
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Rev.nr.186/2021 

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

kryetar, Erdogan Haxhibeqiri dhe Muhamet Rexha, anëtarë, në çështjen juridike të  paditësit  S.S., 

nga fshati ..., Komuna e ..., të cilin me autorizim e përfaqëson avokat Hazër Susuri nga ..., kundër 

të paditurve – kundër paditësve  U. dhe S. K., që të dy nga fshati ..., Komuna e ..., të cilët i 

përfaqëson avokat Bashkim Nevzati nga ..., për shkak të dorëzimit të palujtshmërisë, ndalimit të 

servitutit dhe objekti i kundër padisë vërtetimit të drejtës së kalimit (servitutit), përkitazi me 

revizionin e të paditurve kundër paditësve, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës Ac.nr.348/2019, datë 24.09.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më 01.11. 2021, merr 

këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurve kundër paditësve, U. dhe S.K., paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.348/2019, datë 24.09.2020 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit Ac.nr.348/2019, datë 24.09.2020, është refuzuar si e 

pabazuar ankesa e të paditurve kundër paditësve Urim dhe S. K., dhe është vërtetuar aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.71/13, datë 01.10.2018, me të cilin vërtetohet se të paditurit 
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- kundër paditësit U. dhe S. K., të dy nga fshati ..., komuna e ..., nuk e kanë të drejtën e servitutit 

të kalimit me këmbë, me qerre, shtazë dhe makina për të hyrë dhe dal nga prona e paditësit, 

përkatësisht ngastra kadastrale, nr.... ZK ..., dhe detyrohen të njëjtit që të ndërprenë shfrytëzimin 

e të drejtës së servitutit, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim 

të përmbarimit. Refuzohet pjesa e kërkesëpadisë së paditësit - kundër paditurit S.S. fshati ..., 

komuna e ... , me të cilën  ka kërkuar që të vërtetohet se të paditurit- kundër paditësit,  në fillim të 

muajit korrik 2012, i  kanë uzurpuar paditësit kundër paditurit,  pjesën nga ngastra ... ZK ..., në 

sipërfaqe prej 44 m2,  në dimensione prej 40cm, në kreun e ngastrës në kufi me rrugën publike  

dhe në mënyrë arbitrare e uzurpuan pjesën e paluajtshmërisë së paditësit në hyrje të oborrit shikuar 

nga shtëpia e tij në anën e djathtë, dhe të urdhërohen të paditurit që ta rrënojnë murin e ngritur si 

dhe t'ia dorëzojnë paditësit në posedim dhe shfrytëzim të lirë pjesën e paluajtshmërisë së uzurpuar, 

në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim përmbarimit” tërësisht 

e pa bazuar. Refuzohet në tërësi kundërpadia e të paditurve – kundër paditësve U. dhe S. K., të dy 

nga fshati ..., komuna e ..., përmes së cilës kanë kërkuar që "lejimin e shfrytëzimit të së drejtës së 

servitutit të kalimit”, përmes ngastrës kadstrale ..., e cila është në pronësi të paditësit kundër 

paditurit S. S., të gjitha në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi" si tërësisht e 

pa bazuar. Detyrohen të paditurit – kundër paditësit që t'ia paguajë shpenzimet procedurale 

paditësit - të kundër paditurit dhe atë në lartësi prej 594.40 euro, në afat prej 15 ditësh pas ditës së 

pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë të paditurit – kundër paditësit   U. dhe 

S. K., me kohë kanë paraqitur revizion, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që 

aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët të ndryshohen, ashtu që kërkesëpadia e të paditurve 

kundër paditësve të aprovohet si e bazuar, ose ato të prishen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë për rigjykim.  

Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 215 të 

LPK, ka gjetur se: 

Revizioni i të paditurve – kundër paditësve   U. dhe S. K. është i pabazuar. 
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Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi  S. S. nga fshati ..., Komuna ..., përmes të 

autorizuarit të tij me datë 22.07.2013, ka paraqitur padi për dorëzim të pjesës së paluajtshmerisë 

dhe mosekzistimit-ndalimit të servitutit të kalimit në ngastrën kadastrale ..., kundër të paditurve 

U. K., dhe S. K., që të dytë nga fshati ..., Komuna e ..., , ka kërkuar edhe që të vërtetohet se të 

paditurit kundër paditësit ia kanë uzurpuar paditësit të kundër paditurit pjesë nga ngastra kadastrale 

numër ..., ZK ..., në sipërfaqen e saj prej 44m2 në dimension prej 40cm në kreun e ngastrës në kufi 

me rrugën publike duke e vazhduar në pjerrtë të uzurpimit në fund të ngastrës prej 30cm dhe në 

këtë e kanë ndërtuar murin rrethues në lartësi prej 1m  dhe gjatësi prej 4 m, me bazë betonimi si 

dhe me blloka. Të paditurit kundër paditurit e kanë mohuar faktin e uzurpimit të pjesë së ngastrës 

dhe kanë kërkuar nga gjykata që ta konstatoi të drejtën e shfrytëzimit të ngastrës  ..., për nevojat e 

nagstrave ... dhe ... si rrugë për qasje në to. Gjykata e shkalles se pare duke vepruar sipas padisë 

se paditësit dhe kundërpadisë se të paditurve pas shqyrtimit dhe administrimit të provave nga palët 

ndërgiyqëse si dhe të gjithë shkresat tjera të lëndës, ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e 

paditësit , dhe ka  refuzuar në tërësi kundërpadinë e të paditurve në tërësi si të pabazuar, duke 

vendosur si dispozitiv të aktgjykimit te atakuar. 

  Ne arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata ka theksuar se në cilësi të provave materiale 

ka administruar përkatësisht listën poseduese nr..., të lëshuar nga Drejtorinë për Gjeodezi dhe 

Kadaster-Dragash, datë 30.06.2011, ekspertizën e ekspertit të gjeodezisë B. S. nga ..., ujdinë 

gjyqësore C.nr.24/86 të datës 24.00,1986, deklaratën e dhënë nga ana e S. K.,  të datës 20.08.2008, 

kontratën mbi shitblerjen e paluajtshmerisë, Vr.nr..., të datës 23.08.2008, certifikatat pronësore për 

njësitë kadastrale ....,..., dhe ..., ZK ..., të lëshuar nga zyra kadastrale ..., dëgjimi i paditësit, në cilësi 

të palës, është bërë dëgjimi i të paditurit U. K., në cilësi të palës, dëgjimi i dëshmitarëve B. Q., M. 

Q., F.Q., të gjitha nga ..., Q. K., F. R. nga fshati ..., si dhe gjykata ka dalë në vend shikim dhe ka 

marrë mendimin i ekspertit të gjeodezisë K. G., dhe ekspertit të ndërtimtarisë G. H.  

Gjykata e shkallës së parë, ka gjetur  se ngastra kadastrale ..., ZK ..., është evidentuar në 

emër të S.S., (këtu paditësi- kundër padituri) dhe S. K., me ½  pjesë ideale, nga leximi i ekspertizës 

së ekspertit të gjeodezisë B. S., nga ..., të dhënë në  gjykatë  si dhe nga konstatimi me shkrim së 

bashku me skicën e terrenit të ekspertit të gjeodezisë K. G.nga ..., të datës 10.11.2017 gjykata ka 

vërtetuar faktin se ngastra nr..., gjendet në anën Perëndimore të rrugës ...-..., e cila në anën veriore 

kufizohet me ngastrat ... dhe ... ZK ..., të cilat i shfrytëzojnë të paditurit dhe ngastrën .... të cilën e 



4 
 

shfrytëzon paditësi. Gjykata ka dal në vend shikim dhe nga kjo dhe ekspertiza përkatëse  ka gjetur 

se  pjesa kontestuese e ngastrës ..., në sipërfaqe prej 44m2 e cila në anën lindore kufizohet me 

rrugën publike në gjatësi prej 4m, në anën perëndimore me pjesën jokontestuese të ngastrës në 

gjatësi 3.64m, në anën veriore me ngastrat ... dhe ... në gjatësi prej 9.13m dhe në anën jugore me 

ngastrën 846 me gjatësi prej 9.30m. Sipas gjendjes së fundit me operatin katastral ngastrat me 

nr...., ... dhe ... evidentohen në emër të S. S..  Ndërsa ngastrat nr... dhe ... ZK ... evidentohen në 

emër të B. B. K.. Nuk kishte prova se me veprime të palës tjetër janë marrë veprime që do të 

vërtetonin se është uzurpuar pjesa që pretendohet, prandaj vendosi si në aktgjykimin e shkallës së 

parë se kërkesëpadia lidhur me uzurpimin e 44 metra katrorë nga ngastra ..., është e pa bazuar. Po 

ashtu nuk u konstatua me ekspertizë, prova dhe shikimi në vendin e ngjarjes se të paditurit kundër 

paditësit i kanë uzurpuar një pjesë të ngastrës ..., Zona kadastrale ..., në sipërfaqe prej 44 metra 

katrorë, me ndërtimin e murit të betonit  të cilin nuk dihet se kush e ka ndërtuar e as që konstatohet 

me ekspertizën e matjes se ka tejkalim. Ky konstatim i ekspertizës nuk u kontestua në shqyrtim 

kryesor kur u administrua si provë.  

Gjykata e shkallës së parë vendosi ta refuzoi kundër padinë e të paditurve kundër paditësve 

për lejimin e shfrytëzimit të drejtës së servitutit si në   dispozitivit të aktgjykimi të atakuar, për 

faktin se pas vlerësimit të provave të administruara dhe vlerësimeve të gjetura nga ana e gjykatës 

së shkallës së parë me rastin e këqyrjes në vend, ka rezultuar se nuk ka arsye për të lejuar 

shfrytëzimin e të drejtës së servitutit, pasi që siç u theksua të paditurit- kundër paditësit i 

shfrytëzojnë ngastrat ..., dhe ..., rrjedhimisht sipas vlerësimit të gjykatës së shkallës së parë të 

njëjtit mund të bëjnë ndarjen e tyre në mënyrë më të mirë dhe më të përshtatshme për nevojat e 

shfrytëzimit të tyre pa e ngarkuar palujtshmërinë e askujt tjetër. Për arsyet e cekura në aktgjykimin 

e gjykatës së shkallës së parë u refuzua si e pa bazuar edhe kërkesa e të paditurve kundër paditësve 

për lejimin e  servitutit real të ngastre ..., ndaj ngastrave ..., dhe ...,  dhe u vendos si në  dispozitivin 

e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë.    

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore, duke vendosur sipas ankesës së të 

paditurve kundër paditësve U. dhe S. K.,  ka pranuar si të drejtë dhe të ligjshëm, qëndrimin juridik 

të gjykatës së shkallës së parë, kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit  kundër paditurit është e 

bazuar në pjesën që ka kërkuar që të konstatohet se të paditurit kundër paditësit nuk e kanë të 

drejtën e servitutit në barrë të ngastrës kadastrale ..., në pronësi të paditësit kundër paditurit S. S., 
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ndërsa në dobi të ngastrave ..., dhe ...., të evidentuara  në emër të B. B. K . Aktgjykimi i ankimuar 

përmban arsye të mjaftueshme për të gjitha faktet relevante për gjykim të drejtë, të cilat i pranon 

edhe kjo gjykatë, prandaj ka refuzuar ankesën e të paditurve kundër paditësve dhe ka vërtetuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. Gjykata e shkallës së dytë i mbështet qëndrimet dhe 

arsyetimin e dhënë nga Gjykata e shkallës së parë duke u pajtuar me qëndrimin e gjykatës së 

shkallës së dhe për këto arsye e ka refuzuar ankesën si të pa bazuar. 

Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes ka gjetur se gjykatat 

e instancës më të ulët, duke vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, drejt kanë 

zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur kanë gjetur se nuk 

ekziston e drejta e shfrytëzimit të paditurve - kundër paditësve, nuk ka uzurpim të pjesëve të 

ngastrës nga ana e të paditurve kundër paditësve kur kanë refuzuar kërkesën e të paditurve kundër 

paditësve për vërtetimin e ekzistimit  të servitutit real në barrë të ngastrës ..., dhe në dobi të 

ngastrave ..., dhe ... Në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë dhe asaj të shkallës 

së dytë janë dhënë arsye për faktet relevante të rëndësishme për zgjedhjen e drejtë të kësaj çështjeje 

juridike, të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë. 

Pretendimin e cekur në revizion se aktgjykimet e gjykatave të  instancës më të ulët janë 

përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, sepse të njëjtat nuk 

bazohen mbi faktet e vërtetuara me prova dhe nuk janë paraqitur arsye për faktet e vërtetuara dhe 

ato të pavërtetuara, Gjykata Supreme e Kosovës i vlerësoi të pa bazuara . Vendimi i gjykatave të 

instancës më të ulët  për refuzimin e vërtetimit të ekzistimit të servitutit real është i drejtë dhe i 

ligjshëm ngase nuk janë plotësuar kushtet ligjore nga neni ..., të Ligjit mbi Pronën dhe të Drejtat 

tjera Reale, për të mundur të krijohet e drejta reale e servitutit, sepse në mes të pronarëve  të 

pasurive të privilegjuara dhe pronarëve të pasurisë shërbyese nuk ekziston kontrata siç e parasheh 

ky Ligj, me të cilën do të ishte e vendosur servituti, nuk ekziston vendimi i organit shtetëror mbi 

konstituimin e së drejtës së servitutit, nuk ka kaluar afati prej 20 viteve që kjo e drejtë mund të 

fitohej me mbajtje siç është paraparë me nenin 54 të Ligjit mbi Bazat e Marrëdhënieve Pronësore-

Juridike. 

Duke pasur parasysh kufizimet e shumta të së drejtës sendore, neni 6 parag. 1 i  Ligji mbi 

marrëdhëniet themelore juridike-pronësore, përmban dispozitën themelore që, mbi sendin për të 

cilin ekziston e drejta e pronësisë, mund të vendoset e drejta e servitutit, e drejta e barrës reale dhe 
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e drejta e pengut - nën kushtet e caktuara me ligj. Gjithashtu, edhe këtu, në paragrafin 2 të nenit të 

njëjtë, është paraparë se ndalohet ushtrimi i të drejtave të përmendura sendore të servitutit, pengut, 

barrëve sendore në kundërshtim me qëllimin për të cilin janë vendosur ose njohur me ligj, Gjykata 

Supreme e Kosovës e pranoi si tërësisht të ligjshëm qëndrimin juridik të gjykatave të instancës më 

të ultë, duke pas për bazë se arsyetimet e dhëna për faktet dhe provat e shqyrtuara janë të qarta dhe 

mbi këto fakte, drejtë është zbatuar ligji material për lëmin e caktuar sepse nuk përmbushet asnjëri 

nga kushtet e parapara me ligj për caktimin e të drejtës së servitutit në rastin konkret.     

Kjo për faktin se sipas ligjit në fuqi servituti konstituohet apo lejohet me qëllim që 

pronarëve ti mundësoj qasjen (shfrytëzimin) pa pengesa në pronë, në mënyrë optimale (bazuar në 

gjendjen faktike në teren), ndërsa në anën tjetër shfrytëzimi i të drejtës së servitutit të kalimit bëhet 

në atë mënyrë që sa më pak ta ngarkon pasurinë shërbyese, ndërsa pronarëve të kësaj pasurie i 

mundësohet shfrytëzimi optimal i pasurisë së tyre shërbyese pa ndonjë pengesë të madhe, e që në 

rastin konkret kjo e drejtë e të paditurve-kundër paditësve nuk iu takon për shkak se vetëm 

ngarkohet prona shërbyese, ndërsa nuk i kontribuon pronarëve të pronës sunduese( të paditurve), 

pasi që të njëjtit kanë qasje dhe mundësi kalimi për në rrugën publike përmes paluajtshmerisë së 

tyre (ngastrës ...), e cila është e pandarë siç u theksuar më lartës, dhe për këto arsye pretendimet e 

përsëritura në revizion se ngastrat kadstrale ..., dhe ..., e kanë si rrugë kalimi natyral ngastrën 844 

refuzohet si i pa bazuar. Me këtë qëndrim u pajtua edhe gjykata e shkallës së dytë duke dhënë 

arsyet e pranueshme edhe për Gjykatën Supreme të Kosovës.  

Në anën tjetër gjykata refuzoi kërkesëpadinë e të paditësit - kundër paditurit, sa i përket 

pjesës së kërkesëpadisë ku ka kërkuar që të vërtetohet se të paditurit i kanë uzurpuar paditësit 

pjesën nga ngastra ..., ZK ... në sipërfaqe prej 44 m2 në dimensione prej 40cm në kreun e 

ngastrës në kufi me rrugën publike duke vazhduar në pjerrtësi të uzurpimit në fund të ngastrës në 

30 cm dhe në këtë e kanë ndërtuar murin rrethues në lartësi prej 1m dhe gjatësi prej 4m me bazë 

betonimi si dhe blloka betoni dhe të urdhërohen të paditurit që ta rrënojnë murin e ngritur si dhe 

t'ia dorëzojnë paditësit në posedim dhe shfrytëzim të lirë pjesën e paluajtshmërisë së uzurpuar 

ngase gjeti se e njëjta është tërësisht e pabazuar. Gjykata vlerëson se me asnjë provë nuk është 

vërtetuar se të paditurit - kundër paditësit kanë marrë veprime ndërtimore në paluajtshmërinë e 

paditësit - të kundër paditurit. Nga provat e administruara e sidomos nga ekspertizat e ekspertëve 

të gjeodezisë dhe të ndërtimtarisë vetëm janë konstatuar ato ndërtime, mirëpo në bazë të tyre nuk 
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ka qenë e mundur të konstatohet se nga kush janë bërë ato ndërtime dhe se të njëjtat a ka hyrje apo 

uzurpime në palujtshmërinë e paditësit, përkatësisht ngastrën kadastrale nr... ZK ... Duhet të ceket 

se ndaj ekspertizave të eksperteve të lartcekur asnjëra nga palët nuk ka pasur vërejtje, andaj dhe 

nga kjo arsye me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, kërkesëpadia e paditësit - të kundër 

paditurit në këtë pjesë është refuzuar si e pa bazë ndërsa gjykata e shkallës së dytë ka dhënë 

arsyetime adekuate  për pretendimet ankimore.  

Gjykata Supreme e Kosovës, i shqyrtoi edhe pretendimet tjera të revizionit lidhur me atë, 

se paditësit nuk kanë rrugë për kalim, por të njëjtat janë vetëm përsëritje, ngase kanë qenë objekt 

shqyrtimi edhe para gjykatave të instancës më të ulët, për të cilat janë dhënë arsye të mjaftueshme 

e të bazuara në ligj. Pretendimet e tjera  të revizionit që kanë të bëjnë me gjendjen faktike, nuk u 

aprovuan për shkak se sipas dispozitës së nenit 214 par. 2 të LPK, revizioni nuk mund të paraqitet 

për çështjet që kanë të bëjnë me gjendjen faktike. 

 Nga sa u tha më lartë, e me zbatimin e nenit 222 të LPK-së, u vendos si në diapozitiv 

të këtij aktgjykimi. 
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