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Ac.nr.4452/2020 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga 

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Hunaida Pasuli dhe Ardian Ajvazi- anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësve A. dhe L.J, të dy nga Ferizaj, të cilët me 

autorizim i përfaqëson  av. G.R, kundër të paditurës Komuna e Ferizajt, të cilën e përfaqëson 

me autorizim S.V, për shkak të kompensimit të dëmit, duke vendosur sipas ankesës së të 

paditurës Komuna e Ferizajt, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj 

C.nr.1170/2018, të datës 19.06.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 04.05.2022 mori 

këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHET si e themeltë ankesa e të paditurës Komuna e Ferizajt, PRISHET 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj C.nr.1170/2018, i datës 19.06.2020, dhe lënda i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.1170/2018, të datës 

19.06.2020, në pikën I të dispozitivit ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadisë së paditësve A. J 

dhe L.J, që të dy nga Ferizaj, kundër të paditurës Komuna e Ferizajt. Në pikën II të dispozitivit 

gjykata ka obliguar të paditurën, që në emër të kompensimit për ngastrën kadastrale nr.0319-9, 

Zona Kadastrale Ferizaj, në sipërfaqe prej 1.98 m2, vendi i quajtur “............” shfrytëzimi aktual 

Rrugë, për shkak të shmangies nga procedurat ligjore lidhur me përvetësimin e kësaj ngastre, 

t’ia kompensoj paditësve shumën prej 99.000 € në afat prej 15 dite, nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi. Në pikën III të dispozitivit gjykata ka obliguar paditësit që pas kompensimit nga 

ana e të paditurës të përshkruar si në pikën II të dispozitivit, të paditurës Komuna e Ferizaj të 

ua njohin të drejtën e pronësisë të ngastrës me nr.0319-9 Zona Kadastrale me sipërfaqe prej 

1.98 m2 për pjesën e  evidentuar sipas përshkrimit-Rrugë, ndërsa në pikën IV të dispozitivit 
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gjykata ka obliguar të paditurës që në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore, t’i 

paguajë paditësve3 shumën prej 2380.40 € në afat prej 15 dite nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi.   

 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë e paditura Komuna e 

Ferizajt, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit 

të gabuar të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozimin  që 

Gjykata e Apelit të aprovojë ankesën e të paditurës Komuna e Ferizajt, ndërsa aktgjykimin e 

shkallës së parë ta prish dhe çështja t’i kthehet në rishqyrtim dhe në rivendosje apo që të njëjtit 

të ndryshohet dhe kërkesëpadia e paditësi të refuzohet si e pa bazuar.  

 

Paditësit nuk ka paraqitur përgjigje në ankesë. 

  

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

-Ankesa e të paditurës është e themeltë.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit me datë 30.11.2018, ka paraqitur padi për 

kompensimin e dëmit për shpronësimin e parcelës me numër 0319-9, në gjykatën e shkallës së 

parë, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura që në afatin prej 15 ditëve nga dita e 

pranimit së këtij aktgjykimi me kanosje të përmbarimit të dhunshëm, që paditësve A. dhe L. J, 

nga Ferizaj, ti u bëj kompensimin për shpronësimin e një pjesë të parcelës 00319/9 e cila 

gjendet në rrugën “.........”, në Ferizaj në vendin e quajtur “.............” Z.K Ferizaj, sipas vlerës të 

bërë nga ana e eksperti për këtë çështje.   

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësve, pas shqyrtimit dhe 

administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse, si në vijim: kërkesa për 

shpronësimin e parcelës 319-9, drejtuar të paditurës në procedurës administrative e datës 

23.11.2018, dëftesa për pranimin e dërgesës me nr.24101208626425 e datës 23.11.2018, 

Certifikata e së drejtës pronësore në emër të paditëses lëshuar nga Drejtoria për Kadastër- 

Komuna e Ferizajit për parcelën 319-9 e datës 22.11.2018, ekspertiza e datës 15 shkurt 2019 

dhënë nga eksperti gjeodet A.H, ekspertiza e datës 24 shkurt 2020 dhënë nga eksperti vlerësues 

M.M, (si dhe prova të tjera si në shkresat e lëndës), dhe pas vlerësimit të këtyre provave dhe të 

gjitha shkresave tjera të lëndës, ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.1170/2018, të datës 

19.06.2020, me të cilën e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësve. 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, ndër të tjera, gjykata e shkallës së parë ka 

theksuar se nga provat e administruara është vërtetuar gjendja faktike se e paditura Komuna e 

Ferizajt ka përgjegjësi objektive për kompensimin e dëmit, pasi që me veprimet e të paditurës, 

paditësit janë privuar nga e drejta për shfrytëzim të qetë dhe të pa penguar në parcelën e tyre, si 

rrjedhojë edhe është krijuar e drejta e tyre për kompensim dëmi në raport me të paditurit e që 

në fakt ka qenë objekt i kërkesëpadisë, e nga administrimi i provave është vërtetuar 
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mjaftueshëm fakti se e paditura fillimisht, me veprimin e saj duke bërë zgjerimin e rrugës dhe 

pastaj asfaltimin e saj, sikundër që me veprimin e saj duke mos përfillur asnjë procedurë ligjore 

për të arritur qëllimin e interesit të përgjithshëm ka konsideruar se i ka shkaktuar dëm 

paditësve. Ndërsa sa i përket lartësisë së shumave të kompensuar për dëmin, gjykata vendimin 

e saj e ka bazuar  në ekspertizën e ekspertit vlerësues i paluajtshmerisë M.M, pasi që për 

gjykatën kjo ekspertizë ka qenë e bazuar de bindëse, sepse eksperti ka konstatuar në mënyrë 

kronologjike mënyrat dhe metodat e përdorura. Vendimin lidhur me shpenzimet e procedurës 

kontestimeve e ka mbështetur në nenin 452.1 të LPK. (më gjerësisht sikurse në arsyetim të 

aktgjykimit të atakuar).                                                                                                                     

Gjykata e Apelit e Kosovës, nisur nga kjo gjendje e çështjes, vlerëson se qëndrimi dhe 

përfundimi i gjykatës së shkallës së parë, tani për tani nuk është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që 

aktgjykimi i atakuar është marrë me shkelje thelbësore nga nenet 182.1, lidhur me nenin 160 

parag. 3, 4 dhe 5, lidhur me nenin 182 parag.2 pika n), të LPK-së, pasi që i njëjti është i 

pakuptueshëm, kontradiktor me vetveten dhe arsyet e aktgjykimit, për të njëjtin nuk janë dhënë 

arsye të mjaftueshme mbi faktet vendimtare, për më tepër që edhe ato arsye të cilat janë cekur 

në arsyetim të aktgjykimit, janë në kundërshtim me shkresat të cilat gjenden në këtë lëndë. Po 

ashtu, sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të 

plotë dhe të drejtë, për të cilën arsye, ka ardhur edhe deri te zbatimi i gabuar i të drejtës 

materiale.  

Në këtë kuptim, Gjykata e Apelit i pranon si të qëndrueshme pretendimet ankimore të 

të palës së paditur, për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës kontestimore dhe 

paqartësive të tjera që evidentohen me rastin e marrjes së aktgjykimit të atakuar. Kjo për faktin 

se e tërë struktura e aktgjykimit është në kundërshtim më kërkesat e vëna nga neni 160 i LPK-

së, dispozitat e të cilit përcaktojnë atë që duhet të përmbajë dispozitivi dhe arsyetimi i një 

aktgjykimi. Paragrafi 3 i këtij neni përcakton se si duhet të jetë një dispozitiv i qartë dhe i 

ligjshëm i një vendimi gjyqësor. Kjo për faktin se mënyra se si është hartuar dispozitivi i 

aktgjykimit dhe pastaj edhe pjesa arsyetuese, për Gjykatën e Apelit është e paqartë se çfarë 

saktë ka vendosur gjykata e shkallës së parë në lidhje me kërkesëpadinë e palës paditëse. Në 

anën tjetër, pararg.4 i nenin 160 të LPK-së në mënyrë shprehimore e përcakton se çka duhet të 

përmbajë një arsyetim i aktgjykimit dhe atë: ‘kërkesat e palëve, faktet që i kanë parashtruar 

dhe provat që i kanë propozuar, cilat nga faktet e tilla i ka vërtetuar, pse dhe si i ka vërtetuar 

ato fakte, e po që se i ka vërtetuar me anë të provave, cilat prova i ka shfrytëzuar dhe si i ka 

vlerësuar ato’.  

Si rrjedhojë, Gjykatës së Apelit i rezultoi se gjykata e shkallës së parë në dispozitivin e 

aktgjykimit të atakuar, në pikën II të dispozitivit nuk ka përcaktuar qartë kufijtë e pjesës së 

ngastrës kadastrale kontestuese nr.0319-9, Zona Kadastrale Ferizaj, në sipërfaqe prej 1.98 m2. 

Në lidhje me këtë, në mënyrën se si e ka hartuar këtë pjesë të dispozitivit gjykata e shkallës së 

parë, nuk është e qartë se pjesa prej 1.98 m2, për të cilën e paditura është detyruar të 

kompensoj shumën prej 99,000 euro këtu paditësve, në cilën pjesë të ngastrës kontestuese 

ndodhet, në pjesën lindore, perëndimore, jugore etj, apo me cilën ngastër kufizohet, për çka 

edhe të njëjtin e bënë të paqartë dhe të papërmbarueshëm. Kështu që, në rastin konkret kur 

bëhet fjalë për pjesën e ngastrës kadastrale, siç është në rastin konkret, është e nevojshme dhe e 
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domosdoshme që përshkimi në dispozitivin e aktgjykimit të përmbajë masat dhe kufijtë e 

pjesëve të ngastrave kadastrale (ashtu siç e ka përcaktuar në ekspertizë eksperti i gjeodezisë). 

Përveç kësaj, gjykata e shkallës së parë në pikën III të dispozitivit ka detyruar paditësin që pas 

kompensimit t’ia njoh të drejtën e pronësisë të paditurit, duke vendosur kështu në kundërshtim 

me nenin 2.1 të LPK-së, i cili shprehimisht thotë se: “Në procedurë kontestimore gjykata 

vendos brenda kufijve të kërkesave që janë parashtruar nga palët ndërgjyqëse”. Në lidhje me 

këtë, referuar shkresave të lëndës nuk rezulton se ka një kërkesë të tillë nga palët ndërgjyqëse, 

për çka edhe gjykata e shkallës së parë në lidhje me këtë pjesë ka tejkaluar kërkesëpadinë e 

paditësve në raport me të paditurën. Përveç kësaj, rezulton se gjykata e shkallës së parë nuk ka 

dhënë sqarime të nevojshme në lidhje me ligjin material të zbatuar në këtë çështje 

kontestimore, pasi që në të tilla raste si ligj i zbatueshëm duhet të jetë ligji që ka qenë në fuqi 

në kohën e krijimit të raportit juridik të pretenduar (në rastin konkret pretendohet se pjesa e 

ngastrës kontestuese prej 1.98 m2, shfrytëzohet si rrugë publike së paku nga viti 1980). Kjo 

edhe përbën bazë të mjaftueshme procedurale për ta prishur aktgjykimin e atakuar. 

Përveç të metave të cekurave më lartë, Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës 

së parë ka bërë vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, pasi që në rastin konkret 

gjykata ia ka falur besimin vetëm ekspertizës së ekspertit për vlerësimin e paluajshmërive, ku 

në këtë ekspertizë paraqiten fakte jo relevante, sepse lartësinë e vlerës për m2 prej 500 €, e 

barazuar me vlerën e paluajtshmërisë që ka qenë në hipotekë, të kontratës për ndërtim të 

përbashkët dhe kontratës për bashke investim, tani për tani nuk mund të pranohet nga Gjykata e 

Apelit. Kjo për faktin se gjykimi i lartësisë së kërkesëpadinë paditësve duke e mbështetur 

aktgjykimin në ekspertizën e ekspertit për vlerësimin e paluajtshmërisë, e cila është mbështetur 

në kontratat e cekura më lartë, nuk mund të qëndrojë, pasi që shuma për kompensim janë 

mbështetur në kontrata të cilat nuk kanë të bëjnë fare me shitblerjen e ndonjë ngastre fqinje 

ashtu siç kërkohet me rregullativë ligjore përkatëse (udhëzimi administrativ i Ministrisë së 

Financave Nr.02/2015). Si rrjedhojë, kjo ekspertizë rezulton se nuk është punuar në përputhje 

të plotë me nenin 15 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit nr.03/L-205 për ndryshimin dhe plotësimin e 

Ligjit nr.03-L/139 për Shpronësimin e Pronës Paluajtshme. Me dispozitën e nenit 15 paragrafi 

1 të Ligjit nr.03/L-205 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit  nr.03-L/139, për4 Shpronësimin 

e Pronës së Paluajtshme përcaktohet se: “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”. Si rezultat i mungesës së një vlerësimi 

profesional dhe të pa argumentuar rezulton se gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të 

drejtë dhe të plotë, andaj për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës dhe konstatimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike ka ardhur edhe deri tek zbatimi i gabuar i drejtës 

materiale, për çka Gjykata e Apelit e prishi aktgjykimin e atakuar dhe vendosi si në dispozitiv 

të këtij aktvendimi.   

Për këto arsye kjo gjykatë gjeti se aktgjykimi i ankimuar duhet prishur dhe çështja 

duhet kthyer në rivendosje tek gjykata e shkallës së parë, pasi që në rastin konkret nuk ka pasur 

kushte që të i njëjti aktgjykim të mund të ndryshohet nga ana e gjykatës së shkallës së dytë. 

Në kuptim të arsyeve të cekura më lartë, Gjykata e Apelit vendosi që këtë çështje 

juridike-kontestuese ta kthejë në rishqyrtim, me udhëzim që në ri procedurë gjykata e shkallës 
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së parë t’i eliminojë shkeljet e sipër theksuara, në atë mënyrë që të caktohen qartë kufijtë e 

pjesës së ngastrës kadastrale kontestuese, të vërtetohet saktë baza juridike e kërkesëpadisë, të 

kërkojë plotësimin e ekspertizës së gjeodezisë edhe me informacione për historiatin e ngastrës 

kontestuese, ekspertizës për vlerësimin e paluajtshmërisë me të dhëna e nevojshme të cekura si 

më lartë, pastaj me rastin e vendosjes të zbatojë në tërësi nenin 2.1 të LPK-së, që ka të bëjë me 

detyrimin e gjykatës që të vendos vetëm brenda kufijve të kërkesës së parashtruar nga palët 

ndërgjyqëse, ndërsa pas hetimit dhe të provuarit në masë të mjaftueshme të fakteve vendimtare, 

duke vlerësuar edhe precizimin e kërkesëpadisë së paditësve, të vendosë në mënyrë të drejtë 

dhe të ligjshme për kërkesëpadinë e paditësve, si dhe të vendosë për shpenzimet e procedurës. 

Në fund, udhëzohet gjykata e shkallës së parë që me rastin e përpilimit të aktgjykimit t’i ketë 

parasysh kërkesat ligjore që rrjedhin nga dispozitat e nenit 160 të LPK-së (sidomos arsyetimin 

e aktgjykimit ta hartojë në përputhje me parag.4 dhe 5 të LPK-së, ashtu që duhet të jepet 

arsyetim i mjaftueshëm për rrethanat dhe shkaqet e refuzimit apo aprovimit të kërkesëpadisë së 

paditësve, por edhe të drejtën materiale të zbatuar), ashtu që pas administrimit të provave të 

propozuara nga palët ndërgjyqëse, të vërtetojë gjendjen faktike, bazën juridike të kërkesëpadisë 

dhe në fund të vendosë për kërkesëpadinë e paditësve në bazë të ligjit. 

Meqenëse aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është prishur, atëherë 

domodoshmërisht është dashur të prishet edhe pjesa e dispozitivit të tij, e cila ka të bëjë me 

shpenzimet procedurale, për të cilat gjykata e shkallës së parë duhet të vendos sërish në 

procedurën e rigjykimit.  

Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194 dhe 195 paragrafi 

1 pika (c)  e LPK-së,  Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4452/2020, datë 04.05.2022 

                      

                                                                                                                         Kryetari i kolegjit, 

                                                          Lumni Sallauka 

 

 


