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Numri i lëndës: 2019:144200 

Datë: 09.12.2022 

Numri i dokumentit:     03733091 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-Dega nё Kaçanik, Departamenti i Pёrgjithshёm, 

gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, me procesmbajtësen Azemine Berisha duke 

vendosur nё çështjen jokontestimore të propozuesit  R.Q nga fshati ...-Komuna e Hani i Elezit, 

tё cilët me autorizim e pёrfaqson M. K.-B. me autorizim nga Kaçaniku, kundёr 

kundёpropozuesit Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapsinor Prishtinë, tё cilёn e pёrfaqёson A.Z avokat shtetërorë me autorizim, duke vendosur 

për caktimin e kompenzimit për paluejtshmëris e shpronsuar dhe humbjes së vlerës për 

paluajshmërinë e pashpronësuar, në seancën publike me datës 15.11.2022, në praninë e të 

autorizuarve të palës propozuese dhe të përfaqësuesit të palës kundërpropozuese, ndërsa më 

datën 09.12.2022 bëri përpilimin me shkrim të këtij: 

 

 

           A K T V E N D I M  

 

 

I. APROVOHET propozimi i propozuesit R.Q nga fshati ...-Komuna e Hanit të Elezit 

dhe CAKTOHET kompenzimi nё shumё prej 49,274.20€, në emër të diferencës për pjesën e 

shpronësuar dhe dëmit të pësuar për ngastrata kadastrale edhe atë: ..., në vendin e quajtur “...”, 

me kultur bujqësore e Arë e klasës 6, ngastrës kadastrale, ZK ... K.Hani i Elezit, të evidentuara 

në çertifikatën e pronës me numër të lëndës ..., në tërsi SI E BAZUAR. 

 

- Në emër të vlerës financiare-diferencës për pjesën e shpronësuar të ngastrës kadastrale 

..., në vendin e quajtur “...”, me kultur Bujqësore Arë e klasës 6 në sipërfaqe prej 3424m
2
 x 

10.30€= në shumë prej 35,267.20€. 
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Shumën financiare për dëmin e pësuar për pjesën e mbetur jashtë shpronësimit të  

ngastratës kadastrale ... ZK.... K.Hani i Elezit në sipërfaqe prej 1724m
2
x20.30 €/m2= në shumë 

prej 34.997.20€x40%=në shumë prej 14.007,00€ 

 

II. URDHËROHET kundërpropozuesi Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria e 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, me seli në Prishtinë që propozuesit R.Q, ti’a kompenzoj 

shumën prej 49,274.20 €, këtë shumë me kamatë prej 7% duke filluar nga data. nga data 

22.12.2017 (data e pvendimit përfundimtar nr.08/21) e deri në pagesën përfundimtare.  

 

III.  DETYROHET, kundërpropozuesi që propozuesit të i’a paguaj shumën si në pikën 

II të këtij dispozitivi si dhe  shpenzimet e procedurës jokontestimore nё shumё prej: 1,369.20 €, 

këto pagesa do tё bёhen nё afat prej 15 ditёsh nga dita e pranimit në dorëzim tё këtij 

aktvendimi, nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

 

          A  r  s  y  e  t  i  m  

 

 

 E autorizuara e propozuesit, si nё propozimin me shkrim  edhe në seancat  e  mbajtura 

gjyqёsore, ka kërkuar nga Gjykata që propozimi të aprovohet në tërësi  si i bazuar dhe  të  

caktohet  kompenzimi  në shumë prej: 49,274.20€, edhe ate në emër të diferencës për pjesën e 

shpronësuar  dhe  të vlerës së humbur për pjesën e pa shpronësuar edhe atë siq vijon. 

  

 - Në emër të vlerës financiare-diferencës për pjesën e shpronësuar të ngastrës 

kadastrale ..., në vendin e quajtur “...”, me kultur Bujqësore Arë e klasës 6 në sipërfaqe prej 

3424m
2
 x 10.30€= në shumë prej 35,267.20€. 

 

Shumën financiare për dëmin e pësuar për pjesën e mbetur jashtë shpronësimit të  

ngastratës kadastrale ... ZK.... K.Hani i Elezit në sipërfaqe prej 1724m
2
x20.30 €/m2= në shumë 

prej 34.997.20€x40%=në shumë prej 14.007,00€ 

 

 Ka kërkuar që të caktohet kompenzimi sepse me rastin e shpronësimit nuk është caktuar 

çmimi  real ashtu siç është përcaktuar  me nenin 15 par.1 dhe 2 si dhe  nenit 18 par 3 të Ligjit të 

nr.03/L-139 për  Shpronësimin e Pronës së Paluajtëshme. 
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Sa i përket bazës, pala propozuese është mbështetur në dispozitat materiale të nenit 36 

dhe 37 të ligjit për shpronësimin , duke i shfrytëzuar të gjitha autorizimet ligjore të cilat ia ka 

dhënë ligjdhënësi për pjesën reale të paluejtshmërise së shpronësuar dhe për pjesën e mbetur 

jashtë shpronësimit, e cila fare nuk është vlerësuar nga ana e kundërpropozuesit, nga këto baza 

ka kërkuar nga gjykata që propozimi të miratohet. 

 

 Shpenzimet i ka kёrkuar.  

 

Kundërpropzusi për mesë të autorizuarit në seancat e mbajtura e ka kontestuar 

propozimin e propozuesit duke theksuar se prona e shpronsuar është vlersuar me aktvlersimet e 

kundëpropozuesit duke u bazuar në vlerën e tregut në kohën e shpronsimit dhe shuma e caktuar 

nga organi shpronsues i përgjigjet vlerës reale të tregut. Po ashtu ka theksuar se me ligjin për 

shpronsimin është parap edhe dëmi për pjesën e mbetur jashtë shpronsimit, këtë dëm organi 

shpronsues nuk e ka llogaritur për arsye se pjesa e mbetur jasht shpronsimit nuk e ka humbur 

vlerën.  

I autoriuzuari i kundër propozuesit në seancën kryesore e ka kontestuar rritjen e çmimit prej 

6% duke theksuar se është në kundërshtim me legjislacionin në fuqi sepse ligji për 

shprenësimin e ka paraparë kamatën vjetore prej 7%, prandaj nga kjo bazë i ka propozuar 

gjykatës që propozimi i propozuesit të refuzohet dhe të mbetet në fuqi vendimi i organit 

shpronësues. 

 

 Shpenzimet nuk i ka kёrkuar  

 

Për ta vërtetuar gjendjen e plotë faktike dhe gjykuar drejtë këtë çështje jokontestimore 

Gjykata me propozimin e të autorizuarve të palëve ndërgjygjëse, në procedimin e provave  bëri 

marrjen e provave  duke  bërë leximin e këtyre provave të shkruara u lexuan vendimi 

përfundimtarë Nr.08/21 i datës 21.12.2017, akt vlersimi për ngastrën ..., certifikata e pronës, 

përgjigjëja në propozim , raporti i vlerësimit të pronës, kontrata e blerjes së pronës dhe 

plotësimi i bërë në seancë, pa pyetje dhe pa vërejtje. 

Pas vlerësimit me kujdes dhe me ndërgjegjje  të provave  një nga një  dhe të gjithave në 

tërësi  e në  pajtim me dispozitat e nenit  8 të LPK-së dhe bindjes së lirë të gjykatës lidhur me 

këtë çështje jokontestimore vërtetoi këtë gjendje faktike: 

 

 Paluejtshmëria e shpronsuar evidentohet në emër të propozuesit, është shpronsuar për 

interes publik, palët në procedurën e shpronësimit nuk kanë mundur të arrinë marrveshje për 
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kompenzim. Kompenzimi i caktuar nga Organi Shpronësues për parcelën (...) nuk është bërë në 

bazë të vlerës së tregut, me këtë shpronësim i ka humbur vlera e pjesës së mbetur jashtë 

shpronsimit, ndërsa vlera reale e paluejtshmerisë së shpronsuar është caktuar nga ana e 

ekspertit vlerësues. 

 

 a) paluejtshmëria e shpronsuar evidentohet në emër të propozuesit, këtë fakt Gjykata e 

vërtetoi nga certifikata e pronës me numër të lëndës ..., nga e cila certifikat vërtetoht se kjo 

ngastra evidentohen në emër të R.Q nga fshati ... K.Hani i Elezit, ky fakt nuk ishte kontestues 

në mes të palëve ndërgjyqëse. 

 

b) Pasuria e propozuesit është shpronësuar për interes publik, këtë fakt Gjykata e ka 

vërtetuar nga vendimi përfundimtarë Nr.08/21, i datës 22.12.2017, ku në pikën 1 të dispozitivit 

të aktvendimi, është shënuar se bëhet shpronësimi i pronës të paluejtshme dhe zotëruesve të 

interesit të nevojshëm për realizimin e projektit me interes publik-ndërtimi i autostradës R6 

Prishtinë -Hani Elezit, sektori C3, zona kadastrale ..., edhe ky fakt nuk ishte kontestues në mes 

të palëve ndergjygjëse.  

 

c) palët ndërgjygjëse,gjatë procedurës së shpronësimit, nuk kanë arritur marrveshje për 

lartësinë  e kompenzimit, këtë fakt  gjykata e ka vërtetuar nga deklaratat e  palëve ndërgjygjëse  

të cilat  kanë deklaruar  se nuk kanë arritur  marrveshje sa i përket  pagesës së kompenzimit, 

për  arsye se  shuma e  ofruar  për kompenzim për disa ngastra janë të ulëta dhe nuk janë 

vlerësuar sipas  çmimit  të tregut poashtu nuk është vlersuar edhe pjesa e mbetur jasht 

shpronsimit. 

 

ç) kompenzimi i caktuar me aktvlersimet e kundërpropozuesit të datës 01,12,2017(për 

PK.nr...), nuk ishte real dhe sipas çmimit të tregut, këtë fakt Gjykata e ka vërtetuar nga raporti i 

vlerësimit të ekspertit vlerësues Xh. B., i cili ka gjetur se çmimi real për kompenzimin e kësaj 

paluajtshmërie është në shumë prej: 49.274.20€,
 
për pronën e shpronësuar (faqja 10 e raportit të 

vlerësimit) e jo çmimi sipas aktvlersimit të kundër propozuesit. Nga mendimi i ekspsertit është 

vërtetuar se ngastra kadastrale ... ka çmim prej 20,30€ për m
2
, e cila ka çmim më të lartë se 

çmimi i caktuar nga organi shpronsues. 

 

d) Se nga ky shpronësim  propozuesi  ka pësuar dëm, sepse pjesës së mbetur të ngastrës 

kadastrale ... i ka humbur vlera, këtë fakt Gjykata e ka vërtetuar nga ekspertiza  e ekspertit  

Xhevdet Bushi, i cili në ekspertizën e tij ka konstatuar se pjesa e mbetur e ngastrës ... e ka 
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humur vlerën sepse  kjo ngastër para shpronësimit ka pasur rrugë ndërsa pas shpronësimit nuk 

ka sepse rruga nëpër të cilën ka kaluar me ndërtimin e auto udhësështë bllokuar dhe tani 

propozuesi nuk ka rrugë për shfrytëzimin e kësaj pjese.  

 

 Gjykata pas administrimit të provave propozimin e propozuesit e miratoi në tërsi si të 

bazuar dhe e detyroi kundërpropozuesin qe propozuesit të i’a paguaj shumën prej 49.274,20€ 

edhe atë në emër të diferencës dhe dëmit të cilin e ka pësuar pjesa e mbetur jasht shpronsimit e 

ngastrës kadastrale ..., të cilat detalisht është përshkruar në pikën  I të  dipozitivit  të këtij  

aktvendimi. 

 

 Këto shuma gjykata i ka caktuar, sepse gjatë procedurës së shpronsimit (ngastrën 

kadastrale ...), nuk është vlersuar sipasë çmimit të tregut kjo e sqaruar në pika (d) të arsyetimit 

të aktvendimit. Po ashtu me aktin vlersuse nuk është bërë vlersimi i pjesësës së mbetur të 

ngastrës kadastrale ... e cila sipas ekspertizës së ekspertit Xh. B. e ka humbur vlerën në shkallë 

prej 40%, sepse e njejta nuk mund të shfrytzohet nga propozuesi si më parë sepse rruga në për 

të cilën ka kaluar propozuesi është mbyll sepse janë shpronësuar ngastrat në për të cilat ka 

kaluar propozuesi.  

 

Gjykata shumë prej 49.274.20€, e ka caktuar duke u bazuar në ekspertizën e  ekspertit  

vlerësues, e të cilës  eksepertizë  Gjykata  ia  ka dhënë besimin e plotë sepse është përpiluar  në 

mënyrë profesionale dhe conform dispozitave ligjore  të cilat e  rregullojnë këtë qështje, 

konfrom nenit 15 par.1 dhe 2 , nenit 18 par 3 dhe nenit 37 të Ligjit Nr.03/L-139 dhe Ligjit 

Nr.03/L-205 për ndryshimin  dhe  plotësimit  e Ligjit Nr.03/L-139. 

 

 Gjykata kësaj ekspertize ia ka fal besimin sepse e njejta është bazuar në metodën 

krahasues dhe janë marrë çmimet e parcelave afër parcelës objekt shpronsimi të vlersuara nga 

zyra e vlersimeve, poashtu eksperti kësaj ekspertize ia ka bashkangjitur kontratën mbi 

shitblerjen e paluetshmëris të cilat i ka marrë për bazë me rastin e caktimit të çmimit. 

 

Meqenëse kundër propozuesi ka rënë në vonesë me pagimin e kompenzimit,   Gjykata 

me kërkesën e të autorizuarit të propozuesës dhe në  bazë të nen.16 paragrafi 2 pika 2.2  të 

Ligjit  mbi  eksproprijimin  e  detyroi  kundërpropozuesin  që propozuesës  në shumën e 

gjykuar t’ia paguaj edhe kamatën prej 7%, interes i thjeshtë vjetor, duke  filluar  prej datës 

22.12.2017, datën e vendimit përfundimtar, e deri në pagesën përfundimtare.  
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Gjykata i analizoi theksimet e të autoarizuarit  të propozuesit, i cili i propozoj  gjykatës 

që propozimi  të  miratohet  në tërësi si i bazuar, këtyre  theksimeve  gjykata  ua  dha   besimin 

dhe  vendosi si në dispozitiv  të këtij aktvendimi, sepse ngastra kadastrale e propozuesit të 

shënuar më lartë është  shpronësuar pjesërisht, e njejta nuk ështëë vlerësuar  sipas  çmimit të 

tregut, po ashtu pjesa e mbetura  e kësaj ngastre e ka humbur  vlerën të gjitha këto janë 

vërtetuar nga ekspertiza e ekspertit i cili në ekspertizen e tij ka konstatuar se çmimi real për 

shpronësimin është si në ekspertizën e ekspertit vlerësues. 

 

 

 Gjykata i analizoi edhe theksimet e të autorizuarit të kundërpropozuesit, të bëra në gjatë 

këtij procesi gjyqësor, ku i ka propozuar gjykatës që propozimi i propozuesit të refuzohet si i 

pa bazuar, sepse organi shpronsues e ka bërë vlersimin real të ngastrave të shpronsuara  në 

kohën kur është bërë shpronësimi dhe vlera e caktuar i përgjigjet vlerë së tregut, ndërsa pjesa e 

mbetur nuk ka humbur vlerë. Këto theksime gjykata nuk i mori për bazë me rastin e vendosjes 

sepse nga ekspertiza e ekspertit vlerësus është vërtetuar se organi shpronsues nuk e ka 

vlerësuar pronën sipsë çmimit të tregut, por ngastrat objekt shpronësimi nuk i ka vlerësuar në 

mënyrë të njejtë, fakt i elaboruar në faqën 3 të ekspertizës.  

 

Gjykata po ashtu nga ekspertiza e ekspertit vlerësus ka gjetur se pjesësë së mbetur i ka 

humbur vlrea, sepse e njejta nuk mundë të shfrtytëzohet për shkak të pengesave ligjore të 

parapara me ligjin për ndërtimin. Këto theksime gjykata i refuzoi si të pa bazuara sepse me 

dispozitën e nenit 18 par.3  të Ligjit për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme është paraparë 

se nëse si rezultat i shpronësimit pjesa e mbetur pëson humbje të vlerës ( ose me arsye pritet se 

do të pësoj 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 nxjerrjen e 

aktvendimit me të cilin urdhërohet organi shpronësues që ta paguaj kompenzimin për humbjen 

e vlerës.Andaj gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Gjykata e ka analizuar edhe parashtresën e datës 27.09.2022, me të cilën e autorizuara e 

kundërpropzusit ka kërkuar shtyrjen e seancës kryesore sepse nuk e ka pranuar ekspertizën e 

ekspertit financiar , por gjykata këto pretendime nuki mori për bazë me rastin e vendosjes, 

sepse kundërpropozusit ja ka dorzuar raportin e vlerësimit 21.09.2020, e ky fakt vërtetohet nga 

Fletëdërgesa për dorëzim personal, nga e cila vërtetohet se Avokaturës shtetrore ju ka dorzua 

raporti i vlerësimit  
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 Gjykata e obligoi  kundërpopozuesin  që  propozuesit të i’a paguaj shpenzimet  e 

procedurës shumë prej 2,185€ edhe ate shumën prej 325 € në emër të propozimit (ankesës) , 

shumën prej 845€, për tri seanca gjyqësore të mbajtura dhe një të shtyer përfaqësuara nga ana e 

avokatit, shumën prej 700€, për ekspertizën e ekspertit të vlersues, shumën prej 315€, në emër 

të taksës për propozim, të parapara me Udhzimin Administrativ 01/2017 për Unifikimin e 

Taksave Gjyqësore.Gjykata vendimi mbi shpenzimet e procedures  e ka bazuar në nenin 19 të 

Ligjit për  Eksproprijim si dhe  nenit 222 të Ligjit për  Procedurën Jokontestimore.  

 

Nga sa u thekësua më lartë u vendos si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi  

 

 

                 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ- 

                         Dega në Kaçanik  

                       CN.nr.04/2018 prej datës 15.11.2022   

                                                                                                                                                                             

Gjyqtari 

                       Riza LIVOREKA  

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh,  ankesa i paraqitet  

Gjykatës së Apelit në Prishtin përmes kësaj gjykate, ankesa paraqitet në kopje të mjaftueshme. 

 

 

Ekspeduar me datën 04.12.2022 

Propzusit 1x1 

Kundërpropzusit 1x1  

 

 

 


