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Numri i lëndës: 2020:901266 

Datë: 24.06.2021 

Numri i dokumentit:     01920089 

 

 

Ac.nr.3789/2018 

 
 

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

Bllaca – Dula, kryetare e kolegjit, Gëzim Llulluni dhe Halide Reka, anëtarë të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit M. (RR.) G. nga fshati ..., Komuna Prishtinë, të cilin 

sipas autorizimit e përfaqëson N.P., avokat nga Prishtina, kundër të paditurës Komuna e 

Prishtinës, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Fitore Byqmeti – juriste pranë të paditurës, 

lidhur me kompensim të dëmit, duke vendosur sipas ankesës të së paditurës, të ushtruar kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm C.nr.2182/17 i 

datës 18.05.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 09.06.2021, mori këtë: 

 

 

                                                       A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të paditurës Komuna e Prishtinës, ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm C.nr.2182/17 i datës 18.05.2018, 

VËRTETOHET. 

 

 

                                                           A r s y e t i m  

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.2182/17 të datës 18.05.2018, ka 

vendosur si në vijim:  

“I. Aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit M. G. nga fshati ..., Komuna Prishtinë, dhe 

detyrohet e paditura Komuna e Prishtinës që paditësit t’ia kompensojë dëmin real dhe fitimin e 

humbur për patundshmërinë – ngastrën kadastrale numër 2251, të evidentuar në listën poseduese 

numër 77, Zona kadastrale ..., në shumën e përgjithshme prej 32,733.00 Euro dhe atë: në emër 

kompensim të dëmit real për sipërfaqen 580 m2 nga ngastra kadastrale numër 2251, të marrë nga 

e paditura me qëllim të ndërtimit të rrugës së asfaltuar, shumën prej 16,820.00 Euro; në emër të 

dëmtimit të pronës në pjesën e patundshmërisë ngastrës kadastrale 2251, ZK ... në të cilën 
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paditësit i është pamundësuar qasja në sipërfaqe prej 532 m2, e paditura të kompensojë shumën 

prej 10,799.60 Euro; në emër të fitimit të humbur për shkak të asgjësimit të pemëve drufrutore 

të kompenojë dëmin në shumë prej 5,153.40 Euro, të gjitha këto në afatin kohor prej 15 ditësh 

nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. II. Detyrohet e 

paditura që në emër të shpenzimeve të procedurës, paditësit t’ia paguajë shumën e parave prej 

1,190.00 Euro, në afatin prej 15 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm.” 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka parashtruar ankesë e paditura, përmes përfaqësuesit të 

saj dhe atë për shkak të cënimit thelbësor të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit 

të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që të aprovohet ankesa, aktgjykimi i atakuar në pikën I dhe II të prishet dhe çështja t’i 

kthehet shkallës së parë në rigjykim ose të refuzohet kërkesëpadia në tërësi si e pabazuar. 

 

Përgjigje në ankesë pala paditëse nuk ka paraqitur. 

 

Gjykata e Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar, pretendimet ankimore, pas 

vlerësimit të tyre në kuptim të nenit 194, të LPK-së gjeti se : 

 

Ankesa e të paditurës është e pathemeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi në padi të dt. 28.12.2007 dhe në shqyrtimet e mbajtura, 

si dhe në procedurën në rivendosje përmes të autorizuarit të tij, ka kërkuar nga e paditura 

kompensimin  e dëmit real dhe fitimin e humbur për patundshmërinë – ngastrën kadastrale 

nr.2251 e evidentuar në fl.poseduese 77, ZK ..., në shumën e përgjithshme prej 32.733.00 €. 

Paditësi ka theksuar se është pronar i ngastrës kadastrale nr.2251 që evidentohet në fletën 

poseduese nr.77, Zona Kadastrale ..., se këtë pronë e ka shfrytëzuar pa pengesa, derisa e paditura 

duke mos zbatuar asnjë dispozitë ligjore, ka ndërtuar rrugën nëpërmes kësaj ngastre, duke e 

dëmtuar pronën dhe paditësin, meqenëse nuk ka mund ta shfrytëzojë paluajtshmërinë dhe të 

korrë të vjelurat nga ajo. Ka theksuar se e paditura nuk ka zhvilluar ndonjë procedurë për 

eksproprijimin e tokës dhe paditësit si pronar nuk i ka paguar kompensim, andaj është privuar 

tërësisht nga e drejta për pronë në patundshmërinë. Paditësit i është pamundësuar qasja dhe 

shfrytëzimi i pjesës së patundshmërisë në sipërfaqe prej 530 m2, me çka poashtu ka pësuar dëm 

material, si dhe fitim të humbur për shkak të asgjësimit të pemëve drufrutore, prandaj nga këto 

arsye gjykatës i ka propozuar që mbi bazën e provave të administruara të marrë aktgjykimin për 

aprovimin e kërkesëpadisë si të bazuar sipas ekspertizave të përpiluara, si dhe të paguajë 

shpenzimet e procedurës dhe atë shumën prej 650.00 Euro, të pranuara me aktgjykimin 

C.nr.3106/07, si dhe për përfaqësim për dy seanca nga 270.00 Euro.   

 

Gjykata e shkallës së parë, duke vepruar sipas padisë dhe kërkesëpadisë së precizuar të paditësit, 

pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse, si dhe vlerësimit 

të gjitha shkresave tjera të lëndës, ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar me numër C.nr.2182/17 i 

datës 18.05.2018, me të cilin e ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit, e duke 

vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 
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Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata ka theksuar se nuk ishte kontestuese se gjatë 

ndërtimit të rrugës Grashticë – ..., nga patundshmëria – pronë e paditësit të përshkruar si në 

ekspertiza është marrë një sipërfaqe prej 580 m2 dhe që me atë rast është bërë edhe disniveli 

ashtu që një pjesë e patundshmërisë është ngritur prej rreth 2.5 m2 ashtu që pjesa tjetër prej 532 

m2 ka mbetur nën nivelin e rrugës. Nuk ishte kontestuese se Komuna e Prishtinës nuk ka nxjerrë 

vendim administrativ për eksproprijim të pronarëve që kishin toka në vendin ku do të zbatohej 

projekti për ndërtimin e rrugës në fjalë. Si kontestues ishte fakti se paditësi ka arritur marrëveshje 

për kompensim i ka pranuar paratë në emër të kompensimit dhe që sipas të paditurës, kërkesa 

nga padia nuk ka mbështetje ligjore. Andaj, gjykata mbi bazën e fakteve të vërtetuara si dhe nga 

deklaratat e dëshmitarëve, të cilave kjo gjykatë i’a fali besimin e plotë, gjeti se kërkesëpadia e 

paditësit është e bazuar pasi që nga ekspertiza e gjeodezisë e ekspertit A.A. e dt. 12.05.2014 

është vërtetuar se ngastra kontestuese ishte mbushur me zhavorr për shkak të asfaltimit të rrugës 

lokale Grashticë – ..., e cila mbushje është bërë në pjesën e paditësit në sipërfaqe prej 580 m2, e 

cila është marrë nga Komuna e Prishtinës për zgjerimin rregullimin dhe asfaltimin e rrugës 

lokale. Poashtu është konstatuar se në një pjesë tjetër të ngastrës 2251 është ngritur disniveli prej 

2.5 m lartësi dhe për shkak të kësaj paditësit i pamundësohet shfrytëzimi i pjesës së mbetur me  

sipërfaqe prej 532 m2, i cili konstatim përputhet me ekspertizën e gjeodezisë të dt. 23.03.2009. 

Nga kjo rezulton se paditësit pa asnjë kompensim i është marrë prona – patundshmëria në 

sipërfaqe prej 580 m2, ndërsa sipërfaqja tjetër e të njëjtës ngastër kadastrale prej 532 m2, është 

dëmtuar në masë të konsiderueshme (70%) për shkak të disnivelit prej 2.5 m në lartësi, veç kësaj 

është vërtetuar se në sipërfaqen e dëmtuar rrjedhin ujërat e zeza, të cilat kanë ndikuar në tharjen 

dhe asgjësimin e pemëve drufrutore në pronën e paditësit. E gjithë kjo është vërtetuar nga 

ekspertiza e ekspertit R.B. i cili ka bërë vlerësimin e paluajtshmërisë kontestuese, si dhe nga 

super ekspertiza  e dt. 25.05.2015, e ekspertëve të licencuar për vlerësimin e pronave të 

paluajtshme V.I., S.I. dhe T. Z., të cilët në mënyrë precize dhe të qartë kanë bërë përshkrimin 

dhe vlerësimin e ngastrës kontestuese, pjesën prej 580 m2 që është marrë nga e paditura për 

ndërtimin e rrugës dhe pjesën e mbetur prej 532 m2 vlerën se sa është dëmtuar, e që është 70%. 

Të gjitha ekspertizat në fjalë gjykata i ka vlerësuar si profesionale dhe me sqarime të 

mjaftueshme për çështjen konkrete, e për të cilat gjykata nuk ka dijeni profesionale. 

  

Vendimin për kompensimin e dëmit real dhe filtrimit të humbur, gjykata e bazoi në dispozitën e 

nenit 189 të LMD-së, ndërsa vendimi për shpenzimet e procedurës është marrë në bazë të nenit 

452.2 të LPK-së.  

 

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 zbatim të gabuar të së drejtës materiale, për të cilat 

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

LPK-së. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit nuk qëndron pretendimi ankimor se aktgjykimi i ankimuar 

është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

al.2, pika n) dhe përmban mangësi për shkak të cilave nuk mund të shqyrtohet. Aktgjykimi nuk 
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është i përfshirë në të meta për shkak të cilave nuk mund të ekzaminohet dhe në lidhshmëri me 

këtë dispozitivi i aktgjykimit është i qartë dhe i përmbarueshëm dhe përmban arsye të 

mjaftueshme për të gjitha faktet vendimtare, të cilat janë marrë në vlerësim nga gjykata e shkallës 

së parë, e sipas të cilave edhe është vendosur lidhur me themelësinë e kërkesëpadisë. Në këtë 

kontekst në arsyetim të aktgjykimit janë dhënë arsye të duhura për mënyrën e vërtetimit të 

fakteve, për provat e administruara dhe për vlerësimin e tyre sa i përket besueshmërisë dhe fuqisë 

provuese të tyre.  

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore lidhur me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike, ngase Gjykata e Apelit konstaton se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë dhe 

të plotë e ka vërtetuar gjendjen faktike me provat e administruara, ku baza juridike dhe lartësia 

e kërkesëpadisë është vërtetuar nga ekspertizat e gjeodezisë dhe ekspertiza dhe superekspertiza 

për vlerësimin e paluajtshmërisë,  ashtu që edhe kjo gjykatë vlerëson se ekspertizat janë të 

punuara në mënyrë profesionale dhe japin sqarime të mjaftueshme për pjesën e marrë të 

paluajtshmërisë së paditësit nga e paditura për ndërtimin e rrugës lokale Grashticë – ..., si dhe 

pjesën e mbetur dhe shkallën e dëmtimit të pasurisë së mbetur të paditësit, e që nga ekspertizat 

rezulton se është vlerësuar dëmi real dhe fitimi i humbur për paluajtshmërinë e paditësit në 

lartësinë e cekur si në ekspertiza.  

Gjykata e Apelit vlerëson se nuk qëndrojnë pretendimet e ankimore për aplikim të gabuar të së 

drejtës materiale, kjo pasi që gjendja faktike e konstatuar nxjerr përfundimin e qartë se pala e 

paditur mban  përgjegjësinë për dëmin real dhe filtrimit të humbur që i është shkaktuar paditësit, 

për çka e paditura është e detyruar në kompensimin e dëmit konform nenit 189 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se në kuptim të dispozitave materialo – juridike të cilave u është 

referuar gjykata e shkallës së parë, është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendja faktike, 

se është vërtetuar se paditësit pa asnjë kompensim i është marrë prona – patundshmëria në 

sipërfaqe prej 580 m2, ndërsa sipërfaqja tjetër e të njëjtës ngastër kadastrale prej 532 m2, është 

dëmtuar në masë të konsiderueshme (70%) për shkak të disnivelit prej 2.5 m në lartësi, veç kësaj 

është vërtetuar se në sipërfaqen e dëmtuar rrjedhin ujërat e zeza, të cilat kanë ndikuar në tharjen 

dhe asgjësimin e pemëve drufrutore në pronën e paditësit. Sipas neni 189 të LMD-së përcakton 

se: “I dëmtuari ka të drejtë si për kompensimin e dëmit të thjeshtë ashtu edhe për kompensimin 

e fitimit të munguar – shuma e dëmit të thjeshtë caktohet sipas çmimeve në kohën e nxjerrjes së 

vendimit gjyqësor me përjashtim të rastit kur ligji urdhëron diçka tjetër, gjatë vlerësimit të 

shumës së përfitimit të munguar merret në konsiderim fitimi që ka mundur të pritej në mënyrë të 

bazuar sipas procesit të rregullt të sendeve ose sipas rrethanave të veçanta ndërsa realizimi i të 

cilave është penguar nga veprimi i dëmtuesit ose nga ometimi.”, andaj gjykata drejtë ka vepruar 

kur ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit, ngase sipas provave shkresore rezulton se paditësi 

nuk është kompensuar. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës është marrë në përputhje me veprimet e ndërmarra 

procedurale dhe në mbështetje me dispozitat e LPK-së dhe TA të OAK-së. 
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Gjykata e Apelit i vlerësoi edhe pretendimet tjera ankimore të paditurës por të njëjtat nuk nuk 

ndikuan në vendosje ndryshe se si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë, Gjykata e Apelit në bazë të nenit  nenin 194 dhe 195 par. 1 pika 

d), vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3789/2018  me datë 09.06.2021 

 

 

   

                                                                                       Kryetare e kolegjit, 

                                                                                             Nora Bllaca – Dula, d.v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


