
 

                                   REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA  

                                                                                                                                 Rev.nr.160/2022 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mr.sc. Muhamet 

Rexha, kryetar, Shukri Sylejmani dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike të paditësve A. 

H., H. H. dhe R. H. nga fsh. ..., Komuna e S., të cilët i përfaqëson Av. Ekrem Agushi nga P., kundër 

të paditurve Komuna e Suharekës të cilën e përfaqëson, Sali Gashi, nga Avokatura Publike 

Komunale,  për shkak të vërtetimit të së drejtës së pronësisë, duke vendosur sipas revizionit të 

paditësve, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3543/2018 datë 

3.02.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më 24.08.2022, mori këtë: 

 

A  K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET  si  i  pathemeltë  revizioni  i paditësve i paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës,  Ac.nr.3543/2018 datë 3.02.2022. 

 

A r s y e t i m i 

 

            Me pjesën e I të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren, Dega në 

Suharekë, C.nr.578/2014 dt.19.04.2018, aprovohet në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësve, 

vërtetohet se paditësit në bazë të mbajtjes – parashkrimit fitues janë  bashkëpronarë me nga 1/3 të 

pjesës së ngastrës kadastrale nr..., ZK- ..., në vendin e quajtur “Fshat”, në sipërfaqe prej 46 m2, 

me kulturë rrugë e pa kategorizuar,  me dimensione dhe kufij në gjatësi nga ana lindore prej 1.10 

m, nga ana perëndimore 1,52 m, nga ana veriore në vijë të lakuar 28.38 m dhe nga ana jugore 

28.74 m dhe obligohet e paditura t’ia pranojë këtë të drejtë paditësve dhe që kjo pjesë e 

paluajtshmërisë të regjistrohet në librat kadastrale të Drejtoratit për Gjeodezi dhe Kadastër në 
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Suharekë si bashkëpronarë me nga 1/3 e pjesëve ideale në emër të paditësve dhe atë brenda 15 

ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së aktgjykimit. Me pjesën e II të dispozitivit obligohet e 

paditura që paditësve t’ia paguajë shpenzimet e procedurës në shumë prej 1.543 euro në afat prej 

15 ditësh nga plotëfuqishmëria e aktgjykimit nën kërcënim përmbarimi. 

 Me pjesën e I të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac.nr.3543/2018 dt.3.02.2022, është aprovuar si e themeltë ankesa e të paditurës dhe është 

ndryshuar aktgjykimi i sipër përmendur i gjykatës së shkallës së parë, si dhe është gjykuar si vijon:  

II. Refuzohet kërkesëpadia e paditësve si e pa bazuar me të cilën kanë kërkuar që të vërtetohet se 

paditësit në bazë të mbajtjes – parashkrimit fitues janë bashkëpronarë të paluajtshmërisë, si në 

dispozitivin nën I dhe II të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, të përshkruar si më lartë. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, në afat ligjor paditësit  kanë paraqitur 

revizion, për shkak të  shkeljes qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të 

gabuar të së drejtës materiale, me propozim që, të aprovohet revizioni,  aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së dytë  të ndryshohet ashtu që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë të vërtetohet ose 

aktgjykimi i goditur me revizion të prishet dhe çështja ti kthehet në rigjykim Gjykatës së Apelit të 

Kosovës. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të  shkresave të lëndës, pretendimeve të 

revizionit dhe aktgjykimit të goditur në kuptim të dispozitës së nenit  215 të LPK-së, ka gjetur se: 

 Revizioni i paditësve është i pathemeltë. 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit më datën 11.12.2014, në gjykatën e shkallës së 

parë, kanë paraqitur padi kundër të paditurës Komuna e Suharekës, për shkak të vërtetimit të 

drejtës së pronësisë, në bazë të mbajtjes – parashkrimit fitues, në paluajtshmërinë  kontestuese si 

në petitumin e padisë, përkatësisht, si në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. 

Nga ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë K. G. të dt.29.01.2018, gjykata e shkallës së parë thekson 

se ka vërtetuar faktet se paditësit e shfrytëzojnë pjesën e ngastrës kadastrale nr..., e cila i është 

bashkangjitur ngas.kad.nr..., në sipërfaqe prej 46 m2 me masat dhe dimensionet si në ekspertizën 

përkatëse, respektivisht si në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, të sipër 

përshkruar. Sipas këtij  eksperti, me formimin e operatit kadastral të rilevuar me metodën 

aerofotogrametrike të v.1959 i cili ka hyrë në fuqi në v.1965, për ZK- Samadrexhë, ngas.kad. 
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nr.952 në vendin e quajtur “Fshat”, me kulturë kopsht i kls.1, në sipërfaqe prej 895 m2, 

ngas.kad.nr..., në vendin e quajtur “Fshat”, me kulturë shtëpi, oborr dhe arë e kl.1, në sipërfaqe 

prej 746 m2, ngas.kad.nr... , në të njëjtin vend të quajtur,, me kulturë pemishte e kl.2, në sipërfaqe 

prej 896 m2, ngas.kad,.nr..., në të njëjtin vend, me kulturë arë kl.1, në sipërfaqe prej 776 m2 dhe 

ngas.kad.nr..., në të njëjtin vend, me kulturë kopsht, kl.1 në sip. prej 973 m2, të gjitha këto janë 

evidentuar në emër të J. M. H., nga ..., babai i paditësve. Në vitin 1978 në bazë të skicës së matjes 

nr..., dt.20.06.1978 është bërë bashkimi i ngastrave të latë cekura të regjistruara në regjistrin e 

paraqitjeve nr.rend. 3/78, kështu që ngas.kad.nr..., me kulturë shtëpi, oborr dhe arë, kl.1 në 

sipërfaqe të përgjithshme prej 1401 m2, ka mbetur në emër të J. M. H., ndërsa, ngastrat tjera kanë 

kaluar në pronarët e ri N. M. H., dhe B. M. H. Në bazë të aktvendimit mbi trashëgiminë 

T.nr.79/2003 dt.29.06.2004 ngas.kad.nr..., e tëra kalon në bashkëpronësi të paditësve, secili nga 

1/3 e pjesës ideale. Më tej, eksperti ka sqaruar se me formimin e operatit kadastral të rilevuar me 

metodën aerofotogrametrike në v.1959 e cila ka hy në fuqi në v.1965 për ZK-..., ndërsa, 

ngas.kadastrale nr..., në vendin e quajtur “Fshat” me kulturë rrugë pa kategorizuar në sipërfaqe 

prej 260 m2, evidentohet në emër të P.SH. Rrugët KK- Suharekë dhe sipas gjendjes së fundit në 

operatin kadastral kjo ngastër nuk ka pësuar ndryshime të tjera. Nga leximi i Certifikatës Pronësore 

lidhur me ngas.kad.nr...., dhe ..., të dt.4.12.2014, gjykata e shkallës së parë, vërteton faktin se 

ngastra nr..., në vendin e quajtur “Fshat” në sipërfaqe të përgjithshme prej 1401 m2, nga e cila e 

kl.1 ..., m2, oborr në sip. prej 500 m2 dhe shtëpi 94 m2, evidentohet si bashkëpronësi e paditësve, 

me nga 1/3 e pjesëve ideale. Ndërsa, ngastra kadastrale nr..., në sipërfaqe prej 260 m2, në të njëjtin 

vend të quajtur, evidentohet si pronë shoqërore, me kulturë rrugë e pa kategorizuar. Nga shikimi i 

skicës së terenit dt.24.10.2014, gjykata është njoftuar me faktin se në ngastrën kadastrale nr..., 

është ndërtuar muri në sipërfaqe prej 42 m2 dhe në këtë skicë është shënuar me dorë konstatimi se 

i referohet incizimit aerofotogrametrik të v.1959. Nga leximi i kërkesës së dt.18.08.2014, 

procesverbalit të dt.5.12.2014 dhe njoftimit të dt.12.12.2014, ndër të tjera, konstatohet se disa 

banorë të lagjes së Manxhukajve, kanë parashtruar kërkesë në Komunën e Suharekës që të dalin 

në vendin e ngjarjes dhe të caktojnë kufijtë e ngastrës kadastrale nr... 

               

 Gjykata e shkallës së parë, në bazë të kësaj gjendje faktike të vërtetuar, ka gjetur se është 

e bazuar  kërkesëpadia e paditësve, sepse, veç tjerash, nga provat e administruara ajo ka vlerësuar  

se në rastin konkret kemi të bëjmë me fitimin e pronësisë nga ana e paditësve me mbajtje – 
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parashkrim fitues në bazë të nenit 40 të LPDS-së  dhe nenit 28.4 të LMTHPJ-së, kështu që  e ka 

aprovuar kërkesëpadinë e paditësve dhe ka vendosur si nën pikën I dhe II të dispozitivit të 

aktgjykimit të saj.  

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore, ka gjetur se  gjykata e shkallës së parë, 

në rastin konkret, gabimisht ka zbatuar të drejtën materiale, ndaj, e ka pranuar si të bazuar ankesën 

e të paditurës dhe e ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, ashtu që ka refuzuar 

kërkesëpadinë e paditësve si të pa bazuar si dhe ka vendosur si në pjesën e I dhe të II të dispozitivit 

të aktgjykimit të saj. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, në këtë gjendje të çështjes, vlerëson se aktgjykimi i gjykatës 

së shkallës së dytë, nuk është përfshirë me zbatim të gabuar të së drejtës materiale dhe as me 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas 

detyrës zyrtare. Dispozitivi i aktgjykimit është i qartë, në përputhje të plotë me arsyetimin, kurse, 

në arsyetim janë dhënë arsye  të mjaftueshme për të gjitha faktet relevante të vlefshme për gjykimin 

e drejtë të kësaj çështje juridike, andaj, konsideron se thëniet e revizionit përkitazi me shkeljet e 

pretenduara, nuk mund ta vejnë në pyetje aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë. 

          Gjykata Supreme e Kosovës, konsideron si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës përkitazi me refuzimin e kërkesës së paditësve, pasi që janë dhënë 

arsyet bindëse dhe të pranueshme edhe nga kjo Gjykatë. Kështu, sipas vlerësimit të Gjykatës 

Supreme të Kosovës, nga provat e administruara dhe shkresat e lëndës, nuk mund të konkludohet 

se paditësit janë pronar- bashkëpronarë  të paluajtshmërisë kontestuese, të specifikuar në dispozitiv 

të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, nga se me asnjë bazë juridike nuk kanë provuar 

pronësinë e  paluajtshmërisë kontestuese, për të cilën kanë kërkuar që të vërtetohet se janë 

bashkëpronar, sikundër parashihet me dispozitën e nenit 20 të Ligjit për Marrëdhëniet Themelore 

Pronësore Juridike, sipas së cilës është paraparë se e drejta e pronësisë fitohet sipas vet ligjit, në 

bazë të veprimit juridik (punës juridike), dhe me trashëgimi apo me vendim të organit shtetëror në 

mënyrën dhe nën  kushtet e përcaktuara me ligj. 

           Në kontestet juridike civile, kur kërkohet mbrojtje gjyqësore e pronës dhe lidhur me 

vërtetimin e së drejtës së pronësisë etj, paditësi, sipas nenit 37 të ligjit të sipër përmendur, duhet të 

provojë që është pronar i sendit, me të cilin nënkuptohet edhe vërtetimi i fakteve, mbi të cilat 

bazohet e drejta e tij, dhe atë jo vetëm ndaj paditësit, por edhe ndaj paraardhësve të tij. Paditësit, 
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në rastin konkret janë të detyruar të provojnë ekzistimin e fakteve juridike në bazë të së cilave 

fitohet apo në bazë të së cilave mund të fitohet e drejta e kërkuar e pronës. Gjë që, në rastin konkret 

civil – juridik, paditësit nuk e kanë provuar as bazën juridike e as mënyrën e fitimit ( iustus titullus 

- modus aquirendi ) të paluajtshmërisë kontestuese, të sipër përmendur. Në kontekstin e mësipërm, 

paditësit nuk kanë provuar se e kanë fituar pronësinë në bazë të parashkrimit fitues (Usucapio - 

neni 28 i LMTHPJ-së), përkatësisht, sikundër kanë pretenduar, se me mbajtje dhe posedim me 

mirëbesim mbi 20 vite e kanë fituar  pronësinë në paluajtshmërinë kontestuese. Dhe kur jemi këtu, 

duhet theksuar se posedimi është me mirëbesim në qoftë se mbajtësi  nuk din ose nuk mund ta dijë 

se sendi që e mban nuk është i tij ( neni 72 i LMTHPJ-së). Në rastin konkret fakti relevant është 

se paditësit, respektivisht, edhe paraardhësi i tyre, e kanë ditur se paluajtshmëria kontestuese është 

e evidentuar nga v.60-ta si P.SH. në emër të  komunës së paditurës, e në llogari të këtij fakti, veç 

tjerash, flasin ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë, Certifikatat përkatëse pronësore dhe shkresat 

tjera  lëndës. Prandaj, nga këtu, përkitazi me pretendimin e tillë të paditësve, nuk mund të bëhet 

fjalë për posedimin me mirëbesim e me këtë as për fitimin e pronësisë me parashkrim fitues 

sikundër parashihet me dispozitën e nenit 28.4 të Ligjit të sipër përmendur, sipas të cilës, përveç 

posedimit të sendit dhe kohëzgjatjes së posedimit prej 20 viteve, kërkohet që posedimi të jetë edhe 

me mirëbesim, gjë që, siç u sipër theksua, këtu nuk është rast.  

            Në kontekstin e mësipërm, duhet pasur parasysh se edhe me dispozitën e nenit 11 të Ligjit 

për rrugët, nr.2003/11, parashihet se “ Asnjë personi juridik ose fizik nuk i miratohet  kërkesa për 

bartjen e pronësisë në rrugë publike ose  ndaj një pjese të rrugës publike”. Në  nenin 1 të Ligjit për 

ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugët nr.2003/11, përkitazi me përkufizimet,veç tjerash, 

thuhet se ” Rrugë e pa kategorizuar ”  nënkupton rrugë e cila nuk është e caktuar si rrugë publike, 

por shfrytëzohet për komunikacion si rruga për shfrytëzimin e pyjeve, rruga e liqeve akumulues, 

rruga për destinim bujqësor e të ngjashme”, ndërsa, po ashtu, me nenin 2 të Ligjit për ndryshimet 

dhe plotësimet e ligjit të sipër cekur, parashihet veç tjerash, se “ Rrjetin e rrugëve e përbëjnë : 

Autoudha, rrugët nacionale, rrugët regjionale, rrugët lokale, rrugët në vendbanime, rrugët urbane, 

rrugët lidhëse dhe të pa kategorizuara”, nga të cilat dispozita rezulton  katërçipërisht  se rrugët janë 

e mirë publike dhe në interes të përgjithshëm shoqëror dhe të mbrojtura me ligj. 

Për arsyet e sipërpërmendura revizioni i paditësve u refuzua si i pa themeltë, ndaj, sipas  

dispozitës së nenit  222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Rev.nr.160/2022 datë 24.08.2022 

                                             

                                                                      

                    Kryetar i kolegjit, 

                        Mr.sc. Muhamet Rexha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                         

  

  

  


