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Numri i lëndës: 2020:085147 

Datë: 18.05.2022 

Numri i dokumentit:     03023318 

                                                                                                                                   

Ac.nr.6930/2021 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjykatësit: Gëzim Llulluni 

kryetar, Nora Bllaca-Dula dhe Naim Meholli-anëtarë, në çështjen juridike të propozuesve: R.Ll., 

M. Ll., K. D. e vajzërisë Ll., K.Ll., Nj. Ll., Y.Ll., N. Ll., S.Ll., Ka. Ll., L.B. e vajzërisë Ll., E.Ll., 

Mu. Ll., Z. Ll., T. Ll., Me. De. , Sh. M., M.. A., A.As. , G. Sh., She.A. dhe N. A., të përfaqësuar 

sipas autorizimit nga B.T., avokat në P., ndaj kundër propozueses Komuna e Vushtrrisë, të cilën 

me autorizim e përfaqëson I.G., për kompensimin e paluajtshmërisë së shpronësuar, vlera e 

kërkesës 623.553€, duke vendosur sipas ankesës së kundërpropozueses, të ushtruar kundër 

Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë- Dega në Vushtrri, CN.nr.101/20 të datës 

03.08.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 05.05.2022, mori këtë: 

 

                                                  A K T V E N D I M 

 

APROVOHET si e themeltë ankesa e kundërpropozueses Komuna e Vushtrrisë, PRISHET 

Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Dega në Vushtrri, CN.nr.101/20 i datës 

03.08.2021 dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë, në procedim të serishëm. 

 

                                                               A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me Aktvendimin e atakuar, CN.nr.101/20 të datës 03.08.2021, ka 

vendosur si në vijim: “ I. CAKTOHET kompensimi real në emër të eksproprijimit-shpronësimit 

të pronës së paluajtshme për nevojat e ndërtimit të ish BVI-se (Bashkësisë Vetëqeverisëse të 

Interesit për Banim) dhe atë parcelave kadastrale 594, me kulture "Toke Ndërtimore Shtëpi dhe 

Oborr e kl. së I-rë” me sipërfaqe dhe atë oborr ne sipërfaqe prej 0,03.94 ha, dhe shtëpi te ndërtuar 

ne sipërfaqe prej 205 m2, gjithsej për shtëpi dhe oborr me sipërfaqe prej 599 m2, dhe parcelës 

kadastrale nr. 605/3, me kulture “Toke Ndërtimore Shtëpi-Oborr e kl. së I-rë”, me sipërfaqe dhe 

atë oborr në sipërfaqe prej 0,05.00 ha, dhe shtëpi me sipërfaqe prej 144 m2, apo gjithsej me oborr 
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dhe shtëpi sipërfaqe prej 692 m2, përkatësisht sipërfaqja e eksproprijuar për dy parcelat 

kadastrale bashkë me shtëpi dhe oborr ne sipërfaqe totale prej 1291 m2, te cilat parcela 

evidentohen ne Fletën Poseduese nr.483, në shumë totale prej 623,553 euro (gjashtëqind e njëzet 

e tremijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre euro), ashtu që: 

II.DETYROHET kundërpropozuesja Komuna e Vushtrrisë me seli në Vushtrri që në emër të 

eksproprijimit-shpronësimit të pronës së paluajtshme dhe atë parcelave kadastrale 594, me 

kulture “Toke Ndërtimore-Shtëpi dhe Oborr” me sipërfaqe dhe atë oborr në sipërfaqe prej 

0,08.94 ha, dhe shtëpi të ndërtuar në sipërfaqe prej 205 m2, gjithsej me sipërfaqe prej 599 m2 dhe 

parcelës kadastrale nr.605/3, me kulturë "Toke Ndërtimore Shtëpi: Oborr”, me sipërfaqe dhe atë 

oborr në sipërfaqe prej 0,05.00 ha, dhe shtëpi me sipërfaqe prej 144 m2, apo sipërfaqe gjithsej 

prej 692m2, përkatësisht sipërfaqja e eksproprijuar për dy parcelat kadastrale bashkë me shtëpi 

dhe oborr në sipërfaqe totale prej 1291m2, propozuesve R.Ll. , M. Ll., K.D. e vajzërisë Ll., K.Ll., 

Nj. Ll., Y.Ll., N. Ll., S.Ll., Ka.Ll., L. B.e vajzerise Ll., E. Ll., Mu. Ll., Z.Ll., T. Ll., Mer. De., 

Sh. M., Met. A., A.As., G.Sh., She.A.dhe Na.A., t'ua paguaje shumën totale të kompensimit prej 

623,553 euro (gjashtëqind e njëzet e tremijë e pesëqind e pesëdhjete e tre euro), dhe atë: me 

kamate ligjore sipas mjeteve te deponuara në bankë për një vit pa destinim te caktuar, duke filluar 

nga data 13.05.1986 kur aktvendimi për eksproprijimin është bërë i plotfuqishëm, ndërsa nga 

data 24.05.2009, e tutje me hyrjen ne fuqi te Ligji për Shpronësimin e Pronës se Paluajtshme 

nr.03/L-139, me kamate ligjore në shkallë prej 7% vjetore, e deri ne përmbushjen përfundimtare 

te detyrimit.  

III.DETYROHET kundërpropozuesja që në emër te pagesës së shpenzimeve procedurale 

propozuesve t’ua paguajë shumën totale prej 2,090 euro, dhe atë:Në emër të përfaqësimit për dy 

seancat e mbajtura nga i autorizuari i tyre shumen për 1,690 euro (për secilën seancë gjyqësore 

shumen prej 845 euro), në emër te pagesës për ekspertizën e ndërtimtarisë shumën prej 400 euro, 

të gjitha këto, në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotefuqishmerise së këtij aktvendimi, nën 

paralajmërimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë i autorizuari i kundërpropozueses, 

për shkak të aplikimit të gabuar të dispozitave materiale dhe vërtetimit të gabuar të gjendjes 

faktike, me propozim që Gjykata e Apelit në Prishtinë, të prishë aktvendimin e atakuar dhe 

çështja të kthehet në rigjykim. 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur i autorizuari i propozuesve, me propozim që të refuzohet si e pa 

bazuar ankesa e kundër propozuesve, ndërsa aktvendimi i atakuar të vërtetohet. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktvendimin e atakuar dhe pretendimet 

ankimore, e pas vlerësimit të tyre, në kuptim të nenit 194 lidhur me nenin 208 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK) e lidhur me nenin 3 të Ligjit për Procedurën Jokontestimore 

(LPJ) dhe gjeti se: 

Ankesa e kundërpropozueses është e themeltë 
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Nga shkresat e lëndës rrjedhë se: propozuesit përmes të autorizuarit të tyre, me datë 27.07.2000, 

kanë ushtruar propozim për vazhdim të procedurës së eksproprijimit ndaj kundërpropozueses 

Komuna e Vushtrrisë. Më datë 25.12.2000, propozuesi A.Ll. dhe të tjerët, kanë paraqitur 

propozim për dhënie të masës së përkohshme. 

Gjykata Komunale në Vushtrri, me Aktvendimin e saj, N.nr.83/2000, të datës 28.02.2001, ka 

lejuar masën e përkohshme dhe ka ndaluar shitjen e banesave të ndërtuara nga ana e 

kundërpropozueses, Ndërmarrja Banesore-ish BVI-ia-Vushtrri. Me datë 25.02.2003, propozuesit 

kanë paraqitur parashtresë, duke njoftuar Gjykatën se kompetencat e kundërpropozueses kanë 

kaluar në Komunën e Vushtrrisë, nga shkaku se Ndërmarrja Publike Banesore nuk funksionon 

më. 

Gjykata Komunale në Vushtrri me Aktvendimin Nr.83/2000 të datës 16.04.2004, ka refuzuar 

propozimin e propozuesve N., H., B., A., I., M., K., Ba. dhe R.Ll., të gjithë nga Vushtrria, kundër 

kundërpropozueses Komuna e Vushtrrisë, për shkak të eksproprijimit si e pa bazuar, për shkak 

të mungesës së legjitimacionit pasiv. Më datë 07.05.2004, i autorizuari i propozuesve ka 

paraqitur ankesë, me propozim që Aktvendimi i Gjykatës Komunale në Vushtrri, Nr.83/2000, të 

datës 16.04.2004, të prishet dhe të vazhdohet procedura në këtë çështje. Gjykata e Qarkut në 

Mitrovicë, me Aktvendimin AC.nr.117/2004, të datës 26.11.2004, ka prishur Aktvendimin e 

Gjykatës Komunale në Vushtrri dhe lënda i është kthyer të njëjtës Gjykatë për rishqyrtim. 

Gjykata Komunale në Vushtrri, me Aktvendimin N.nr.503/2004, të datës 14.11.2005, ka caktuar 

kompensimin real për paluajtshmërinë e eksproprijuar të ish pronarëve N., H., B., A. , I., M., K., 

Ba. dhe R. Ll., të gjithë nga Vushtrria. Kundër këtij vendimi, me datë 11.01.2006, ankesë ka 

paraqitur përfaqësuesi i të paditurës, duke propozuar që i njëjti të prishet dhe lënda të kthehet në 

rishqyrtim. Gjykata e Qarkut në Mitrovicë, me Aktvendimin AC.nr.35/2006, të datës 

18.04.2007, ka prishur Aktvendimin e Gjykatës Komunale në Vushtrri, N.nr.503/2004 të datës 

14.11.2005, dhe lënda është kthyer në rigjykim, duke e udhëzuar palën që për pagesën e 

shpërblimit të tokës së eksproprijuar, duhet ta kërkojnë prej ndërmarrjes NN “Kosova”, në 

Vushtrri. 

Gjykata Komunale në Vushtrri, me Aktvendimin N.nr.130/07, të datës 01.07.2008, ka refuzuar 

propozimin e propozuesve, duke i udhëzuar ata që këtë ta kërkojnë nga NN “Kosova”, e 

Vushtrrisë. Kundër këtij vendimi, më datë 08.09.2008, ka paraqitur ankesë i autorizuari i 

propozuesve duke e kundërshtuar këtë vendim. Gjykata e Qarkut në Mitrovicë, me Aktvendimin 

AC.nr.82/2008, të datës 26.09.2008, ka vërtetuar në tërësi Aktvendimin e Gjykatës Komunale 

në Vushtrri, N.nr.130/07, të datës 01.07.2008. Kundër këtij vendimi, me datë 21.10.2008, i 

autorizuari i propozuesve ka paraqitur Revizion.  

Gjykata Supreme e Kosovës, me Aktvendimin Rev.nr.572/2008, të datës 02.02.2009, ka pranuar 

si të bazuar revizionin e përfaqësuesit të propozuesve dhe çështja i është kthyer Gjykatës së 

shkallë së parë, në rigjykim. 

Gjykata e shkallës së parë, pas mbajtjes së seancës kryesore, ka nxjerrë Aktvendimin me nr. 

28/09 të dt.15.12.2015, me të cilin ka refuzuar propozimin e propozuesve për shkak të mungesës 

së legjitimitetit pasiv, duke vendosur me decidivisht sikur në dispozitiv të këtij aktvendimi. 
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Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vendosur lidhur me ankesën e të autorizuarit të propozuesve 

ndaj këtij aktvendimi, me dt.12.06.2020 ka marr Aktvendimin me nr. Ac.nr.670/16 me të cilin e 

ka aprovuar si të themeltë ankesën e propozuesve, ndërsa lëndën ia ka kthyer gjykatës së shkallës 

së parë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

Me dt.26.10.2020 në gjykatën e shkallës së parë, propozuesit kanë paraqitur parashtresën – 

deklaratën e trashëgimtarëve, për të pranuar procedurën jo kontestimore në vend të paraardhësve 

të tyre me të cilën e kanë njoftuar gjykatën se propozuesit N.Ll., I.Ll., B.Ll. dhe Ba.Ll., kanë 

vdekur, duke i propozuar gjykatës që trashëgimtarët e tyre, t’i pranojë si palë në cilësinë e 

propozuesve në procedurë. 

Në ri procedurë gjykata e shkallës së parë, ka nxjerrë aktvendimin e atakuar, me të cilin e ka 

caktuar kompensimin në emër të eksproprijimit, duke vendosur me decidivisht sikur në arsyetim 

të të njëjtit.  

Në arsyetim të aktvendimit të atakuar gjykata ka theksuar se, propozimi i propozuesve është i 

bazuar, për faktin se pas eksproprijimit dhe vendosjes së pjesërishme, nga gjykata e përshkruar 

si më lartë, propozuesve si trashëgimtar ligjor të të ndjerit I.Ll., të njëjtit kanë mbetur pa u 

kompensuar nga gjykata lidhur me tokën-paluajtshmërinë e eksproprijuar si në dispozitiv të këtij 

aktvendimit, andaj, përveç kompensimit që iu është njohur paraardhësit të tyre, të njëjtit kanë të 

drejtën e kompensimit në tokën e eksproprijuar, gjegjësisht parcelat kadastrale si në dispozitiv 

të këtij aktvendimi.  

Sa i përket legjitimitetit te palëve ndërgjyqësve, gjykata nga vështrimi i shkresave të lëndës N.nr. 

179/88, ka konstatuar se Komuna e Vushtrrisë ka qenë në cilësinë e palës ndërgjyqëse 

kundërpropozuese, pasi që e njëjta është suksesore-trashëgimtare e ish BVI-së (Bashkësisë 

Vetëqeverise te Interesit për Banim), në Vushtrri, një pjesë e aktvendimit për eksproprijim është 

ekzekutuar lidhur me objektet e banimit dhe kompensimin tjetër ndaj kundërpropozueses dhe e 

njëjta pas shuarjes se BVI-se, ka marrë të gjitha te drejtat dhe detyrimet e të njëjtës, bazuar ne 

këto arsye pamohueshëm konfirmohet fakti se kundërpropozuesen e lidhë raporti juridik 

detyrimor i përmbushjes së kompensimit në emër të eksproprijimit ndaj propozuesve në fjalë, 

andaj e njëjta ka legjitimitet të plotë pasiv si kundërpropozuese në rastin konkret, duke marrë për 

bazë edhe faktin e pamohueshëm se e njëjta është e regjistruar si pronare e paluajtshmërisë e 

parcelave objekt shpronësimi, mbi bazën e procedurës se eksproprijimit.  

Nga gjykata është theksuar se, nga kontrata mbi fuzionimin e lidhur në mes te Komunës së 

Vushtrrisë në njërën anë si porositës i punëve dhe ish Ndërmarrjes Ndërtimore “Kosova” me seli 

në Vushtrri, si kryerës i punëve në objektin banesor "Kalaja” në Vushtrri, gjykata fillimisht 

vlerësoi efektet juridike të kësaj kontrate, gjegjësisht lidhjen e saj. Nga vështrimi i kontratës në 

fjalë (gjuhën sërbe), nr. 3678, dt.16.06.1993, konstatoi se kjo kontrate është e nënshkruar vetëm 

nga Drejtori i Ndërmarrjes Ndërtimore “Kosova” D.S., mirëpo, njashtu e njëjta kontrate me 

përmbajtje dhe numër e date të njëjtë, është lidhur mes Kryetarit të Komunës së Vushtrrisë B. S. 

dhe drejtorit të ish NN “Kosova” me seli ne Vushtrri, D. S., dhe në të dy kontratat nuk është 

nënshkruar nga ish personi i autorizuar nga Këshilli Ekzekutiv i Kuvendit Komunal në Vushtrri 

U. S.dhe kryetari i komunës B.S., mungesa e nënshkrimit-legalizimit apo konfirmimit në formë 

tjetër të lidhjes së këtyre kontratave, përfaqëson të metë,  
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gjegjësisht e bën kontratën të mos prodhoj efekte juridike, edhe pse e njëjta nga gjendja faktike 

në terren, shihet se është zbatuar, ashtu që, gjykata konform nenit 73 te Ligjit për Marrëdhëniet 

e Detyrimeve (vitit 1978), të njëjtën kontrate sa i përket validitetit mes subjekteve e morri si te 

vlefshme. 

Përveç faktit se, kontrata në fjalë në mungesë të nënshkrimit nga ana e porositësit të punëve-

personit të autorizuar, nuk prodhon efekt juridik, pika 3 e kësaj kontrate, ku është përcaktuar se 

Ndërmarrja Ndërtimore “Kosova”, përveç obligimeve tjera, merr përsipër edhe përmbushjen e 

obligimeve rreth shpronësimit dhe bashkimit të mjeteve me BVI për banim të atëhershme, që 

është pjese përbërëse e kësaj kontrate, e njëjta dispozite kontraktuese, për vlerësimin e gjykatës 

në raport me efektin juridik për propozuesit është pa efekt juridik dhe e papranueshme. Kontrata 

në fjalë nën supozimin se është lidhur në formën e përcaktuar me ligj dhe e nënshkruar nga të dy 

palët ndërgjyqëse, e njëjta kontrate ka efekt inter partes-në mes te palëve, për të drejtat dhe 

detyrimet, mirëpo jo edhe detyrimet e këtu kundërpropozueses ndaj personave të tretë në rastin 

konkret propozuesve për kompensim në emër të eksproprijimit  të pasurisë së pa luajtshme dhe 

kundërpropozuesja, detyrimet rreth shpronësimit-eksproprijimit të pa përmbushura nuk ka mund 

të ia bartë e pasurisë se paluajtshme, dhe nuk ka munde t'ia barte subjektit kontraktues këtu NN 

“Kosova” me seli në Vushtrri, duke iu referuar nenit 353 te Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve 

përkundër faktit (vitit 1978) se shkrirja-fuzionimi apo konfondimi si mënyrë e shuarjes së 

detyrimeve nga neni 353 i Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve i vitit 1978) që ka ndodhur 

sipas kontratës nr. 3678, dt. 16.06.1993, ku ish BVI-s për banim  me vendimin e ish Këshillit 

Ekzekutiv Komunal te Vushtrrisë është vendosur qe me bashkimin e mjeteve te fuzionohet në 

punë kryesin  NN “Kosova” për ndërtimin për palën e trete këtu propozuesit në raport me 

detyrimet e pa përmbushura te shpronësimit, pasi që ky detyrim ka renduar dhe rendon mbi 

kundërpropozuesen Komunën e Vushtrrisë, në emër dhe për interesat e te cilës si suksesore e ish 

BVI-se për banim është bërë dhe ka ndodhur shpronësimi-eksproprijimi i pronës së paluajtshme 

te të ndjerit I. Ll..  

Sa i përket bazës ligjore, gjykata me rastin e vendosjes, gjeti se propozimi i propozuesve gjen 

mbështetje si në vijim: në standardet ndërkombëtare për Mbrojtjen dhe Lirinë e te Drejtave te 

Njeriut, me nenin 1, te protokollit shtese dhe Konventës Evropiane për te Drejtat e Njeriut,  nenin 

78 alineja. 1 te ish Kushtetutës se ish krahinës Socialiste Autonome te Kosovës ish KSAK-se, e 

cila ka hyre ne fuqi me 27.02.1974 e aplikueshme ne kohen e zhvillimit te procedurës se 

eksproprijimit, garantohet e drejta e pronësisë se qytetareve, për te vijuar me nenin 78 alineja 2 

dhe  ne nenin 82, alineja 1, nenin 46 të Kushtetutës se Republikës së Kosovës.  

Sa i përket bazës ligjore, gjykata me rastin e caktimit të kompensimit si në pikën I të dispozitivit 

të aktvendimit të atakuar iu referua nenit 29 te Ligjit për Eksproprijimin nr. 21/78, dt. 28.04.1978 

i ish RSFJ-se, i cili nen është ndryshuar me nenin 14 te Ligjit për Ndryshim-Plotësim te Ligjit 

për Eksproprijimin nr. 21/78, dhe atë ligjit me nr. 465-2/86 dt.21.11.1986. Meqenëse paraardhësi 

i propozuesve i ndjeri I. Ll. dhe organi kompetent i administratës komunale i kundërpropozueses 

nuk janë dakorduar për arritjen e kompensimit për eksproprijim, atëherë vjen në shprehje 

aplikimi i nenit 52 alineja 1 dhe 44 të Ligjit për Eksproprijim, si dhe me Ligjin për Procedure 

Jokontestimore nr. 03/L-007, nenin 215, 218 dhe 220 dhe 221 ku përcaktohet procedura e 

caktimit te kompensimit për pasurinë e eksproprijuar dhe përcaktohet autorizimi i gjykatës qe të 
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caktoj vëllimin dhe lartësinë e kompensimit pas vërtetimit te drejte dhe te plote te gjendjes 

faktike si ne rastin konkret. 

Gjykata e shkallës së parë, lidhur me caktimin lartësisë se kompensimit, duke iu referuar bazës 

së lartcekur ligjore, morri për baze dhe akceptoj ne tërësi ekspertizën profesionale nga lëmia e 

ndërtimtarisë meqenëse, pasuria e paluajtshme objekt eksproprijimi është toke ndërtimore, 

ekspertiza e ekspertit S.B., i cili duke vepruar sipas detyrave te caktuara nga gjykata, me dt. 

06.04.2021, ka hartuar ekspertizën ne fjale. Gjykata, edhe ne elaborimin e ekspertizës nga 

eksperti ne seancën gjyqësore, pas vlerësimit të ekspertizës, ndërlidhjes së të njëjtës me prova 

tjera, gjeti se vlerësimi nga eksperti i ndërtimtarisë është real, i pranueshëm dhe bindës për 

gjykatën, pasi që eksperti me provat ekzistuese që ka pas ne dispozicion ka vlerësuar 

paluajtshmërinë objekt eksproprijimi ne përputhje te plote me dispozitat ligjore ne fuqi, e të cilat 

i ka aplikuar edhe kalkulimin e çmimit, ne përputhje me nenin 29 te Ligjit për Eksproprijimin 

nr. 21/78, dt. 28.04.1978 i ish RSFJ-se, i ndryshuar plotësuar me nenin 14 te Ligjit për Ndryshim-

Plotësim te Ligjit për Eksproprijimin nr. 21/78, dhe atë ligjit me nr. 465-2/86, dt: 

21.11.1986.Andaj, me rastin e caktimit te ekspertizës ne fjale, ne mungese te vërtetimit ndryshe 

te lartësisë se kompensimit, gjeti se ekspertiza ne fjale është bindëse dhe e pranueshme për 

gjykatën, e ne harmoni te plote me provat tjera në shkresat e lëndës ngase ekspertizat nga lëmia 

e ndërtimtarisë të administruara në lëndët e mëhershme ne këtë çështje juridike, nuk kane 

përcaktuar çmim real për paluajtshmëritë lëndore objekt eksproprijimi, por vetëm për objektet e 

banimit dhe vlerësimet tjera te cilat janë vendosur me aktvendimin e pjesërishëm nga ish Gjykata 

Komunale i përshkruar me larte, ashtu që gjykata, ka gjetur se konstatimet e ekspertit ne fjale, 

duhet te aprovohen lidhur me lartësinë e kompensimit ne emër te eksproprijimit. 

Sa i përket kamatës se aplikuar, gjykata, ka gjetur se, caktimi i te njëjtës ne lartësinë sipas mjeteve 

te deponuara në banke për një vit pa destinim te caktuar, duke filluar nga data 13.05.1986 kur 

aktvendimi për eksproprijimin është bërë i plotfuqishëm, gjen mbështetje ne nenin 25 te Ligjit 

për Plotësim-Ndryshimin e Ligjit për Eksproprijimin nr.21/78 dhe atë Ligjit nr.465-2/86,dt. 

21.11.1986. Nisur nga këto, gjykata, ka konstatuar se kundërpropozuesja Komuna e Vushtrrisë 

ka rënë në vonese në përmbushjen e detyrimeve ndaj propozuesve, që nga plotfuqishmëria e 

aktvendimit për caktimin e kompensimit dt.13.05.1986 e tutje, mirëpo, meqenëse kompensimi 

nuk është realizuar para vitit 2009, pra nuk është vendosur me vendim të formës së prerë, atëherë 

rrjedhja e kamatëvonesës, qe nga data 24.05.2009, e tutje me hyrjen ne fuqi te Ligjit për 

Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme nr. 03/L-139, llogaritet me kamate ligjore në shkallë prej 

7% vjetore, dhe kjo kamate rrjedhë deri ne përmbushjen përfundimtare të detyrimit. Kjo rrjedhje 

e kamatë vonesës aplikohet përshtatshmërisht edhe me qëndrimin juridik te Gjykatës Supreme 

te Kosovës, nr.265/20, dt. 02.12.2020, gjegjësisht piken I, III dhe XXII të këtij qëndrimi juridik, 

duke marre për bazë se rrjedhja e kamatë vonesës vazhdon edhe pas hyrjes ne fuqi te Ligjit për 

Shpronësimin e Pronës se Paluajtshme nr. 03/L-139, ndërsa deri ne hyrjen ne fuqi te këtij ligji. 

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

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

atakuar është përfshirë në konstatim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike e që për pasojë 

pati edhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale, për të cilën kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës 

zyrtare në kuptim të neni 194 lidhur me nenin 208 të LPK-së, sipas të cilit parashihet se:  
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“Gjykata e ankimit e ekzaminon aktgjykimin e shkallës së parë në atë pjesë në të cilën është 

goditur me ankesë, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale si 

dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par 2 pika b) g) j) k) dhe 

m) të këtij ligji”. 

Dispozitivi i aktvendimit është i pa përmbarueshëm, në kontradiktë me arsyetimin e aktgjykimit, 

respektivisht në arsyetim të aktgjykimit, mungojnë arsyet për faktet vendimtare, mbi bazën e të 

cilave gjykata ka vendosur për themelësinë e propozimit. 

Pra, është i pa kuptueshëm-përmbarueshëm sepse, përshkrimi si në dispozitiv të aktvendimit (më 

gjerësisht sikur në dispozitiv) është i pa qartë dhe njëkohësisht nuk është i përmbarueshëm, për 

faktin se, nuk dihet se cilit propozues cila shumë e kompensimit do t’i takoi. Gjykata e shkallës 

së parë në dispozitiv të aktvendimit të atakuar, vetëm ka përshkruar ngastrat kadastrale të 

përfshira në shpronësim dhe shumën e përgjithshme përkatësisht totale të kompensimit në emër 

të eksproprijimit, pa specifikuar pjesët e secilit propozues në patundshmërinë e eksproprijuar, 

rrjedhimisht të dihet se çfarë shume i takon secilit në raport me pjesën e vet që i ka takuar në 

patundshmërinë e eksproprijuar. 

Gjykata e Apelit vlerëson se, në çdo rast kur kërkesa për mbrojtjen gjyqësore nuk është konkrete 

dhe e përmbarueshme, gjykata ka për detyrë të ftojë palën paditëse përkatësisht palën 

propozuese, që ta plotësoj-korrigjoj parashtresën me të dhënat që do të zënë vend.  

Padia, në këtë rast propozimi si parashtresë, përveç të tjerave përmban kërkesën kryesore dhe atë 

aksesore nëse do të ketë, e cila para gjykatës duhet të paraqitet në formën e propozimit për 

mbrojtjen gjyqësore të kërkuar nga ana e gjykatës. Pra,  kur kërkesa nuk është e artikuluar në 

mënyrë të qartë dhe konkrete, atëherë gjykata duhet të veprojë në kuptim të dispozitës së nenit 

102 paragrafi 1, të LPK-së, sepse kërkesa kryesore dhe ajo aksesore, si elemente përbërëse të 

padisë, janë ekuivalenti i përmbajtjes së deklaratës për parashtresën, neni 99 paragrafi 2, i LPK-

së. Nëse  paditësit, në këtë rast propozuesit kanë pamundësi objektive ta përcaktojë kërkesën dhe 

nëse për këtë është e nevojshme marrja e provës  me ekspertizë, gjykata duhet ta bëjë këtë, madje 

edhe me këqyrjen në vend. Pastaj nëse propozuesit, as pas marrjes së ekspertizës nuk kanë 

paraqitur në mënyrë konkrete kërkesën për mbrojtjen gjyqësore, në këtë rast lidhur me 

vendndodhjen precizmit të saj të saktë, ku pretendohet se është shkaktuar eksproprijimi, atëherë 

është detyrë e gjykatës, që t’i ftojë ata në kuptim të dispozitës së nenit 102 paragrafi 1 të LPK-

së. 

Kolegji i gjykatës ankimore, vlerëson se shkeljet e lartcekura kanë ardhur si pasojë e konstatimit 

të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, për shkak se në rastin konkret gjykata ka marrë 

provën me ekspertizë të ndërtimtarisë, sa i përket vlerësimit të patundshmërisë, por ekspertiza 

është e mangët pasi që e njëjta nuk ka të dhëna të plota lidhur me objektin e ekspertimit, për 

faktin se  fillimisht gjykata ka qenë dashur që të bëjë nxjerrjen e ekspertizës së gjeodezisë, e cila 

duhet të përcaktojë në mënyrë të saktë pjesët e secilit prej propozuesve në patundshmërinë e 

eksproprijuar, e pastaj në bazë të pjesës së secilit propozues, gjykata të caktoj kompensimin 

adekuat në emër të eksproprijimit për secilin propozues veç e veç, në këtë mënyrë duke bërë që 

dispozitivi të jetë i kuptueshëm dhe i përmbarueshëm për nga struktura në përputhje të plotë me 

dispozitën e nenit 160 të LPK -së.  
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Neni 364.2 i LPK-së, përcakton që, “mendimi i shkruar i ekspertit gjithmonë duhet të jetë i 

arsyetuar”, ndërsa neni 366.1 përcakton që, “kur shihet se ekspertimi është i mangët ose i 

paqartë, si dhe kur ka ndryshim mendimesh midis ekspertëve, gjyqtari, (me vetë iniciativë apo 

me kërkesën e palës) mund të kërkojë sqarime plotësuese...”; pastaj neni 366.2 përcakton që, 

“po qe se mendimi i ekspertit mbetet i paqartë edhe pas thirrjes së gjyqtarit për plotësim në 

afatin e caktuar, gjyqtari pas deklarimit nga palët, e cakton ekspertin tjetër për ekspertim”.  

Gjykata e shkallës së parë nuk ka vepruar konform dispozitave të lartpërmendura për të pas një 

ekspertizë të qartë dhe të plotë. 

Përveç kësaj, në arsyetimin e aktvendimit të atakuar, mungojnë arsyet për vlerësimet e gjykatës 

lidhur me mënyrën se si i ka vërtetuar faktet dhe kur faktet i ka vërtetuar me prova në çfarë 

mënyrë i ka vlerësuar provat, sidomos për vlerën provuese të tyre. Në këtë rast vlerësimi për 

besueshmërinë e ekspertizave është tejet i mangët, nga rrjedhë edhe shkelja tjetër që i referohet 

konstatimit jo të drejtë të gjendjes faktike. 

Për shkak të shkeljeve të lartcekura, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, ka 

ardhur edhe deri të zbatimi i gabuar i të drejtës materiale.  

Atëherë, për shkak të të metave të sipër theksuara, aktvendimi i atakuar nuk mund të shqyrtohet 

nga aspekti i vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike dhe zbatimit të drejtë të së drejtës materiale, 

për këtë arsye është prishë dhe çështja i kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës së parë. 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti se, gjykata e shkallës së parë, ka bërë shkelje të 

dispozitave të sipër cituara, të cilat në ri procedurë duhet të eliminohen në atë mënyrë që, 

udhëzohet gjykata e shkallës së parë, që ta ftojë ekspertin e gjeodezisë dhe të ndërtimtarisë, për 

të bërë nxjerrjen e ekspertizës respektivisht për ta plotësuar ekspertizën, duke i udhëzuar sipas 

vërejtjeve të lartcekura dhe pas përfundimit-plotësimit të ekspertizave, gjykata duhet të ketë një 

vlerësim për besueshmërinë e tyre. Nëse konstaton se ekspertizat janë profesionale e të 

argumentuara mirë dhe të besueshme, mund të përfundoj shqyrtimin duke nxjerrë vendim të 

ligjshëm dhe të drejtë. Nëse gjykata edhe pas plotësimit të ekspertizave, nuk bindet se të njëjtat 

janë të besueshme atëherë duhet të procedoj sipas dispozitave të LPK-së, për ekspertiza tjera. 

Nxjerrja e ekspertizës mund të behet edhe zyrtarisht, por paraprakisht duhet të detyrohet pala me 

interes për çështjen, që t’i deponoj shpenzimet  procedurës. Ndërkaq, nëse gjykata e shkallës së 

parë, e vlerëson të arsyeshme dhe të domosdoshme, mund të siguroj edhe prova tjera, për 

vërtetimin sa më të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike në këtë çështje jo kontestimore të 

ndërgjyqësve.  
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Pas përfundimit të shqyrtimit gjykata duhet të kujdeset që vendimi në strukturë dhe përmbajtje 

të jetë në pajtim me dispozitat nga neni 160 i LPK-së. 

Nga gjykata e shkallës së parë, po ashtu të shqyrtohen edhe pretendimet ankimore, të  analizohen 

dhe vlerësohen ato pretendime dhe pastaj varësisht nga gjendja e vërtetuar faktike si dhe me 

zbatimin e drejtë të dispozitave përkatëse ligjore, do të gjykoj në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme 

lidhur me propozimin e propozuesve. 

Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194, 208 dhe 209   paragrafi 1 

pika (d) e LPK-së, e lidhur me nenin 3 të LPJ-së, u vendosë si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

                                  GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË  

                                            Ac.nr.6930/21, me datë 05.05.2022.  

   

                                                                                                                            Kryetar i Kolegjit- Gjykatësi 

                                                                                                                Gëzim Llulluni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


