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Numri i lëndës: 2019:093437 

Datë: 20.10.2021 

Numri i dokumentit:     02299939 

 

            

       C.nr.378/20 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, si gjykatë 

lëndore e shkallës së parë me gjyqtarin Ardian Ajvazi dhe zyrtaren ligjore Ardita Tasholli, në 

çështjen juridike të propozuesve A.Q. dhe F.Q. të dy nga Ferizaj, të cilët me autorizim e 

përfaqëson avokatja Nazmije Ibrahimi nga Ferizaj, kundër propozueses Qeveria e Republikës 

së Kosovës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në Prishtinë, të cilën me autorizim 

e përfaqëson Naime Abazi, duke vendosur lidhur me ankim-propozimin për pronën e 

shpronësuar dhe humbjen e vlerës për propnën e pa shpronësuar, me datë 23.09.2021 merr 

këtë: 
 

A K T V E N D I M 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT si i bazuar propozimi i propozuesit A.Q. dhe F.Q. të dy 

nga Ferizaj, ushtruar kundër propozueses Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria e 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe ndryshohet Vendimi Përfundimtar Nr.08/144  i datës 

04.05.2017. 

 

II. DETYROHET kundër propozuesja Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria e 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor që propozuesit A.Q. nga Ferizaj (me pjesë ideale ½ sipas 

Aktvendimit të trashëgimisë LRP.nr.3743/2020 të datës 10.03.2020), në emër të diferencës së 

kompensimit për shpronësimin e pjesës së parcelës me numër ... ZK Rahovicë me sipërfaqe 

prej 1,329 m2 t’ia paguaj shumën prej 1,574.86 Euro; në emër të pjesës së pa shpronësuar për 

shkak të humbjes së vlerës në lindje të parcelës së njejtë me sipërfaqe prej 1,708 m2 t’ia paguaj 

shumën prej 2,886.52 Euro; në emër të pjesës së pa shpronësuar për shkak të humbjes së vlerës 

në perendim me sipërfaqe prej 2,872 m2 t’ia paguaj shumën prej 1,220.60 Euro dhe 

propozuesit F.Q. nga Ferizaj t’ia paguaj (me pjesë ideale ½ të parcelës së lartë cekur) në emër 

të pjesës së shpronësuar shumën prej 1,574.86 Euro; në emër të pjesës së pa shpronësuar për 

shkak të humbjes së vlerës në lindje të parcelës me sipërfaqe prej 1,708 m2 t’ia paguaj shumën 

prej 2,886.52 Euro; në emër të pjesës së pa shpronësuar për shkak të humbjes së vlerës në 

perendim me sipërfaqe prej 2,872 m2 t’ia paguaj shumën prej 1,220.60 Euro, të gjitha me 

kamat prej 7% nga dita e nxjerrjes së Vendimit Përfundimtar Nr.08/144  i datës 04.05.2017 e 
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deri në pagesën përfundimtare, në afat prej 15 ditësh pas pranimit të të njejtit, nën kërcënimin e 

përbarimit të detyrueshëm. 

 

III. REFUZOHET si i pa bazuar propozimi i propozuesve A.Q. dhe F.Q. të dy nga 

Ferizaj, kundër propozueses Qeveria e Republikes së Kosoves, Ministria e Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor dhe atë: propozuesit të parë shumën prej 3,342.44 Euro në emër të 

pjesës së parcelës së shpronësuar me numër ... ZK Rahovicë ne sipërfaqe prej 1,329 m2 dhe 

shumën prej 18,495.18 Euro në emër të pjesës së pa shpronësuar për shkak të humbjes së 

vlerës në pjesën lindore dhe perendimore të parcelës dhe propozuesit të dytë shumën prej 

3,342.44 Euro në emër të pjesës së parcelës së shpronësuar me numër ... ZK Rahovicë ne 

sipërfaqe prej 1,329 m2 dhe shumën prej 18,495.18 Euro në emër të pjesës së pa shpronësuar 

për shkak të humbjes së vlerës në pjesën lindore dhe perendimore të parcelës. 

   

IV. DETYROHET kundër propozuesja Qeveria e Republikes së Kosoves, Ministria e 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor që propozuesve A.Q. dhe F.Q. të dy nga Ferizaj t’ia paguaj 

shpenzimet e procedures në shumën prej 564.40, në afat prej 15 ditësh pas pranimit të këtij 

Aktvendimi, nën kërcënimin e përbarimit të detyrueshëm. 
  

A r s y e t i m i 

 

Paraardhësi i propozuesit ka iniciuar këtë procedurë kundërpropozueses për 

kompensimin e pronës së shpronësuar dhe vlerën e humbur, ndërkohë propozuesit A. dhe F.Q. 

kanë ndërmarrë përsipër këtë procedurë për shkak të vdekjes së babait të tyre. 

 

E autorizuara e prpozuesve ka mbetur në tërësi pranë propozimit dhe ka shtuar se 

çmimi real për 1 m2 të pronës së shpronësuar nga çmimi i përcaktuar me aktvlerësim të kundër 

propozueses prej 7.5, tani kërkojnë çmimin prej 14.10 Euro për m2, i cili ndryshim është 7.40 

Euro për m2 për sipërfaqen e shpronësuar, po ashtu kërkuan fitimin e humbur për sipërfaqet e 

pa shpronësuara të cilat e kanë humbur vlerën në pjesën lindore dhe perendimore në shkallë 

prej 70% të çmimit 14.10 Euro të gjitha me kamat prej 7% nga dita e marrjes së vendimit 

përfundimtar si dhe kanë kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

I autorizuara e kundërpropozueses ka mbetur në tërësi pranë vendimit përfundimtar të 

shpronësimit, sepse ky vlerësim është bërë konform ligjit të shpronësimit, duke i përdorur 

medotat krahasimore dhe vlerën e tregut te lirë për kohën kur është bërë shpronësimi, andaj 

propozimin e propozuesve Gjykata ta refuzon në tërësi si të pabazuar, duke mos marrë për bazë 

vlerësimin e ekspertit për vlerësimin e pronës V.Y. pasi që e njëjta nuk ka të bëjë me këtë 

proces gjyqësor. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes së fakteve bazuar në nenin 3 të Ligjit për 

Procedurën Jokontestimore dhe nenit 7 të Ligjit për Procedurën Kontestimore ka nxjerë dhe 

administruar këto prova: Aktvelrësimi i datës 27.10.2016, përmes së cilit vërtetohet fakti edhe 

ashtu jo kontetsuese ndërmjet palëve se për 1 m2 organi shpronësues pjesën e parcelës së 
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propozuesve e ka vlerësuar në shumën prej 7.50 Euro; Vendimi përfundimtar i datës 

04.05.2017, përmes së cilit vërtetohet edhe ashtu fakti jo kontestues ndërmjet palëve 

ndërgjyqëse që është shpronësimi i pjesës së parcelës me numër ... ZK Rahovicë ne sipërfaqe 

prej 1,329 m2 në emër të ndërtimit të autostradës Prishtinë-Hani Elezit; Aktvendimi i 

trashëgimisë i datës 10.03.2020, përmes së cilit vërtetohet legjitimiteti aktiv i propozuesve në 

këtë procedurë; Ekspertiza për vlerësëimin e pronës e datës 15.04.2021, përmes së cilës 

vërtetohet faktet vendimtare në këtë çështje të cilat do të elaborohen më poshtë. Vlera për 

sipërfaqen e shpronësuar 9.87 Euro m2 x 1,329 m2 = 13,117.23 Euro. Vlera për sipërfaqen e 

pa shpronësuar në lindje 3.38 Euro m2 x 1,708 m2 = 5,773.04 Euro. Vlera e sipërfaqes së pa 

shpronësuar në perëndim 0.85 Euro m2 x 2,872 m2 = 2,441.20 Euro. Gjykata vlerëson se deri 

te ky çmim eksperti ka ardhur duke vlerësuar një mori faktorësh ndër ma kryesorit janë këta: 

qasja në rrugë deri para shpronësimit nuk kufizohej dhe nuk kishte qasje të drejtëpërdrejtë në 

rrugë; në afërsi të pronës me përjashtim të rrugës së pagategorizuar nuk egziston ndonjë 

infrastrukturë tjetër përcjellëse; është bazuar në Ligjin 03/L-205 për ndryshimin e Ligjit 

Nr.03?L-139, Udhëzimin Administrativ Nr.02/2015; është bazuar në metodat e shitjeve 

krahasuese, të ardhurave dhe medodës së shitjes së çmimit kuhstues. Në mungesë të 

informatave apo informatave abuzive të vlerës së tregut në kohën kur ka ndodhur shpronësimi, 

kjo ekpertizë është bazuar në Aktvendimin e kësaj Gjykate në procesverbalin e lëndës 

CN.nr.345/15 dt.02.03.2016, ku çmimi për m2 është përcaktuar 14.10 Euro për të njejtën 

ngastër. Eksperti A.Ç. nuk është i bindur se çmimi 14.10 Euro m2 është çmim real, për arsye se 

vlerëson se në këtë çmim është përfshirë edhe 30% e vlerës së humbur për sipërfaqen e pa 

shpronësuar (4.23 Euro m2). 

 

Gjykata ka rezuzuar propozimin e propozuesve në seancën kryesore të datës 23.09.2021 

për nxjerrjes e provës së re për vlerësimin e pronës objekt shqyrtimi, me arsyetim se një 

propozim i tillë është nuk ishte i bazuar në nenet 336-372 të LPK-ës. Një propozim të tillë 

Gjykata ia ka aprovuar propozuesve në seancën përgaditore bazuar në nenet 406 dhe 407 të 

LPK-ës. Me ekpertizën e A.Ç. Gjykata ka vërtetuar faktet vendimtare në këtë çështje, 

përkatësisht është vërtetuar vlera e tregun të pjesës së parcelës së shpronësuar dhe asaj që i ka 

humbur vlera dhe se nxjerrja edhe një ekpertize te re për të vlërësuar pronën e njejtë do të 

shkaktonte shpenzime të panevojshme për palët ndërgjyqëse dhe për Gjykatën, kjo e fundit 

kujdeset që procedura të zhvillohet pa zvarritje, bazuar në nenin 10 të LPK-ës. 

 

Pronësia është ndër institutet ma të rëndësëishme në të drejtën civile dhe si i tillë gëzon 

edhe mbrojtje juridike, kjo është e rregulluar edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës në 

nenin 46; Ligjin për Pronësiën dhe të Drejtat Tjera Sendore Nr. 03/L-154, përkatësisht në 

kapitullin e VII të tij; Konventën Evropiane e të Drejatev të Njeriut, Protokoll shtojcë i 

Konventës së Mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Themelore në nenin 1. 

Megjithatë në praktikë kemi edhe kufizim të ushtrimit të së drejtës së pronësisë, njëra prej tyre 

është përdorimi i të drejtës deri në atë masë sa tjetrit nuk i shkakton dëmë, pra keqpërdorimi i 

të drejtave është i ndaluar dhe rastin tjetër e kemi kur kufizohet të drejtat e pronësisë për shkak 

të interesit të përgjithshëm. Në rastin konkret kemi kufizim të së drejtave të pronësisë për 

interes të përgjithshëm publik për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani Elezit. 
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Kompensimi në rastin konkret është bërë në bazë të vlerës së tregut të pronës, e cila 

përcaktohet në përputhje me dispozitat e Ligjit për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme 

(ndryshimi dhe plotësimi Nr.03/L-139), Udhëzimit Administrativ Nr.02/2015; Udhëzimit 

Administrativ të Ministrisë së Financave Nr.04/2011, medotave të shitjeve krahasuese. 

Kompensimi i shumës së aprovuar është vërtetuar në bazë të ekpertizës së ekpertit për 

vlerësimin e paluajtshmërise si për sipërfaqet e shpronësuara ashtu edhe për ato të 

pashpronësuar të cilave iu është humbur vlera dhe atë parcela me numër ... ZK Rahovicë me 

sipërfaqe prej 1,329 m2 kundërprpoozuesja t’ia paguaj propozuesve shumat si vijon: 

propozuesit të parë 1,574.86 Euro; në emër të pjesës së pa shpronësuar për shkak të humbjes 

së vlerës në lindje të parcelës së njejtë me sipërfaqe prej 1,708 m2 t’ia paguaj shumën prej 

2,886.52 Euro; në emër të pjesës së pa shpronësuar për shkak të humbjes së vlerës në 

perendim me sipërfaqe prej 2,872 m2 t’ia paguaj shumën prej 1,220.60 Euro dhe propozuesit 

të dytë F.Q. nga Ferizaj t’ia paguaj (me pjesë ideale ½ të parcelës së lartë cekur) në emër të 

pjesës së shpronësuar shumën prej 1,574.86 Euro ; në emër të pjesës së pa shpronësuar për 

shkak të humbjes së vlerës në lindje të parcelës me sipërfaqe prej 1,708 m2 t’ia paguaj shumën 

prej 2,886.52 Euro; në emër të pjesës së pa shpronësuar për shkak të humbjes së vlerës në 

perendim me sipërfaqe prej 2,872 m2 t’ia paguaj shumën prej 1,220.60 Euro. 

 

Me rastin vlerësimi nga ana e orgranit vlerësues (Qeveria e Republikës së Kosovës) nuk 

janë marrë për bazë të gjitha veçoritë e pronës së shpronësuar, përkatësisht vlerës së saj të 

tregut. Parcel kishte sipërfaqe totale 7,727 m2, kullosë e klasit të 3, para se të ndodhte 

shpronësimi si një tërësi dhe në pjesën më të madhe kufizohej me shtratin e lumit Nerodimka, 

kryesiosht është e rrafshët dhe gjindet 900 m nga vendbanimi më i afërt që është fshati Mirash 

etj. Sa i përket humbjes së vlerës në perendim e njejta ka pësuar ndryshim të madh sepse është 

ndryshuar rrjedha e lumit, ashtu që shtrati i ri i lumit këtë parcelë e ndanë në dy pjesë. 

Zhvendosja e shtratit të lumit në këtë pjesë ka ndikuar që të bëhet Bashkim fizik i kësaj 

parcele. Në lindje po ashtu kemi humbje të vlerës për këto arsye në anën verilindore pjesa e 

mbetur e parcelës kufizohet me pjesën e parcelës së shpronësuar dhe aty ndodhet shtrati i lumit, 

nga brenda kjo pjesë është mbushur me baroja dhe me drunjë të ndryshëm, shelgje me diametër 

të ndryshëm, manaferra etj. Gjykata vlerëson se ekspertiza e ekspertit A.Ç. për pjesën e pa 

shpronësuar është reale dhe në harmoni me vlerën e humbur të tregut dhe është përpiluar 

konform dispozitat e neneve 356-372 të LPK-ës. 

 

Nga predendimet e palëve ndërgjyqese nuk ishte kontestes shpronësimi i pjesës së 

ngastrave kadastrale dhe zhvillimi i procedurës së shpronësimit, mirëpo kontestuese ishte vlera 

e pjesës së shpronësuar dhe asaj të pashpronësuar, të cilës i ka humbur vlera si rezultat i 

shpronësimit. Gjykata në këtë proceurë ka vërtetuar se vlera reale e pjesës së pronës së 

shpronësuar dhe asaj të pashpronësuar të cilës ia ka humbur vlera është ajo e aprovuar në 

dispozitiv e III të këtij Aktvendimi. Gjykata vlerëson se ekpertiza e ekspertit vlerësues është 

profesionale, është bazuar në vlerën e tregut kur ka përcaktuar çmimin e saj, ka marr për bazë 

vendndodhjen e saj.  
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Refuzimi i propozimit të propozuesve si në dispozitivin e III të këtij Aktvendimi është 

bërë për arsye se shuma e aprovuar për pjesën e shpronësuar dhe atë të pa shpronësuar është 

reale dhe në harmoni me tregun, shto këtu fakti se propozuesit fillimisht një pjesë të parcelës së 

njejtë me sipërfaqe prej 1,818 m2 i janë shpronësuar më herët dhe me kundërpropozuesen kanë 

lidhur pajtim gjyqësor në këtë Gjykatë për çmimin prej 14.10 m2, e të cilin çmim eksperti A.Ç. 

e ka marrë për bazë dhe ka vlerësuar se për shkak të humbjes së vlerës kjo parcelë tani ka 

vlerën e 9.87 Euro m2, duke marrë parasysh 30% e vlerës së humbur nga çmimi paraprak. 

 

Ndryshimi për m2 në mes organit shpronësues dhe ekspertit është 2.37 Euro, duke 

marrë parasysh sipërfaqen e shpronësuar prej 1,329 m2 dhe pjesët ideale të propozuesve nga ½ 

i bije që secilit ti takon shuma prej 1,574.86 Euro për pjesën e shpronësuar. Po ashtu edhe për 

pjesën e pa shpronësuar në lindje eksperti ka vlerësuar se ka humbje të vlerës në shumën prej 

5,773.04 Euro dhe kjo shumë kur të pjestohet me 2 i bije që secilit propozues për këtë pjesë ti 

takon shuma prej 2,886.52 Euro (3.38 Euro m2 x 1,708 m2 = 5,773.04 Euro), ndërsa në 

perendim secilit nga 1,220.60 Euro (0.85 Euro m2 x 2,872 m2 = 2,441.20 Euro). 

 

Gjykata sa i përket shpenzimeve të procedurës është bazuar në Tarifën e Odës së 

Avokatëve të Kosovës dhe nenin 452 të LPK-së dhe atë për përpilimin e propozimit 104.00 

Euro, për taksë shumën prej 40.00 Euro, për dy seanca të mbajtura shumën prej 270.40 Euro 

dhe për ekpertizën për vlerësimin e paluajtshmërive shumën prej 150.00 Euro. 

 

Andaj nga të lartë cekurat, Gjykata e vendosi si në dispozitiv të këtij Aktvendimi, 

bazuar në nenet 17 dhe 215 të Ligjit për Procedurën Jokontestimore dhe nenet 15, 16, 21 dhe 

22 të Ligjit për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme (ndryshimi dhe plotësimi Nr.03/L-139).  

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

CN.nr.378/20, me datë 23.09.2021                                                                          

Gjyqtari              

                                      Ardian Ajvazi  

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: kundër lëtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditësh pas pranimit të të njejtit në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, e të dorëzohet 

përmes kësaj Gjykate. 

 


