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Numri i lëndës: 2020:909205 

Datë: 05.12.2022 

Numri i dokumentit:     03713119 

                                                                  C.nr.143/16 

    

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-Dega nё Kaçanik, departamenti i 

pёrgjithshёm, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, me Sek.Juridike  Azemine Berisha, 

punëtore e kësaj gjykate, duke vendosur nё çështjen kontestimore, të paditësve S.M, G.M, P.M 

dhe B.M nga fsh. ... Komuna e Kaçanikut, të cilët me autorizim i përfaqsonё Mimoza Kuka 

Bushi avokate nga Kaçaniku, kundёr të paditurës Komuna e Kaçanikut të cilën me autorizim e 

pёrfaqёson Ilir Lumi, për çështjen kontestuese caktimi i kompenzimit, në seancën e mbajtur me 

datën 08.11.2022, në praninë e të autorizuarve të palëve ndërgjyqse , ndërsa më datën 

05.12.2022, bëri  përpilimin  me shkrim të këti: 

 

 

            A K T GJ Y K I M 

 

 

 I. MIRATOHET, nё tёrësi si e bazuar kërkespadia e paditësëve S.M, G.M, P.M dhe B. 

M, nga fsh.... Komuna e Kaçanikut dhe DETYROHET e paditura Komuna e Kaçanikut, që 

paditësve të i’a paguaj shumën prej 5.774.00 € për pjesën e përvetsuar të ngastrave katastrale 

…, …, … dhe …Z.K. ... edhe atë: 

 

 -Paditësit S.M, nga fshatin ..., t’ia kompenzoj vlerën financiare në shumën prej 635.00 

€, (për sipërfaqen prej 11m
2 

x 57.
75 

€/m
2
), të një pjese të ngastrës kadastrale …, Z.K. ...,  të 

evidentuar në çertifikatën e pronës  nr… 
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Paditësit G.M, nga fshati ..., t’ia kompenzoj vlerën financiare në shumë  prej 1.155.00€, 

(për sipërfaqën prej 20m
2 

x 57.
75

€/m
2
), të një pjese të ngastrës kadastrale  …, Z.K. ... , e 

evidentuar në çertifikatën e pronës  nr…. 

 

Paditësit P.M, nga fshati ..., t’ia kompenzoj vlerën financiare në shumën prej 1.732.00€, 

(për sipërfaqën  prej 30m
2 

x 57.
75 

€/m
2
), të një pjese të ngastrës kadastrale …, Z.K. ..., e 

evidentuar në çertifikatën e pronës  nr… 

 

Paditësit Besnik Mezraja, nga fshati ..., t’ia kompenzoj vlerën financiare në shumën 

prej 2.252.00, (për sipërfaqën prej 39 m
2 

x 57.
75 

€/m
2
), të një pjese të ngastrës kadastrale …, 

Z.K. ..., e evidentuar në çertifikatën e pronës  nr..... 

 

Këto shuma me kamat në lartësi prej 8 % duke filluar që nga data 12.02.2018 (data e 

seancës kryesore) e deri në pagesën definitive. 

 

 II. DETYROHET, e paditura qe paditësve tё i’a paguaj shumёn nё pikёn I tё kёtij 

aktgjykimi, si dhe shpenzimet e procedurёs kontestimore nё shumё prej 3,014,00 €, e cila 

pagesё do tё bёhet nё afat prej 15 ditёsh nga dita e pranimit në dorzim tё këtij aktgjykimi  nën 

kërcnimin e ekzekutimit me dhunë.  

 

 

           A  r  s  y  e  t  i  m  

 

 

 Paditësit përmes të autorizuares, si në padi ashtu edhe në seancat e mbajtura gjyqёsore, 

i kanë propozuar gjykatë që kërkespadin e paditësëve ta miratoj në tërësi si të bazuar dhe ta 

detyroj të paditurën që të i’a paguaj shumën prej 5.774.00 €. Këtë shumë e ka kërkuar sepse e 

paditura në paluajtshmërit e paditësve e ka bërë zgjerimin e rrugës duke e ndërtuar trotuarin për 

ecjen e këmbësorve nëpër pronen e tyre pa e shpallur interes të përgjithshëm dhe pa zhvilluar 

procedur për shpronsimin e kësaj paluajtshmërie. 

 

E paditura paditësit S.M ja ka përvetsuar sipërfaqen prej 11 m
2 

, të paditurit G.M ja ka 

përvetësuar sipërfaqen prej 20 m
2 

, të paditurit P.M ja ka përvetësuar sipërfaqen prej 30m
2
, 

ndërsa të paditurit  B.M ka përvetësuar sipërfaqen prej 39m
2
. Këtë fakt gjykata e ka vërtetuar 
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nga ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë M.S. i cili në ekspertizën e tij ka konstatuar se 

paditësve  i është përvetsuar sipëfaqja siç është shënuar më lartë.  

 

Poashtu ky fakt vërtetohet edhe nga harta kadastrale e datës 19.08.2017, ku është 

shënuar se parcelve kadastrale  i janë marrë sipërfaqet e të cilat shfrytëzohen si trotuar e në 

hartën kadastrale sipërfaqet e marra janë të shënuara me ngjyra të ndryshme. 

 

E autorizuara ka thekësuar meqense paditësve u është marrë pjesë nga ngastrat në 

pronësi të tyre, pa zhvilluar procedura të shpronësimit , prandaj të njejtëve ju takon 

kompenzimi për këto pjesëtë ngastrave të përvetsuara pa zhilluar procedura të shpronësimit dhe 

kjo e drejt është e garantuar me neni 46 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës , ku në 

paragrafin 3 është përcaktuar se askushë nuk mundë të privohet në mënyrë arbitrare nga prona .  

 

Po ashtu gjykatës si provë ja ka dorëzuar aktgjykimin e Gjykatësë së Apelit 

Ac.nr.1140/2018 të datës 04.02.2021 dhe aktgjykimin e Gjykatës Suprem Rev.180/2021, me të 

cilat aktgjykime është vërtetuar Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj-Dega në Kaçanik,  

me shenjën C.nr.142/16 i datës 15.02.2018, me të cilin është vendosur për kompensimin e 

pronës së përvetsuar nga tani e paditura, për pronat në fqinjësi, me pronat objekt shqyrtimi, të 

cilat gjinden në të njejtën zonë kadastrale dhe janë përvetësuar në të njejtën periudhë 

kohore.Prandaj nga këto baza ka kërkuar nga gjykata që kërkespadinë ta miratoj në tërësi si të 

bazuar. 

 

 Shpenzimet i kanë kёrkuar. 

 

  E paditura përmes të autorizuari, si në përgjigjie në padi, në seancat e mbajtura 

gjyqësore, fjalë përfundimtare, i ka propozuara gjykatës që kërkesëpadinë e paditësëve ta 

refuzoj në tërësi si të pabazuar. 

 

 I autorizuari ka theksuar së është e vërtet se e paditura Komuna e Kaçanikut në 

sipërfaqet e ngastrave të shënuara më lart e ka ndërtuar trotuarin për këmbësor, e ka shtruar me 

kubza të betonit nga shkolla e mesme “Feriz Guri dhe Vëllezrit Çaka”e deri në hyrje të fshatit 

...ë në vitin 2012.  
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Po ashtu ka thekësuar se në atë kohë, kurë është bërë rregullimi i trotuarit,  pronar i 

tokës ka qenë M.M. nga fshati ...e, gjyshi i tani paditësve, ndërsa bartja e pronës nga gjyshi tek 

paditësit është bërë në vitin 2015, me vendimin për trashigimin. 

 

 Po ashtu ka thekësuar se gjatë realizimit të këti projekti janë prekur disa parcela por 

paraprakishtë është marrë pelqimi me shkrim nga pronarët të cilve ju është marrë toka, e   për 

ta vërtetuar këtë fakt gjykatës si provë i’a ka prezantuar Pëlqimin e datës 01.07.2017,  nga i cili 

pëlqim vërtetohet se paditësit e kanë dhënë pëlqimin për rregullimin e këtij trotuari poashtu me 

këtë pëlqim kanë hequr dorë nga e drejta e kompenzimit për pasurin e përvetsuar. Prandaj duke 

i pasur për bazë këto prova i ka propzuar gjykatës qe kërkspadin e paitësve ta refuzoj në tërsi si 

të pa bazuar.  

  

Shpenzimet nuk i ka kёrkuar  

 

Për ta vërtetuar gjendjen e plotë faktike dhe gjykuar drejtë këtë çështje jokontestimore, 

gjykata me propozimin e të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse, në procedimin e provave  bëri 

marrjen e provave  duke  bërë leximin e këtyre provave të shkruara: u lexuan provat si në 

procesverbalin e datës 12.02.2018, ankesa e datës 02.03.2018, pëlqimi i datës 07.01.2012, 

çertifikata e pronës, përgjigja në ankesë aktvendimi Ac.nr. 1447/2018, aktgjykimi 

Ac.nr.1440/2018, Aktgjykimi Rev/nr 181/21 dhe aktvendimi për trashigimi, pa pyetje dhe pa 

vrejtje.   

 

Pas vlersimit me kujdes dhe me ndërgjegjje  të provave një nga një dhe të gjithave në 

tërësi, e në  pajtim me dispozitat e nenit  8 të LPK-së dhe bindjes së lire të gjykatës lidhur me 

këtë çështje  kontestimore  vërtetoi këtë gjendje faktike: 

 

  Pasura e përvetsuar është pronë e paditësve, e paditura ka marrë pjesë të ngastrave 

kadastrale …, …, …, .., …, këto pjesë i ka marrë për rregullimin e shtegut të kambësorve, kjo 

pasuri është përvetsuar pa e zhvilluar procedurën e shpronësimit, e njejta nuk është 

kompenzuar, vlera reale e pasurisë së përvetsuar për të gjthë paditësit është në shumë prej 

5.744.00 €. 

 

 a) Se pasuria e përvetsuar është prone e paditësve, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga  

certifikatat e pronsisë, të cilat gjinden në shkresat e lëndës nga të cilat vërtetohet se ngastra 



 Numri i lëndës: 2020:909205 
 Datë: 05.12.2022 
 Numri i dokumentit: 03713119 
 

5 (9)  

 2
0

2
0

:9
0

9
2

0
6

 

kadastrale me nr…, është pronë e paditësit S.M nga fshati ...c, ngastra …është pronë e paditësit 

G.M nga fshati …, ngastra kadastrale … është pronë e paditësit P.M nga fshati … dhe ngastra 

kadastrale …, është pronë e paditësit B.M nga fshati …, mirpo ky fakt nuk ishte kontestus në 

mes të palëve ndërgjyqse.  

 

 b) Se e paditura, të gjithë paditësve ua ka përvetsuar  sipërfaqën prej 100 m
2
 , këtë fakt 

gjykata e vёrtetoi nga ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë M.S., i cili në ekspertiz e tij dhe në 

hartat kadastrale ka konstatuar, se e paditura paditësve ua ka përvetësuar  pjesë të ngastrave 

kadastrale të përshkruara si në pikën I të dipozitivit të këtij Aktgjykimi.  

 

 c) Këto prona, e paditura i ka marrë për rregullimin e shtegut të këmbësorve, këtë fakt 

gjykata e vërtetoi nga deklarimi i të autorizuarit të paditurës, i cili në sencën kryesore ka 

deklaruar se këto prona janë marrë për rregullimin e shtegut të këmbësorve duke filluara nga 

shkolla e mesme “Feriz Guri dhe Vëllezrit Çaka“, e deri në hyrje të fshatit .... Pastaj ekspertiza 

e ekspertit të gjeodezisë dhe ekspertit vlerësues, të cilët në eksperitzat e tyre kanë konstatuar se 

pjesët e ngastrav të shënuara më lartë janë marrë  dhe në teren shfrytëzohen si trotuar i shtruar 

ma kubza betoni, dhe ky fakt nuk ishte kontestus në mesë të palëve ndërgjyqse.    

 

ç) Se e paditura këtë pasuri e ka përvetsuar në mënyrë të kundërligjshme, pa  zhvilluar 

procedurë të shpronësimit, këtë fakt gjykata e vёrtetoi nga deklarata e palëve ndërgjyqëse, të 

cilat gjatë shqyrtimit të kësaj qështje kanë deklaruar se e paditura këto pjesë të ngastrave i ka 

përvetsuar pa e kryer procedurën e shpronsimit dhe pa i kompenzuar paditësit. Po ashtu gjatë 

tërë procedurës e paditura nuk ka paraqitur ndonjë provë për të vërtetuar se ka zhvilluar ndonjë 

procedurë për marrjën e këtyre pjesëve të ngastrave.  

  

 d) Se pasurinë e përvetësuar e ka në shfrytëzim e paditura,  këtë fakt gjykata e vërtetoi 

nga ekspertza e ekspertit të gjeodezisë, ku është konstatuar se kjo sipërfaqe e marrë është pjesë 

e rrugës dhe shfrytëzohet si trotuar, e dihet fakti se rrugët komunale janë në shfrytëzim të 

komunës dhe janë asete të Komunës.   

 

 dh)  Si rezultat i këtijë përvetësimi,  paditësit secili veç e veç kan pësuar dëm si në 

shumat e shënuara në dispozitiv të këtij Aktgjykimi e në shumë të përgjithshme 5.774.00€. 

Këtë fakt  Gjykata e  ka konstatuar  nga  ekspertiza  e  ekspertit  vlersues,  i cili në ekspertizën 
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e tijë ka konstatuar, se paditësit kanë pësuar dëm në shumë prej 5.774.00 €, sepse  këto 

sipërfaqe të ngastrave ju janë marrë dhe të njejtat nuk janë kompenzuarnga e Paditura..  

 

 Gjykata pas administrimit të provave të cilat gjinden në shkresat e lëndës dhe analizimit 

të tyre ka gjetur se kërkesë padia e paditësve  është e bazuar dhe e ka  detyruar  të paditurën që 

paditësve të i’a paguaj shumën prej 5.774.00 €, si në pikën I të dispozitivit  të këtijë aktgjykimi 

sepse e paditura në mënyrë të kundërligjshme i ka përvetësuar  pjesët e ngastrave të paditësve  

(të sqaruara në dispozitiv të këtij Aktgjykimi)  dhe të njejtat nuk i ka paguar.  

 

 Gjykata shumën e kërkesëpadis e ka miratuar, duke bazuar në ekspertizën e ekspetiti 

vlerësues, i cili ka konstatuar se dëmi tek të gjthë paditësit arrin në shumë prej 5.774.00€. 

Kësaj ekspertize gjykata ja fali besimin sepse e njeta është punuar në mënyrë profesionale dhe 

nuk është kontestuar nga palët ndërgjyqëse. Gjykata e detyroi të paditurën qe paditësve të ia 

paguaj këtë damë sepse ky damë paditësve ju është shkaktuar me veprimin e të paditurës. 

Ndërsa me neni 136 të LMD-së, është paraprë se kush i shkakton damë tjetrit ka për detyri të ja 

paguaj.   

 

Gjykata po ashtu me rastin e vendosje  e mori për bazë edhe praktikën gjyqësorepër 

këto raste edhe ate: Aktgjykimin e Gjyakatës së Apelit të Kosovës AC.nr. 1440/2018 të datës 

04.02.2021, i cili aktgjykim është vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës 

Rev.nr.180/2021. Po ashtu edhe praktikën gjyqësore të GJDNJ-së, e cila në rastin Guiso-52, 

Gallisay kundër Italisë në aktgjykimin e datës 6 shtator 1978, ndër të tjera ka konstatuar se 

“...Gjykata konsideron se ndërhyrja e ankimuar nga kërkuesi nuk ishte në përputhje me parimin 

e ligjshmërisë dhe kështu ka shkelur të drejtën e kërkuesve për të drejtën e gëzimit paqësor të 

pasurisë së tyre si pasojë ka shkelje të nenit 1 të Protokolit 1...”, ndërsa në nenin 1 të protokolit 

1 të Konventës evropiane për të Drejtat e Njëriut ndër të tjera thuhet se “ çdo person fizik ose 

juridik ka të drejtën e  gëzimit paqësor të pasurisë së tij. Askush  nuk mund të privohet nga 

prona e tij përveq se për arsye të interesit publik dhe në kushtet e parashikuara nga ligji dhe nga 

parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombetare” 

 

Gjykata e miratoj si të bazuar kërkesëpadinë e paditësve sepse me nenin 46 par.1 të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës në mënyrë decidive thuhet se “ e drejta e pronës është e 

garantuar”. 
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Meqenëse e paditura ka rënë në vonesë me kompenzimin e dëmit Gjykata me kërkesën 

e të autorizuarit të paditësve e detyroi të paditurën që paditësve në shumat e gjykuara t’ia 

paguaj edhe kamatën në lartësi prej 8 % , duke filluar nga data 12.02.2018, e  deri në ditën e 

pagesës definitive konform nenit 382 të LMD-së.  

 

 Gjykata i analizoi  theksimet e të autorizuarës së paditësve, e cila i propozoj  gjykatës, 

që kërkespadinë e paditësve ta miratoj në tërësi si të bazuar dhe ta detyroj të paditurën që 

paditëve të i’a paguaj shumën prej 5.774.00 €, në emër të kundër vlerës për pasurinë e 

përvetësuar, e  këtyre  theksimeve  gjykata u’a dha besimin dhe  vendosi si në dispozitiv të 

këtijë aktgjykimi, sepse e paditura të gjithë paditësve ua ka marrë sipërfaqen prej 100 m
2
, këtë 

pjesë ua ka marrë në mënyrë të kunderligjshme, nuk e ka paguar, prandaj duke i pasur për bazë 

të gjitha këto fakte  gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 Gjykata i analizoi edhe theksimet e të autroizuarit të të paditurës, e cila i propozoi 

gjykatës që kërkespadinë e paditësve ta refuzoi në tërësi si të pabazuar. Gjykata këto theksime 

nuk i mori për bazë me rastin e vendosjes, sepse nuk kishin ndikim që të vendosin ndryshe 

sepse e paditura paditësve u’a ka marrë një pjesë të tokës në sip. prej 100 m
2
, këtë sipërfaqe e 

ka marrë në mënyrë të kundërligjshme pa zhvilluar kurrfarë procedure të paraparë ligjore, të 

njëjtën nuk ua ka paguar, prandaj vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

Gjykata e ka  analizuar edhe pretendimin e palës së paditur sa paditësit e kanë dhënë 

pëlqimin për rregullimin e rrugës dhe kanë hequr dorë nga kompenzimi. Gjykata këto theksime 

nuk i mori për bazë me rastin e vendosjes sepse nga pëlqimi i cili gjindet në shkresat e lëndë 

vërtetohet se vetëm është dhënë pëlqimi për rregullimin e trotuarit por jo qe është hequr dorë 

nga e drejta e kompenzimit. Po ashtu ky fakt është vërtetuar edhe nga deklaratat e deshmitarit 

F.M., nga fshati ..., i cili në atë kohë ka qenë Administrator i fshatit ..., i cili në seancën 

gjyqësore ka deklaruar se pëlqimi është dhënë vetëm për realizimin e projektit por jo edhe për 

mosmarrjen e kompenzimit.  

 

Gjykata e obligoi  të paditurën që paditësve t,ia paguaj shpenzimet e procedurës shumë 

prej 3,014,00 € edhe ate shumën prej 260 € për përpilim e padisë, shumën prej 2,028,00 € për 6 

seanca gjyqsore të përfaqësuara nga avokati, shumën prej 336 € për ekpsertizën e ekspertit të 

gjeodezisë, shumën prej 350 € për ekpsertizën e ekspertit vlersues si dhe shumën prej 40 € në 

emër të taksës për padi, të parapara me Udhëzimin Administrative  për unifikimin e taksave 
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gjyqsore 01/2017 i KGJK-së, vendimi për shpenzimet e krijuara është marr sipas rezultati të 

procedures, konform nenit 452.2 të LPK-së.  

 

Nga sa u thekësua më lartë u vendos si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi.  

 

                 GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

    DEGA NË KAÇANIK  

                                         Smil 2020:909205, prej dt.08.11.2022  

                                                                                           

                 GJYQTARI   

                                                                                                                  Riza LIVOREKA 

 

KËSHILLA JURIDIKE:                                                                         

kundër këtijë aktvendimi është e lejuar  ankesa në afat prej 15 ditësh  Gjykatës  

së Apelit  në Prishtin përmes kësaj gjykate, ankesa paraqitet në kopje të mjaftueshme. 

 

Exp. me dt. 05.12.2022 

1 x 1 të autorizuarit të paditësve   

1 x 1 të autorizuarit  të paditurës 
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