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Numri i lëndës: 2019:135799 

Datë: 20.11.2020 

Numri i dokumentit:     01288060 

 

CN.nr. 11/2019 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN,si civlo jurdike  e shkallës së parë më 

gjyqtarin Bekim Avdimetaj,në kontestin e propozuesve A. (U.) O.nga fshati ....... K-..........,H. 

G. nga fshati  ..........K-.............,Sh. H.nga fshati ............. K-.........., A. G.nga Komuna ......... ,R. 

T.  nga fshati ...............  K-.......... te cilët më autorizim i përfaqëson Avokati Isa Osdautaj nga 

Deçani kundër propozueses Komuna e ............... të cilën e përfaqëson më autorizim Dukagjin 

Povataj nga Deçani për kompensim  në emër të shpronësimit të palujtshmerive lokaleve 

afaristëve, vlera e kontestit 394.000.00 euro  gjykata në prani te autorizuarve te ndërgjyqëse 

pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit kryesor publike më datën 29.10.2020, i përpiluar me 

dt.11.11.2020, mur këtë: 

            

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET pjesërisht si i bazuar propozimi i  propozuesve A. (U.) O.nga fshati ....... K-

............,H. G. nga fshati  ..........K-..........,Sh. H.nga fshati ........ K-........, A. G.nga Komuna e 

........ ,R. T.  nga fshati ........  K-.......... te cilët më autorizim i përfaqëson Avokati Isa Osdautaj 

nga Deçani. 

 

 II.DETYROHET kundër propozuesi Komuna e ......... qe propozuesve  A. (U.) O.nga fshati 

....... K-Deçan te ja kompensoj për paluajtshmerin e lokalit afariste me sipërfaqe prej 32 m2 në 

shumë prej 54.400.00 euro, H. G. nga fshati  ..........K-............. te ja kompensoj për 

paluajtshmerin e lokalit afaristë me sipërfaqe prej 32 m2 në shumë prej 56.320.00 euro, Sh. 

H.nga fshati ........ K-.......... te ja kompensoj për  paluajtshmerin e lokalit afariste me sipërfaqe 

prej 28 m2 në shumë prej 49.000.00 euro, A. G.nga Komuna e ........ te ja kompensoj për 

paluajtshmerin e lokalit afariste  me sipërfaqe prej 36 m2 në shumë prej 39.600.00 euro, R. T. 

nga fshati ........ K-............ te ja kompensoj për paluajtshmerin e lokalit afariste me sipërfaqe 

prej 40 m2 në shumë prej 44.000.00 euro bazuar ne vendimin përfundimtarë të Komunës së 

.........  më numër 02-Nr.39154/2018 të datës 31.12.2018  që është miratuar shpronësimi të cilat 

kanë qen  të ndërtuar në qendër te qytetit në  sheshin ..............  në .......... në numër të njësisë 

kadastrale P-................... ZK-..........,  më sipërfaqe të përgjithshëm prej 6420 m2, te gjitha këto 

të paguhen ne afat prej 15 ditëve nga dita e marrjes se këtij aktgjykimit e nen kërcënim te 

përmbarimit. 

 

III.DETYROHET  kunder prpozuesja që prpozuesve për shpenzimet e procedures 

kontestimore te ja  paguaj e shumen prej 5.355.20 euro. e  të gjitha keto në afat prej l5 ditësh 

nga dita  e marrjes së aktgjykimit  e nën kërcenim të përmbarimit. 
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A r s y e t i m 

 

Propozuesit A. (U.) O.nga fshati ....... K-..........,H. G. nga fshati  ..........K-...........,Sh. H.nga 

fshati ........ K-........., S.  G. nga Komuna e ........ ,R. T.  nga fshati ........  K-............ te cilët më 

autorizim i përfaqëson Avokati Isa Osdautaj nga Deçani kanë paraqitur propozim në ketë 

gjykatë më datën 07.02.2019 kundër propozueses Komuna e ......... të cilën e përfaqëson më 

autorizim Dukagjin Povataj nga Deçani 

 

Propozuesit e lartshënuar përmes të autorizuarit të tyre av Isa Osdautaj kane ushtruar ankese 

kundër vendimit përfundimtare te Komunës se ......... me numër 02 Nr.39154/2018 te 

datës.31.12.2018 ne baze te nenit 36 parargraf.1 dhe 2 te ligjit për shpronësim te pronës se 

paluajtshme me arsyetim se nuk kane qene te kënaqur me vlerësimin e palujtshmerive te 

lokaleve te tyre afariste qe është bere nga grupi i eksperteve te Ministrisë se Financave te 

Republikës së Kosovës. Si çmime te ulëta te vlerësuara për kompensim për  metër katror.  

Duke menduar  se ky vlerësimi i paraqitur nga organi shpronësues është i pa bazuar dhe 

paushall pasi qe ne asnjë rrethane nuk e ka zbatuar nenin 5 te udhëzimit administrativ MF-nr 

02/2015 për miratimin e metodave dhe kritereve teknike te vlerësimit për llogaritjen e shumes 

se kompensimit për pronën e paluajtshëm qe shpronësohet. Andaj ky vlerësim nuk paraqet 

vlerën reale te objektit te lokalit afarist qe është shpronësuar me vendimin përfundimtarë te 

marruar nga Komuna e ..........   

Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 

 

Neni 37 par.1 i Ligjit të Procedures Kontestimore parashihet, nëse me ligj nuk është caktuar 

kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e çështjes është 

kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur. 

 

 

Pretendimet e te autorizuarve te ndërgjyqësve 

 

I autorizuari i propozuesit av. Isa Osdautaj gjate seancës të shqyrtimit kryesore dhe në 

fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se mbetet  ne tërësi pranë pretendimeve te paraqitura 

ne ankese si dhe propozimit për lëshimin e masës se sigurisë kundër vendimit përfundimtare te 

organit shpronësues kryetarit te Komunës se ......... me numër 02-nr 39154 me dt.31.12.2018 

përkitazi me shpronësimit e palujtshmerisë te lokaleve afariste ne sipërfaqe secili veç e veç nga 

metrat e tyre katrore te ndërtuara ne ngastrën kadastrale 1245-1 ZK-.............. Duke mos 

aplikuar normat imperativë neni 15 par.1,pika 1 dhe 2 nënpika 6.2 dhe 6.3 te dispozitës se nenit 

22 te parapare me ligjin mbi ndryshimet dhe plotësimet mbi shpronësim ligjin me numër  03/L-

205 te ligjit me numër 03/L-139 për shpronësimet  e pronës se paluajtshme. 

Pas kësaj zyra e sipër shënuar e kryetarit te Komunës ne ......... ne rastin konkret përkundër 

faktit qe i ka përshkruar aktin e vlerësimit nuk  e ka përshkruar drejte dhe as nuk i ka aplikuar 

drejte metodat e parapara mbi shpronësimin konform nenit 4 te udhëzimit administrativ, duke i 

propozuar gjykatës qe te caktohet një ekspert i pavarur nga lëmia e ndërtimtarisë për te bere 

vlerësimin e palujtshmerive te lokaleve afariste me rastin e shpronësimit te tyre nga kundër 

propozuesi duke bere për llogaritjen e m2 te kompensimit te lokaleve afariste te propozuesve. 

 

I autorizuari i propozuesve  i lartshënuar gjithashtu gjate seancës dhe në fjalën teij 

përfundimtarë dërguar gjykatës më shkrim ka deklaruar lidhur me kete qeshtje jo kontestimore 

po ashtu edhe ndaj precizimit te bere pas dhënies se mendimit përfundimtar nga ana e ekspertit 
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ndertimitaris Naser Kastrati nga Peja qe është deklaruar me ekspertizën e tije, plotësimin e me 

vonshëm si dhe ri plotësimin e ekspertizës se bere me dt.15.07.2020.Edhe pse eksperti i kësaj 

çeshtje ka bere këto plotësime dhe ri plotësim nuk ka qene ne gjendje te japë një mendim 

përfundimtare ngase kane rrjedhe disa gabime ne vazhdimësi lidhur me vlerësimin e ishe 

qendrës  zejtarë gjegjësisht lokalëve afaristë per propozuesit A. O.,H. G.,Sh. H.,A. G.dhe R. T. 

dua te ceki fillimisht se as për se afërmi nuk e ka bere një vlerësim real për faktin se qendra 

zejtare ne Deçan ka qene e ndërtuar mu ne qendër te qytetit apo ne sheshin e qytetit ne Deçan 

po qe se i marrim parasysh lokacionin e ndërtimit pozita e te njëjtave lokale frekuentimi i 

qytetareve janë kritere qe janë dashur te japin një vlerësim me adekuat lidhur me vlerësim qe 

eshte bere nga ana e ekspertit. 

Pas një analize duke filluar nga akte vlerësimit e bëra nga eksperti për shpronësim nga 

Departamenti i shpronësimeve ne Prishtine, nga eksperti i pavarur ,plotësimi dhe ri plotësimi i 

te njëjtës nuk përputhet me kërkesën gjegjesishte me çmimin e ekonomisë se tregut për lokalin 

ne fjale duke marruar për baze kriteret e cekura si me lartë .sipas akte vlerësimit për mm2 për 

lokalet qe kanë qene te ndërtuara ne një kompleks eksperte ka dhëne 3 mendime dhe 3 

vlerësime te ndryshme fillimisht dua te ceki se për paditësit A. O. eksperti nga akt ekspertiza 

ka ofruar çmimin kushtues për m2 1.700 gjegjësisht shumen prej 54.400 euro ndërsa eksperti i 

pavarur ka ofruar nje shume prej 65.000 eurove e cila shume prape nuk përputhet me çmimin e  

ekonomisë se tregut ku për palën propozues  kërkojmë shumen prej 3.000.00 euro gjegjësisht 

shumen prej 96.000,00 euro. 

Për propozuesin H. G. sipas akte vlerësimit i është ofruar shuma për 1700 euro per m2 

gjegjësisht 54.400 euro te cilës shume eksperti i pavarur i ka shtuar edhe nje shume prej 1.920 

euro ku ne total shuma është 65.000.00 euro për lokalin afariste, po ashtu për te njëjtin lokalë 

qe gjendët ne zonën  e pare urbanë ne sheshin e qytetit duke mare për baze kriteret, specifikat 

dhe çmimin e ekonomisë se tregut  kërkojmë shumen prej 3.000,00 euro për 1m2 gjegjësisht ne 

total prej 96.000 euro. 

Për propozuesin Sh. H.është vlerësuar metri katror i lokalit afariste ne lartasi me pike 1.700 

euro ne total shumen prej 49.000,00 euro te cilës shume si me ekspertize si ne akte vlerësim i 

është ngritur ne lartësi prej 1.400 euro ndërsa eksperti i pavarur ka ofruar shumen prej 

57.000,00 euro siç u ceke edhe për propozuesit e me larte per te njëjtin kërkojmë shumen prej 

84.000,00 euro çka do te thotë 3.000 euro për m2. 

Ndërsa sa i përket propozuesit A. G.sipas akte vlerësimi te bere nga Ministria e Financave ka 

vlerësuar çmimin e 1m2 prej 1.100 euro ne total kap shumen prej 39.600 eurove ,eksperti i 

pavarur bene disa gabime dia vlerësime dhe çmimin përfundimtar e ofron me lartësi prej 

65.000,00 euro me qe i njëjti lokal gjendët ne te njëjtin kompleks ndërtimore urban ne sheshin 

e qytetit për lokalin ne fjale kërkojmë shumen prej 108.000,00 çka do te thotë 3.000 ero per m2 

the propozuesi i fundit R. H.i njëjti eshte vlerësuar nga eksperti shpronësues gjegjësisht 

Ministria e Financave për m2 1.100 euro ne lartësi prej 44.000,00 euro ndërsa eksperti i 

pavarur ka dhen enje vlerësim prej 53.000,00 euro, ndërsa propozuesi për ish lokalin afariste ne 

qendrën e qytetit kërkon shumen prej 120.000,00 çka do te thotë për 1m2 kërkojmë shumen 

prej 3.000,00 euro. 

Duke i nisur nga fakti se lokalet e ndërtuara ne qendrën e qytetit te ......... pozita e tyre apo 

nxjerrja çmimin  me lartësi prej 3000.00 euro për m2 kryesisht përputhet me çmimin kushtues 

te m2 te lokalit te dëmtuar ma ne brendësi e sipas e ketij lokali është rrënuar qendra zejtare ne 

Deçan. 

 

Po ashtu i kërkojmë shpenzimet e procedurës kontestimore te krijuar për përpilimin e padisë 

208 euro për takse gjyqësore 51 euro, për 6 seanca gjyqësore për paditësin e pare, te dyte ,te 

trete, te katër dhe paditësin e peste për një seancë është shuma 6x624 ne shume prej 3.744.00 

për ekspertizë te ekspertit te ndërtimtarisë 250.00 euro ne total shumen prej 4.253.00 euro. 
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Përfaqësuesi i kundër propozuesve Dukagjin Povataj nga Deçani gjate seancave te 

shqyrtimit kryesor ka deklaruar se mbetet ne tërësi pranë përgjigjes ne ankese me vendim 

përfundimtarë te zyrës se kryetarit te Komunës se ......... me numër 02-39154 te dt.31.12.2018 

qe është bere shpronësimi i lakolit ne qendër te ......... te cilat janë ne ngastër kadastrale me 

numër 1245-1ZK-........... për nevojat e realizimit te planit rregullues qendra e qytetit. 

Për te gjitha lokalet e shpronësuara edhe për lokalet këtu te parashtruesve te ankesës me numër 

4 me pronar A. O.dhe me numër 7 S. G.janë përpiluar katet e vlerësimit nga zyra për 

vlerësimin  peronës se paluajtshme e cila është ne kuadër te Ministrisë se Financave dhe e cila 

është kompetente për vlerësimin ne baze te neneve 21, 22 te ligjit mbi shpronësimin dhe ne 

këto akte vlerësime është caktuar kompensimi nga ekspertet e licencuar te Ministrisë se 

Financave. 

Kështu qe i kundërshtojmë ankesat e ankuesve A. O. dhe S. G.gjegjësisht ankuesi A. G.ne te 

cilat ankese kërkohet ndryshimi i vendimit përfundimtare ne raport me shumen e kompensimit 

per lokalet e tyre me numër 4 dhe 7 sepse konsiderojmë se vlerësimi është bere konfirmo ligjit 

për shpenzimet me numër 03/L139 me ndryshimin dhe plotësimin me numër 03/L-205 dhe 

udhëzimin administrative numër 02/2005 për zbatimin e metodave dhe kritereve teknike te 

vlerësimit qe do te përdorin për llogaritjen e shumes se kompensimit për pronat e paluajtshme 

qe shpronësohen. 

Edhe lokalet me numër 5,6 dhe 8 te cilat gjenden gjithashtu ne ngastrën kadastrale me numër 

1245-1 me sotërues te interesit H. G.,Sh. H.dhe R. H.janë vlerësuar nga zyra për vlerësimin e 

pronës ne kuadër te Ministrisë se Financave por ankesat e tyre janë te pa bazuara sepse te 

njëjtit nuk posedojnë dokumentacion te pronësisë dhe pa dokumentacion relevant te pronësisë 

nuk mund te kompensohen. 

Nga se u tha me larte ne baze te dhënave ne përgjigjen ne ankese i propozoj gjykatës qe 

ankesën e ankuesve te refuzojë si te pa bazuar dhe vendimin përfundimtarë dhe vlerësimin 

zyrtar ta leje ne fuqi. 

Gjithashtu e kundërshton propozimin për caktimin e e masës se sigurisë te propozuar nga i 

autorizuari i propozuesve. 

Përfaqësuesi i kundër propozuesve i kundërshton propozimin e te autorizuarve te propozuesve 

për caktimin  ekspertit te pavarur te ndërtimtarisë për vlerësimin e lokaleve te shpronësuar 

sepse vlerësimi është bere nga ekspertet e licenusar te Ministrisë se Financave. 

 

Gjykata ne aktvendimin ne saje te marre CN.nr 11/2019 me dt.22.03.2019 e ka refuzuar 

propozimin e te autorizuarve te propozuesve për caktimin e masës se sigurisë ndaj kundër 

propozuesit Komunës se ......... –Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor dhe 

mbrojtje te mjedisit qe patundshmëritë e lokaleve afaristë me numër 04 përdhese me sipërfaqe 

32m2 ZK-......... numër 05perdhese me sipërfaqe 34.47m2 numër 06 përdhese me sipërfaqe prej 

28.28 m2 numër 07 me sipërfaqe 35.97 m2 numër 09 përdhese me sipërfaqe prej 39.71 m2 te ja 

ndaloje ta rrënoje, ta shesë, ta ve ne hipoteke apo te barte ne emër te saje lidhur me 

kompensimin e kësaj patundshmërinë, të cilat kanë qen  të ndërtuar në qendër te qytetit në  

sheshin ............  në ........ në numër të njësisë kadastrale P-........ ZK-......,  më sipërfaqe të 

përgjithshëm prej 6420 m2, sepse kanë pasur leje te përkohshëm të ndërtimit të lokaleve të 

lëshuar nga Komuna e .......... 

 

Përfaqësuesi i kundër propozueses i lartshënuar gjithashtu gjate seancës ka deklaruar s 

se vlerësimi i  Ministrisë se Financave i konsideroje si reale te bazuara ne ligjin mbi 

shpronësimet dhe ne udhëzimet administrativ numër 02/15 sepse ky vlerësim është bere nga nj 

grupe ekspertesh te licencuar te lëmove te ndryshme. Kurse ekspertizat e ekspertit te pavarur 



 Numri i lëndës: 2019:135799 
 Datë: 20.11.2020 
 Numri i dokumentit: 01288060 
 

5 (10)  

 2
0

1
9

:1
3

5
8

0
0

 

Naser Kastrati janë bere pa përdorur kurrfarë metodash dhe kriteresh siç parasheh udhëzimi 

administrativ 02/2015. 

E kundërshtoj ne tërësi parashtresën e te autorizuarit te palëve paditëse sepse shumat e 

kërkuara janë pretendime te tyre pa kurrfarë analize apo vlerësim nga ndonjë ekspert i caktuar 

kështu që kërkoj nga gjykata qe ta le ne fuqi vendimin përfundimtar për shpronësime përfshire 

këtu edhe vlerësime nga Ministria e Financave. Thëniet e përfaqësueseve te ankuese se 

Ministria e Financave i vlerësuar lokalet pa i hapur fare janë deklarime te pa konfirmuara 

gjegjësisht te pa vërtetuara pa asnjë prove.  si ne përgjigjen ne ankesë si deklarimet gjatë 

seancave ekspertizat e eksperteve te ministrisë se financave i konsideroj si me të mirat sepse te 

nijetit i kanë përdor masat dhe kriteret e parapara ne udhëzimin administrativ 02/2015 . Sepse 

ky vlerësim është bere nga një grup i ekspertëve te licencuar te lamive te ndryshme. Kurse 

ekspertiza e ekspertit te pavarur te Naser Kastrati janë bere pa përdorur kurrfarë metodash dhe 

kriteresh siç pareshe udhëzimi administrativ si me lart. 

Pra ekspertizat e ekspertit te pavarur i kam. E kundërshtoj ne tërësi parashtresën e te 

autorizuarit te palëve propozuesve sepse shumat e kërkuara janë pretendimet e tyre pa kurrfarë 

analize apo vlerësimi nga ndonjë ekspert i caktuar kështu qe kërkoj nga gjykata qe te leje ne 

fuqi vendimin përfundimtar për shpronësime përfshire këtu edhe vlerësimin nga Ministria e 

Financave 

Mirëpo propozimin e  avokatit për sqarimin e vlerës se lokaleve me pamje nga qendra dhe 

lokaleve nga sute reni nuk e kundërshtoj, qeshjen e fitimit te humbur dhe qerasë e kundërshtoj. 

 

Eksperti i ndërtimtares Naser Kastrati i ftuar për të dhen sqarime për ekspertizën e tij te 

shkruar gjate seancës të shqyrtimit kryesor ka deklaruar ne faqen 3 te ekspertizës është 

dhënë tabelarin mbi vlerësimin gjegjësisht sipërfaqet e secilit lokal enkas për njësi m2 prona e 

Z. A. O.i ka 32m2 dhe m2 e llogaritur nga ana e jonë është 2000 euro për m2 , komisioni për 

vlerësim e ka marr 1700 euro e llogaritur duke e  marr ne konsiderata se vlerën  objektit e ka 

zvogëlua për 30% të çmimit te shikohet tabela ri  ne kolonën e tretë klasa e dytë për objektet e 

ndërtuara gjate viteve 1980-1999 është llogaritur 0.7 koeficienti dhe është vlerësuar me kondita 

mesatare ne faqen 7 i marr nga gjykata ku e ka punuar udhëzuesi për vlerësimin e ndërtesave , 

kur te rritet vlera 1700 euro  here 30%  del se vlera e m2 2210 euro. Deri sa ne ekspertizën tonë 

vlera është 2000 euro për m2, edhe nga ana e jon duke i marr parasysh konditat, kushtet , 

materiali, lokacioni  e krejt këto te mbledhura nga lënda e huazuar nga an e gjyqit si fotografit 

dhe dëshmitë tjera. Llogaritja është bërë përmes parametrave te përgjithshme, mendoj si nga 

ana e komisionit nga Ministria përkatëse për vlerësimin e pronave ashtu edhe neve për bazë i 

kemi mare parametrat e cekur me parë, lokacionin, materialin, kualitetin.Dallimet individuale 

se cili lokal ne cilën anë te horizontit gjindtë , qfar dedikimi ka pas nuk janë të përllogaritura 

individualisht por përgjegjësish për te gjitha njëjtë për m2 me te njëjtat vlera qe i përmenda më 

parë.  

 

Gjykata gjate seancës të shqyrtimit kryesor e ka refuzuar propozimin e te autorizuarit te 

propozuesve qe eksperti i ndërtimtarisë te llogaris qeren dhe fitimin e humbur te ish pronarëve 

si të pa bazuar . 

 

Vendimi përfundimtar i mar nga K-.......... me numër 39154/2018 më datën 31.12.2018 me të 

cilin miratohet shpronësimi për interes publik të K-......... të lokaleve dhe pronës tokës se 

palujtshmerive të pronarëve dhe zotëruesve të interesit të cilat preken nga ndërtimi i Qendrës se 

qytetit sipas tabelës e cila do të jetë pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

 

 Akte vlerësimi nga Ministria e Financave Departamenti i Tatimit në Pronë  më numër të 

pronës 1245-1 të datës 24.08.2018 zyra për vlerësimin e pronës se palujtshmerive në kuadër të 
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Departamentit të Tatimit në Pronë te cilit  ushtron veprimtarin e saj në përputhje me 

legjislacion në ë Kosovë dhe brenda kufijve të kompetencave që janë dhënë përmes ligjit. 

Në zbatim të ligjit 21 të ligjit Nr. 03/1-139 me dt. 26.03.2009 për shpronësimin  e pronës se 

paluajtshme të ndryshuar , zyra për vlerësimin e pronës se paluajtshme në Departamentin  e 

tatimit në pronë ka kompetencë ekskluzivë për vlerësimit e të gjitha pronave të paluajtshme të 

cilat janë objekt i procedurës se shpronësimit për llogaritjen e dëmeve që kanë të bëjnë me 

shpronësimin nga cilido organ shpronësues si dhe aktin nën ligjor i cili devijon nga ligji 

udhëzimi administrativ MF –Nr. 02/2015 për miratimin e metodave dhe kritereve teknike të 

vlerësimit për përllogaritjen e shumës se kompensimit për pronën  e paluajtshme që shpresohet 

dhe dëmeve që kanë të bëjnë me shpronësimin . 

Sipas kërkesës se organit shpronësues objekti i vlerësimit është vetëm objektet e  lokaleve 

afariste qe kanë qen të ndërtuar në qendër të ......... në njësinë kadastrale P-.............. ZK-.....,  

më sipërfaqe të përgjithshëm prej 6420 m2 në afërsi ndodhet ndërtesa e Komunës, shtëpia e 

kulturës, objekti për banim kolektiv të banuar dhe në ndërtim  e sipër. 

 

Për caktimin e vlerës se ndërtesës që do të shpronësohen merren parasysh kriteret e më 

poshtme: lloj i ndërtesës , materiali ndërtimor, viti i ndërtimit të ndërtesë dhe viti i renovimeve 

dhe ndryshimeve të mëdha , qasja në rrugë , qasja në shërbimet publike sistemi i ngrohjes 

gjendja e ndërtesës, qiratë dhe kushtet e qira dhënies . përcaktimi i vlerës se ndërtesës është 

bërë duke përdorur kombinim të vitit të ndërtimit dhe cilësisë ashti siç është e përshkruar në 

tabelën të ekspertizës. 

 

Qe për përgatitjen e këtij raporti është ber inspektimi i pronës por është kryer një mbikëqyrje 

strukturore , si dhe në mungesë te të  dhënave në elaborat nuk jemi në gjendje të raportojmë 

nëse prona ka ose jo defekt strukturor . 

Bazuar ne udhëzimin administrativ MF-nr02/2015, për miratimin  e metodave dhe kritereve 

teknike te vlerësimit për përllogaritjen e shumës se kompensimit për pronën e paluajtshme qe 

shpronësohet , dhe dëmeve qe kanë të bëjnë me shpronësimin , vetëm ne raste ku ne rajonin ku 

parashikohet te ndodh shpronësimi për interes publik mungojnë treguesit e shitblerjes, apo ka 

te dhëna te besueshmes këta tregues janë Abuzive dhe jo real, zyra për vlerësimin e pronës se 

paluajtshme mund te marr te dhëna shtesë nga subjektet e listuar ne nenin 16 par.2 dhe3 te këtij 

udhëzimi. 

Përkufizimi i vlerës se tregut është:  

“Vlera e tregut të pronës se paluajtshme nënkupton shumën e përafërt te vlerësuar për te cilën 

një pronë do te shkëmbehej ne datën e miratimit te vendimit për autorizimin ne kryerjes se 

punëve përgatitore ose me  datën e paraqitjes fillestare te kërkesës, ne mes një shitësi dhe 

blerësi të vullnetshëm , për mes të një transaksioni ku ata nuk kanë lidhje me njeri tjetrin, dhe 

pas ti jetë bër marketingu i duhet ku secila nga te dyja palët ka vepruar ne mënyrë te 

vetëdijshme, me maturi dhe pa ndonjë detyrim. Qe jemi te mendimit se vlera e pronës se 

paluajtshmeris  qe është  objekt i këtij vlerësimit ne përputhje me përkufizimet ,analizat dhe 

supozimet e me sipërme  me datën 24.08.2018.  

 

Kundër propozuesi Komuna e ......... qe propozuesve  A. (U.) O.nga fshati ....... K-......... te ja 

kompensoj për paluajtshmerin e lokalit afariste me sipërfaqe prej 32 m2 në shumë prej 

54.400.00 euro, H. G. nga fshati  ..........K-........ te ja kompensoj për paluajtshmerin e lokalit 

afaristë me sipërfaqe prej 32 m2 në shumë prej 56.320.00 euro, Sh. H.nga fshati ........ K-

.........n te ja kompensoj për  paluajtshmerin e lokalit afariste me sipërfaqe prej 28 m2 në shumë 

prej 49.000.00 euro, A. G.nga Komuna e ........ te ja kompensoj për paluajtshmerin e lokalit 

afariste  me sipërfaqe prej 36 m2 në shumë prej 39.600.00 euro, R. T. nga fshati ........ K-......... 

te ja kompensoj për paluajtshmerin e lokalit afariste me sipërfaqe prej 40 m2 në shumë prej 
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44.000.00 euro bazuar ne vendimin përfundimtarë të Komunës së .........  më numër 02-

Nr.39154/2018 të datës 31.12.2018  që është miratuar shpronësimi të cilat kanë qen  të ndërtuar 

në qendër te qytetit në  sheshin ............  në ......... në numër të njësisë kadastrale P-.................. 

ZK-...........,  më sipërfaqe të përgjithshëm prej 6420 m2 te cilave vlerësime të lartshënuar që 

gjenden në shkresat e lendes  të kryer ne mënyre profesionale nga grupi i eksperteve të lëmive  

të ndryshëm të  Ministrisë së Financave të Republikës së Kosovës si më lart  gjykata ja ka falur 

besimin duke vendosur si në piken I,II të dispozitivit  të këtij aktgjykimit .   

 

Pretendimet te autorizuarit të propozuesve av. Isa Osdautaj gjate seancave qe te detyrohet 

kundër prpozuesja Komuna e ......... te ja kompensoj propozuesve shumat për lokalet e 

shpronësuar bazuar ne ekspertizën e ekspertit të pa varur të Ndërtimtares Naser kastratit  për 

propozuesin   A. O. kërkon shumen prej 3.000.00 euro gjegjësisht shumen prej 96.000,00 euro. 

Për propozuesin H. G. sipas akte vlerësimit i është ofruar shuma për 1700 euro per m2 

gjegjësisht 54.400 euro te cilës shume eksperti i pavarur i ka shtuar edhe nje shume prej 1.920 

euro ku ne total shuma është 65.000.00 euro për lokalin afariste, po ashtu për te njëjtin lokalë 

qe gjendët ne zonën  e pare urbanë ne sheshin e qytetit duke mare për baze kriteret, specifikat 

dhe çmimin e ekonomisë se tregut  kërkojmë shumen prej 3.000,00 euro për 1m2 gjegjësisht ne 

total prej 96.000 euro. 

Për propozuesin Sh. H.është vlerësuar metri katror i lokalit afariste ne lartasi me pike 1.700 

euro ne total shumen prej 49.000,00 euro te cilës shume si me ekspertize si ne akte vlerësim i 

është ngritur ne lartësi prej 1.400 euro ndërsa eksperti i pavarur ka ofruar shumen prej 

57.000,00 euro siç u ceke edhe për propozuesit e me larte per te njëjtin kërkojmë shumen prej 

84.000,00 euro çka do te thotë 3.000 euro për m2. 

Ndërsa sa i përket propozuesit A. G.sipas akte vlerësimi te bere nga Ministria e Financave ka 

vlerësuar çmimin e 1m2 prej 1.100 euro ne total kap shumen prej 39.600 eurove ,eksperti i 

pavarur bene disa gabime dia vlerësime dhe çmimin përfundimtar e ofron me lartësi prej 

65.000,00 euro me qe i njëjti lokal gjendët ne te njëjtin kompleks ndërtimore urban ne sheshin 

e qytetit për lokalin ne fjale kërkojmë shumen prej 108.000,00 çka do te thotë 3.000 ero per m2 

the propozuesi i fundit R. H.i njëjti eshte vlerësuar nga eksperti shpronësues gjegjësisht 

Ministria e Financave për m2 1.100 euro ne lartësi prej 44.000,00 euro ndërsa eksperti i 

pavarur ka dhen enje vlerësim prej 53.000,00 euro, ndërsa propozuesi për ish lokalin afariste ne 

qendrën e qytetit kërkon shumen prej 120.000,00 çka do te thotë për 1m2 kërkojmë shumen 

prej 3.000,00 euro. Qe gjinden ne shkresat e lendes si te larta te bere nga eksperti i lart shënuar 

i ndërtimtarisë Naser Kastrati dhe jo reale më vlerën e çmimit te tregut ku kanë qen të ndërtuar 

lokalet afariste në qendër të .........  në sheshin ........... në ......... . 

Andaj gjykata pretendimeve të autorizuarit të propozuesve si më lart për kompensim  të 

shumave   si më lart propozuesve  qe te detyrohet kundër pro pozuesja që për lokalet afaristë te 

ja kompensoj   shumat si më larte  bazuar sipas  ekspertizës të ekspertit të   ndërtimtarisë  Naser 

Kastrati  nuk ja  ka falur besimin. 

 

Neni 15 Rregullat themelore për përcaktimin e shumës së kompensimit 1. Kompensimi 

bëhet në bazë të vlerës së tregut të pronës, e cila përcaktohet në përputhje me dispozitat e 

këtij ligji dhe aktet nënligjore të miratuara në përputhje me paragrafin 6. të këtij neni. 

 

 Neni 16 Pagesa e kompensimit par. 2. Organi Shpronësues ia paguan, ose kërkon nga 

parashtruesi i kërkesës ose Përfituesi i pritur – nëse ka të këtillë – që t’ua paguajë 

shumën e kompensimin të përcaktuar në Vendimin Përfundimtar, Pronarit të prekur ose 

Zotëruesit të Interesit. Kompensimi i kërkuar në Vendimin Përfundimtar.  
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Neni 21 Organi kompetent për zbatimin e procedurës së vlerësimit 1. Në kuadër të 

Departamentit të saj për Tatimin në Pronë, Ministria e Ekonomisë dhe Financave do të 

themelojë Zyrën për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme, e cila është autoriteti 

kompetent publik për vlerësimin e të gjitha pronave të paluajtshme të cilat janë objekt i 

procedurës së shpronësimit nga cilido Organ Shpronësues. 

 

 

Neni 22 Vlerësimi i Pronës së Paluajtshme 1. Gjatë vlerësimit të drejtave mbi pronën e 

paluajtshme, Zyra për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme do të vlerësojë pronën në 

përputhje me aktet nënligjore të miratuara në përputhje me paragrafin 6. të nenit 15 të 

këtij ligji. Nëse është në dispozicion, vlerësimi do të marrë parasysh dhe do të bazohet në 

aktin e fundit të vlerësimit të përgatitur nga Komuna në të cilën gjendet prona për 

përmbushjen e detyrimeve të saj që dalin nga neni 12 i Rregullores së UNMIK-ut 2003/29 

“mbi Tatimin në Pronën e Paluajtshme në Kosovë”. Te Ligji Nr. 03/L-139 Për 

Shpronësimin e Pronës se Paluajtshme te  Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata pas vesimit te secilës prove veç e veç dhe atyre bashkërisht dhe duke u mbështetur në 

dispozitën e nenit 8 të LPK-së, arriti në përfundim se në këtë çështje juridiko civile duhet 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 

 

                              Administrimi i provave gjate seancës të shqyrtimit kryesor  

 

Gjykata gjate seancës të shqyrtimit kryesor ka bere administrimin e provave  

 

Lexohet ankesa e propozuesve e dorëzuar ne ketë gjykate me dt.07.02.2019.  

 

Lexohet përgjigja ne ankese e dhëne nga e kundër pro pozuesja dorëzuar ne ketë gjykate me 

dt.06.10.2019. 

 

Lexohen te dhënat sipas elaboratit fletës se propozuesve te bere nga Ministria e Financave me 

rastin  vlerësime te lokaleve ne K-.......... 

 

Lexohet ekspertiza e ekspertit te ndërtimtarisë Naser Kastrati e bere me dt.25.09.2019 ne 

vlerësimin e lokaleve te propozuesve me numër te ngastrave te bere ne qendër te Komunës se 

.......... 

 

Lexohet flet pagesa e bere nga eksperti i ndërtimtarisë me shumen prej 100.00 euro. 

 

Lexohet plotësim ekspertiza ndërtimore e ekspertit Naser Kastrati e dorëzuar ne gjykate me 

dt.11.03.2020. 

 

Lexohet ri plotësimi i ekspertizës ndërtimore i bere nga eksperti Naser Kastrati me shkrim me 

dt.15.07.2020 dorëzuar kësaj gjykate. 

 

Lexohet parashtrese e te autorizuarit t propozuesve te bere dhe dërguar ne gjykate me 

dt.28.10.2020 e precizi mit te propozimit sa i përket propozuesve dhe lartësisë te objektit te 

propozimit. 
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Shikohen dhe lexohen akte vlerësimet e bëra nga ministria e financave për propozuesit me te 

gjitha shkresat e saj bashkangjitur ne ketë propozim. 

 

Te cilave provave që gjenden në shkresat e lendes gjykata ja ka falur besimin  

 

 

 

  

Dispozita ligjore 

 

Gjykata pas vesimit te secilës prove veç e veç dhe atyre bashkërisht dhe nga kjo gjendje e 

vërtetuar faktike si më larte,  erdhi ne përfundim dhe vërtetoj në mënyre të padyshimtë se 

propozimi i propozueseve pjesërisht është i  bazuar në kuptim te nenit Neni 15 par.1, neni 16 

paragrafin 2, neni 21 para.1, neni 22 para.1 te Ligji Nr. 03/L-139 Për Shpronësimin e Pronës se 

Paluajtshme te Republikës së Kosovës duke vendosur si ne piken I dhe II te dispozitivit te këtij 

aktgjykimit. 

 

Vendimin që kundër propozuesi te ja shpërblej propozuesit shpenzimet e procedurës 
kontesti morë, gjykata e mbështeti në dispozitat e nenit 449 par.1,2 ,452 par. 2 dhe 463 
par. 2 të LPK-së, sepse propozuesit si gjyq fituese, i takon e drejta në shpërblimin e 
shpenzimeve të procedurës më kusht që i autorizuari i propozuesit  av. Isa Osdautaj  ti 
ketë specifikuar, sipas të Tarifës së Odes se Avokatëve të Kosovës dhe atë  per për 

përpilimin e padisë 208.00 euro për takse gjyqësore 30.00 euro, për 6 seanca gjyqësore për 

paditësin e pare, te dyte ,te trete, te katër dhe paditësin e peste për një seancë është shuma 6x 

811.20 euro  ne shume prej 48672 për ekspertizë te ekspertit te ndërtimtarisë Naser Kastrati të 

kryer shumen prej 250.00 euro ne total shumen e përgjithshëm prej 5.355.20 euro.    

 

Nga sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN, CN.nr.11/2019,  

i përpiluare më datën 11.11.2020. 

 

                                       G J Y Q T A R I 

                                                 Bekim Avdimetaj 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE : 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa në 

afat prej l5 ditësh Gjykatës së Apelit ne 

Prishtinë  e përmes kësaj gjykate.  
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