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Numri i lëndës: 2019:107114 

Datë: 13.02.2020 

Numri i dokumentit:     00832743 

 

       C.nr.225/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil, si 

gjykatë lëndore e shkallës së parë me gjyqtaren Mirlinda Bytyqi Rexhepi në çështjen juridike të 

paditësve B.A, E.A, E.A, I.A, M.A, SH.A, Q.A, B.A, B.A që të gjithë nga fshati ......, Komuna 

Shtime të cilët i përfaqëson me autorizim av. K.A me seli në Ferizaj, kundër të paditurës 

Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, tani Ministria e Infrastrukturës,  të cilën 

e përfaqëson me autorizim F.G, duke vendosur lidhur me padinë për kompensim dëmi , pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor merr ndërsa më dt.29 Janar 2020 përpilon me shkrim këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I.  APROVOHET NË TËRËSI padia e paditësve  B.A, E.A, E.A, I.A, M.A, SH.A, Q.A, B.A, 

B.A që të gjithë nga fshati....., Komuna Shtime, e ushtruar kundër të paditurës Ministria e 

Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, tani Ministria e Infrastrukturës lidhur me çështjen 

juridike padi për kompensim dëmi, si  e bazuar. 

 

II.   DETYROHET e paditura që paditësve t’ia kompensojë dëmin e shkaktuar për shkak të 

çmimin për pjesën e pronave të shpronësuara dhe dëmin e shkaktuar për shkak të zhvlerësimit 

të mbetur për sipërfaqen e shpronësuar  në shumë të përgjithshme prej 58,338 (pesëdhjetë e tetë 

mijë e treqind e tridhjetë e tetë) dhe atë për sip. prej 1,610 m
2 

të ngastrës kadastrale .... ZK ....  

shumën prej 15,295.00 €, për vlerën e humbur- zhvlerësimi i pjesës së mbetur prej 3891 metra 

katror pas shpronësimit të ngastrës kadastrale ..... Zk Carralevë shumën prej 7,393.00€, për 

sipërfaqen e shpronësuar prej 417 m
2, 

të ngastrës kadastrale ... Zk Carralevë shumën prej 

3,336.00 €, për vlerën e humbur zhvlerësimi i pjesës së mbetur prej 1940 m
2, 

pas shpronësimit 
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të ngastrës kadastrale .... Zk .... shumën prej 3,104.00 € për sipërfaqen e shpronësuar prej 2519 

m
2, 

të ngastrës kadastrale .....shumën prej 22,671.00 €, për vlerën e humbur shpronësimit të 

pjesës së humbur prej 3633 m
2, 

pas shpronësimit të ngastrës kadastrale .... ZK ..... shumën prej 

6,539.00 €, euro, të gjitha këto me kamatë ligjor 3.5% duke filluar nga viti 2003 deri në ditën e 

hyrjes në fuqi të LMD-së së re dhe 8% nga dita e hyrjes në fuqi të LMD-së deri në pagesën 

definitive të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të Aktgjykimit 

nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

III. OBLIGOHET e paditura Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, tani 

Ministria e Infrastrukturës që t’i paguaj shpenzimet e procedurës në shumën prej 3,864 Euro  si 

dhe 500 euro për 2 ekspertiza, në afat prej 15 ditësh pras pranimit të të njëjtit, nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Paditësit  përmes të autorizuarit  të tyre me datë 16.07.2013 pranë kësaj Gjykate ka parashtruar 

padi, kundër të paditurës Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, tani Ministria e 

Infrastrukturës, lidhur me kompensimin e dëmit të  pronës së shpronësuar. 

 

I autorizuari i paditësve gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën përfundimtare ka 

bërë precizimin e padisë në kuptim objektiv ashtu që në pikën dy pas fjalëve të detyrohet e 

paditura që paditësve t’iu  a kompensoj por duhet të shtohen fjalët çmimin për pjesën e pronave 

të shpronësuara dhe dëmin e shkaktuar për shkak të zhvlerësimit të mbetur, ka deklaruar se në 

mënyrë të pakontestueshme janë vërtetuar faktet vendimtare mbi të cilat bazohet kërkesëpadia 

e paditësve, si rrjedhojë në mënyrë të pakontestueshme është vërtetuar se e paditura pa përfillur 

procedurat e shpronësimit në vitin 2003 de facto ka shpronësuar palujtshmëritë e paditësve të 

përmendura në padi, përkatësisht ka shpronësuar pjesën e këtyre palujtshmërive ashtu siç është 

vërtetuar me ekspertizën e gjeodezisë gjë të cilën nuk e mohon as e paditura, nga ekspertiza e 

gjeodezisë në mënyrë të qartë shihet edhe pjesa e mbetur pas shpronësimit të pronave të 

përmendura e që për të kuptuar çmimin e tregut të pjesës së shpronësuar si dhe dëmin e 

shkaktuar për shkak të zhvlerësimit të pjesës së mbetur kemi angazhuar ekspertin e lëmis 

përkatëse i cili në ekspertizën për vlerësimin e pronave të paluajtshme ka dhënë mendimin dhe 

konstatimin i cili është në tërësi i bazuar në rregullat dhe kriteret për vlerësimin e pronave në 
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raste të tilla, prandaj duke pasur parasysh faktin se në tërësi janë vërtetuar si fakt se prona e 

përmendur është shpronësuar në pjesën e saj ashtu siq u theksua më lartë dhe se pjesët e 

mbetura për shkak të parregullsisë në formën e mbetur janë zhvlerësuar ashtu siç është shënuar 

në ekspertizë, i propozojmë gjykatës që kërkesëpadinë e paditësve ta aprovojnë në tërësi si të 

bazuar dhe ta detyroj të paditurën që paditësve në emër të çmimit për pjesën e pronës së 

shpronësuar de facto dhe kompensimin e dëmit për zhvlerësimin e pjesës së mbetur pas 

shpronësimit të tyre në lartësi të përgjithshme prej 58.388 euro me kamatë ligjor 3.5% duke 

filluar nga data 2003 deri në ditën e hyrjes në fuqi të LMD-së së re dhe 8% nga dita e hyrjes në 

fuqi të LMD-së deri në pagesën definitive të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

pranimit të Aktgjykimit.  

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

E autorizuara e të paditurës në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nuk është kontestuese se 

sipërfaqja e tre ngastrave është shfrytëzuar për rregullimin e rrugës ..... dhe sipërfaqet e 

shpronësuara përputhen me të dhënat që i kemi siguruar nga Ministria e Infrastrukturës, po 

ashtu është lidhur me vlerësimin e ekspertit të pronave të palujtshmërisë ashtu siq deklaruam 

më lartë në këtë seancë i propozojnë gjykatës, që për këtë pjesë të shpronësuar të vendos në 

bazë të provave që gjenden në shkresat e lëndës, por e kundërshtojmë në tersi ekspertizën në 

pjesën që ka të bëjë për pjesët e ngastrave të pashpronësuara pasi që pjesa ma e madhe e këtyre 

ngastrave ka mbetur në shfrytëzim të paditësve e që nuk ka ndikuar në asnjë mënyrë duke 

shkaktuar humbje të vlerës së tyre përkundrazi  vetëm se i është rritur vlera me rregullimin e 

infrastrukturës rrugore, po ashtu këto prona janë kulture të klasit të 7 andaj nuk mund të ketë 

dëm të shkaktuar në kuptim të humbjes së vlerës, gjithashtu e kundërshtojmë lartësinë e 

shpenzimeve gjyqësore të palës përfaqësuese të cilat i propozoj në deklaratën e tij avokati, sa i 

përket lartësisë së çmimit të ekspertëve nga praktika gjyqësore e çështjeve të njëjta çmimi i 

ekspertit për hartimin e raportit vlerësues është 150 euro, andaj kërkojmë nga gjykata që të 

merret parasysh kjo praktikë që përdoret edhe nga gjykatat tjera, krejt në fund deklarojmë se 

mbesin në tërësi pranë deklaratave të mëhershme dhe të sotme duke kërkuar nga gjykata që të 

mos ia fal besimin lidhur me pronat të cilat nuk janë të shpronësuara për kërkesën për shkak të 

vlerës së humbur siq deklaroi përfaqësuesi i paditësve. 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes së fakteve ka nxjerrë si provë: padia C.nr. 225/18 

dt. 26.07.2012; kopja e planit dt. 09.07.2013; skica; Certifikata e pronësisë në emër të 

paditësve; kërkesa e dt. 20.05.2010; shkresa nga avokati i popullit dt. 06.11.2012; shkresa nga 

departamenti i shpronësimit; përgjegjia në padi dt. 29.08.2016; shkresë për elaboratin e 
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shpronësimit dt. 17.12.2014; aktvendim C.nr.1703/13 dt. 04.10.2017; përgjegje në padi dt. 

10.01.2019; ekspertiza gjeodezike dt. 14.06.2019; ekspertiza nga eksperti për vlerësimin e 

pronësisë dt. 18.12.2010; parashtresë për precizimin e padisë dt. 19.12.2019. 

 

Pas analizimit të provave në tërësi dhe të secilës veç e veç si dhe konform nenit 8 të LPK-së, 

dhe bindjes së lire të gjykatës,Gjykata lidhur me këtë çështje kontestimore juridiko civile 

vërtetoi këtë gjendje faktike. 

 

Kompensimi i shumës së aprovuar është vërtetuar në bazë të ekspertizës së ekspertit për 

vlerësimin e pronave të paluajtshme V.I për vlerësimin e paluajtshmërisë për sipërfaqet:   

sipërfaqja e shpronësuar 1610 metra katrorë të parcelës me numër ......ZK ...., shumën për 

metër katror prej 9.50 Euro (9.5 x1610=15,295.00 Euro), vlera e humbur  shumën  1.90 Euro ( 

1.9x3891= 7.393.00 Euro), sipërfaqja e shpronësuar 417 metra katrorë të parcelës me numër 

....., shumën për metër katror prej 8.00 Euro (8.00 x 417 =3,336.00 Euro); vlera e humbur  

shumën  1.60 Euro ( 1.6  x 1940 = 3,104.00 Euro); sipërfaqja e shpronësuar 2519 metra katrorë 

të parcelës me numër ..... ZK .... shumën për metër katror prej 9.00 Euro (9.00 x2519= 

22,671.00 Euro), vlera e humbur  shumën  1.80 Euro ( 1.8 x 3633= 6,539.00 Euro), në total 

shumën prej 58,388.00 EURO. Me rastin vlerësimi nga ana e organit vlerësues (Ministria e 

Transportit dhe Postë – Telekomunikacionit tani Ministria e Infrastrukturës) nuk janë marrë për 

bazë të gjitha veçoritë e pronës së shpronësuar, përkatësisht vlerës së saj të tregut, se prona e 

shpronësuar është shumë afër shtëpive të banimit, se ka një terren të përshtatshëm dhe të 

rrafshët për zhvillimin e kulturës bujqësore. 

 

Pronësia është ndër institutet ma të rëndësishme 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 Pronësinë 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 rrugës regjionale ...... 
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Kompensimi në rastin konkret është caktuar në bazë të vlerës së tregut të pronës, 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, metodave të shitjeve krahasuese.  

 

Nga pretendimet e palëve ndërgjygjesë nuk ishte kontestues shpronësimi i pjesës së ngastrave 

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

së shpronësuar dhe asaj të pashpronuar, të cilës i ka humbur vlera si rezultat i shpronësimit. 

Gjykata në këtë procedurë ka vërtetuar se vlera reale e pjesës së pronës së shpronësuar është 

ajo e aprovuar në dispozitiv e II të këtij Aktgjykimi. 

  

Gjykata e detyroi palën e paditur që paditësve të ja paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 3,864 Euro  si dhe 500 euro për 2 ekspertiza: 624 € për përpilimin 

e padisë, 150€ për ekspertizën e ekspertit Financiar  300 €,  për 4 përfaqësime nga ana e 

avokatit dhe shumën prej 810€ seanca, gjykata vendimi mbi shpenzimet e procedurës 

kontestimore e ka bazuar në nenin 452.1,453 dhe 449 të LPK-së.  

 

Andaj nga të theksuarat e më lartë, e duke u bazuar në nenin 143 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, është vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI PËRGJITHSHËM 

C.nr.225/18, me datë 17.01.2020 

                                                                                                                    Gjyqtari              

                        Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

KËSHILLA JURIDIKE: kundër këtij 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. 
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