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Numri i lëndës: 2019:090636 

Datë: 04.03.2020 

Numri i dokumentit:     00873108 

C. nr. 629/17 
 
           GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i  Përgjithshëm, Divizioni Civil, 
me gjyqtaren Afijete Sada-Gllogjani dhe sekretaren juridike Vjollca Gaxha,  në çështjen juridike 
të paditësit B.B., komuna e  Gjakovës, përfaqësuar nga B.M. avokat nga Gjakova, kundër të 
paditurës K.R.U. ” Gjakova” sh.a, Gjakovë,  përfaqësuar nga i autorizuari M.Z., për detyrim, vlera 
kontestit 3500.-€, pas përfundimit të shqyrtimit  kryesor  të mbajtur në prezencën e  të 
autorizuarve të ndërgjyqësve,  me datë  23 janar 2020, murr këtë:  

 
A K T GJ Y K I M 

 
           APROVOHET kërkesë-padia e paditësit B.B., komuna e Gjakovës dhe DETYROHET  e 
paditura  K.R.U “Gjakova” sh.a në Gjakovë që paditësit në emër të kompensimit të 
paluajtshmërisë së eksproprijuar me numër të njësisë P-..., ZK Zh., lloji i njësisë parcelë, tipi i 
pronës, pronë shoqërorë , e cila gjendet në vendin e quajtur “B.” në sipërfaqe prej 5833m2, 
shfrytëzimi aktual pyjor – tokë pyjore, mal i klasës së pestë, e cila evidentohet sipas ekstraktit 
nga certifikata me numër të lëndës ..., Zyra kadastrale komunale Gjakovë, në emër dhe llogari  të 
paditurës, për nevojat e ndërtimit të Stacionit të Pompës “J.” dhe të kanalit “R.” sipas 
Aktvendimit të plotfuqishëm të Sekretariatet Komunal për Ekonomi dhe Financa të Komunës se 
Gjakovës nr. 03-465-12/82 të datës 15 prill 1982 të ia njeh të drejtën e pronësisë në 
paluajtshmërinë me numër të njësisë P-..., ZK Zh., lloji i njësisë parcelë, tipi i pronës shoqërore, e 
cila nga ana veriore kufizohet me ngastrën nr. ..,, nga ana lindore me ngastrën nr..., nga ana 
jugore me ngastrën nr. ..., dhe nga ana perëndimore kufizohet me ngastrat numër ..., ..., në 
vendim e quajtur “S.” në sipërfaqe 6475m2, shfrytëzimi aktual tokë pyjore –mal klasa e tretë, e 
cila evidentohet sipas ekstraktit nga certifikata me numër të lëndës ..., Zyra kadastrale Komunale 
në Gjakovë në emër të paditurës  dhe të lejohet që kjo paluajtshmëri të regjistrohet në librat 
kadastrale  tek Zyra Kadastrale Komunale në Gjakovë në emër të paditësit si dhe të ia paguaj 
shpenzimet procedurale në shume prej 921.00€, krejt këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e 
marrjes se këtij aktgjykimi nen kërcenim të përmbarimit me dhunë. 
 

A r s y e t i m 
 

Paditësi me padi, parashtresa dhe gjatë shqyrtimit nëpërmjet të autorizuarit të tij ka 
parashtruar se në bazë aktvendimit të plotfuqishëm të Sekretariatit Komunal për Ekonomi dhe 
Financa të Komunës së Gjakovës, numër 03-465-12/82 të datës 15 prill 1982 paditësit i është 
eksproprijuar parcela numër ..., e cila gjendet në fshatin Zh., kompleksi “B.” me kulturë pyll,  
klasa e pestë në sipërfaqe prej 0.58.38ha. për nevojat e Organizatës hidro ekonomike “M.” nga 
Prizreni-grupi investues H.S  “R.” nga Gjakova, për ndërtimin e Stacionit të pompës “J.” dhe 
kanalit “R.”, trashëgimtare i të cilit është e paditura. 
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Paditësi me të paditurën respektivisht paraardhësen e saj juridike ka arritur 

marrëveshjen jashtë gjyqësore për ndërrimin  e paluajtshmërive, ashtu që menjëherë në baze të 
aktvendimit të cituar të paditurës, nga ana e paditësit i është lejuar hyrja në posedim dhe 
shfrytëzim për shkak të realizimit të dinamikes se ndërtimit të objektit të cituar më lartë, ndërsa 
nga ana e të paditurës, paditësit i është dorëzuar në posedim dhe shfrytëzim paluajtshmëria e 
evidentuar si parcelë nr..., me kulture mal klasa e tretë, në sipërfaqe prej 0.64.75h., të cilën 
paluajtshmëri paditësi e mban në shfrytëzim dhe posedim de fakto nga viti 1982 pa ndërprerje, 
por e cila de jure nuk është e regjistruar në emër të paditësit. 

 
E paditura, nuk ka kryer detyrimin e vete kontraktues ashtu që paluajtshmërinë e 

përshkruar në emër të kompensimit nuk e ka bartur në emër të paditësit në librat kadastrale 
ashtu që kjo paluajtshmëri ende evidentohet në emër të paditurës. 

 
Meqenëse i padituri në baze të Kontratës mbi ndërrimin e paluajtshmërive të datës 22 

shkurt 1990 të lidhur ndërmjet ndërmarrjes komunale “E.P.” në Gjakovë dhe Ndërmarrjes 
shoqërore Hidro-sistemi “ R.” paraardhësi juridik i të paditurës ka bërë ndërrimin e 
paluajtshmërive dhe paluajtshmëria kontestuese është bartur në emër të paditurës, me qëllim 
që e njëjta përmes procedurës ligjore të bartet në emër të paditësit. Mirëpo për shkaqe të 
panjohura për paditësin marrëveshja jashtë gjyqësore verbale e lidhur në mes të paditësit dhe 
paraardhësit juridik të paditurës  nuk është realizuar andaj paditësi konsideron se në rastin 
konkret e paditura është në detyrim për plotësimin e detyrimeve kontraktuese ashtu që 
paluajtshmëria e përshkruar në emër të kompensimit të paluajtshmërisë së eksproprijuar, të 
bartet në librat kadastrale në emër të paditësit. 
Nga provat e administruara dhe faktet jo kontestuese është vërtetuar baza e krekës padisë. 

 
U propozua që kërkesëpadia e precizuar të aprovohet si e themeltë. 
 
 Shpenzimet procedurale u kërkuan sipas listës. 
 
E paditura me përgjigjen në padi ka parashtruar se paditësi me padi ka kërkuar respektin 

e marrëveshjes jashtë gjyqësore për ndërrimin e paluajtshmërisë së eksproprijuar, evidentuar si 
parcelë numër ..., me kulturë mal, klasa e  tretë, me sipërfaqe prej 0.64.75ha. të cilën 
paluajtshmëri de facto e shfrytëzon nga viti 1982. Në bazë  të Kontratës mbi ndërrimin e 
paluajtshmërive të datës 22 shkurt 1990 të lidhura në mes të palëve është bërë ndërrimi i 
paluajtshmërive, ku parcela me numër ..., me sipërfaqe prej 0.58.33ha e cila gjendet në fshatin 
Zh. është bartur në emër të K.R.U. “R.” e cila parcelë është shfrytëzuar për ndërtimin e Stacionit 
të Pompës. 

 
Pala e paditur deklaron se është e vërtet se edhe sot e kësaj dite qëndron gjendja 

ekzistuese kontraktuale e pa zgjidhur tek autoritete kadastrale,  pra ende nuk është bërë bartja e 
parcelës me numër ..., në emër të paditësit. Për arsye të ndryshme teknike - procedurale  është 
bërë lëshim sepse e paditura ende ka ngelur pronare e parcelës numër ... Pra nuk është bërë 
bartja e parcelës në emër të paditësit nga zyrtarët e asaj kohe në librat kadastrale  të parcelës ..., 
me sipërfaqe 0.64.75ha. 

 
Kontratën mbi ndërrimin e paluajtshmërive e konsideron si provë relevante në këtë 

çështje lëndore. Precizimi e kërkesë padisë nuk është ka kontestuar duke ia lënë në vlerësim 
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gjykatës që në baze të provave materiale të merret vendim meritor. Propozoi që secila palë ti 
barte shpenzimet e veta procedurale. 

 
Për të vendosur në këtë çështje juridike Gjykata bëri nxjerrjen e provave; certifikatave 

numër ...,-19 datë 26 prill 2019,  nr....,/19 datë 30 maj 2019, Kontratës mbi ndërrimin e 
paluajtshmrisë numër 694/1 datë 21 mars 1990, Aktvendimin  nr.03-465-12/82 të datës 15 
prill 1982, Kërkesës për eksproprijim të datës 04 mars 1982, Kërkesa drejtuar Kuvendit të 
Komunës, Shërbimit Pronësoro Juridik për eksproprijimin e paluajtshmërisë   nr.81, datë 16 
mars 1982, procesverbali të datës 20 shkurt 1981 të nënshkruar me datë 09 mars 1981, Flete 
posedimit  nr.42 komuna kadastrale Zh. datë 16 mars 1982,  daljen e gjykatës në vend me datën 
10 shtator 2019 me ekspertin e gjeodezisë  B.M. Ing. i gjeodezisë, ekspertiza e gjeodezisë e datës 
23 dhjetor 2019, ku pas vlerësimit veç e veç të këtyre provave   dhe në lidhshmërinë e tyre 
reciproke, rrethanave jo kontestuese në mes palëve  gjeti se kërkesëpadia e precizuar e paditësit 
është e bazuar dhe u aprovua. 
 
 Në mes palëve nuk është kontestuese Kontrata mbi ndërrimin e paluajtshmërive numër 
..., datë 21 mars 1990,  me të cilën është bërë ndërrimi i paluajtshmërisë, ku parcela nr. ..., me 
sipërfaqe 0.58.33 ha., Zh., është bartur nga NSH “E.p.” në Gjakovë  në emër të K.R.U “R.” e 
shfrytëzuar për ndërtimin e Stacionit të Pompës , se tek autoritete kadastrale , nuk është bërë 
bartja e parcelës nr. ..., në emër të paditësit. 
 

Në bazë të Aktvendimit të Sekretariatit Komunal për Ekonomi dhe Financa të Komunës së 
Gjakovës nr.03-465-12/82 të datës 15 prill 1982 i  formës së prerë me datë 20 maj 1982, është 
aprovuar propozimi i eksproprijimit plotësisht në dobi të Organizatës Hidroekonomike “M.” nga 
Prizreni grupi investues H.S “R.” Gjakovë me qëllim të ndërtimit të Stacionit të Pompës “J.” dhe 
kanalit “R.” për nevojat e ndërtimit H.S “R.” paluajtshmëite që gjenden në KK Zh., flete posedimi 
numër 42, pronë e B.U.B. nga fshati Zh., që përbehet prej parcelës numër ..., kompleksi “B.” me 
kulturë pyll, klasa pestë me sipërfaqe prej 0.58.33ha. Shfrytëzuesi i eksproprijimit ka fituar të 
drejtën e hyrjes në pronë. Kompensimi për paluajtshmërinë e eksproprijuar do të rregullohet në 
procedurë të veçantë, pasi që vendimi të merr formën e prerë.    

 
 Është lidhur kontratë mbi ndërrimin e paluajtshmërive me datën 21 mars 1990 në mes 

të Ndërmarrjes Pyjore  “E.P.”  në Gjakovë dhe Ndërmarrjes Shoqërore   “ H.R.” në Gjakovë me 
objekt të kontratës ndërrimi i pyjeve ndërmjet palëve kontraktuese, ku Ndërmarrja Shoqërore 
“E.P.” në Gjakovë jep paluajtshmëritë e veta në disa komuna kadastrale, ndër të tjera edhe në 
fshatin Zh. sipas flete posedimit numër 52  edhe ngastrën numër ...,  me kulturë mal, klasa tretë 
me sipërfaqe 0.64.75ha. 
 

Ndërmarrja Shoqërore “H.R.”  për ndërrimin në komunën kadastrale R. ka jap shumë 
ngastra sipas fletë posedimit Numër i Ri me sipërfaqe të përgjithshme prej 35.50.55ha. 
Kontraktuesit në mes vete me nenin 3 të kontratës kanë pranuar në posedim të vet ngastrat 
kadastrale të përshkruara si në kontratë ashtu që N.Sh “E.P.”  ka pranuar në posedim të vetë 
ngastrat kadastrale në komunën kadastrale R. . Kontraktuesi ndërmarrja N.Sh “ R. “ ka pranuar 
ndërrimin e ngastrave të përshkruara si në kontratë ashtu që ka pranuar në posedim të vet 
ngastrat kadastrale të përshkruara në piken 1 të kontratës në komunat kadastrale M., Zh., R. me 
sipërfaqe të përgjithshme prej 36.77.13ha. Kontrata është nënshkruar nga ana e  kompetentëve  
të  N.S “R.” dhe N.Sh “E.. “  dhe Kryetarët  e Këshillit të Punëtoreve. 
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Sipas ekstraktit nga Certifikata e Agjencisë kadastrale të Kosovës njësia kadastrale                        
P-...., ZK Zh., lloji i njësisë parcelë, tipi pronë shoqërorë, vendi i quajtur “S.” në sipërfaqe 6475m2, 
shfrytëzimi aktual mal,  klasa e tretë evidentohet në emër të Kompania Rajonale e Ujësjellësit ” 
Gjakova “ sh.a. 
 

Gjykata me rastin e daljes në vend me ekspertin e gjeodezisë B.M. me datë 10 shtator 
2019 i cili ka bërë identifikimin e ngastrës kadastrale numër ..., dhe ..., ZK Zh. dhe ka konstatuar 
se ngastra numër ...,  është me kulturë mal, klasa e tretë në sipërfaqe 0.64.75ha. Nga ana veriore 
kufizohet me ngastrën numër ..., nga ana lindore me ngastrën ..., nga ana jugore me ngastrën 
numër ..., nga ana perëndimore me ngastrat numër ... dhe .... 
 

 Ngastra numër ..., ZK Zh. është me kulturë mal në sipërfaqe 0.58.33ha  dhe sipas 
evidencës kadastrale evidentohet  në emër të paditurës. Në mungesë të planit origjinal eksperti 
nuk ka qenë në gjendje të paraqes gjendjen grafike të ngastrës së cekur, por ka paraqit ngastrën 
numër ..., e cila është ndare në 111-1,2,3,4,5,7,8, ku pjesën tekstuale  e kanë  të evidentuar në 
elaboratin kadastral, në posedim të kompanisë se të paditurës. 
 

Bazuar në provat e administruara  vërtetohet se fillimisht me Aktvendimin e Sekretariatit 
Komunal për Ekonomi dhe Financa të Komunës se Gjakovës nr.03465-12/82 të datës 15 prill 
1982 është bërë eksproprijimi në dobi të Organizatës Hidroekonomike “M.” nga Prizreni grupi 
investues HS  “R.” Gjakovë ku ka qenë e përfshirë prona e paditësit me numër të parcelës ..., në 
sipërfaqe prej 0.58.33ha ZK Zh. kompleksi “B.”  me kulturë pyll klasa e pestë,  e që me atë 
aktvendim është lënë që kompensimi për paluajtshmërinë eksproprijuar të rregullohet në 
procedure të veçantë. Ndërsa shfrytëzuesi i eksproprijimit ka fituar të drejtën e hyrjes në pronë 
kur vendimi të merr formën e prerë. ( forma e prerë e Aktvendimit datë 20 maj 1982). 
 

Ai rregullim ka ardhur tek në vitin 1990 kur në mes të Ndërmarrjes Shoqërorë “E.P. “ dhe 
Ndërmarrjes Shoqërore  “H.R.”  është bërë ndërrimi i paluajtshmërive, ku  “E.P.” ka jap ngastrat e 
veta ndër të tjera edhe ngastrën numër ..., me kulturë mal klasa tretë me sipërfaqe 0.64.75ha, 
ndërkaq ajo ngastër edhe përkundër ndërrimeve të bëra me të paditurën ka mbet në emër të 
këtu të paditurës. E paditura këtë ngastër nuk  e ka bartë tek paditësi të cilit i është 
eksproprijuar prona e tij dhe atë  që nga  plotfuqishmëria e Aktvendimit  numër 03-465-12/82. 
 

Në bazë të nenit 2 paragrafi 1 të Ligjit mbi eksproprijimin  Gazeta Zyrtare KSAK nr.46 
datës 22 nëntor l986 pasuri e patundshme mund të eksproprijohet kur  kjo është e nevojshme 
me qëllim të ndërtimit të objekteve ekonomike, banimi, komunale, shëndetësore, kulturore dhe 
objekteve tjera me interes  të përgjithshëm siç ka qenë rasti me aktvendimin e lartcekur  numër  
03-465-12/82. Sipas nenit 51a në procedurën  para organit komunal të administratës 
kompetente për punët pasurore juridike apo para gjykatës kompetente  palët mund të merren 
vesh për shumat në të holla të kompensimit, për dhënien e pasurisë tjetër të patundshme në 
pronësi  në vlerat përkatëse. Ky nen  nuk është zbatuar  nga ana e të paditurës  e cila  pas 
ndërrimeve të bëra të paluajtshmërive të saja  me ndërmarrjen shoqërore “E.P.” ka vazhduar  që 
edhe me tutje  të e bartë në emër të  saj  paluajtshmërinë e paditësit  P..., me kulturë mal në 
sipërfaqe 0.64.75ha  dhe  ngastrën e paditësit  nr...., me kulturë mal,  klasa e pestë në sipërfaqe 
prej 0.58.33 ha  ZK Zh.. 
 
  Paditësi ka fituar të drejtën e pronësisë  në bazë të Vendimit të Organit Shtetëror në 
kushte dhe mënyrën e  caktuar me Ligj, neni 20 i Ligjit mbi Marrëdhëniet  Themelore Juridike 
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Pronësore GZ RSFJ  numër 6 datë 08 shkurt 1980 i cili  ka qenë në fuqi  në kohën e kryerjes së 
veprimeve  juridike në mes të ndërgjyqësve. 
 
 Vendimi mbi shpenzimet procedurale u murr sipas nenit 452 të LPK-së parasheh se pala 
e cila humb procesin gjyqësor tërësisht ka për detyrë që palës kundërshtare gjyq fituese të ia 
shpërblej të gjitha shpenzimet gjyqësore, ku janë përfshirë shpenzimet  sipas TA-së  për 
përpilim të padisë në shumë 104.00€, taksë gjyqësore 41.00€,  në emër të ekspertizës 100.00€, 
përfaqësim në 4 seanca nga 135.20€  dhe 2 seanca nga 50%  të shumës 135.20€, gjithsejtë për 
përfaqësim shumën 676.00€, në shumë të tërësishme 921.00€. 
 
 Nga sa u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  
 

GJYKATA THEMELORE  GJAKOVË 
C. nr. 629/17, datë 23 janar 2020.  

                                                                                                                                          G j y q t a r j a  
                                                                                                                                   Afijete Sada-Gllogjani  
 
 
UDHËZIM JURIDIK:  Kundër këtij Aktgjykimi   është e lejuar ankesa   në afatin prej 15               
 ditësh pas marrjes së tij., Gjykatës së Apelit të Kosovës në  
  Prishtinë e nëpërmjet kësaj Gjykate. 
 

 


