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Numri i lëndës: 2019:134194 

Datë: 02.12.2020 

Numri i dokumentit:     01313955 

 

C.nr.207/2018. 
 
           GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 
Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional 
Armond Qmega, në çështjen juridike të paditësve I. (F.) K. nga fshati Zatriq, Komuna e 
Rahovecit, Xh. (R.) K., S. (R.) K., E. (F.) K., të tretë nga Prizreni, të cilët i përfaqëson i autorizuari 
I. K., kurse të gjithë këta i përfaqëson Av. R. H. nga Rahoveci, sipas autorizimit bartës në 
shkresat e lëndës, kundër të paditurës Kostt-Operator Sistemi Transmisioni dhe Tregu, Sh.a. 
Prishtinë, Rr. “I. K.”, pa nr.(ish rruga I. B., Nr.39), të cilën e përfaqësojnë N. J. dhe M. B., sipas 
autorizimit në shkresat e lëndës, për shkak të kompensimit të dëmit, vlera e kontestit 3,100.oo 
€uro, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor dhe zbatimit të provave, më 
27.10.2020, morri këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 
REFUZOHET padia dhe kërkesëpadia e paditësve me të cilën kanë kërkuar që të 

“APROVOHET padia dhe kërkesëpadia e paditësve si e bazuar dhe ta detyrojë të paditurën që 
në emër të kompensimit të dëmit për fitimin e humbur, në parcelat kadastrale: nr.764-1, në 
sipërfaqe prej 1586 m2, nr.765-0 në sipërfaqe prej 6821 m2, dhe nr.766-0, në sipërfaqe prej 
34703 m2, ZK Zatriq, Komuna e Rahovecit, ti kompensoj paditësit për vëllimin total të masës 
shkëmbore prej 736.000 m3, ku çmimi mesatar i granulatit të mineraleve është 9 euro në 1m3, 
e që paditësit duhet të kompensohen në mënyrë solidare nga e paditura në shumën prej: 
6.624.000.oo Euro (gjashtë milion e gjashtë qind e njëzet e katër mijë euro), sepse (736.000 
m3 x 9.00 Euro = 6.624.000.oo Euro, me kamatë prej 8 % nga data e nxjerrjes së aktgjykimit, 
deri në pagesën definitive, të gjitha në afat prej 15 ditësh me kërcënimin e përmbarimit. Si dhe 
të obligohet e paditura që të i paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore dhe atë në shumë 
prej 6,165.60 €,” SI E PA BAZUAR. 
          

Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale. 
 

A r s y e t i m 
 

 Paditësit I. (F.) K., Xh. (R.) K., S. (R.) K., E. (F.) K., nëpërmjet përfaqësuesit të tyre të 
autorizuar kanë ushtruar padi kundër të paditurës Kostt-Operator Sistemi Transmisioni dhe 
Tregu, Sh.a. Prishtinë, për shkak të kompensimit të dëmit. 

 

I padituri në parashtresën e tij përgjigje në padi prej datës 23.01.2019, padinë dhe 
kërkesëpadinë e palës paditëse e konteston në tërësi si të pabazuar ngase të gjitha veprimet 
për implementimin e projektit i ka të mbështetura në dispozitat ligjore. 

 
Sipas kësaj çështjes juridike janë caktuar disa seanca të shqyrtimit kryesor radhazi, në 

të cilën janë paraqitur paditësi i parë I. K. personalisht, përfaqësuesi i autorizuari i paditësve 
Av. R. H., ndërsa për të paditurën përfaqësuesit e autorizuar N. J. dhe M. B.. 
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I autorizuari i paditësve Av. R. H. deklaroi se në tërësi ngel pranë padisë dhe 
kërkesëpadisë, paditësit janë pronar të parcelave kadastrale dhe atë parcelës me nr.764-1 në 
sipërfaqe prej 1586 m2, nr. 765-0 në sipërfaqe prej 6821 m2, dhe nr. 766-0 në sipërfaqe prej 
34703 m2 ku kësaj padie ja kemi bashkangjitur edhe certifikatën e pronësisë dhe kopjen e 
planit. Në paluajtshmëritë e paditësve e paditura KOST ka bërë ndërtimin e linjës 400 KV Kosovë 
– Shqipëri ku paditësit me anë të ndërtimit të kësaj linje i ka bllokuar dhe i ka zhveshur nga të 
drejtat pronësore, ku telat e rrymës elektrike kalojnë mbi parcelat e paditësve e që e paditura 
me ndërtimin e kësaj linje eklektike dhe largpërçuesi elektrik të tri parcelat kadastrale i ka bërë 
të pa përdorshme dhe të pa shfrytëzueshme, për shkake se te këto parcela kadastrale janë të 
pasura me xehe - minerale  e që ky fakte është konstatuar nga N.SH. Konsultim në seli në 
Suharekë, raport ky i punuar nga G. C. i datës 24.10.2011, ky raport dhe kjo firmë e specializuar 
e kanë vërtetuar strukturën gjeologjike të shkëmbinjve gëlqeror të Dollomitizuar të cilat gjenden 
në parcelat e cekura më lartë. Po ashtu ky raport ka konstatuar se vëllimi total i masës 
shkëmbore në parcelat si më lartë është 736.000 m3 e ku çmimi mesatar i granolatit të 
mineraleve është 9.00 euro  në 1 m3, atëherë i bie që paditësit nga kjo linjë dhe nga ky 
largpërçues janë dëmtuar në shumën prej 6.624.000.00 euro, sepse siç është cekë më lartë 
(736.000 m3 x 9.00 euro = 6.624.000.00 euro), po ashtu paditësi I. ka pasur të lidhur një 
kontratë për shërbime për furnizimin N.N.T.SH. ME D. C. me zhavorr në sasi prej 736.523.75 
m3, me çmim prej 11.00 euro, ku si provë i kemi bashkëngjit padis kontratën për shërbime. 
Paditësit nuk janë kompensuar nga ana e të paditurës edhe pse kanë bërë kërkesa, kanë 
negociuar me të paditurën por që ende nuk janë. I propozoi gjykatës për të vërtetuar të gjitha 
këto që i theksova më lartë për seancën e radhës të ftohen ekspertet dhe atë : eksperti gjeodet 
të dalë në vende për të bërë identifikimin, përkufizimin dhe matjen e parcelave siç janë cekur 
më lartë, ekspertin gjeologjisë – të xeheve dhe një ekspert tjetër të detonimeve për bjeshkë 
dhe gurë. Po ashtu e rezervoj të drejtën që pas nxjerrjes së ekspertizave të cekura më lartë do 
të propozoj edhe ekspertin financiar i cili do të konstatoj se në çfarë shume janë dëmtuar 
paditësit nga parcelat që janë të cekura si më lartë.  

 
Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se vërtetë ka lloje të lëndëve minerale – xeheve 

kjo është vërtetuar edhe nga ekspertiza e ekspertit të gjeologjisë S. M., i cili ka konstatuar se 
në parcelat e cekura më lart (ka sendimente copëzore me fragmente të diabazëve, strall 
gëlqeror me alga dhe rudiste) ndërsa përafërsisht gjysma e sipërme e parcelës 766-0 (është 
me gëlqeror masiv ranorik me rudiste). Kurse eksperti i Detonimeve – Eksploziveve me 
ekspertizën e tij ka konstatuar se në bazë të nenit 13 par.1.13 të Ligjit për Miniera dhe Minerale 
Nr.03/L-163 për shfrytëzimin e resurseve minerale nuk mund të ushtrohet asnjë veprimtari apo 
aktivitet, për shfrytëzimin e tyre në një sipërfaqe – zonë nëse përdorë lëndë eksplozive dhe 
është më afër se 500 metra nga ndërtesat ose objektet e banimit dhe infrastrukturës, çka 
d.m.th. se largpërçuesit dhe shtyllat në distancë më të vogël se 500 metra janë pengesë për 
me zhvillu aktivitet minerar me përdorim të lëndëve eksplozive. Ndërsa eksperti i gjeodezisë me 
ekspertizën e dt. 22.09.2020, ka konstatuar se linja elektrike e largpërçuesit kalon ndërmjet 
parcelës 766-0, e cila më detajisht është paraqitur në skicën e matjes – skicën e terrenit që i 
është bashkëngjitur kësaj ekspertize, kurse në seancën e dt.21.10.2020, eksperti gjeometër pas 
pyetjes së bërë nga avokati i paditësve, ka deklaruar se pasi ka bërë verifikimin e drejtpërdrejtë 
në gjeoportal ka konstatuar se të gjitha parcelat janë brenda rrezes prej 500 m, pra distanca 
nga teli deri në vijën kufitare më të largët është diku rreth 250 metra që d.m.th se paditësve 
në tërësi ju ka pamundësuar shfrytëzimi i tri parcelave të shënuara si më lartë, pasi që e paditura 
Kostt, ka vendosur linjën elektrike të largpërçuesit 400 kv. Eksperti i gjeologjisë B. R. ka 
konstatuar se gjatë hulumtimit që ka bërë në parcelat e paditësve ka ardhur në përfundim se 
në këto parcela gjendet vend burimi gëlqeror me pastërti mbi 95 %, kurse nën gëlqeror që kanë 
të bëjnë me shkëmbinj ultra bazik të cilët janë bartës të mineraleve metalore gjegjësisht kromite 
dhe materialeve tjera përcjellëse kobalt, nikel etj, në zonën në të cilën gjinden parcelat 
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kontestuese, dhe i propozon gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë të aprovojë në tërësi si të 
bazuar. Si dhe shpenzimet procedurale i ka kërkuar në shumë prej 6,165.60 €. 
 
 Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës N. J. deklaroi në harmoni në përgjigjen në padi 
dorëzuar në këtë gjykatë me kundërshtim të padisë dhe kërkesës së saj lidhur me kompensimin 
e dëmit në ngastrat vendore të paditësve të cila ngastra në bazë të vendimit përfundimtar nr. 
04/05 të datës 29.12.2014, janë objekt shpronësimi dhe të drejtës së servitutit dhe në 
vazhdimësi në të njëjtën bazë fillimisht deklarojnë se nëse i referohen mendimit juridik Axh. Nr. 
32/12 e datës 15.01.2013, e miratuar në mbledhjen e përgjithshme të Gjykatës Supreme të 
RKS-së, më saktësisht në pikën 1 të dispozitës të të njëjtit mendim juridik citohet se të gjitha 
lëndët konform nenit 36 të Ligjit 03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme me 
ndryshimet dhe plotësimet e të njëjtit ligj janë adresuar Gjykatës Supreme duhet të dorëzohen 
në Gjykatën Themelore – Departamenti Përgjithshëm në territorin e të cilave ndodhet 
paluajtshmëria që është objekt shpronësimi, me qëllim të caktimit të drejtë të kompensimit dhe 
mbi këtë bazë në pikën 2 të saj me përputhje me piken 1 citohet se të gjitha kontestet e kësaj 
natyre që do të adresohen në të ardhmen pavarësisht se si e kanë emërtuar palët parashtresën 
– ankesën apo propozimin do të konsiderohet si propozim për caktimin e kompensimit të drejtë 
dhe do të regjistrohen si lëndë civile të ndryshme CN.nr. në procedurë jo kontestimore në 
Gjykatën Themelore në territorin e të cilës ndodhet paluajtshmëria. Andaj sipas saj Gjykata në 
përputhje me nenin 21 pika 1 të  LPK-së, me anë të aktvendimit duhet të përfundoj procedurën 
kontestimore dhe e njëjta çështje të zhvillohet sipas rregullave të procedurës jo kontestimore. 
Megjithatë nëse i referohemi propozimin e propozuesve shihet se e njëjta është dorëzuar me 
datë 28.06.2018 dhe nga ky fakte bie që i njëjti propozim është parashkruar ngase bie ndesh 
me nenin 36 pika 1 të Ligjit për shpronësimin e pronave të paluajtshme e cila taksativisht 
theksohet se nëse një organ shpronësues nxjerrë një vendim përfundimtar, çdo pronar apo 
zotërues interesi në pronën dhe të drejtat të cilat janë objekt i këtij vendimi mund të paraqet 
ankesë në Gjykatën kompetente për kundërshtimin e shumës së kompensimit, ndërsa neni 36 
pika 3 i po të njëjtit ligj theksohet se ankesa duhet të paraqitet jo më shumë se 30 ditë 
kalendarike pas hyrjes në fuqi të vendimit përfundimtar, nëse ankesa paraqitet pas skadimit të 
kësaj përudhë 30 ditore e njëjta duhet të refuzohet nga Gjykata, njëherazi edhe në vendimin 
përfundimtar 04/05 e datës 29.12.2014 të cilën ka atakuar pala propozuese në pikën 5 të këtij 
vendimi theksohet se cili do person i cili është pronar ose zotërues i interesit në pronën e 
paluajtshme ose të drejtat pronësore të prekura nga ky vendim si dhe çdo person i interesuar i 
cili ka një interes të drejtpërdrejt dhe material në pronën e paluajtshme kanë të drejtë të 
paraqesin ankesë brenda 30 ditëve kalendarike. 
 
  Përveç tjerash menjëherë pas miratimit të vendimit nr. 03/199 e datës 08.10.2014, për 
shpalljen e ligjshëm publik dhe inicimin e procedurave të shpronësimit pronarët apo çdo person 
që ka interes që drejtpërsëdrejti nga organi shpronësues dhe Kuvendi Komunal i Rahovecit janë 
njoftuar me mbajtjen e dëgjimit Publik i cili dëgjim është mbajt me datë 03.11.2014 në sallën 
e Kuvendit të Komunës dhe çdo pjesëmarrës i cili ka pasur interes ka shprehur mendimet e 
tyre. Në mungesë të komenteve dhe pretendimeve nga palët organi shpronësues ka miratuar 
vendimin preliminar nr. 06/205 të datës 19.12.2014, për ligjshmërinë e shpronësimit të 
propozuar, në të kundërtën organi shpronësues nëse kishte konstatuar se shpronësimi i 
propozuar apo projekti i cili është kërkuar për ndërtim nuk i plotëson kushtet e parapara me ligj 
atëherë do të kishte refuzuar propozimin për shpronësim, përveç kësaj pala ka mundur të 
ushtrojë ankesë kundrejt vendimit preliminar nëse i njëjti kishte konsideruar se është duke i 
cenuar interesi privat, derisa sa i përket çështjes për kompensimin e dëmit në pronë lëndore 
me rastin e themelimit të servitutit të detyrueshëm pala është njoftuar nga organi shpronësues 
MMPH me akt raportin me shkrim mbi vlerësimet mbi pronat e paluajtshme dhe duke u bazuar 
në nenin 15 të ligjit për shpronësimin e pronës së paluajtshme në paragrafin 1 të saj 
shprehimisht theksohet se kompensimi bëhet sipas vlerës së tregut të pronës ndërsa sipas 
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paragrafit 2 të të njëjtit nen citohet se kompensimi përfshin kompensimin e drejtpërdrejt të 
dëmit i cili mund të dëshmohet, i cili i shkaktohet personit të shpronësuar si pasojë e 
shpronësimit, vlerën e pronës të shpronësuar duke përfshirë nëse është e aplikueshme edhe 
pjesët aksesore dhe frutat e saj dhe mbi këtë bazë nga operatori ekonomik i kontraktuar nga 
Kostt është bërë edhe vlerësimi mbi masën drunore të shkaktuar në pronës e propozuesit, 
gjithashtu theksojnë se lidhur me pretendimet e paditësit – propozuesit se ngastrat lëndore 
janë të pasura me minerale dhe atë bazuar në konstatimin/raportin e kompanisë G. C. e datës 
24.10.2011 Kostt këto pretendime po ashtu i kundërshton në tërësi si të pabazuara ngase 
paraprakisht për të arritur deri tek konstatimi se një pronë posedon resurse minerale bazuar në 
neni 21 dhe 22 të ligjit për miniera dhe minerale nr. 03/L-163 i ndryshuar dhe i plotësuar me 
ligj 04/l- 158, personi apo kompania duhet të posedojë një autorizim zyrtar respektivisht 
licencimin për hulumtim të lëshuar nga komisioni i pavarur për miniera dhe minerale KPMM për 
zonën e specifikuar në licencën me kohëzgjatje siç e parasheh ligji, vlerësimi i hartuar nga 
gjeokosanti nuk mund të merret për bazë, është i pavlefshëm ngase paditësi me rastin e 
referimit me këtë konstatim është dashur të prezantoj edhe licencën për hulumtimin me të cilën 
është pajisur kompania në fjalë për përudhen gjatë së cilës është bërë vlerësimi dhe për zonën 
ku gjenden ngastrat lëndore. Bazuar në nenin 2.2 të LMM-së dhe Mineralet resurset minerale 
që gjenden në brendësi të tokës apo në sipërfaqe të sajë dhe brenda territorit të RKS-së, janë 
prona të RKS-së, në këtë mënyrë që të shfrytëzohen nxirren këto resurse person apo kompania 
duhet të posedoj licencë për shfrytëzim. Paditësi ka lidhur marrëdhënie kontraktuale me 
kompaninë Drini për shfrytëzimin e resurseve minerale pa argumentuar faktin se nëse të njëjtit 
janë pajisur me licencë për shfrytëzim dhe se operojnë në mënyrë të ligjshme dhe rrjedhimisht 
duhet të bëhet vërtetim dhe ligjshmëria e dokumentacionit të prezantuar në cilësinë e provës 
nga pala paditëse dhe ky fakt mund të vërtetohet shumë lehtë sepse nëse i referohemi faqe 
KPMM-së, shihet se për zonën kadastrale tani lëndore dhe për pronat e paditësit nuk ka asnjë 
licencë që do ta legalizonte hulumtimin dhe shfrytëzimin e resurseve minerale, në mungesë të 
plotësimit të kushteve të lartpërmendura paditësi hipotetikisht pretendon se ngastrat lëndore 
kishte për ti shfrytëzuar për qëllime të tilla. Për tu shfrytëzuar prona për destinacion të tillë si 
gurthyes është e nevojshme që të plotësohen kushtet e cekura me lartë me ligjin për miniera 
dhe minerale, rrjedhimisht është e domosdoshme që paditësi të argumentojë se ngastrat 
lëndore do të kishin mundur të shfrytëzohen për qëllimet e tilla bazuar në ligj. Në kushtet e 
parapara me ligj duke u bazuar në fakte dhe provat e lartë përmendura e paditura Kostt  
konsideron se padia dhe kërkesëpadia e paditësit – propozuesit nuk ka bazë ligjore andaj i 
propozojmë gjykatës që të njëjtin propozim ta hedh poshtë si të pas afatshme dhe njëherit ta 
refuzoj në tërësi si të pabazuar.  
 

Për më tepër lidhur me propozimet për caktimin e ekspertëve e kundërshtojnë ngase së 
pari para se të hynë në shqyrtimin e çështjes gjykata duhet të konstatoj bazën  kërkesëpadisë, 
po ashtu sa i përket pretendimeve tani në seancë nga ana e të autorizuar të palës propozuese 
se pala ka paraqit kërkesë për kompensim por nuk ka hasur në mirëkuptim nga ana e Kostt-it, 
kjo nuk qëndron edhe pse pala ka pranuar përgjigje për plotësim të dokumentacionit, 
dokumentacion i cili kërkohet me ligj pala nuk ka ushtruar asnjë kërkesë për kompensim sipas 
vlerës së raportit të hartuar nga Ministria e Financave në emër të servitutit si dhe nga vlerësimi 
– raporti i hartuar nga operatori ekonomik në emër të masës drunore. Pas deklarimit të 
ekspertëve është vërtetuar se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar nga se në momentin 
kur është ndërtuar largpërçuesi 400 kë Kosovë – Shqipëri, nga kompania G. C. e cila është 
përdorë si provë materiale nuk është e vlefshme nga se raporti i përpiluar nga G. C. e cila është 
përdorë si provë materiale nuk është e vlefshme, nga se raporti i përpiluar nga kjo kompani në 
kohën e studimit është dashur të jetë e pajisur me licencë hulumtimi mbi këtë bazë i propozojnë 
gjykatës që janë plotësuar kushtet që të refuzohet e njëjta padi, ndërsa sa i përket propozimit 
të tanishëm për thirrjen e ekspertit B. R. që të deklarohet rreth raportit të hartuar nga ai e 
kundërshtojmë nga se janë vërtetuar me provat dhe në bazë të ligjit që i njëjti nuk ka pasur 
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bazë të përpiloj një raport të tillë, andaj është e panevojshme të thirret i njëjti në seancën e 
radhës. Shpenzimet procedurale nuk i kanë kërkuar. 
 

 Gjykata për ti vërtetuar faktet vendimtare në këtë çështje juridike ka bërë shikimin në 
certifikatës e pronësisë prej datës 03.04.2018 të parcelave kontestuese dhe kopja e planit, ka 
bërë shikimin në raportit të hulumtimit i datës 24.10.2011 me fotot të bashkangjitura të 
përpiluar nga G. C., ka bërë shikimin në kontratën NNTSH “D. C.” e datës 24.10.2011, ka bërë 
shikimin në shkresën – vërejtjen para padisë të datës 21.03.2017, ka bërë shikimin në përgjigjen 
në kërkesë të palës e datës 14.02.2018, ka bërë shikimin në ekspertizën të ekspertit N. S. e 
datës 10.09.2020, ka bërë shikimin në ekspertizën e ekspertit S. M. e datës 10.09.2020, ka bërë 
shikimin në ekspertizën e ekspertit gjeometër dhe skicës së terrenit e datës 02.09.2020.  
 

 Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç, vlerësimit të deklarimeve të 
ndërgjyqësve gjatë procedurës si dhe duke u mbështetur në dispozitat e neneve 7 dhe 8 të 
LPK-së, dhe në bazë të bindjes së vetë të lirë, gjykata konstatoi se kërkesëpadia e paditësve 
është e pa bazuar dhe të njëjtën e ka refuzuar. 
 

Nga provat e zbatuara është vërtetuar kjo gjendje faktike:  
 
Me shikimin në certifikatës e pronësisë prej datës 03.04.2018 të parcelave kontestuese 

dhe kopja e planit vërtetohet se evidentohen në emër të I. F. K.. 
 
Me shikimin në raportin e hulumtimit i datës 24.10.2011 me fotot të bashkangjitura të 

përpiluar nga G. C., konstatohet se parcelat mund të përdoren si në vijim: Agregat për punimin 
e shtresës hargjuese të asfalt – betonit të procedurës së nxehtë për rrugët me ngarkesa të lehta 
dhe shumë të lehta, për prodhimin e përzierjeve cement – beton, për gurë të thyer për 
hekurudha, gur i thyer gjysëm i përpunuar dhe i përpunuar për ndërtime të ulëta dhe të larta 
si dhe hidrocentrale.  

 
Me shikimin në kontratën NNTSH “D. C.” e datës 24.10.2011, është lidhur në mes të 

kompanisë dhe paditësit I. K., merr përsipër të kryen furnizimin të zhavorrit nga pronat e cekura 
si më lartë.  

 
Me shikimin në përgjigjen në kërkesë të palës e datës 14.02.2018, vërtetohet se kërkesa 

e paditësit lidhur me kompensimin e dëmit është konsideruar si e pa bazë. 
 
Me shikimin në ekspertizën të ekspertit N. S. e datës 10.09.2020, është konstatuar se 

bazuar në gjendjen e tanishme të paditësit përpos të drejtës pronësore nuk e gëzojnë të drejtën 
e shfrytëzimit të resursit natyror, në këtë rast të lëndës minerale guri gëlqeror dhe të tjera. E 
drejta e shfrytëzimit të resursit mineral nga ndërmarrja apo personat juridik qoftë në pronën 
private apo shtetërore fitohet vetëm duke ju përmbajte procedurave ligjore të licencimit të 
parapara me ligjet sipas pikës 1.0. 

 
Me shikimin në ekspertizën e ekspertit S. M. e datës 10.09.2020, është konstatuar se 

sipas gjendjes së tanishme, paditësit përpos të drejtës pronësore, që mënyra e shfrytëzimit të 
saj është e rregulluar me ligjet përkatëse, nuk e gëzojnë të drejtën e hulumtimit, shfrytëzimit 
dhe përpunimin të resursit natyror, në këtë rast të lëndës minerale gëlqeror dhe të tjera. E 
drejta e hulumtimit, shfrytëzimit dhe përpunimit të resursit mineral qoftë në pronën private apo 
shtetërore fitohet vetëm duke ju përmbajte procedurave ligjore të licencimit të parapara këto 
në LMM-së.  
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Me shikimin në ekspertizën e ekspertit gjeometër dhe skicës së terrenit e datës 
02.09.2020, ka konstatuar se linja elektrike e largpërçuesit 400 kv që kalon ndërmjet parcelës 
nr.766-0 është paraqitur detajisht në skicën e matjes në shkallë të zvogëlimit 1:2000 dhe është 
i vizatuar me ngjyrë të kuqe.  

 
Duke marrë për bazë faktet jokontestuese dhe kontestuese mes palëve në procedurë, e 

duke vërtetuar në këtë mënyrë gjendjen faktike me prova materiale të besueshme, kjo gjykatë 
ka vërtetuar faktin relevant se paditësit për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave për 
shfrytëzimin e pronës së tyre është dashur që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të ushtrojnë 
ankesë- propozim në procedurë jo kontestimore ndaj vendimit përfundimtar dhe këtë të drejtë 
paditësit- propozuesit nuk e kanë shfrytëzuar. 

 
Gjykata me rastin e vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore vërtetoi 

se paditësit përpos të drejtës pronësore, që mënyra e shfrytëzimit të saj është e 
rregulluar me ligjet përkatëse, nuk e gëzojnë të drejtën e hulumtimit, shfrytëzimit 
dhe përpunimin të resursit natyror, në këtë rast të lëndës minerale gëlqeror dhe të 
tjera. E drejta e hulumtimit, shfrytëzimit dhe përpunimit të resursit mineral qoftë 
në pronën private apo shtetërore fitohet vetëm duke ju përmbajte procedurave 
ligjore të licencimit të parapara këto në LMM-së, respektivisht sipas nenit 2 par 2. 

të këtij ligji decidivisht thotë “... Resurset minerale, pavarësisht nga prejardhja e tyre, 
forma ose gjendja fizike, që gjenden në brendësi të tokës apo në sipërfaqe të saj dhe 
brenda territorit të Republikës së Kosovës, janë pronë e Republikës së Kosovës. 
Resurset minerale, të cilat nxirren nga një Bartës i Licencës për Shfrytëzim të lëshuar 
në përputhje me këtë ligj ose që është në fushëveprimin e nenit 85 të këtij ligji, kalojnë 
në pronësi të Bartësit të Licencës për Shfrytëzim në kohën e nxjerrjes dhe deponimit të 
tyre në sipërfaqe” Dhe në rastin konkret gjykata gjatë procedurës së provave ka vërtetuar se 

paditësit nuk kanë licencë nga KPMM dhe kësisoj e tërë kërkesëpadia e paditësve nuk ka bazë 
dhe gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
 

Sipas dispozitës së nenit 7.1 të LPK-së, është paraparë se “palët kanë për detyrë që 
të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë 
provat me të cilat vërtetohen faktet e tilla”. 

 
Gjykata i ka vlerësuar deklarimet e ndërgjyqësve por të njëjta kanë qenë pa ndikim 

në nxjerrjen e aktgjykimit që të vendoset në mënyrë tjetër.  
 
Andaj, në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë e duke u bazuar në dispozitat e 

nenit 143 dhe 319 të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit.     
 
Vendimi mbi shpenzimet procedurale është mbështetur në dispozitën e nenit 450 të LPK-

së. 
 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC, 
C.nr.207/2018, datë 27.11.2020 

 
  B. Profesional                                                                                         Gjyqtari  
Armond Qmega                                                           Betim Behluli 
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UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditëve,  
                                 nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, ankesa paraqitet nëpërmjet 
                                 të kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit, Divizioni Civil në Prishtinë. 
 


