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SHPRONËSIMI I PRONËS SË PALUAJTSHME

1. HYRJE

Me shpronësim nënkuptojmë se pasuria e paluajtshme mund të shpronësohet
kur kjo paluajtshmëri është e nevojshme me qëllim të ndërtimit të objekteve
ekonomike, banimi, komunale, shëndetësore, kulturore dhe objekteve tjera
me interes të përgjithshëm.

Pasuria e paluajtshme mund të shpronësohet edhe kur kjo është e nevojshme
me qëllim zhvillimi të punimeve tjera me interes të përgjithshëm.

2. OBJEKT SHPRONËSIMI DHE ORGANI SHPRONËSUES;

Objekt shpronësimi sipas Ligjit për shpronësimin e pronës së paluajtshme
nr.03/L-139 të Republikës së Kosovës,25 mund të jenë të drejtat private
pronësore ose të drejtat tjera private në një pronë të paluajtshme, me 
përjashtim të të drejtave në pronën e paluajtshme të cilat janë pjesë e një
kategorie të pronës e cila në bazë të Kushtetutës ose Propozimit Gjithëpërf-
shirës shprehimisht janë përcaktuar se nuk mund të jenë objekt shpronësimi.

Pasuria e paluajtshme mund të shpronësohet për këto arsye:
- ndërtimin e hekurudhave, rrugëve, urave, aeroporteve, 

kanaleve;
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25      Në nenin 4 par.1, dhe 2 të Ligjit nr.03/L-139 për shpronësimin e pronës së 
paluajtshme, të Republikes së Kosovës, është e paraparë Organi shpronësues, dhe  
Objektet e shpronësimit;



- ngritjen e vendbanimeve, rrugëve, parqeve, shesheve;
- ndërtimin e ujësjellësve, dhe objekteve tjera Komunale;
- ndërtimin e shkollave, muzeumeve, galerive të artit, dhe 

objekteve tjera për qëllime arsimore e kulturale;
- ndërtimin e spitaleve dhe objekteve tjera për qëllime 

shëndetësore e sociale;
- ndërtimin e objekteve për kulturë fizike dhe sport;
- kërkimin  e pasurive xeherore dhe pasurive tjera në brendinë

e tokës;

Organi shpronësues (Qeveria, Komuna) është e autorizuar të bëjë 
shpronësimin e pronës së paluajtshme vetëm pas përmbushjes së këtyre
kushteve: shpronësimi bëhet për arritjen e një qëllimi të ligjshëm publik
brenda kompetencave të tij; qëllimi i ligjshëm publik nuk mund të arrihet
në mënyrë praktike pa kryerjen e shpronësimit; përfitimi publik nga 
shpronësimi është më i madh se interesat të cilat do të ndikonin negativisht
nga shpronësimi; dhe prona e paluajtshme e cila është objekt i shpronësimit
nuk ka ndonjë qëllim tjetër ose synim diskriminues.

3. KOMPENSIMI DHE PAGESA E KOMPENSIMIT26;

Kompensimi bëhet në bazë të vlerës së tregut të pronës.

Kompensimi për pasurinë e paluajtshme të shpronësuar paguhet në €uro27.

Nëse një person refuzon pranimin e këtij kompensimi, mjetet do të depozitohen
në një xhirollogari mirëbesimi në Bankën Qendrore të Kosovës (BQK) në
emër të personit në fjalë.

Të gjitha mjetet e depozituara në një xhirollogari mirëbesimi konsiderohen
se janë “paguar” për qëllime të parapara në Ligjin mbi Shpronësimin e
Paluajtshmërive, të Republikës së Kosovës.
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26  Në nenin 15 par. 1 të Ligjit nr.03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme,   
të Republikes së Kosovës, është e paraparë kompensimi për Objektin e shpronësuar;

27 . Në nenin 16 par. 1, 2, 3  të Ligjit nr.03/L-139 për shpronësimin e pronës së 
paluajtshme, të Republikës së Kosovës, është e paraparë pagesa e kompensimit për 
Objektin e shpronësuar.



Sa i përket vlerësimit të pronës, në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë dhe
Financave themelohet një zyrë 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.

Zyra për vlerësimin e Pronës së paluajtshme do të nxjerrë aktin përfundimtarë
të vlerësimit brenda njëqindepesëdhjetë (150) ditëve nga data e pranimit të
kërkesës nga Organi Shpronësues.

Akti i vlerësimit me shkrim duhet të përmbajë : vlerën e përgjithshme të
pronës e cila është objekt i shpronësimit, një vlerësim të të gjitha dëmeve-
nëse ka- të cilat duhet të paguhen sipas këtij ligji, të dhënat e personave të
cilëve do t’u paguhet kompensimi; shuma e kompensimit e cila do t’i
paguhet secilit, dhe të dhënat e personave të cilët kanë kërkuar kompensim,
mirëpo është vendosur se nuk kanë të drejtë në të.

4. MJETET JURIDIKE DHE MBROJTJA E PRONËS;

Ligji nr.03/L-007,28 i Republikës së Kosovës për procedurën jokontestimore
mënyrën e përdorimit të mjeteve juridike e rregullon në këtë mënyrë: në
qoftë se palët në procedurën e shpronësimit nuk arrijnë marrëveshje për
kompensimin e paluajtshmërisë, Organi kompetent administrativë ia dërgon
aktvendimin për shpronësim që ka marrë formën e prerë, bashkë me të
gjitha shkresat, Gjykatës Kompetente në të cilën ndodhet paluajtshmëria e
shpronësuar, për caktimin e kompensimit.

Në qoftë se Organi administrativ, nuk ia dërgon Gjykatës Kompetente, 
Aktvendimin për shpronësim, atëherë ish pronari ka të drejtë ti paraqitet
drejtpërsëdrejti Gjykatës Kompetente me kërkesë, për caktimin e 
kompensimit të paluajtshmërisë së shpronësuar.

Procedura pranë Gjykatës Kompetente duhet të përfundohet sa më parë, e
më së voni brenda afatit prej 60 ditësh, nga dita e paraqitjes së propozimit
në Gjykatën Kompetente. 
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28  Në nenin 215, neni 216  par. 1, 2, 3, dhe nenin 217 par.2  të Ligjit nr.03/L-007 për   
procedurën jokontestimore, të Republikës së Kosovës, është  paraparë caktimi i  
kompensimit nga Gjykata Kompetente për paluajtshmërinë e shpronësuar;



Ndërsa, Ligji nr.03/L-139 29, për shpronësimin e pronës së paluajtshme, të
R. së Kosovës e rregullon në këtë mënyrë: Personi i cili nuk është i kënaqur
me vendimin e Organit shpronësues, ka të drejt Ankese pranë Gjykatës 
Komunale Kompetente.

Ne qoftë se Qeveria shpronëson atëherë ankesa paraqitet pranë Gjykatës
Supreme të Kosovës.

Ankesa duhet të paraqitet 30 ditë pas hyrjes në fuqi të Vendimit mbi 
shpronësimin e paluajtshmërisë.

Gjykata Ankesën e paraqitur nga parashtruesi i ankesës e trajton në mënyrë urgjente.

Mbrojtja e Pronës është e paraparë edhe në nenin 17 par.2 e Deklaratës së
Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut e cila ndër të tjera thotë se:

“Askush nuk mund të privohet arbitrarisht nga prona e tij”

Mbrojtja e pronës mbrohet edhe në bazë të Protokollit nr.1 të Konventës  30

për mbrojtjen e të drejtave të Njeriut dhe lirive themelore e cila ndër të tjera thotë se:

- Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor
të pasurisë e tij;

- Askush nuk mund të privohet nga prona e tij, përveçse për
arsye të interesit publik dhe në kushtet e parashikuara nga
ligji dhe nga parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare”.

Mbrojtjen e pronës e garanton edhe Kushtetuta31 e Republikës së Kosovës,
e cila në nenin 46 par. 3 thotë se:

“Askush nuk do të privohet në mënyrë arbitrare nga prona. Republika e
Kosovës ose autoriteti publik i Republikës së Kosovës mund të bëjë 
eksproprijimin e pronës nëse ky eksproprijim është i autorizuar me ligj,
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29  Në nenin 35  të Ligjit nr.03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme, të 
Republikes së Kosovës, janë të parapara mjetet juridike;

30  Shif Protokollin nr. 1 të Konventes për mbrojtjen e të drejtave të Njeriut dhe lirive  
themelore;

31  Shif Kushtetuten e Republikes së Kosovës Neni 46 par. 1, 3;



është i nevojshëm ose i përshtatshëm për arritjen e qëllimit publik ose
përkrahjen e interesit publik,  dhe pasohet me sigurimin e kompensimit
të menjëhershëm dhe adekuat për personin ose personat prona e të cilëve
eksproprijohet”.

5. KALIMI I PRONËSISË NË EMËR TË ORGANIT SHPRONËSUES;

Pasi që vendimi mbi shpronësimin e paluajtshmërisë të merr formën e prerë,
dhe pas pagesës së kompensimit, zyra përkatëse kadastrale e regjistron
pronën në emër të:

- Komunës përkatëse, kur Organ shpronësues është Komuna;
- Republikës së Kosovës, kur Organ Shpronësues është Qeveria. 

6. KTHIMI I PRONËS SË SHPRONËSUAR DHE AFATET LIGJORE;

Fillimisht citojmë nenin 22 par. 4 të Ligjit mbi eksproprimin të Kosovës
“Fl. Zyrtare KSAK” 25/73 32 i cili përcakton se:

“ Vendimi i plotfuqishëm mbi eksproprimin mund të anulohet edhe në bazë
të kërkesës së ish pronarit, nëse shfrytëzuesi i eksproprimit në afatin prej tri
vitesh pasi që Aktvendimi mbi eksproprijimin ka marrë formën e prerë nuk
ka kryer, sipas natyrës së objektit, punime qenësore në ndërtimin e atij objekti”

Të njëjtën gjë në të njëjtën mënyrë e rregullon edhe Ligji mbi 
eksproprijimin e KSAK i vitit 1978-neni 21 par.4; Ligji mbi eksproprijimin
i vitit 1986-neni 21 par.4; si dhe ai i vitit 1989.

Ndërsa me Ligjin nr.03/L-139 i vitit 2009,33 për shpronësimin e pronës së
paluajtshme, të Republikës së Kosovës, thuhet se: Personi të drejtat 
pronësore të të cilit në pronën e paluajtshme janë shpronësuar, ka të drejtën
për paraqitjen e ankesës pranë gjykatës kompetente dhe të kërkoi nga
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32    Shif nenin 22 par. 4 të Ligjit mbi eksproprimin të Kosovës “Fl. Zyrtare KSAK” 25/73.
33   Shif nenin 27  të Ligjit nr.03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme, të 

Republikes së Kosovës.



Gjykata lëshimin e një urdhri për rivendosjen e të drejtës pronësore në
pronën përkatëse. Të drejtën e Ankesës mund të ushtrohet vetëm brenda 10
viteve pas hyrjes në fuqi të vendimit përfundimtar.

Kjo Ankesë pranë Gjykatës kompetente mund të paraqitet për këto arsye:

- Prona e cila është shpronësuar nga Qeveria nuk është 
shpronësuar për një qëllim të ligjshëm publik;

- Prona e shpronësuar, është shfrytëzuar nga Organi shpronë-
sues në mënyrë aktive për një përiudhë prej 3 (tri) viteve, për
një qëllim jo të ligjshëm publik dhe;

- Gjatë përiudhës tetë vjeçare paluajtshmëria e shpronësuar 
nuk është shfrytëzuar për asnjë qëllim;

- Ish pronari pajtohet ta kthejë kompensimin të paguar ose 
siguruar për shpronësimin e paluajtshmërisë, nëse kompen-
simi është bërë në para të gatshme, të paguaj interes.

Konkluzion:

Në bazë të neneve, protokolleve të parapara në Ligjet e lartpërmendura,
Konventës Evropiane, Kushtetutës së Kosovës, Deklaratës së përgjithshme
për të drejtat e njeriut,  vijmë në përfundim se mbrojta e të drejtave 
pronësore është e garantuar me Kushtetutën e Kosovës, ligjet e Republikës
së Kosovës, Konventës Evropiane, dhe Deklaratës së përgjithshme për të
drejtat e njeriut, dhe se pasuria e paluajtshme private mund të shpronësohet
duke i zbatuar ligjet në fuqi, dhe vetëm kur kjo është e nevojshme me qëllim
zhvillimi të punimeve me interes të përgjithshëm shoqëror, dhe  përmbushjes
së disa  kushteve si : shpronësimi bëhet për arritjen e një qëllimi të ligjshëm
publik; prona e paluajtshme e cila është objekt i shpronësimit nuk ka ndonjë
qëllim tjetër ose synim diskriminues, dhe Kompensimi duhet të bëhet në
mënyrë të drejtë, dhe në bazë të vlerës së tregut të pronës së paluajtshme
që shpronësohet.

Ligjet të cilat janë përmendur, dhe nuk janë në fuqi në Republikën e
Kosovës janë përmendur me arsye se, në nenin 40 të Ligjit nr.03/L-139,
Për shpronësimin e pronës së paluajtshme, të Republikës së Kosovës thuhet se:
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“Lidhur me procedurat e shpronësimit të filluara para hyrjes në
fuqi të këtij ligji zbatohen dispozitat ligjore që kanë qenë në fuqi në ditën
e fillimit të tyre”.

Duke i zbatuar në mënyrë të drejtë të gjitha  nenet e parapara në ligjet e
lartpërmendura, Republika e Kosovës do ta ketë shumë ma lehtë lidhur me
të drejtat pronësore gjatë antarsimit në Organizatat Ndërkombëtare.

LITERATURA: 

- Ligji nr.03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme,

të Republikës së Kosovës

- Ligji nr.03/L-007 për procedurën jokontestimore, të 

Republikës së Kosovës;

- Ligji mbi eksproprimin të Kosovës “Fl. Zyrtare KSAK”25/73;

- Deklarata e  përgjithshme për të drejtat e njeriut;

- Kushtetuta e Republikës së Kosovës;

- Konventa Evropiane për Mbrojtën e të Drejtave Themelore

dhe Lirive të Njeriut.
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