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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Erdogan Haxhibeqiri, 

kryetar, Albert Zogaj dhe Fejzullah Rexhepi , anëtarë, në çështjen juridike të paditësit S. H., 

Rruga ... , ...  të cilin me autorizim e përfaqëson D. O., av, nga ... , kundër të paditurës Kompania 

Rajonale e Ujësjellësit  Sh.a , me seli në Prishtinë , të cilin me autorizim e përfaqëson F. B. , 

nga Prishtina  , për shkak të vërtetimit të drejtës së pronësisë, duke vendosur përkitazi me 

revizionin e të autorizuarit të paditësit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës Ac.nr.4292/2017- datë 3.7.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 3.12.2020, mori 

këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësit, paraqitur kundër aktgjykimit të  Gjykatës së Apelit 

të Kosovës Ac.nr.4292/2017- datë 3.7.2019,    

 

A  r  s  y e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e  Gjykatës së Apelit të Kosovës  Ac.nr.4292/2017- datë 3.7.2019,është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e  paditësit  , dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në  Prishtinë C.nr.1383/2013 i  datës 24.4.2017 , me të cilin  është refuzuar si e pabazuar 

kërkesëpadia e paditësit që të vërtetohet se është pronar i paluajtshmërisë  në sipërfaqe prej 

0.65,00 ha , si pjesë e ngastrës kadastrale ...,ZK Kolovicë, Komuna e Prishtinës , në vendin e 

quajtur ‘’...’’, në gjatësi mesatare 159 m dhe gjerësi mesatare 41 m, e cila kufizohet , nga veriu 
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, me pjesën e parcelës (722),në gjatësi prej 167,41 m, nga lindja , me parcelat ... dhe ..., në 

gjatësi prej gjithsejtë 36,75 m , nga jugu , me pjesën e parcelës (...), në gjatësi prej 151,5 m dhe 

nga perëndimi , me parcelën ..., në gjatës prej 46,83 m, ashtu që të detyrohet e paditura  që 

paditësit t’ia njohë këtë drejtë  dhe t’i dorëzoj  në posedim , ose t’i paguaj kundërvlerën e kësaj 

toke sipas çmimit të tregut , në afat prej 15 ditësh , nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi , nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

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

paditësit për shkak zbatimit të gabuar të drejtës materiale  me propozim që aktgjykimet e 

gjykatave të instancës më të ulët të prishen dhe çështja  të kthehet në rigjykim në gjykatën e 

shkallës së parë.  

Duke vlerësuar aktgjykimin e goditur në bazë të nenit 215 të LPK, kjo Gjykatë ka gjetur se: 

Revizioni i paditësit  është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton  se paraardhësi juridik  i paditësit , tani i ndjeri R. O. , ka qenë 

pronar i patundshmërisë  si ngastër kadastrale  nr ... , në sipërfaqe prej 0.65.00 ha  në ZK 

Prishtinë. Në bazë të vendimit të Komisionit  Popullor të Rrethit të Prishtinës  me nr ...  datë 

17.4.1949 i është eksproprijuar patundshmëria  e paraardhësit të paditësit , tani të ndjerit R. O. 

, si pjesë e tanishme të ngastrës ... , ZK ... , Komuna e Prishtinës , në sipërfaqe prej 65 ari. Në 

procedurë të eksproprijimit  ish pronari nuk ka kontestuar eksproprijimin, por ka kërkuar 

kompensim një pronë tjetër nga fondi i pronës shoqërore , e cila kërkesë nuk është aprovuar.  

Paditësi pretendon se toka e eksproprijuar nuk është shfrytëzuar për qëllime për çka është 

eksproprijuar , dhe se nuk janë bërë kurrfarë investimesh  dhe se paditësi ka qenë gjithmonë në 

posedim të saj. Paditësi me kërkesëpadinë e paraqitur  kërkon  të vërtetohet e drejta e pronësisë  

në ngastrën kontestuese  në sipërfaqe prej 65 ari , si pjesë e ngastre ..., ZK ... , Komuna e 

Prishtinës , në vendin e quajtur ‘..., me kufijtë dhe kufitarë të caktuar nga eksperti i gjeodezisë 

. ose si kompensim të jepet një tokë tjetër ose të paguhet kundërvlera e patundshmërisë së 

eksproprijuar. 

Gjykata e shakllës së parë në bazë gjendjes së vërtetuar faktike , ka refuzuar kërkesëpadinë e 

paditësit si të pabazuar, duke vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit me arsyetim se me 

aktvendimin e Komisionit Popullor të Rrethit të Prishtinës nr. ... të datës 17.4.1949, si dhe nga 

ekspertiza e ekspertëve të gjeodezisë , është vërtetuar fakti se kjo patundshmëri është 

eksproprijuar  në favor të ish RSFJ , për nevojat e qytetit të Prishtinës  dhe atë nga ish pronari 

R. O., nga ... Në procedurë administrative , ish pronarit  i është caktuar çmimi për m2  në 
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shumën prej 7 dinarë .Sipas gjendjes faktike  patundshmëria kontestuese është e pa punuar , se 

në të janë hedhur mbeturinat  dhe se është e  pa shfrytëzueshme , kjo është vërtetuar me daljen 

në vend të gjykatës me ekspert të gjeodezisë . 

Gjykata e shkallës së parë sa i përket kompensimint për tokën e eksproprijuar  sipas çmimit të 

tregut ,  këtë kërkesë ka refuzuar  për shkak se kërkesa  e tillë është  e parashkruar  në kuptim 

të nenit 379 të Ligjit mbi marrëdhëniet e  detyrimeve ,pasi që paraardhësi juridik i paditësit 

vendimin  e eksproprijimit  e ka pranuar më datën 27.4.1949 , ndërsa padia është paraqitur në 

gjykatë me datën 27 janar 2006, domethënë pas afatit të paraparë prej 10 vjetësh . 

Gjykata e Apelit, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore të paditësit lidhur me aktgjykimin 

e atakuar, ka gjetur se ankesa e paditësit është e pabazuar. Gjykata e shkallës së dytë pranon në 

tërësi vlerësimin juridik të gjykatës së shkallës së parë si të rregullt dhe të ligjshëm, për arsye 

se aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe aplikim të gabuar të së drejtës materiale.  

Sipas vlerësimit edhe të gjykatës së shkallës së dytë, rezulton se ngastra me nr. ..., i është 

eksproprijuar paraardhësit juridik të paditësit tani të ndjerit R. O., në favor të ish RSFJ dhe atë 

me aktvendimin e Komisionit Popullor të Rrethit në Prishtinë me nr. ... të datës 17.04.1949 për 

të cilën është caktuar çmimi  për kopmesnim  për 1 m2 prej 7 dinarëve.  Paraardhësi i paditësit 

është kompensuar për pronën e eksproprijuar sipas çmimit të cekur më lart. Se paraardhësi i 

paditësit është kompensuar për pronën e eksproprijuar, kjo vërtetohet edhe nga ekspertiza e 

ekspertit të gjeodezisë M.M.e datës 18.05.2011. Sipas gjykatës së shkallës së dytë, paditësi nuk 

ka mundur të fitojë të drejtën e pronësisë në ngastrën kontestuese në bazë të parashkrimit fitues, 

pasi që nuk plotëson në mënyrë kumulative  kushtet  për fitimin e drejtës së pronësisë në bazë 

të parashkrimit fitues në bazë të nenit 28 paragrafi 4 të Ligjit Themelor për Marrëdhënie 

Themelore Juridiko-Pronësore. Përveç të cekurave më lart, gjykata e shkallës së dytë vlerëson 

se paditësi ka humbur afatin për të kërkuar dëmshpërblimin dhe se kërkesa për kompensim 

është parashkruar në kuptim të nenit 379 dhe 380 të LMD, njëherit kjo kërkesë është e 

pathemeltë për arsye se paraardhësi i paditësit për pasurinë e eksproprijuar është kompensuar.  

Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga gjendja e këtillë e çështjes, ka gjetur se gjykata 

e shkallës së dytë dhe ajo e shkallës së parë drejt kanë zbatuar dispozitat e procedurës 

kontestimore dhe të drejtën materiale, kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e 

pabazuar.  Aktgjykimi i goditur nuk përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore për të cilat kjo Gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 215 të 
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LPK-së. Në mbështetje të gjendjes së përshkruar të çështjes, kjo Gjykatë gjen se gjykata e 

shkallës së dytë ka dhënë arsye të mjaftueshme në mbështetje të konstatimeve të saja lidhur me 

aktgjykimin e goditur. Faktet të cilat i ka vërtetuar gjykata e shkallës së dytë nuk vijnë në pyetje 

ligjshmërinë e aktgjykimit.  Nga ana e gjykatës së shkallës së dytë janë vlerësuar të gjitha 

pretendimet ankimore, për të cilat janë dhënë arsye të mjaftueshme dhe bindëse të cilat janë të 

pranuara edhe nga Gjykata Supreme.  

Nuk qëndrojnë thëniet e revizionit se gjykatat e instancës më të ulët, gjatë shqyrtimit të 

kërkesëpadisë së palës paditëse gabimisht kanë zbatuar Ligjin mbi Eksproprijimin e Kosovës 

të vitit 1978, përkundër faktit që shpronësimi i pronës lëndore është bërë më 27.04.1942 dhe 

se në këtë kohë ka qenë i aplikueshëm Ligji për Eksproprijimin e pronës së patundshme të 

Jugosllavisë, nr. 281947 e datës 04.04.1947, nga fakti se në këtë çështje juridike nuk është 

vlerësuar ligjshmëria e aktit administrativ, gjegjësisht vendimit për eksproprijim, por kërkesa 

e paditësit për vërtetimin e drejtës së pronësisë në ngastrën kontestuese apo kërkesa alternative  

për kompensim të patundshmërisë së eksproprijuar.  

Sa i përket kërkesë padisë së paditësit, për fitimin e drejtës së pronësisë në bazë të parashkrimit 

fitues, gjykatat e instancës më të ulët më të drejtë kanë vlerësuar se paditësi nuk ka provuar se 

i njëjti ka fituar të drejtën e pronësisë në parashkrim fitues, ashtu siç parashihet me nenin 28 

paragrafi 4 të LTHMPJ-së, që ka qenë në fuqi në kohën e krijimit të raportit juridik. 

Kompensimi i drejt për patundshmëri që ka kaluar në pronësi shoqërore në bazë të Ligjit për 

Eksproprijim, që ka qenë në fuqi, kryhet sipas detyrës zyrtare, dhe po qe se marrëveshja për 

kompensim nuk arrihet brenda afatit, organi kompetent administrativ sipas detyrës zyrtare 

është  detyruar që vendimi për eksproprijim me shkresat e  lëndës t’ia  përcjell gjykatës 

kompetente që të caktojë kompensimin. Vendimi për eksproprijim të pronës së paraardhësit të 

paditësit është i datës 27.04.1949, paditësi padinë e ka paraqitur  më 27.01.2006, çka do të thotë 

jashtë afatit të paraparë në bazë të nenit 379 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve.   Njëherit 

nga raporti i ekspertit të gjeodezisë M. M. e datës 18.05.2001, rezulton se ish pronari për 

pasurinë e eksproprijuar është kompensuar sipas tarifave në fuqi, prandaj nuk qëndrojnë thëniet 

e revizionit se paditësi dhe paraardhësi i tij juridik nuk janë kompensuar për pasurinë e 

eksproprijuar.  

Sipas nenit 1 Protokollit 1 të Konventës Evropiane për Drejtat e Njeriut është përcaktuar se çdo 

person fizik ose juridik ka të drejtë të gëzoj pasurinë e tij në mënyrë paqësore. Askush nuk 

duhet të privohet nga pasuria e tij, përveç kur kjo bëhet për interesin publik dhe në përputhje 
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me kushtet e parashikuara me ligj dhe me parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare.  

Megjithatë, dispozitat e mësipërme në asnjë mënyrë nuk duhet të shkelin të drejtën e një shteti 

për t’i zbatuar ligjet që i konsideron të nevojshme për kontrollimin e përdorimit të pronës në 

përputhje me interesin e përgjithshëm ose për sigurimin e pagimit të taksave ose kontributeve 

të tjera ose të gjobave. Nga ajo që u tha më lartë vërtetohet se paraardhësit të paditësit i është 

marrë pasuria e tij  për interesin publik në përputhje me kushtet e përcaktuara me ligj për të 

cilën i është caktuar edhe kompensimi adekuat. Prandaj, thëniet e revizionit se në rastin konkret 

është bërë shkelje e nenit 1 të protokollit 1 të KEDNJ-së  janë të  pabazuara është e pabazuar. 

Nga arsyet e dhëna më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e në pajtim me nenin 

222 të LPK. 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

            Rev.nr.232/2020 datë 3 dhjetor .2020 
                                                                                                                           
 

              Kryetar i kolegjit, 

         Erdogan Haxhibeqiri 
 

 

 


