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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

    

 

 

Ac.nr.3307/2017 

 

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

Halide Reka, kryetare e kolegjit, Nora Bllaca- Dula dhe Hunaida Pasuli, anëtare, në çështjen 

juridike kontestimore të paditësit H.M. nga fshati ..., Komuna e Pejës, të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson B.SH. nga Peja, kundër të paditurës Qeveria e Republikës së Kosovës – Ministria e 

Infrastrukturës, e cila përfaqësohet nga Avokatura Shtetërore e Republikës së Kosovës, e të cilën 

sipas autorizimit e përfaqësojnë H.M. dhe N.A., për kompensimin e pronës, duke vendosur sipas 

ankesës së të autorizuarës së të paditurës, e paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Pejë- Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.134/15, i datës 31.05.2017, në seancën e kolegjit të 

mbajtur me datë 07.04.2020, mori këtë: 

 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 

 

I. REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të autorizuarës së t’ paditurës Qeveria e Republikës së 

Kosovës – Ministria e Infrastrukturës, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë- 

Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.134/15 i datës 31.05.2017 në pikën I (një) dhe II (dy) të 

dispozitivit, VËRTETOHET. 

 

II. Aktgjykimi i ankimuar, në pikën III të dispozitivit mbetet i pashqyrtuar. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e ankimuar C.nr.134/15 i datës 31.05.2017, e ka 

aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit H.M. nga fshati ..., Komuna e Pejës dhe 

në pikën I të dispozitivit e ka detyruar të paditurën Qeveria e Republikës së Kosovës – Ministria 

e Infrastrukturës me seli në Prishtinë, që paditësit H.M. nga fshati ..., Komuna e Pejës, në emër të 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


2 
 

kompensimit për marrjen arbitrare të paluajtshmërisë në sipërfaqe prej 1015 m2, pjesë e parcelës 

kadastrale me nr. P..., e cila ka sipërfaqen e tërësishme 8526 m2, Zona Kadastrale Pejë, t’ia 

paguaj shumën prej 81,000.00 €uro. Në pikën II të dispozitivit e ka detyruar të paditurën që 

paditësit shumën e gjykuar në pikën I të dispozitivit t’ia paguaj me kamatë ligjore, duke filluar 

nga data 16.05.2017 e deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës në lartësi prej 

805 €uro, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së aktgjykimit. Në pikën III të 

dispozitivit pjesërisht e ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit H.M. nga fshati ..., 

Komuna e Pejës me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura Qeveria e Republikës së 

Kosovës – Ministria e Infrastrukturës me seli në Prishtinë, që paditësit në emër të fitimit të 

humbur t’ia paguaj shumën prej 10,000.00 €uro dhe në emër të uljes së bonitetit dhe vlerës 

qarkulluese t’ia paguaj shumën prej 14,000.00 me kamatë ligjore, duke filluar nga data 

01.01.2002 e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së 

këtij aktgjykimi. 

 

Kundër këtij aktgjykimi e autorizuara e të paditurës në afat ligjor ka paraqitur ankesë, duke e 

goditur të njejtin për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, 

konstatimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozim bërë gykatës së shkallës së dytë që ankesën ta aprovoj si të bazuar, 

ndërsa aktgjykimin e goditur ta ndryshoj duke e refuzuar në tërësi si të pabazuar kërkesëpadinë e 

paditësit për shkak të legjitimitetit real pasiv të t’paditurës. 

 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur i autorizuari i paditësit me të cilën i ka kundërshtuar pretendimet 

ankimore të t’paditurës, me propozim për Gjykatën e Apelit që ankesa të refuzohet si e pabazuar, 

ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet. 

 

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 dhe 200 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e të autorizuarës së t‘ paditurës është e pa bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi H.M. nga fshati ..., Komuna e Pejës ka ushtruat padi 

kundër të paditurës Komuna e Pejës për kompesnimin e paluajtshmërisë së shpronësuar. Me 

parashtresën e dt. 24.02.2015 e bënë zgjerimin e padisë në kuptimin subjektiv duke e përfshirë si 

palë të paditur edhe Qeverinë e Republikës së Kosovës – Ministrinë e Infrastrukturës, ndërsa me 

parashtresën e dt. 05.04.2017 e tërheqë padinë ndaj të paditurës Komuna e Pejës, me propozim 

për gjykatën që ta detyrojë të paditurën Qeveria e Republikës së Kosovës – Ministria e 

Infrastrukturës me seli në Prishtinë, që paditësit në emër të kompensimit për paluajtshmërinë e 

shpronësuar në sipërfaqe prej 1015 m 2, t’ia paguaj shumën prej 81,000.00 €uro, në emër të 

fitimit të humbur shumën prej 10,000.00 €uro dhe në emër të uljes së bonitetit dhe vlerës 

qarkulluese shumën prej 14,000.00, me kamatë ligjore, duke filluar nga data 01.01.2002 e deri në 

pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata e shkallës së parë, pas shqyrtimit të provave dhe të gjitha shkresave të lëndës, ka nxjerrë 

aktgjykimin e atakuar C.nr.134/15, i datës 31.05.2017, me të cilin e ka aprovuar pjesërisht si të  
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bazuar kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të 

atakuar.  

 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata e shkallës së parë ka theksuar se nga provat e 

administruara ka vërtetuar faktin se paditësi është pronar i paluajtshmërisë lëndore – ngastra 

kadastrale me nr. P..., e cila ka sipërfaqen e tërësishme 8526 m2, Zona Kadastrale Pejë, se rruga 

tranzitore që lidh magjistralen Pejë- Prishtinë me rrugën regjionale Pejë- Deçan e cila e ndan në 

dy pjesë këtë parcelë, është e shtruar me asfalt dhe ka gjerësi 6 metër. Ka shtuar se nga 

ekspertiza e ekspertit gjeodet F.H. ka konstatuar se rruga tranzitore shtrihet mbi një pjesë të 

paluajtshmërisë së paditësit në sipërfaqe prej 1015 m2. Nga ekspertiza e komunikacionit është 

vërtetuar se rruga tranzitore e cila kalon nëpër paluajtshmërinë e paditësit lidhë dy rrugë të 

kategorizuara dhe ate rrugën magjistrale Prishtinë-Pejë dhe rrugën regjionale Deçan –Pejë, andaj 

është rrugë që bie në përgjegjësinë e Qeverisë së Republikës së Kosovës- Ministria e 

Infrastrukturës.  

 

Për bazën juridike të kërkesëpadisë për pjesën e aprovuar i është referuar dispozitës së nenit 1; 

2.1; 3.1 dhe 2 lidhur me nenin 8 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridiko Pronësore i 

aplikueshëm në Kosovë dhe nenit 46 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, lidhur me 

protokollin 1 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut. 

 

Vendimin për lartësinë e kërkesëpadisë gjykata e shkallës së parë e ka mbështetur në ekspetizën 

e nxjerrë nga eksperti i licencuar për vlerësimin e paluajtshmërisë Sheqir Jupolli i cili ka 

vlerësuar se lartësia e dëmit që i është shkaktuar paditësit me rastin e marrjes së paluajtshmërisë 

për ndërtimin e rrugës tranzitore është 81,000.00 €uro. Këtë e ka vlerësuar duke pasur parasysh 

sipërfaqen që i është marr paditësit prej 1015 m2, e duke marr për bazë si mesatare çmimin prej 

80 €uro për m2. 

 

Mendimit profesional gjegjësisht konstatimeve të ekspertëve gjykata e shkallës së parë del tu 

ketë falur besimin e plotë, duke vlerësuar se janë dhënë nga ana e ekspertëve përkatës, të njejtat 

përputhen në mes vete si dhe me provat shkresore , duke marrë parsysh vlerën mesatare 

qarkulluese të paluajtshmërive në treg, klasën e paluajtshmërisë, kulturën dhe karakteristikat 

tjera. 

 

Për kamatën gjykata e shkallës së parë ka vendosur konform dispozitës së nenit 382 të LMD-së, 

ndërsa vendimin për shpenzimet e procedurës e ka mbështetur në nenin 449, 452 lidhur me nenin  

463  të LPK, e duke pasur parasysh suksesin e palëve ne procedurë. 

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se aktgjykimi i atakuar nuk është i 

përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 

2, pika (b), (g),( j), (k) dhe (m) e LPK-së dhe drejtë është zbatuar e drejta materiale për të cilat 

shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të 

LPK-së. I njëjti aktgjykim po ashtu nuk është përfshirë as në shkelje tjera procedurale sipas 

pretendimeve ankimore të t’ paditurës si palë ankuese. 

 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të t’paditurës se aktgjykimi i atakuar është i përfshirë me 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore. Sipas vlerësimit të Gjykatës së 
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Apelit dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, në përputhje të plotë me arsyet e 

aktgjykimit duke qenë kështu në harmoni logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. Gjykata 

ka dhënë arsye edhe për besueshmërinë e mjeteve provuese me të cilat ka vërtetuar faktet 

kontestuese si dhe ka dhënë shpjegime të mjaftueshme për mënyrën e kualifikimit të fakteve në 

raport me normat materialo-juridike të cilat janë zbatuar në rastin konkret. Kronologjia e 

arsyetimit të vendimit sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit paraqet një përmbajtje koherente, 

unike dhe logjike për përfundimin ligjor lidhur me themelësinë e kërkesëpadisë. 

 

Nuk qëndrojnë pretendimet e të paditurës për vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike. Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë për vërtetimin e drejtë dhe të sakt 

ka nxjerrë ekspertiza si dhe ka bërë kqyrjen në vend dhe si rezultat i kësaj ka vërtetuar drejtë 

gjendjen faktike, gjithnjë duke u mbështetur në ekspertizat e nxjerra nga ana e ekspertit të 

gjeodezisë F.H., ekspertit të komunikacionit K.R. dhe ekspertit të licnecuar për vlerësimin e 

paluajtshmërisë Sheqir Jupolli. 

 

Nuk qëndrojnë pretendimet e të paditurës se e njejta nuk ka legjitimitet real pasiv në këtë çështje 

me arsyetimin se ministria nuk ka qenë e përfshirë në asnjë mënyrë në zhvillimin dhe financimin 

e këtyre projekteve. Qeveria e Republikës së Kosovës –Ministria e Infrastrukturës është 

përgjegjëse për të gjitha rrugët rajonale dhe regjionale në tërë territorin e Republikës së Kosovës, 

prandaj edhe në rastin konkret e njejta ka legjitimitet pasiv në këtë çështje. 

 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë vlerëson se me të drejtë gjykata e shkallës së parë i 

ka falur në tërësi besimin ekspertizës së komunikacionit rrugor të nxjerrë nga eksperti Kreshnik 

Rogova me të cilën ka konstatuar se rruga transitore që lidh magjistralen Prishtinë -Pejë me 

rrugën regjionale Deçan-Pejë, e cila kalon në paluajtshmërinë e paditësit është rrugë që bie në 

përgjegjësinë e Qeverisë së Republikës së Kosovës – Ministrisë së Infrastrukturës, sepse në bazë 

të Ligjit Nr. 03/L-120 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Rrugë 2003/11, gjegjësisht 

neni 5 .1 shprehimisht parashihet se Ministria është përgjegjëse për autoudhë, rrugë nacionale, 

rajonale dhe për rrugët lidhëse që lidhen me këtë rrugë. Me vet faktin se nga ekspertiza përkatëse 

është vërtetuar se rruga në fjalë, konform dispozitave ligjore neni 5.1 dhe 2 të Ligjit Nr. 03/L-

120 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Rrugë 2003/11, shfrytëzohet si rrugë transite që 

lidhë rrugën magjistrale Pejë-Prishtinë dhe rrugën tjetër regjionale Deçan-Pejë, hynë në 

kategorinë e rrugëve që menaxhohen nga Ministria e Infrastrukturës pranë Qeverisë së 

Republikës së Kosovës, rezulton se gjykata e shkallës së parë ka nxjerrë aktgjykimin e drejtë dhe 

të ligjshëm. 

 

Gjykata e shkallës së parë drejtë ka vendosur edhe lidhur me kamatën ligjore, pasi që kamata del 

të jetë gjykuar në përputhje të plotë me dispozitën ligjore të nenit 382 të LMD, e poashtu i drejtë 

del të jetë edhe vendimi  për shpenzimet e procedurës të gjykuara paditësit, sepse shpenzimet e 

njohura paditësit janë në përputhje me veprimet e ndërmarra në këtë çështje juridike kontestuese, 

me Tarifën e Odës e Avokatëve për përcaktimin e lartësisë së shpenzimeve dhe në pajtim me 

dispozitat e LPK-së. 

 

Aktgjykimi i ankimuar në pikën III (tre) të dispozitivit nuk është shqyrtuar nga ana e gjykatës së 

shkallës së dytë, për shkak se në bazë të thënieve nga ankesa kjo gjykatë ka konstatuar se në këtë 

pjesë nuk është goditur nga pala ankuese. 
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Nga të cekurat më lart, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194, 195 paragrafi 1 pika (d) e 

lidhur me nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitivi të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3307/2017 të datës 07.04.2020 

 

Kryetarja e kolegjit 

                                                                                                                        Halide Reka d.v 


