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C.nr.397/2012 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – Departamenti i përgjithshëm, përmes gjyqtarës 
Mevlide Shabani, me bashkëpunëtorin profesional Baki Sylejmani, në çështjen kontestimore të 
paditësve S.K, A.K dhe Xh.K, të gjithë nga fshati ..., Komuna e Gjilanit, të cilët i përfaqëson 
me autorizim M.M avokat nga Gjilani, kundër të paditurës Komunës së Gjilanit, të cilën e 
përfaqëson i autorizuari i saj ligjor, A.M nga Gjilani, me objekt kontesti kompensim i dëmit, 
vlera e kontestit  156.796 €, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, më 16.04.2019, mori 
këtë: 
 

A K T G J Y K I M 
 
I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësve S.K, A.K dhe Xh.K, të gjithë nga fshati 
..., Komuna e Gjilanit, e ushtruar ndaj të paditurës Komuna e Gjilanit dhe DETYROHET e 
paditura që paditësve t’ia kompensojë dëmin edhe ate: S.K shumën prej 50.844,29 € për 
parcelën nr. ...., në sip. prej 2051 m2, ZK, ..., A.K shumën prej 52.257,32 € për parcelën nr. ..., 
në sip. prej 2108 m2 ZK, ... dhe Xh.K shumën prej 53.695,14 € për parcelën nr. ..., në sip. prej 
808 m2 dhe parcelën nr. ... në sip prej 1358 m2 ZK, ..., me kamatë ligjore 8 %, nga dita e 
marrjes së aktgjykimit e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, pas 
datës së plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 
 
II. OBLIGOHET e paditura Komuna e Gjilanit që paditësve, t’ia paguajë shpenzimet e 
procedurës në shumë prej  përgjithshme prej 3.464,25,oo €, të gjitha këto në afat prej 15 ditë, 
pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm.    
 

A r s y e t i m 
 
Paditësit, përmes përfaqësuesit të tyre, më dt. 25.05.2012, në këtë gjykatë kanë ushtruar padi  
për kompensimin e dëmit ndaj të paditurës Komunës së Gjilanit. Të njëjtit në padi kanë 
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theksuar se e paditura ka vendosur që të kalojnë dy linjë të largpërçuesit dhe se me kalimin e 
këtyre dy linjëve paluajtshmëritë e përmendura mund të përdoren vetëm si tokë bujqësore pasi 
se në rrjetin e këtyre linjëve të largpërquesve nuk lejohet ndërtimi. Prandaj meqë kjo 
paluajtshmëri nuk mund të përdoret për ndërtim të njejtës edhe iu është zvogëluar vlera, andaj 
paditësit në këtë rast janë të dëmtuar për ndryshimin e çmimit, për ndërtim në paluajtshmërinë 
bujqësore dhe se e paditura qëndron në obligim që këtë diferencë paditësve t’ua kompensoj.  
Gjykata në këtë çështje kontestimore pas shqyrtimit paraprak të padisë ka nxjerrë aktvendim 
për përgjegje në padi më dt. 10.06.2016, të cilën të paditurit e kanë pranuar më dt. 08.07.2016 
(të cilat janë konfirmuar përmes fletëkthesave të dt. 08.07.2016 të cilat gjinden në shkresat e 
lëndës). Me aktvendimin për përgjigje në padi, gjykata e ka njoftuar të paditurin për detyrimin 
ligjor për dhënie të përgjegjës në padi dhe për pasojat ligjore që do t’i ketë nëse nuk paraqet 
përgjigje në padi, gjegjësisht për mundësinë që gjykata të marrë aktgjykim për shkak të 
mosbindjes. 
E paditura në përgjgijen në padi Komuna e Gjilanit e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë 
duke theksuar se mbesin në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë të ushtruar pranë kësaj 
gjykate si dhe provave të bashkangjitura në të duke shtuar se kërkesëpadia e paditësve është e 
pabazuar dhe nuk mbështet në prova materiale duke i propozuar gjykatës që të veproj konform 
nenit 68 lidhur me nenin 67 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-048 për 
Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë ta pezulloj rastin për 180 ditë si dhe ta 
njoftoj Ministrinë e Drejtësisë mbi rastin.1 
Paditësit në shqyrtimin përgatitor, kryesor, ashtu edhe në shpjegimet përfundimtare, ashtu edhe 
në kërkesëpadisë kanë mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë si dhe precizimit të saj 
duke shtuar se prona për të cilën të njëjtit kanë kërkuar kompensimin e dëmit ka humbur vlerën 
dhe nga kultura e saj në tokë ndërtimore ka kaluar në kulturë tokë bujqësore, ashtu që kanë 
propozuar që si provë të administrohet edhe Vendimi i Komunës së Gjilanit nr. ..-... e dt. 
31.10.2011, Kërkesën drejtuar Kryetarit të Komunës për kompensimin e pronave të paditësve, 
Shkrimin në Gazetën Ditore ...  e dt. 16.12.2011 me titull “Vazhdon projekti energjetik Gjilani 
5” dhe nëntitull “Autoritetet Komunale kanë arritur marrëveshje me pronarët e tokave në fsh. 
...”, të cilëve iu kanë dhënë garanci për shpronësim të sipërfaqeve nga kalon rrjeti i tensionit të 
lartë. Gjithashtu të njëjtit kanë kërkuar nga gjykata që të caktohet një ekspert i gjeodezisë për 
vlerësimin e paluajtshmërive edhe atë parcelave ...., ... dhe ..., në ZK ... dhe pas vlerësimit të 
paluajtshmërisë dhe provave të shtjelluara të njëjtit i propozojnë gjykatës që të aprovojnë në 
tërësi si të bazuar padinë e tyre sipas precizimit të fundit me kamatë 8 % duke llogaritur nga 
data e kryerjes së ekspertizës (21.02.2019) e deri në pagesën definitive. Gjithashtu të njëjtit i 
kanë kërkuar edhe shpenzimet e procedurës sipas TA. 
E paditura Komuna e Gjilanit ka mbetur në tërësi pranë përgjegjës në padi duke theksuar se 
nga shkresat e lëndës që janë shqyrtuar gjatë këtij kontesti civilo-juridik është vërtetuar fakti se 
paditësi nuk ka asnjë argument juridik dhe faktik për të vërtetuar ndonjë të drejtë të pretenduar 
sipas kësaj padie në lidhje me këtë rast në raport me të paditurin Komunën e Gjilanit. Poashtu e 
njëjta e kundërshton padinë e paditësve edhe sa i përket faktit se Komunës së Gjilanit në këtë 
çështje juridike i mungon legjitimiteti për faktin se konform Ligjit për Shpronësim të Pronës së 

                                                
1 Gjykata me aktvendimin C.nr.397/2012, të dt. 25.07.2016 e ka ndërprerë procedurën duke e pezulluar rastin për 
180 ditë. 
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Paluajtshme, nr. 03/L-139, përcaktohet kompetenca e Qeverisë së RKS për këto raste edhe atë 
neni 4 i po këtij ligji, pika 3, pikë 3.3 dhe pikë 3.3.3. E njëjta ka shtuar se padia është paraqitur 
më dt. 21.05.2012 ndërsa nga fletdorëzimi i Komunës së Gjilanit vërtetohet fakti se paditësi 
këtë vendim e ka marrë më 11.11.2011 ndërsa sipas të njëjtit vendim sipas këshillës juridike 
është paraparë afati 30 ditor i paraqitjes së ankesës në gjykatë çka do të thotë se padia është e 
paafatshme. Andaj në bazë të gjitha deklarimeve të deritanishme dhe shkresave të lëndës të 
dorëzuara nga Komuna e Gjilanit kërkon nga gjykata që ta refuzoj si të pabazuar kërkesëpadinë 
e paditësve në legjislacionin e RKS. 
Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike në 
procedurën e të provuarit ka administruar këto prova: Çertifitikata me nr. .... me nr. të njësisë .. 
në emër të A.K e dt. 30.04.2007, Çertifikata me nr.... me nr. të njësisë .. në emër të S.K e dt. 
30.04.2007, Çerfitikata me nr. ... me nr. të njësisë .... dhe ...  në emër të Xh.K e dt. 28.07.2008, 
Vendimi i lëshuar nga Komuna e Gjilanit, Kryetari i Komunës, nr. .... i dt. 31.10.2011, Shkrimi 
në Gazetën ... i dt. 16.12.2011 me artikull “Vazhdon projekti energjetik Gjilani 5”, Ekspertiza 
së bashku me skicat nga vendi i ngjarjese ekspertit gjeodet B.K e dt.12.02.2018, Opinioni i 
vlersimit i dt.03.04.2018 i dhënë nga eksperti R.S vlerësues i licencuar i pronave të 
paluajtshme, Raporti i vlerësimit të dhënë nga eksperi gjyqësor V.I me dt.21.02.2019, si dhe 
dëgjimi i ekspertëve.  
V.I  i dëgjuar në cilësi të eksperiti ka deklaruar se mbetet pranë mendimit dhe konstatimit të 
dhënë në raportin e vlerësimit të datës 21.02.2019 duke konsideruar se vlera e përcaktuar e 
dëmit që i është shkaktuar ngastrave kadastrale dhe që është objekt lëndor i ofrohet vlerës 
reale. I njëjti po ashtu ka deklaruar se nuk është marrë me qështjet se kush është përgjegjësi 
sipas ligjit por i është referuar në shkresë në kuadër të eksperitizës të përshkruar në faqen 6 ku 
precizon në paragrafin 3 të vendimit Kompensimin për dëmin e shkaktuar në piken 1 dhe 2 të 
vendimit do ta bëjë Komuna pas vlerësimit nga ana e zyrës për vlerësimin e pronave të 
paluajtshme. I njëjti po ashtu ka potencuar se duke qenë se kemi të bëjmë me shpronësim në 
kuptim të servitutit e që i bie se këto linja do të jenë të përhershmë për mbi ato prona kjo 
nënkupton se nuk kemi shpronësim të plotë, por vetëm të drejtën e shfrytëzimit nga ana e 
Kostit dhe KEKUT dhe mbi këtë bazë, pasi që pronat nuk kanë mundësi të shfrytëzohen për 
qëllime të ndërtimit edhe pse infrastruktura për qëllime të tilla ka qenë e përgatitur të cilën 
edhe e paditura nuk e ka kontestuar dhe për faktin se shfrytëzuesit edhe më tej të këtyre 
pronave kanë me i shfrytëzuar vete,  por për qëllime bujqësore. Andaj uljen e çmimit prej 50% 
të vlerës reale e ka konsideruar se është dhe i afrohet një vlerësimi real dhe se nisur nga kjo 
bazë nuk ka pasur mundësi që të ulet ky  çmim i përcaktuar me raport të vlerësimit. 
Pasi që Gjykata e bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, mbështetur 
në dispozitat e nenit 8 të LPK-se arriti të vërtetoj këtë gjendje faktike: Se Komuna e Gjilanit 
me vendimin nr. ...  i dt.31.10.2011 ka miratuar shqyrtimin e kërkesës për kompesimin e dëmit 
të shkaktuara nga veprimet në baze te konsiderueshme të barasvlershme me shpronësimin për 
interes publik ne pronat e paluajshme që preken nga ndërtimet e linjave për shkak të ndryshimit 
të statusit të këtyre pronave të cilave iu shuhet e drejta e ndërtimit si dhe krijimin e 
detyrueshëm të një servituti ose një të drejte tjetër të shfrytëzimit në pronat e paluajtshme në 
mesin e të cilave janë njësia kadastrale nr.... në sip. prej 2051 m2 në emër të S.K, njësia 
kadastrale nr. .... në sip. prej 2108 m2 në emër të A.K dhe  njësia kadastrale nr... në sip. prej 
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808 m2 dhe ... në sip. prej 1350 m2 të evidentuara   në emër të Xh.K, të gjitha ZK ... KK 
Gjilan. 
Në bazë të konstatimit dhe mendimit të ekspertit të gjeodezisë B.K i e dt.02.02.2018 është 
vërtetuar fakti  se  nëpër parcelën ... kalon vetëm linja e Kekut diku nëpër mesin e parcelës në 
distancë mesatare 38m e cila përfshin një korridor në sip prej 242 m2, nëpër parcelën ... kalojnë 
dy linja, linja e Kekut dhe e Kostit, linja e Kekut kalon në pjesën lindore të kësaj parcele në 
distancë mesatare prej 64m e cila përfshin një korridor nen linjë në sip prej 378 m2, linja e 
Kostit në pjesën perendimore të kësaj parcele në distancë mesatare 19 m2 e cila përfshinë një 
korridor nën linjë në sip prej 46m2  nëpër parcelën ...  kalojnë dy linja. Linja e Kekut kalon një 
pjesën lindore në distancë mesatare prej 25m e cila përfshinë një korridor nen linjë me sip. prej 
101 m2, lija e kostit kalon në pjesën perendimore të kësaj parcele në distance mesatare prej 70 
m2 dhe parcela ... kalon vetëm në linjën e Kostit dhe ate në pjesën perëndimore të parcelëns në 
distance mesatare prej 28 m2 e cila përfshinë një koridorë nën linje në sip prej 85 m2.   
 
 
 
 
Në bazë të konstatimit dhe mendimit të ekspertit për vlerdsimin e paluajshmërisë V.I Gjykata 
vërtetoj faktin se eksperti-vlerësues ka konstatuar se çmimi real i tregut para vendosjes së linjës 
110KV prej NS 400/110 KV Ferizaji 2- NS110/20 KV Gjilani 5 (Kostit) dhe për traset nëpër të 
cilat kalojnë linjat 110 KV, qe furnizon NS Gjilani 5( Keku) për njësinë kadastrale ... në sip 
prej 2051 m2, ka caktuar çmimin ne shumë prej 50,844,29 euro,   për njësinë kadastrale ...në 
sipërfaqe prej 2108 ka caktuar çmimin në shumën prej 52,257,32 218-3 me sip prej 1358, ka 
caktuar çmimin prej 33.664.82, ... në sipërfaqe prej 808 m2 ka caktuar çmimin prej 20,030.32 
€. Vlerësimi është bazuar në kriteret dhe metodolgjin e vlerësimit të parapara me Udhëzimin 
Administrativ 03/2011 për Miratimin e metodave dhe kritereve teknike të vlerësimit që do të 
përdoren për përllogaritjen e shumës së kompensimit për pronën e paluajtshme që shpronësohet 
dhe dëmet që kanë të bëjnë me shpronësimin.  
Nga Çertifikata e pronës me nr. ... me nr. të njësisë ..., gjykata vërtetoi faktin se kjo pronë 
evidentohet në emër të A.K, nga fsh. ... . 
Nga Çertifikata e pronës me nr. ....me nr. të njësisë ...., gjykata vërtetoi faktin se kjo pronë 
evidentohet në emër të S.K, nga fsh. .... . 
Nga Çertifikata e pronës me nr. ... me nr. të njësisë ... dhe ..., gjykata vërtetoi faktin se kjo 
pronë evidentohet në emër të Xh..K, nga fsh. ... . 
Nga Kërkesa drejtuar Kryetarit të Komunës për kompensimin e pronave të paditësve, gjykata 
vërtetoi faktin se paditësit më datë 19 korrik 2011 i janë drejtuar kryetarit të komunës – 
komisionit për shpronësimin e pronave për parcelat .., .., ... dhe ... lidhur me kompensimin e 
këtyre pronave. 
Gjykata ka vendosur si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke u bazuar në nenin 154, 
par. 1 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, të dt.26 Maj 1978 të ish Jugosllavisë,  ku 
shprehimisht është paraparë se “Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensoj, përveç 
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nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”, e në rastin konkret dëmi2 në raport 
pronën e paditësve është shkaktuar ekskluzivisht nga veprimet e të paditurës me vendosjen e dy 
linjëve të largëpërçuesve, vendosja e të cilave ka rezultuar me zbritjen përgjysmë të çmimit të 
pronës së paditësve, gjë që vërtetohet përmes ekspertizës profesionale të dhënë nga vlerësuesi i 
licencuar për vlerësimin e pronave të paluajtshme, të cilës gjykata ia fali besimin e plotë për 
arsye se e njëjta është hartuar mbi baza profesionale dhe shkencore si dhe ka mbështetje edhe 
në provat tjera materiale të cilat gjinden në shkresat e lëndës, mbi këtë bazë gjykata e detyroi të 
paditurën që paditësve t’ia kompensojë dëmin edhe atë S.K shumën prej 50.844,29 € për 
parcelën nr. .., në sip. prej 2051 m2, ZK, .., A.K shumën prej 52.257,32 € për parcelën nr. ..., 
në sip. prej 2108 m2 ZK, ... dhe Xh.K  shumën prej 53.695,14 € për parcelën nr. .., në sip. prej 
808 m2 dhe parcelën nr. .... në sip prej 1358 m2 ZK, ..., me kamatë ligjore 8 %, nga dita e 
marrjes së aktgjykimit e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, pas 
datës së plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 
 
Gjykata i ka vlerësuar edhe provat tjera të cilat gjinden në shkresat e lëndës, por të njëjtat i ka 
çmuar si jorelevante lidhur me vendosjen ndryshe të çështjes. 
 
Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi ashtu që e obligoi të paditurën 
që paditësve t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës në shumë prej 3.464,25,oo € edhe atë 
për përpilimin e padisë 104€, për tri seanca të mbajtura 1 x 633,75 € = 1.901,25 €, për dy 
ekspertiza të vlerësuesve të paluajtshmërisë 2 x 400 = 800 €,  për ekspert gjeodet shumën prej 
200 € si dhe taksën për padi  459 €, duke u bazuar në nenin 452, par. 1 të LPK-së. 
Nga të cekurat më lartë dhe në bazë të nenit 142 par.1 dhe 3 dhe nenit 143 par.1 të LPK,  si dhe 
nenit 154 dhe 155 të LMD-ës , është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
C.nr.397/12, dt. 16.04.2019 

 
Gjyqtarja, 

                                           Mevlide Shabani 
           
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në Gjykatën e Apelit 
në Prishtinë, në afat prej 15 ditë, nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 
mjaftueshme dorëzohet përmes kësaj gjykate. 
 

                                                
2 Sipas nenit 155 të LMD-së është paraparë se “Dëmi është zvogëlimi i pasurisë së dikujt (dëm i zakonshëm) dhe 
pengimi i rritjes së saj (fitimi i humbur), si dhe shkaktimi tjetrit i dhembjes fizike, vuajtjes psikike ose frikës (dëmi 
jo material).     


