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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Beshir Islami, 

kryetar, Shukri Sylejmani dhe Mr.sc.Muhamet Rexha, anëtarë, në çështjen jokontestimore të 

propozuesve A. K. dhe V. K., nga ..., të cilët  i përfaqëson Jovana Filipoviq, avokat nga G., 

kundër propozuesit Republika e Kosovës-Qeveria e Republikës së Kosovës, të cilën e përfaqëson 

Arsim Zuka nga Avokatura Shtetërore pranë Ministrisë së Drejtësisë, për rivlerësimin-caktimin 

e vlerës së patundshmërisë së shpronësuar, duke vendosur lidhur me revizionin e kundër 

propozuesit të paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.2142/2021, 

datë 12.11.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 26.09.2022, merr këtë: 

 

A  K  T  V  E  N  D  I  M 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i kundër propozuesit, i paraqitur kundër aktvendimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.2142/2021 datë 12.11.2021 

     

A  r  s  y  e  t   i  m  i 

Me aktvendimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.2142/2021, datë 12.11.2021, 

është refuzuar si e pabazuar ankesa e kundër propozuesit, Republika e Kosovës-Qeveria e 

Republikës së Kosovës, ndërsa është vërtetuar aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-

Dega në Graçanicë, CN.nr. 26/2017 datë 16.02.2021, me të cilin është aprovuar si e bazuar 

ankesa –propozimi i A. K. dhe V. K., nga ..., kundër propozuesit Republika e Kosovës-Qeveria 

e Republikës së Kosovës me qëllim të përcaktimit të kompensimit të drejtë për patundshmërinë 
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e shpronësuar ngastra .nr. P-.., sipërfaqja e përgjithshme e së cilës është 6842 m2, pronarët A. 

K. dhe V. K. në pjesën ½ e së cilës për ndërtimin e autostradës Vrmicë-Merdare, segmentet 7.3 

dhe 8 u shpronësua sipërfaqja prej 6842 m2. Në paragrafin e dytë të dispozitivit,  detyrohet 

Qeveria e Kosovës - Organi i Shpronësimit, si përfituese e shpronësimit, që trashëgimtarit të 

përgjithshëm ligjor të pronarit të mëparshëm A. K. dhe V. K. t'ua paguajë shumën totale prej 

88,946.00€,në emër të kompensimit shtesë për pasurinë e shpronësuara të shënuar në paragrafin 

I të dispozitivit si diferencë e shumës së paguar 61,578.00€ deri në shumën e plotë të 

dëmshpërblimit prej 150,524.00 €,me interes ligjor 7% në vit duke filluar nga data 22.09.2017 

si ditë e paraqitjes së propozimit, deri në pagesën përfundimtare, të gjitha brenda 15 ditëve sipas 

plotfuqishmërisë së aktvendimit nën kërcënimin e ekzekutimit të detyruar. Me paragrafin e tretë 

detyrohet kundër propozuesi, Qeverinë e Kosovës - Ministria e Infrastrukturës, Organi i 

Shpronësimit, që në emër të shpenzimeve procedural propozuesve të ju paguaj shumën në vlerë 

prej 1,417.20€, në afat prej 15 ditësh pas marrjes së prerë të aktvendimit nën kërcënimin e 

ekzekutimi të detyruar, 

Kundër aktvendimit të lartpërmendur të gjykatës së shkallës së dytë, kundër propozuesi 

me kohë, përmes përfaqësuesit të saj,  ka paraqitur revizion për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës kontestimore sipas nenit 214 dhe nenit 182, paragrafi 2, pika e dhe 

pika f e LPK-së, me propozim që revizioni të aprovohet si i bazuar dhe të dy aktvendimet e 

lartpërmendura të prishen dhe lënda të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë.  

Në përgjigje në revizion, i autorizuari i propozuesit kontestoi në tërësi thëniet e  revizionit 

dhe propozoi që revizioni i kundër propozuesit të refuzohet si i pabazuar. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të aplikueshëm sipas nenit 230 të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), shqyrtoi aktvendimin e goditur me revizion, 

revizionin e kundër propozuesit si dhe shkresat e lëndës, dhe gjeti se: 

Revizioni i kundër propozuesit është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se ankuesit-propozuesit A. K. dhe V.K., me vendimin 

përfundimtar të kundër propozuesit Republika e Kosovës-Qeveria e Republikës së Kosovës, i 

është shpronësuar ngastra nr. ..., sipërfaqja e përgjithshme e së cilës është 6842 m2, pronarët A. 

K. dhe V. K., në pjesën ½ e së cilës për ndërtimin e autostradës Vrmicë-Merdare, segmentet 7.3 

dhe 8  Ky shpronësim është bërë për interes publik , për ndërtimin e autostradës Vërmicë-

Merdare, 
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Sipas fakteve të vërtetuara propozuesve, gjegjësisht pronarëve të mëparshëm me vendim 

të formës së prerë të Qeverisë dhe akt vlerësimit të datës 14.06.2013, për zbatimin e projektit për 

ndërtimin e autostradës Vrmicë-Merdare, segmenti 7.3 dhe 8, i’ u  shpronësohen pasuritë e 

paluajtshme, përkatësisht: ngastra katastrale ..., vendi quajtur. Vlajkova, sipas kulturës së arë e 

klasës IV, sipërfaqja e përgjithshme prej 6842 m2 ZK ..., pronarët e mëparshëm dhe përfituesit 

e shpronësimit nuk kanë arritur marrëveshje për shumën e kompensimit për pasurinë e 

paluajtshme të shpronësuar, vlerën e pasurisë së paluajtshme të shpronësuar nga përfituesit e 

shpronësimit. llogaritet 9 euro për m2 dhe vlera e parashikuar përmban shumën 61,578.00 €.   

Të pakënaqur me kompensimin, pronarët e mëparshëm parashtruan propozim në gjykatë 

për të përcaktuar vlerën e tregut të kompensimit dhe për të detyruar përfituesin e shpronësimit të 

paguajë diferencën ndërmjet vlerës së parashikuar dhe vlerës së tregut të pasurisë së paluajtshme 

të shpronësuar. Gjykata e shkallës së parë ka përcaktuar vlerën e tregut të pjesës së shpronësuar 

të pasurisë së paluajtshme në bazë të konstatimeve dhe mendimit të vlerësuesit të licencuar të 

pasurive të paluajtshme H.  M., i cili në konstatimin e tij të datës 15 06. 2020 ka gjetur dhe ka 

përcaktuar se çmimi i tokës për m2 në parcelën ..., e cila është shpronësuar në të gjithë sipërfaqen 

është 22€, kështu që vlera e tregut të pjesës së shpronësuar është 150,524.00 €, nga e cila duhet 

të zbriten 61,578.00€, të cilat pronarët e mëparshëm i kanë marrë tashmë. 

Gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë e zbatoi të drejtën materiale në gjendjen 

faktike të konstatuar kështu, përkatësisht nenin 15, paragrafët 1 dhe 6, nenin 36, paragrafi 6, neni 

10 dhe 11 të Ligjit për Shpronësimin e Pasurive të Paluajtshme, kur e detyroi kundërshtarin që 

në Sipas dispozitave të Ligjit për shpronësimin e pronës së paluajtshme, kompensimi për 

paluajtshmërinë e shpronësuar përcaktohet sipas situatës, gjegjësisht sipas vlerës së tregut, 

d.m.th. çmimet e tregut në momentin e marrjes së vendimit, në mënyrë që pronari i mëparshëm 

i pronës së paluajtshme të shpronësuar të ketë të drejtën e kompensimit të paktën në shumën e 

çmimit të tregut dhe duhet të jetë kompensim i drejtë, në mënyrë që pronari i pronës së 

paluajtshme të shpronësuar të mos të shpronësohen në një gjendje më të keqe financiare nga 

pozita sikurse patundshmërinë do ta shiste sipas çmimit të tregut. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore ka refuzuar si të pabazuar ankesën e 

kundër propozuesit dhe ka vërtetuar si të ligjshëm aktvendimin e lartpërmendur të gjykatës së 

shkallës së parë duke pranuar si të bazuara arsyet e dhëna në të njëjtin aktvendim , dhe duke 

shtuar se është i pabazuar pretendimi ankimor i kundër propozuesit që ka të bëjë me lartësinë si 

tepër të lartë dhe jo reale të vlerës së patundshmërisë së shpronësuar të propozuesve, të caktuar 
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nga gjykata e shkallës së parë përmes  ekspertizës së ekspertëve të lartë përmendur, pasi që një 

pretendim i tillë është vlerësuar si i paargumentuar me asnjë provë, kjo nga se ky vlerësim i bërë 

nga eksperti  i caktuar nga gjykata është i drejtë dhe profesional si dhe në pajtim me nenin 15 të 

Ligjit nr.03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme, me të cilin parashihen rregullat 

themelore për përcaktimin e shumës së kompensimit.  

Sipas të njëjtës gjykatë, pabazueshmëria e këtyre pretendimeve rrjedh edhe nga fakti se 

eksperti i lartcekur sipërfaqen e shpronësuar e ka  vlerësuar në bazë të çmimeve të lira të tregut 

në kohën e dhënies së mendimit të tij, dhe se ka  dhënë vlerën reale të tregut për patundshmërinë 

e cila është bazë e shitblerjes në rajonin e komunës përkatëse. Gjykata e shkallës së parë ka dhënë 

arsyetim të pranueshëm edhe për besueshmërinë e ekspertizës duke vlerësuar të njëjtën si 

profesionale sidomos për shkak të referencave që ka  përdorur eksperti për të përcaktuar vlerën 

reale të pronës, duke bashkangjitur edhe kontratat e shitblerjes të vërtetuara tek organet 

kompetente. Për më tepër gjatë procedurës së zhvilluar kundër propozuesi vetëm e ka 

kundërshtuar ekspertizën e lartcekur, duke mos kërkuar e as propozuar ekspertizë apo provë 

tjetër për vlerësimin e lartësisë së kompensimit.  

Në një gjendje të tillë të çështjes , Gjykata Supreme pranon si të bazuar qëndrimin juridik 

të gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me pranimin si të bazuar të propozimit të 

propozuesit dhe caktimin e kompensimit shtesë për pronën e paluajtshme të shpronësuar të 

propozuesve , kjo nga se aktvendimet e këtyre gjykatave në këtë çështje konkrete juridike , nuk 

përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe me zbatim të 

gabuar të së drejtës materiale, për të cilat gjykata e revizionit në kuptim të nenit 215 të LPK, 

kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

Në revizionin e kundër propozuesit vetëm në mënyrë të përgjithshme thuhet se 

aktvendimet e këtyre gjykatave në këtë çështje konkrete juridike, përmbajnë shkelje thelbësore 

të dispozitave të procedurës kontestimore, pa u sqaruar konkretisht se cilat janë ato, andaj kjo 

gjykatë konstaton se janë të pabazuara thëniet në revizion përkitazi me shkeljet thelbësore të 

dispozitave procedurale. 

Gjykata Supreme pranon si të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të 

gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë të dhëna në aktvendimet e tyre të lartpërmendura, lidhur 

me vlerësimin e sipërfaqes së ngastrës së propozuesve të përfshirë me shpronësim, dhe detyrimin 

e kundër propozuesit për pagesën e vlerës reale të tregut të kësaj sipërfaqeje, këtu propozuesve. 
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Në revizion, kundër propozuesi ka paraqitur thënie dhe pretendime të paraqitura edhe në 

ankesë dhe gjatë zhvillimit të procedurës në gjykatën e shkallës së parë, për refuzimin e të cilave 

të dy gjykatat kanë dhënë arsye të mjaftueshme dhe të pranueshme edhe për gjykatën e revizionit. 

Për më tepër Gjykata Supreme vlerëson se me provat e administruara në gjykatën e shkallës së 

parë, në mënyrë të sigurt është vërtetuar se vlerësimi i kundër propozuesit dhe caktimi i vlerës 

së pasurisë së paluajtshme të shpronësuar të propozuesit, në lartësi prej 9 € për 1 m2, ka qenë jo 

real për çka me bazë juridike propozuesit e kanë kundërshtuar një vlerësim të tillë për nga lartësia 

e vlerës së tregut të gjetur nga kundër propozuesi. Me ekspertizën   bërë nga eksperti i licencuar 

për vlerësimin e patundshmërisë së shpronësuar të propozuesve, në mënyrë shumë profesionale 

dhe të argumentuar është caktuar vlera reale e tregut për patundshmërinë e propozuesve të 

përfshirë me shpronësim, mendimi e konstatimi i të cilëve eksperti, në asnjë mënyrë nuk vihet 

në pyetje me pretendimet e revizionit të cilat u vlerësuan si të përgjithësuara, meqë kanë të bëjnë 

kryesisht me kundërshtimin e kundër propozuesit se vlera e tregut për patundshmërinë e 

shpronësuar, e gjetur nga grupi i ekspertëve është e lartë dhe në kundërshtim me vlerësimin 

fillestarë që e ka bërë kundër propozuesi, pa dhënë asnjë sqarim apo shpjegim konkret se pse dhe 

për cilat arsye është e lartë vlera e gjetur nga grupi i ekspertëve të lartë përmendur. Për këto 

arsye, gjykata e revizionit vlerëson si të pa bazuara thëniet në revizion përkitazi me vlerën 

tregtare të patundshmërisë së shpronësuar të propozuesve, të gjetur nga grupi i ekspertëve të lartë 

përmendur. 

Pretendimet kryesore të revizionit janë pretendimi i parashtrimit të padisë jashtë afatit 

ligjor dhe se kolegji i Gjykatës së Apelit në Mitrovicë nuk ka qenë kompetent për të vendosur në 

këtë çështje. 

Lidhur me pretendimin e revizionit se ankesa e propozuesit është jashtë afatit, Gjykata 

Supreme e Kosovës vëren se me dispozitën e nenit 36 par. 3 të Ligjit mbi shpronësimin e pronës 

së paluajtshme të Republikës së Kosovës, Ligji nr. 03/L-139, parashihet se “çdo ankesë kundër 

vendimit përfundimtar duhet të paraqitet brenda afatit prej 30 ditësh. Vendimi përfundimtar hynë 

në fuqi pas shpalljes sipas nenit 11.7 të njëjtit ligj”, ndërsa sipas nenit 48 të Ligjit në fjalë thuhet 

se shpallja e tij bëhet në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës, ose me publikim tjetër në të 

gjitha gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës. Gjatë vlerësimit të shkresave të lëndës del në pah  

se pretendimi i revizionit  se ankesa kundër vendimit përfundimtar është paraqitur jashtë afatit 

prej 30 ditësh, pas shpalljes në Gazetën Zyrtare të Kosovës, është konkludim i pabazuar dhe i 

papranueshëm si dhe rrjedhimisht i kundër ligjshëm ngase i njëjti bie ndesh edhe me nenin 6 të 

Konventës Evropiane. Gjykata Supreme e Kosovës pajtohet me gjykatën e shkallës së dytë e cila  
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konsideron se nga arsyet e sipër cekura dorëzimi i vendimit përfundimtar për shpronësimin e 

paluajtshmërisë së propozuesve, nëpër mes Gazetës Zyrtare të Kosovës në emër të propozuesit, 

e vlerëson se palët në këtë procedurë nuk janë trajtuar si duhet, dhe në mënyrë të barabartë, andaj 

edhe kjo gjykatë konsideron se është shkelur e drejta në gjykim të drejtë e cila e drejtë garantohet 

me nenin 31 të Republikës së Kosovës.  

Bazuar në faktin se propozuesit nuk janë  njoftuar personalisht mbi vendimin për 

caktimin e lartësisë së kompensimin për pronën e shpronësuar konsiderohet se në këtë mënyrë 

është shkelur neni 6.1 i Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut dhe lirit themelore, që 

përcakton se çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda 

të një afati të arsyeshëm nga gjykata e pavarur dhe e paanshme e krijuar me ligj e cila duhet të 

vendos për mos marrëveshje në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij të natyrës civile . Në 

seancën e datës 24.02.2020 kundër propozuesja, përveç deklarimit në seancë nuk ka mundur të 

dëshmoje se vendimi përfundimtarë i është dorëzuar personalisht propozuesve.  Prandaj ky 

pretendim i revizionit u refuzua si i pa bazuar. 

Lidhur me pretendimet e revizionit se Kolegji i Gjykatës së Apelit  i cili vepron në 

Mitrovicë nuk është kompetente, Gjykata Supreme e Kosovës e refuzoi pretendimin e revizionit 

si të pa bazuar. Sipas nenit 21 të  Ligjit Nr. 06/L - 054 Për gjykatat,  përcaktohet se "Gjykata e 

Apelit vepron si gjykatë e shkallës së dytë, me juridiksion territorial në gjithë Republikën e 

Kosovës “ndërsa kolegji në Mitrovicë është organizim territorial nën-ndarja gjeografike e 

Gjykatës së Apelit me seli në Prishtinë. Prandaj pretendimi se ky kolegj nuk ka kompetencë të 

vendos u refuzua si i pa bazuar. Gjykata Supreme  gjeti se qëndron pretendimi në revizion i 

kundërpropozuesirt se lënda është përcjellë në Divizionin e Apelit në Mitrovicë në kundërshtim 

me dispozitat e Rregullores për Organizimin e brendshëm të Gjykatave - shtojca nr.1/382 e datës 

07.12.2016 dhe për këtë e ka njoftuar me shkrim Gjykatën e Apelit, por ndarja e lëndëve dhe 

caktimi i Kolegjeve është çështje e organizimit të brendshëm të gjykatës dhe nuk është e 

përcaktuar me ligj që do të paraqet bazë të mjaftueshme për vendimmarrje ndryshe.   

Për faktin se me pretendimet e revizionit nuk vihet në pyetje në asnjë aspekt, ligjshmëria 

e aktvendimit të goditur me revizion, revizioni i kundër propozuesit u  refuzua si i pabazuar.  

Nga sa u tha më lart dhe në pajtim me nenin 222 të aplikueshëm sipas nenit 230 të LPK, 

u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 
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