këto prova: 

 

1. certifikata e vdekjes për B. J., lëshuar më 01.02.2018 nga ZGJC Suharekë, M.; 

2. aktvdekjen e lëshuar më 01.02.2018, nga ZGJC M.; 

3. certifikata e pronësisë për parcelën .....-0, ZK M., lëshuar më 19.01.2018, e evidentuar në 

emër të B. J.; 

4. deklarata e vërtetuar tek noteri nga Q. J., E. J., L. Sh. me numër LRP.nr 5982/2020 e datës 

18.09.2020; 

5. deklaratën e vërtetuar tek noteri për N. B., me nr LRP 6020/2020, e datës 21.09.2020; 

6. ekspertizën e ekspertit të gjeodezisë L. A., më 20.04.2021, së bashku me skicën e parcelës 

dhe certifikatën e pronës për parcelën .....-0, ZK M., lëshuar nga ZK më datë 16.04.2021; 

7. ekspertiza për vlerësimin e paluajtshme risë, të ekspertit A. S., më 07.05.2021; 
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         Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura, në 

kuptim të 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 paditësit 

është e bazuar 
 

          Nga provat e administruara, si: certifikata e vdekjes për B. J., lëshuar më 01.02.2018 nga 

ZGJC Suharekë, M. dhe aktvdekjen e lëshuar më 01.02.2018, nga ZGJC M., gjykata ka vërtetuar 

faktin e legjitimitetit, të personave të cilët kanë mundur që te jenë palë në këtë çështje gjyqësore, 

mirëpo nga deklaratat e vërtetuara tek noteri nga Q. J., E. J., L. Sh. me numër LRP.nr 5982/2020 

të datës 18.09.2020, si dhe deklaratën e vërtetuar tek noteri për N. B., me nr. LRP 6020/2020, e 

datës 21.09.2020, trashëgimtarët e pronarit kanë hequr dore nga kërkesa për parcelën me nr.....-

0 Z.K. M., duke ia njohur të drejtën e paluajtëshmerisë këtu paditësit. 

         

          Kurse gjykata nga seanca e terenit, së bashku me palët dhe ekspertin e gjeodezisë, gjykata 

ka konstatuar faktin se pjesa e parcelës me nr. .....-0, ZK M., objekt i çështjes, përkufizohet me 

rrugën kryesore prej fshatit M./ D., ku një pjesë e saj shfrytëzohet si rrugë faktike e shtruar me 

asfalt, e të cilën e ka marrë pa procedura të shpronësimit këtu e paditura. 

       

         Ndërkaq faktin tjetër kontestues se, sa sipërfaqe i është marr këtu paditësit nga parcela me 

nr. .....-0, ZK M., këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga prova e administruar, Ekspertizës së 

ekspertit gjeodet, L. A., të  datës 20.04.2021, ku siç shihet se me rastin e shtrimit të rrugës M.-

D., këtu paditësit i është marrë pa procedurë të shpronësimit sipërfaqja prej 118m², ku kësaj 

prove gjykata ia ka falur besimin për faktin se e njëjta është e hartuar edhe në mënyrë 

profesionale por e njëjta është e kompletuar edhe fotografi te terenit, ortofoto, skica te terenit, 

certifikata e pronës, e nga te cilat shihet saktë se cila është sipërfaqja e cila iu ka marrur paditësit, 

si dhe koordinatat e sakta si të gjendjes juridike të komplet parcelës, si dhe ato faktike të pjesës 

së parcelës e cila përdoret si rrugë. 

 

         Në fillim të procesit gjyqësor ka qenë kontestuese edhe baza e kërkesëpadisë, se këtu e 

paditura a i ka marr paditësit paluajtëshmerinë për interesa të përgjithshme apo jo, mirëpo ky 

fakt më nuk ka qenë kontestues në mes të palëve pas nxjerrjes së provës me ekspertizën e 

gjeodezisë, të gjeodetit L. A.. Për gjykatën dhe palët ndërgjyqese gjatë shqyrtimit kryesor, e 

sidomos pas daljes në teren, nuk ishte kontestues fakti se e paditura për interesa të përgjithshme 

nga pala paditëse ka marr pjesën e parcelës së paditësit në sipërfaqe prej 118m².  

 

        Nga  ekspertiza e ekspertit për vlerësimin e paluajtëshmerisë z. A. S., gjykata ka vërtetuar 

faktin se pjesa e parcelës në sipërfaqe prej 118m², e cila i është marrë paditësit është vlerësuar 

në  vlerë prej 5,700.00 euro (pesëmijë e shtatëqind euro), ku eksperti deri tek ky konkludim ka 

ardhur mbi bazën e metodës së vlerësimit, sipas çmimit të tregut, ku eksperti si mostra i ka 

përdorur parcelat ......-0, parcelën me nr.......-2, parcelën me nr.......-0 të cilat gjenden në këtë 

zonë kadastrale. Ku kësaj prove gjykate ia ka falur besimin pasi që e njëjta është e hartuar në 

mënyrë profesionale, ku eksperti në fjalë gjat dhënies së mendimit të tij është bazuar ne metodën 

e vlerës së tregut, e cila është paraparë edhe me nenin 4 parag.1 pika 1.1 të Udhëzimit 

Administrativ  Nr. 02/2015. 

 

 

- Aplikimi i së drejtës materiale 

    

          Gjykata pas shqyrtimit gjyqësor, provave të administruara dhe daljes në teren ka vërtetuar 

faktin se këtu e paditura me rastin e shtrimit të rrugës paditësit ia ka marrë pa procedura të 
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shpronësimit pjesën e parcelës .....-0 ZK. M. në sipërfaqe prej 118m². Qka do të thotë se e 

paditura për interes të saj apo interes të përgjithshëm, pa i përfillur procedurat ligjore të 

shpronësimit  e ka dëmtuar pronën e paditësit, përkatësisht e ka marrë  një pjesë të parcelës së 

tij.  

 

          Ndërsa sipas Ligjit Nr.03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, konkretisht me 

nenin 18 parag.1 është paraparë se, citojmë: “Pronësia është e drejta e tërësishme në një send. 

Pronari mund të disponojë me sendin sipas dëshirës së tij, veçanërisht atë ta posedojë dhe ta 

përdorë, me atë të disponojë dhe të tjerët t’i përjashtojë nga çfarëdo ndikimi, nëse nuk 

kundërshtohet nga ligji ose nga të drejtat e një të treti”.  Pra, në këtë rast gjykata ka vërtetuar 

faktin se paditësi nuk e ka të drejtën e tërësishme në parcelën e tij, ku e paditura pa i përfillur 

procedurat e rregullta administrative të shpronësimit, këtu palën paditëse e zhveshur nga 

posedimi në sipërfaqen prej 118m². 

 

          Kurse sipas nenit 136.1 të Ligjit Nr.04/L-077 për marrëdhëniet detyrimeve, mjaft qartë 

është paraparë se, citojmë:  “Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç 

nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”. Ku, këtë fakt gjykata e ka vërtetuar me 

rastin e daljes në terën së bashku me palët ndërgjyqëse dhe ekspertizën e ekspertit të gjeodezisë 

L. A., të datës 20.04.2021, më të cilën është vërtetuar fakti se e paditura me rastin e shtrimit të 

rrugës paditësit ia ka marrë në pjesën e parcelës me nr. .....-0 sipërfaqen prej 118m². 

 

          Ndërsa sa i përket faktit tjetër të së drejtës së kompensimit për paluajtëshmerinë e paditësit, 

këtu si zotërues i interesit dhe shfrytëzues i kësaj parcele, me nenin 15 parag. dhe 2  të Ligjit 

Nr.03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme, është paraparë se, citojmë: “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. 2. 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”. 

 

         Gjykata vendosi si në pikën një dhe dy të dispozitivit duke u nisur nga fakti se pjesa faktike 

në sipërfaqe prej 118m²,  e cila i është marrë paditësit nga e paditura për interes të përgjithshëm 

mund të kalojë në emër të të paditurës si Pasuri Shoqërore rrugë, vetëm pasi këtu paditësit ti 

bëhet kompensimin si në pikën një të dispozitivit të këtij aktgjykimi dhe pasi ky aktgjykim të 

bëhet i plotfuqishëm. Pra, gjykata vendosi në këtë mënyrë duke u bazuar konformë nenit 26 

parag.1 të Ligjit Nr.03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme, me te cilin është 

paraparë se, citojmë: “Në përputhje me paragrafin 8. të nenit 11 të këtij ligji, të drejtat pronësore 

ose të drejtat tjera të Personave mbi pronën nuk preken ose zbatohen deri pas hyrjes në fuqi të 

Vendimit Përfundimtar dhe pagesës së kompensimit të përcaktuar në vendim, në përputhje me 

nenin 16 të këtij ligji. Menjëherë pas përmbushjes së këtyre kushteve, zyra përkatëse kadastrale 

e regjistron pronën në emër të: 1.1. komunës përkatëse, kur Organ Shpronësues është Organi 

Shpronësues i një Komune; ose....” 

 

          Ndërsa gjykata vendosi lidhur me kamatën, ku obligohet e padituri që  paditësit t’ia paguaj 

edhe kamatën ligjore prej 8% , ku afati fillon të rrjedhë që nga data e lëshimit të këtij aktgjykimi 

nga kjo gjykatë, e deri në pagesën përfundimtare në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e 

këtij aktgjykimi. Pra gjykata vendosi për shumën e kamatës në kuptim të nenit 382 të LMD-s, e 

cila thekson se, citojmë: “Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, 

përpos borxhit kryesor, edhe kamatën. Kurse lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind (8%) 

në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë” 
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         Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452.1 të LPK-s, për të 

cilën gjykata ka vendosur si në pikën e tretë të dispozitivit të këtij aktgjykimi,  ku gjykata ka 

obliguar të paditurën që ti paguajë shpenzimet e procedurës dhe atë: për përpilimin e padisë 104 

euro, për taksën e padisë 40 euro, për ekspertizën e ekspertit të të gjeodezisë 164 euro, për 

ekspertizën e vlerësimit të paluajtëshmerisë shumën prej 250 euro, për pesë seanca të mbajtura 

me nga 135 euro (675 euro), gjithsej në total obligohet e paditura që paditësit t’ia paguajë shumën 

e përgjithshme të shpenzimeve të procedurës gjyqësore prej 1233 euro (njëmijë e dyqind e 

tridhjetë e tri euro), të gjitha këto sipas tarifës së Odës së Avokatëve të Kosovës. 

 

  Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 143 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

C.nr.76/2018    2019:139801   datë 12.07.2021 

                                                                                                    

                                                                                                                      G j y q t a r i :      

                                                                                                                      Selajdin Gallapeni 

                                                                                     

                                                                                                                       _________________ 

                                                                              
 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin 

prej 15 ditëve pas ditës së pranimit të të njëjtit, duke iu drejtuar Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


