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Numri i lëndës: 2019:101754 

Datë: 12.05.2020 

Numri i dokumentit:     00930103 

                                                                                                     C.nr.495/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni 

civil, gjyqtari Bekim Salihu, me bashkëpunëtorin profesional Fatlum Halimi, në çështjen 

juridike kontestimore të  paditësit R.T nga Ferizaj, Rr... p.n., të cilin me autorizim e përfaqëson 

avokat J.B nga Ferizaj, kundër të paditurës Qeveria e Republikës së Kosovës – Ministria e 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, të cilën e përfaqëson Avokatura Shtetërore e Republikës 

së Kosovës, për shkak të kompensimit të dëmit material dhe fitimit të humbur për pjesën e 

pashpronësuar të pronës, në seancën e mbajtur në prani të autorizuarit të paditësit, e në 

mungesë të palës së paditur me datë merr 12.03.2020, ndërsa përpiloi me 14.04.2020, këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET në tërësi, padia dhe kërkesëpadia e paditësit R.T nga Ferizaj, e 

ushtruar ndaj të paditurës Qeveria e Republikës së Kosovës – Ministria e Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, me të cilën ka kërkuar nga ajo që t’ia kompensoj paditësit dëmin 

material dhe fitimin e humbur në shumë prej 14,283.00 €, të shkaktuar si rezultat i 

shpronësimit të pjesërishëm të parcelës nr.505-2 në Z.K. ..., Komuna Ferizaj, me kamatë 

ligjore prej 8%, nga dita e paraqitjes së padisë në gjykatë e deri në pagesën definitive, si dhe 

shpenzimet e procedurës në shumë prej 1,240.20 €, të gjitha si të pabazuara, për shkak të 

parashkrimit dhe pathemelësisë të kërkesave. 

II. Secila palë t’i heqë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

A r s y e t i m i 

 

           Paditësi R.T nga Ferizaj, me datë 10.05.2019 ka paraqitur padi kundër të paditurës 

Qeveria e Republikës së Kosovës – Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, nga e cila 
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ka kërkuar kompensimin e dëmit material dhe fitimin e humbur në shumë prej 14,283.00 €, të 

shkaktuar si rezultat i shpronësimit të pjesërishëm të parcelës nr.505-2 në Z.K. ..., Komuna 

Ferizaj, pronë e paditësit. 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij, gjatë seancave të mbajtura si dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe precizimit të kërkesëpadisë së 

ushtruar pranë kësaj gjykate, duke theksuar se paditësi është pronar i njësisë kadastrale nr.... në 

sipërfaqe prej 5587 m2 në Z.K. ..., Komuna Ferizaj, të cilën ngastër, e paditura me Vendimin 

Përfundimtar Nr.10/73 të dt.05.02.2016 e ka shpronësuar pjesërisht dhe atë sipërfaqen prej 826 

m2, për qëllim të ndërtimit të autostradës Prishtinë – Hani i Elezit. Më tej, i autorizuari i 

paditësit deklaron se pjesa e mbetur e pa shpronësuar e kësaj njësie kadastrale, në sipërfaqe 

prej 4761 m2, pas shpronësimit e ka humbur vlerën e saj, sepse sipërfaqja e pronës është 

zvogëluar, ka ndryshuar formën, e mbi të gjitha pas përfundimit të trasesë së autostradës në 

këtë zonë, të gjithë ujërat atmosferikë që do të grumbullohen nga reshjet, do të derdhen në 

pronën e paditësit, me çka pjesa e pa shpronësuar e pronës do të pësoj humbje të madhe të 

vlerës, duke pasur parasysh se kjo pjesë e pronës ka shërbyer për mbjelljen e kulturave 

bujqësore dhe tani pas shpronësimit dhe ndërtimit të autostradës Prishtinë – Hani i Elezit, për 

shkak të konfiguracionit në terren, e njëjta do të shndërrohet në moçal dhe do të jetë e pa 

përdorshme ose me produktivitet minimal. Nga kjo, dëmi që ka pësuar paditësi, përfshin dëmin 

real, që lidhet me humbjen e vlerës së tokës (në rast të shitjes së saj) por edhe fitimin e humbur, 

si pasojë e pamundësisë për ta përdorur sikur është përdorur deri para shpronësimit. Andaj, 

nisur nga arsyet e lartpërmendura, i autorizuari i paditësit, propozon që padia dhe kërkesëpadia 

e precizuar e paditësit të aprovohet në tërësi si e bazuar dhe të detyrohet e paditura që në emër 

të kompensimit të dëmit material dhe fitimit të munguar për pjesën e pa shpronësuar të parcelës 

nr.... Z.K. ..., K. Ferizaj, paditësit t’ia kompensoj shumën prej 14,283.00 €, konform 

ekspertizës së vlerësimit të punuar nga eksperti gjyqësor M.SH, si dhe kompensimin e 

shpenzimeve të procedurës në shumë prej 1,240.20 €, me kamatë ligjore prej 8% duke 

llogaritur nga data e paraqitjes së padisë e deri në plotësimin e kushteve për pagesë. 

 

Lidhur me kundërshtimet e palës së paditur, se kërkesa e paditësit në këtë rast është 

parashkruar, i autorizuari i paditësit deklaron se e paditura asnjëherë nuk ka arritur që të 

paditurit t’ia dorëzoj vendimin përfundimtar të shpronësimit, me të cilin paditësi do të njoftohej 

me shpronësimin dhe të drejtat e tij ligjore. Duke qenë se paditësi jeton jashtë Kosovës, i njëjti 
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për këtë shpronësim është njoftuar me vonesë, por që asnjëherë nuk është pajisur me 

dokumentacion përkatës.  

I autorizuari i të paditurës, gjatë seancave të mbajtura ka deklaruar se e kundërshton në 

tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar për faktin se paditësi e ka ushtruar 

padinë jashtë afatit ligjor, ngase sipas nenit 37 të Ligjit për Shpronësimin, paditësi ka pasur afat 

30 ditë pas nxjerrjes së vendimit përfundimtar të shpronësimit, që të paraqesë ankesë për 

çfarëdo dëmi të pësuar në pjesën e pa shpronësuar të pronës, por se paditësi nuk e ka bërë këtë. 

Më tej përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës deklaron se e paditura vendimin përfundimtar për 

shpronësim e ka nxjerrë në muajin shkurt 2016, ndërsa paditësi e ka paraqitur padinë në 

gjykatë në muajin maj 2019, me çka, kanë kaluar mbi 3 vite kohë dhe në këtë rast e drejta e 

paditësit për të kërkuar kompensimin e dëmit është parashkruar. Andaj nisur nga arsyet e 

cekura më lartë, i propozoj gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj në tërësi 

si të pabazuar. 

 

 Gjykata, me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjyqëse parashtruan ato, si obligim i tyre sipas nenit 7 par.1 të LPK-së, ka bërë 

administrimin e provave si në vijim: certifikata e pronës me nr.34594/19 e dt.27.03.2019 në 

emër të R.T; vendimi përfundimtar me nr.10/73 i dt.05.02.2016 i lëshuar nga Qeveria e 

Republikës së Kosovës; ekspertiza e vlerësimit e dt.12.02.2020 e punuar nga eksperti i 

vlerësimit M.SH. 

 

Gjykata, pasi bëri shqyrtimin dhe analizimin e provave të çështjes, në kuptim të nenit 8 

të LPK-së, ka bërë vlerësimin e tyre veç e veç dhe të ndërlidhura mes veti, si tërësi, dhe mbi 

bazën e bindjes së lirë të krijuar nga shqyrtimi i provave të çështjes, ka vlerësuar se duhej 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata duke u bazuar në provat e administruar gjeti se nga data e nxjerrjes së 

Vendimit Përfundimtar me nr.10/73 i dt.05.02.2016, e deri tek paraqitja e padisë në gjykatë nga 

ana e paditësit me datë 10.05.2019, kanë kaluar tre vite e tre muaj. 

  

Sipas nenit 18 par.3 i Ligjit për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme, parashihet që: 

“Nëse me Vendimin Përfundimtar autorizohet shpronësimi i një pjese të një parcele të pronës 

së paluajtshme dhe, si rezultat i këtij shpronësimi, pjesa e mbetur pëson humbje të vlerës (ose 

me arsye pritet se do të pësojë humbje të vlerës), Pronari i pjesës së mbetur ka të drejtë të 

paraqesë ankesë në përputhje me nenin 37 të këtij ligji dhe të kërkojë nga gjykata kompetente 



 Numri i lëndës: 2019:101754 
 Datë: 12.05.2020 
 Numri i dokumentit: 00930103 
 

4 (5)  

 2
0

1
9

:1
0

1
7

5
5

 

nxjerrjen e një aktgjykimi me të cilin urdhërohet Organi Shpronësues që të paguajë 

kompensimin për humbjen e vlerës, nëse – dhe vetëm për aq sa nuk është paraparë – në 

Vendimin Përfundimtar”. 

 Ndërsa neni 37 par.3 të ligjit të njëjtë, parasheh që: “Ankesa duhet të paraqitet jo më 

shumë se tridhjetë (30) ditë kalendarike pas hyrjes në fuqi të Vendimit Përfundimtar. Nëse ankesa 

paraqitet pas skadimit të kësaj periudhë tridhjetë (30) ditore, ajo do të refuzohet nga gjykata”. 

 Nga analizimi i dispozitave ligjore të sipër cituara, gjykata ka vlerësuar se paditësi, sa i 

përket kërkesës për vlerën e humbur të pjesës së pa shpronësuar, padinë e ka paraqitur në 

gjykatë jashtë afatit të paraparë ligjor, sepse  padia ka mundur të paraqitet në gjykatë vetëm 

brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të vendimit përfundimtar të shpronësimit.  

Gjykata vë në pah faktin se parashtrimet, për vjetërsimin e kërkesave të palëve 

ndërgjyqëse, të bëra shprehimisht në theksimet e të autorizuarit të palës së paditur në shqyrtim 

kryesor, në rastin konkret janë të natyrës materiale dhe si të tilla kanë karakter prekludues, e që 

si pasojë kanë refuzimin si të pathemeltë të kërkesëpadisë. 

Paditësi nuk mund të thirret në faktin se është njoftuar me vonesë lidhur me 

shpronësimin, sepse sipas pikës 3 të Vendimit përfundimtar të shpronësimit me nr.10.73, të 

dt.05.02.2016, i njëjti vendim brenda afatit prej pesë ditë pune, i është shpërndarë palëve 

(përfshirë edhe paditësin) dhe se i njëjti vendim është publikuar brenda 10 ditë pune, në 

Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe në gazetat ditore vendore me tirazh të madh. Për 

më tepër, procesi i shpronësimit dhe vetë ndërtimi i autostradës Prishtinë – Hani i Elezit është 

fakt notor për të gjithë qytetarët e Kosovës, andaj  pretendimi i paditësit se nuk ka qenë i 

njoftuar me kohë lidhur me shpronësimin, për gjykatën është pretendim i pabazuar.   

Ndërsa, sa i përket dëmit real material, eksperti vlerësues në ekspertizën e tij lidhur me 

këtë lloj dëmi, thekson se nga ndërtimi i trasesë së autostradës, ujërat atmosferike shkarkohen 

nga autostrada në pronën e paditësit dhe kështu pronën e kanë shndërruar në moçal.  

Gjykata e ka analizuar ekspertizën në fjalë dhe ka konstatuar se kjo ekspertizë përmban 

një përshkrim përgjithësues të dëmit me fjalinë “është shndërruar në moçal” ndërsa i mungon 

përshkrimi specifik lidhur me atë se sa është sipërfaqja e këtij moçali, në cilën pjesë të pronës 

gjendet dhe sa do të kushtonte sanimi i këtij dëmi. Për më tepër, nga fotot e marra në vendin e 

ngjarjes, shihet se ekzistojnë vetëm disa vija të holla të mbushura me ujë, kryesisht për shkak të 

relievit dhe vijave kulluese të arës, e assesi nuk flitet për moçal 1.  

                                                 
1 Sipas fjalorit të gjuhës shqipe ASHSH 2006, fjala “Moçal” ka kuptimin e një fushe ose pellgu të madh me ujë të ndenjur e me baltë. 
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Po sipas këtyre fotografive, përpos atyre vijave të holla të mbushura me ujë të gjendura 

në pjesën fundore të pronës, pjesa tjetër e pronës shihet qartë se është arë e kulluar dhe e 

punuar mirë, e nëse kësaj ia shtojmë faktin se ekspertiza është punuar në muajin janar/shkurt 

(pra gjatë muajve të dimrit) kur kemi të reshura të borës dhe shiut, atëherë gjykata ka ardhur në 

përfundim se këtu nuk kemi të bëjmë fare me moçal e as me shkaktim të dëmit material, por 

vetëm me ekzistimin disa ujëra të përkohshëm atmosferike të shkaktuara nga stina e dimrit. 

Prandaj, gjykata ekspertizës në fjalë nuk ia ka falur besimin fare dhe për pasojë këtë pjesë të 

kërkesëpadisë e ka refuzuar si të pabazuar.  

 

Gjykata, pas analizimit të thënieve dhe pretendimeve të palëve ndërgjyqëse në këtë 

procedurë si dhe administrimit të provave materiale ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është 

e pathemeltë dhe e njëjta duhet refuzuar në tërësi si e pabazuar, për shkak të parashkrimit të 

kërkesës që lidhet me vlerën e humbur të pronës së pa shpronësuar, si dhe për shkak të 

pathemelësisë së kërkesës lidhur me kompensimin e dëmit material të shkaktuar nga traseja e 

autostradës. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe provat dhe thëniet tjera të palëve ndërgjyqëse por ka gjetur se 

të njëjtat janë pa ndikim në vendosjen ndryshe në këtë vendimi gjyqësor. 

 

Mbi bazën e asaj që u theksua më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi konform nenit 143 të LPK-së, lidhur me nenin 18 par.3 dhe nenit 37 par.3 të Ligjit 

për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme në Kosovë, si dhe nenit 319 par.1 të LPK-së. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata ka vendosur konform nenit 450 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.495/19 datë 14.04.2020 

 

                                                                               Gjyqtari, 

                                                            Bekim Salihu 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 


