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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Shukri 

Sylejmani, kryetar, Muhamet Rexha dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit M. B., nga ..., Rr. “...”, p.n., të cilin e përfaqëson Ruzhdi Gashi, avokat në ..., kundër 

të paditurve  V. B., B. B. dhe R.B., të paditurin e fundit e përfaqëson Nexhat Pula, avokat 

nga ..., për shkak të anulimit të kontratës për ndarjen e bashkë-pronësisë, duke vendosur sipas 

revizionit të paditurit R. B., të paraqitur përmes të autorizuarit të tij, kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ca.nr.4524/2016 datë 09.07.2020, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më 26.10.2021, merr këtë: 

 

           A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

 

 Aprovohet si i bazuar revizioni i të paditurit R. B., i paraqitur përmes të autorizuarit 

të tij Nexhat Pula, avokat nga Prishtina, ndryshohet aktgjykimi i  Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, Ca.nr.4524/2016 datë 09.07.2020  dhe aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prizren-Dega në Suharekë, C.nr. 152/2010 datë 15.08.2016, ashtu që: 

Refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit M. B. nga ... që të anulohet kontrata mbi 

ndarjen e bashkëpronësisë Vr.nr.3005/201(duhet të jetë 2010 pasi që kjo kontratë është 

vërtetuar më datën 15.09.2010 në Gjykatën Komunale në Suharekë), e lidhur në mes F., V., 

R. dhe B. B.  nga ..., t’i njihet e drejta e pronësisë paditësit në ngastrën kadastrale P-

72116046-01781-2 në vendin e quajtur “...” zk ..., në sipërfaqe prej 2260 m2 e evidentuar në 

emër të F., V., R. dhe B. B., të detyrohen të paditurit V., R. dhe B. B. që t’i njohin të drejtën 

e pronësisë paditësit M. B. në këtë ngastër kadastrale, dhe të detyrohet Zyra Komunale 

Kadastrale në ... të bëjë ndryshimet në librat e kadastrit për pronë, ashtu që sipërfaqja prej 

2260 m2 e ngastrës së lartpërmendur nga të paditurit të bartet në emër të paditësit dhe të 

detyrohen të paditurit në mënyrë solidare që paditësit t’i paguajnë shpenzimet procedurale në 

shumë prej 2.702,00 €.  
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 Obligohet paditësi që të paditurit R.B., në emër të shpenzimeve procedurale për 

përfaqësimin nga ana e avokatit në 12 seanca gjyqësore të mbajtura, t’ia paguajë për secilën 

seancë nga 135,20€, apo gjithsej shumën prej 1,622,40 €. Përtej kësaj shume, refuzohet si e 

pa bazuar kërkesa për pagesën e shpenzimeve procedurale, deri në lartësinë e kërkuar në 

shumë prej 4,326.00 €. 

      

                                                              A  r  s  y  e  t  i  m  

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren-Dega në Suharekë, C.nr. 152/2010 

datë 15.08.2016, është vendosur: 

,,I.MIRATOHET kërkesëpadia e paditësit M.  B. nga ... si e bazuar. 

II. ANULOHET kontrata mbi ndarjen e bashkëpronësisë VR.nr.3005/201  datë 15.09.2010 e 

lidhur në mes F., V., R. dhe B. B. nga .... 

III. I NJIHET e drejta e pronësisë paditësit M. B. ..., në parcelën kadastrale P-..., në vendin e 

quajtur “Osoja” ZK ..., në sipërfaqe prej 2260 m2, e evidentuar në emër të F., V., R. dhe B. 

B.. 

IV.DETYROHEN të paditurit V., R. dhe B. B. që t’i njohin të drejtën e pronësisë për ngastrën 

kadastrale P-..., në vendin e quajtur “Osoja” ZK ... 

V.DETYROHET ZKK NË SUHAREKË të bëjë ndryshimet në librat e kadastrit për pronë 

dhe sipërfaqja prej 2260 m2, në vendin e quajtur “Osoja” ZK ..., me nr. kadastral P-..., që nga 

të paditurit të bartin në emër të paditësit. 

VI.DETYROHEN të paditurit që në mënyrë solidare t’i bartin shpenzimet e procedurës 

kontestimore dhe atë në shumë të përgjithshme prej 2,702.00 €, të specifikuara si në fjalën 

përfundimtare të të autorizuarit të paditësit datë 19.08.2016.’’ 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ca.nr.4524/2016 datë 

09.07.2020, në pjesën I të dispozitivit, refuzohet si e pathemeltë ankesa e të paditurit R. B. e 
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paraqitur nga përfaqësuesi i tij Nexhat Pula, avokat nga ..., kurse aktgjykimi i lartpërmendur 

i gjykatës së shkallës së parë vërtetohet, me përjashtim të pjesës II të dispozitivit të tij në të 

cilën pjesë i njëjti aktgjykim ndryshohet ashtu që gjykohet: Anulohet kontrata mbi ndarjen e 

bashkëpronësisë e lidhur në mes të paditurve, V., R. dhe B. B. nga ..., e vërtetuar në Gjykatën 

Komunale në Suharekë, VR.nr...., (do të duhej të jetë 2010) e datës 15.09.2010 vetëm për 

ngastrën kadastrale nr. ..., në sipërfaqe prej 2260 m2, në vendin i quajtur “Osoja” ZK ...,, 

ndërsa me pjesën II të dispozitivit është prish pjesa IV e aktgjykimit të njëjtë në pjesën që ka 

të bëjë me shpenzimet procedurale dhe çështja në këtë pjesë i është kthyer gjykatës së shkallës 

së parë në ri gjykim. 

Kundër aktgjykimit të lartpërmendur të gjykatës së shkallës së dytë, i padituri R. B., 

përmes të autorizuarit të tij N.P., avokat nga Prishtina, me kohë ka paraqitur revizion për 

shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar 

të së drejtës materiale me propozim që të aprovohet si i bazuar revizioni, dhe të anulohet 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë  ashtu që të vërtetohet si e ligjshme kontrata mbi 

ndarjen e bashkëpronësisë VR.nr..., (do të duhej të jetë 2010) e datës 15.09.2010, e lidhur në 

mes të F., V., R. dhe B. B. nga ..., dhe të obligohet paditësi që të paditurit R., t’i paguaj 

shpenzimet e procedurës në shumën prej 4,326.00€. 

 Në përgjigje të revizionit të paditurit, i autorizuari i paditësit M. B., ka kontestuar në 

tërësi  revizionin e të paditurit  dhe ka propozuar që i njëjti të refuzohet si i pabazuar.  

 Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nënti 215 të Ligjit për Procedurë 

Kontestimore (LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion, revizionin e të paditurit 

Refki Berisha, përgjigjen e paditësit në revizion, si dhe shkresat e lëndës, dhe gjeti se: 

 Revizioni i të paditurit R. B., është i bazuar. 

 Nga shkresat e lëndës rezultojnë si të vërtetuara faktet se  sipas certifikatës mbi të 

drejtat e pronës së paluajtshme të datës 17.09.2009 të lëshuar nga Komuna e Suharekës 

rezulton se në ngastrën kontestuese P-..., evidentohen si bashkëpronar secili në pjesën prej 

nga ¼, B. B., F. B., V. B. dhe R. B. Me kontratën mbi ndarjen e bashkëpronësisë të lidhur në 

mes të bashkëpronarëve të lartpërmendur F. dhe V. B., të cilët i ka përfaqësuar avokati D. F., 

dhe R. e B. B., e lidhur me datën 14.09.2010 ndërsa e vërtetuar në Gjykatën Komunale në 
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Suharekë, VR.nr..., (do të duhej të jetë 2010) më datë 15.09.2010, bashkëpronarët e 

lartpërmendur si palë kontraktuese janë marr vesh sipas nenit 2 të kësaj kontrate që, F. e V. 

B., heqin dorë nga bashkëpronësia në ngastrën kadastrale P-..., në sipërfaqe prej 2740 m2,  

në ngastrën P-..., në sipërfaqe prej 2260 m2 (kjo kontestuese) dhe ngastrën P-..., në sipërfaqe 

prej 2968 m2, të gjitha në vendin e quajtur “Osoja” e të regjistruara si bashkëpronësi e tyre 

në pjesë prej nga ¼ sipas certifikatës  UL-..., ZK ..., dhe se, tani e tutje pronar i vetëm në 

ngastrën: P-..., në sipërfaqe prej 2740 m2, dhe P-..., në sipërfaqe prej 2260 m2, në sipërfaqe 

të përgjithshme për këto dy ngastra prej 5000 m2, do të jetë R. B., nga ..., kurse në ngastrën 

P-..., në sipërfaqe prej 2968 m2 do të jetë B. B., nga ... Ndërsa, sipas nenit 3, pjesa tjetër e 

paluajtshmërisë së regjistruar sipas certifikatës së lartpërmendur UL-..., ZK ..., ku palët 

kontraktuese janë bashkëpronar për nga ¼, ngel e pandryshuar. Mbi bazën e kësaj kontrate 

mbi ndarjen e bashkëpronësisë, ish bashkëpronari R. B., (këtu i padituri regjistrohet si bartës 

i vetëm i pronës së paluajtshme-ngastrës kontestuese P-..., në sipërfaqe prej 2260 m2 dhe P-

..., në sipërfaqe prej 2740 m2, certifikatë kjo e datës 29.09.2010 e lëshuar nga ZK ..., i cili 

ndërrim i bartësit të së drejtës së pronësisë sipas kësaj certifikate është kryer më datën 

23.09.2010.  Edhe pse katër ish bashkëpronarët e ngastrës kontestuese sipas certifikatës së 

lartpërmendur pronësore, kanë qenë bashkëpronar secili në pjesën prej ¼ me pjesë alikuote, 

para se të lidhin kontratën për ndarjen e bashkëpronësisë të përshkruar më lart, dy prej tyre, 

V. e B. B., ia shesin këtu paditësit M. B., ngastrën kontestuese P-..., me kontratën e datës 

17.09.2009, të pavërtetuar tek organi kompetent për vërtetimin e saj, atëherë në gjykatë, dhe 

në pikën I të kësaj kontrate është konstatuar se blerësi M. B., çmimin e përgjithshëm për 

blerjen e kësaj ngastre në lartësi prej 33,900.00 € ua ka paguar shitësve V. e B. B., të cilët 

sipas pikës III të kësaj kontrate kanë deklaruar se kjo ngastër është pronë e tyre dhe se nuk 

ka kurrfarë ngarkese ligjore  për bartjen e pronësisë së saj tek blerësi. Siç shifet nga kjo 

kontratë, si palë kontaktuese këtu nuk paraqitet R. B., i cili i konteston paditësit këtë shitblerje 

dhe të drejtën e pronësisë në këtë ngastër, me çka paditësit i është dhënë shkas për paraqitjen 

e padisë në gjykatë për mbrojtjen e të drejtës së tij pronësore në ngastrën kontestuese të blerë 

me këtë kontratë.  

 Në gjendjen faktike të vërtetuar kësisoj gjykata e shkallës së parë ka aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit, ka anuluar kontratën mbi ndarjen e bashkëpronësisë, të përshkruar 
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më lart e të lidhur në mes të katër bashkëpronarëve të kësaj ngastre, ka njohur të drejtën e 

pronësisë së paditësit mbi këtë ngastër kadastrale dhe ka detyruar të paditurit V., R. dhe B. 

B., që t’i njohin këtë të drejtë paditësit, dhe po ashtu ka detyruar Zyrën Komunale Kadastrale 

në Suharekë të bëjë ndryshimet në librin kadastral duke e regjistruar të drejtën e pronësisë në 

këtë ngastër në emër të paditësit, me arsyetim se  paditësi e ka blerë këtë ngastër nga i padituri 

V. e B. B., ka paguar çmimin shitblerës të saj dhe për më tepër pas kësaj shitblerjeje, ish 

bashkëpronarët nuk kanë pasur mundësi të disponojnë me këtë ngastër, andaj duhet anuluar 

kontrata për ndarjen e bashkëpronësisë, e përshkruar më lart.   

 Gjykata e shkallës së dytë duke pranuar në tërësi si të bazuara të gjitha konstatimet 

faktike dhe juridike të gjykatës së shkallës së parë, ka vërtetuar aktgjykimin e të njëjtës 

gjykatë përkitazi me ngastrën kadastrale kontestuese por të njëjtin aktgjykim e ka ndryshuar 

vetëm sa i përket anulimit të kontratës së lartpërmendur mbi ndarjen e bashkëpronësisë ashtu 

që ka anuluar këtë kontratë vetëm për ngastrën kontestuese e jo edhe për dy ngastra tjera të 

precizuara në këtë kontratë, në tërësi si në dispozitivin e aktgjykimit të saj.  

 Në një gjendje të tillë faktike, Gjykata Supreme e Kosovës nuk pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me aprovimin si të bazuar 

të kërkesëpadisë së paditësit, pasi që aktgjykimet e këtyre gjykatave në këtë çështje 

kontestimore përfshihen me zbatim të gabuar të së drejtës materiale nga neni 52, 36, 115 dhe 

287 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore të Republikës së Kosovës dhe nenit 

73 të LMD të vitit 1978, për të cilën arsye u deshtë që këto aktgjykime të ndryshohen dhe 

kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e pabazuar.  

 Në nenin 52.1 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore parashihet që: 

bashkëpronari ka të drejtë, që sendin ta merr në posedim dhe ta shfrytëzoj në proporcion me 

pjesën e tij, ndërsa sipas pikës 3 të këtij neni, bashkëpronari mund të disponoj me pjesën e tij 

në send edhe pa pëlqimin e bashkëpronarëve tjerë, por sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, 

jo edhe me pjesët tjera alikuote të bashkëpronarëve tjerë. Në rastin konkret, pasi që 

bashkëpronar në pjesën alikuote prej ¼ në ngastrën kontestuese ka qenë edhe i padituri R. B., 

në kundërshtim me këtë dispozitë ligjore, bashkëpronari V. dhe B. B., pa pëlqimin e dy 

bashkëpronarëve tjerë, konkretisht të bashkëpronarit R. B., ia kanë shitur tërë ngastrën 
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kontestuese këtu paditësit M. B., andaj edhe këtu buron e drejta ligjore e të paditurit R. B., 

që t’ia kontestoj me të drejtë paditësit validitetin e kësaj shitblerjeje, e aq më tepër kur me 

kontratën të lidhur një vit më vonë në mes të këtyre bashkëpronarëve e të vërtetuar në gjykatë, 

F. e V. B., heqin dorë nga bashkëpronësia ndër të tjera edhe në ngastrën kontestuese dhe 

pajtohen që pronari i vetëm i saj të jetë këtu i padituri R. B., ani pse bashkëpronari V.,një vit 

më par së bashku me bashkëpronarin B., në kundërshtim me dispozitën e lartpërmendur 

ligjore ngastrën kontestuese ia shesin paditësit M. B. Të paditurit V.dhe B. B., nuk kanë pasur 

të drejtë që tërë këtë ngastër kadastrale t’ia shesin paditësit, ata kanë mundur të disponojnë 

vetëm me pjesën e tyre prej nga ¼ edhe pa pëlqimin e bashkëpronarëve të tjerë, ashtu siç 

parashihet në nenin 52.3 të ligjit të lartpërmendur. 

 Në këtë drejtim Gjykata Supreme nuk mund të pranoj as arsyetimin e gjykatës së 

shkallës së dytë se paditësi në bazë të nenit 73 të LMD nga baza e shitblerjes ka fituar të 

drejtën e pronësisë, kjo ngase siç u tha më lart  paditësi nuk ka blerë pjesën ideale të R. B., 

dhe të bashkëpronarit tjetër F. B., i cili tani është irelevant ngase këtë raport e konteston 

vetëm R. B. Po ashtu nuk vjen në shprehje aplikimi i nenit 41 të Ligjit mbi Marrëdhëniet 

Pronësoro-Juridike, ngase së pari ky ligj nuk mund të zbatohet ngase ky raport juridik ka 

lindur pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Pronësinë dhe të Tjerat Sendore  (20.08.2009) dhe do 

të duhej të zbatohej vetëm Ligji për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, por edhe se 

arsyetimi që paditësi ka përparësi në pronësi ngase pronësinë e ka fituar me ngarkim me 

barrë, është i papranueshëm pasi që i padituri R. B., ka qenë bashkëpronar në pjesë alikuote 

prej ¼ në ngastrën kontestuese, është bërë pronar i vetëm i tërë kësaj ngastre me kontratën e 

lartpërmendur për ndarjen e bashkëpronësisë, dhe se të drejtën e pronësisë tani si pronar i 

vetëm e ka regjistruar ligjërisht në Zyrën Kadastrale në Komunën e Suharekës, me çka janë 

plotësuar të dy kërkesat konstitutive që dalin nga neni 36 , 115, dhe 287 (puna e vlefshme 

juridike dhe regjistrimi i ndryshimit të pronësisë në Regjistrin e të drejtave) të Ligjit për 

pronësinë dhe të drejtat tjera pronësore që i padituri të konsiderohet si pronar legjitim i kësaj 

ngastre. 

            Në këto rrethana, duke pasur parasysh faktin se tani i padituri R. B., në këtë ngastër 

kadastrale, edhe ka regjistruar të drejtën e tij pronësore në Zyrën Kadastrale në ..., deri sa ky 

kundërshton raportin e shitblerjes të lidhur në mes të paditësit dhe të paditurve Vehbi dhe B. 
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B., paditësi nuk ka mundësi të fitoj të drejtën e pronësisë ngase nuk ka blerë me atë kontratë, 

në mënyrë të ligjshme, edhe pjesën alikuote të paditurit. Paditësit i mbetet që në rastin 

eventual tani të merret vesh për njohje të së drejtës të pronësisë me të paditurin R. B., ose 

ndaj shitësve të kësaj ngastre V. e B. B., të paraqes kërkesa të caktuara ligjore për kthim në 

gjendje të më parme të këtij raporti, në mënyrën e përcaktuar me ligj.  

          Përgjigja e paditësit në revizionin e të paditurit R. B., u vlerësua si me pa ndikim në 

vendosjen kësi soji të këtij kontesti sipas revizionit të paditurit R. 

          Vendimi për shpenzimet procedurale mbështetet në nenin 452.1 lidhur me nenin 465.2 

të LPK dhe numrin tarifor 7 të Ekstraktit tabelar nga Tarifa e Avokatëve të Kosovës. 

Shpenzimet procedurale të paditurit R. B., iu pranuan ashtu siç i ka kërkuar me fletë 

shpenzimoren e paraqitur së bashku me fjalën përfundimtare në gjykimin në shkallë të parë, 

por jo në atë lartësi të kërkuar nga se në fletë shpenzimore ka kërkuar shpenzimet për 

përfaqësim edhe të dy të paditurve tjerë të cilët nuk kanë kundërshtuar kërkesëpadinë e 

paditësit, nuk kanë kërkuar shpenzimet procedurale dhe vetëm për të paditurin R., është 

paraqitur ankesë dhe revizion, kështu që të paditurit R., i janë pranuar shpenzimet vetëm për 

përfaqësimin e tij sipas fletë shpenzimores, por jo në lartësinë e kërkuar. 

           Për arsyet e paraqitura më lartë, në bazë nenit 224.1 të LPK, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

                         GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

                 Rev.nr.106/2021, më 26.10.2021 

                                                                                              Kryetari i kolegjit, 

                            Shukri Sylejmani     
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