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PARATHËNIE
Prona dhe mbrojtja e saj, si një e drejtë fondamentale e njeriut, përfaqëson
detyrimin e secilit vend që me legjislacion sipas standardeve ndërkombëtare ta
parasheh dhe mbrojë këtë të drejtë, por njëkohësisht kjo përfaqëson edhe një sfidë
për vetë sistemin gjyqësor në kontekstin e ofrimit të mbrojtjes gjyqësore sipas
standardeve për të drejta e njeriut.
Ndryshimet ligjore që kanë ndodhur në vitet e fundit lidhur me mënyrën e
rregullimit të marrëdhënieve pronësore, ndryshimi i sistemit shoqëror lidhur me
pronën dhe llojet e pronës, transaksionet joformale të bartjes së pronës në të
kaluarën, mos shqyrtimi i trashëgimisë dhe mos kalimi formal i pronës në
trashëgimtarët si dhe rrethanat tjera sociale e shoqërore, kanë ndikuar që numri i
rasteve pronësore në gjykatat tona të jetë tejet i madh. Praktika gjyqësore për
çështje të tilla, përballet me sfida të mëdha të cilat nuk janë adresuar në mënyrë
unike në sistemin gjyqësor, gjë që ka ndikuar drejtpërdrejt në sigurinë juridike
dhe në besueshmërinë e publikut në gjykata.
Gjykata Supreme e Kosovës në kuadër të juridiksionit të saj si gjykatë e
vlerësimit të ligjshmërisë së vendimeve gjyqësore të instancave më të ulëta,
përmes shqyrtimit dhe vendosjes sipas mjeteve të jashtëzakonshme, e gjithashtu
si gjykatë e vendosjes së standardeve të praktikës gjyqësore të cilat duhet të
respektohen nga gjykatat e instancave më të ulëta, synon që përmes aktivitetit të
saj të mbështesë drejtpërsëdrejti rritjen e performancës gjyqësore përmes rritjes
së efikasitetit, rritjes së cilësisë, rritjes se transparencës dhe rritjes se
besueshmërisë së publikut në gjyqësor. Në kuadër të këtij juridiksioni dhe
synimi, me ndihmën e USAID-it, respektivisht Projektit për të Drejtat Pronësore,
Gjykata Supreme e Kosovës, përmes kësaj përmbledhje të praktikës gjyqësore
për çështje pronësore, i adreson disa nga çështjet me të përditshme dhe më
sfiduese për të gjitha nivelet e gjykatave.
Kjo përmbledhje e praktikës gjyqësore për çështjet pronësore, me këtë përmbajtje
dhe me këtë strukturë, është një mënyrë e re e adresimit të çështjeve me rendësi
nga praktika gjyqësore përmes së cilës Gjykata Supreme e Kosovës, synon që të
lehtësoj qasjen e secilës gjykatë, përkatësisht përdorues në praktikën e Gjykatës
Supreme.
Përmbledhja e praktikës gjyqësore për çështje pronësore është e strukturuar në
atë mënyrë që përdoruesi lehtësisht ta gjej çështjen apo problematikën që i
intereson. Kjo për shkak së në kuadër të kësaj përmbledhje janë përfshirë disa
nga institutet kryesore që i referohen çështjeve pronësore, janë dhënë komente
për mënyrë e zbatimit të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me institutin e
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përzgjedhur, janë përmbledhur disa raste të të gjitha instancave gjyqësore për
secilin institut dhe janë dhënë komente për secilin rast të përmbledhur.
Përmbledhja është projektuar të jetë një referencë e shpejtë, jo një diskutim
akademik dhe teorik i instituteve apo i çështjeve ligjore. Në këtë kontekst është
bërë përpjekje që teksti i përmbledhjes të jetë i organizuar dhe i strukturuar në
atë mënyrë që secili përdorues të ketë qasje të lehtë në të, në mënyrë që me
lehtësi ta gjej secilin institut, komentim të dispozitave që i referohen institutit
përkatës, rastin apo përmbledhjen e rasteve.
Fokusi i përmbledhjes është ofrimi zgjidhjeve meritore për çështje të ndryshme
pronësore dhe jo procedurale, megjithatë në disa raste ka qenë krejt e pamundur
që të bëhet shmangia e çështjeve procedurale. Përmbajtja e komenteve për
zbatimin e dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me institutet që janë përfshirë në
kuadër të kësaj përmbledhje për çështje pronësore dhe komentet për
përmbledhjen e rasteve, synojnë që t’i shërbejnë përdoruesit si rekomandime jo
vetëm për përfundimet meritore të çështjeve që ata i vendosin, por edhe si
rekomandime që udhëzojnë gjyqtarët për standardet që duhet të garantohen nga
ana e gjykatave gjatë zhvillimit të proceseve gjyqësore.
Përmbledhja e praktikës gjyqësore për çështje pronësore nuk mund të shërbejë si
burim formal i referuar në vendimet gjyqësore, por mund të shërbejë si burim që
ndihmon gjyqtarët që të interpretojnë në mënyrë të duhur normën ligjore,
ndihmon në zhvillimin e procesit gjyqësor dhe si përfundim ndihmon në
kualifikimin e fakteve të çdo rasti kontestues në mënyrë adekuate me normën e
cila duhet të zbatohet si bazë për përfundimin e rastit.
Duke i falënderuar të gjithë kontribuuesit që mundësuan botimin e kësaj
përmbledhje, i nxisim të gjithë përdoruesit që komentet e tyre t’i adresojnë në
Gjykatën Supreme, pasi që synimi ynë është që kjo mënyrë e prezantimit të
praktikës gjyqësore të shndërrohet në traditë të kësaj gjykate.

Enver Peci
Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës
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I. FITIMI I PRONËSISË ME PARASHKRIM FITUES
Dispozitat ligjore: Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore neni 40,
paragrafin 1, dhe Ligji mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore
(LMTHJP) Neni 28, paragrafi 4.
Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore në nenin 40, paragrafin 1,
përcakton se: “Personi i cili me mirëbesim e ka njëzet (20) vjet në posedim të
pandërprerë një paluajtshmëri, ose pjesë të saj, e fiton pronësinë në të”.
Ligji mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore (LMTHJP), fitimin e
pronësisë me parashkrim fitues e kishte të rregulluar me dispozitën e nenit 28,
paragrafin 4, me të cilën përcaktonte se:“Mbajtësi me mirëbesim i sendit të
paluajtshëm, mbi të cilin tjetri ka të drejtën e pronësisë, fiton të drejtën e
pronësisë mbi këtë send me parashkrim fitues me kalimin e kohës prej 20
vjetësh”.
Komentet për mënyrën e zbatimit të dispozitave të cituarara - Dispozita e
nenit 40, paragrafit 1, të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, i
referohet fitimit të pronësisë me parashkrim fitues (pa titull). Në të drejtën
sendore, parashkrimi fitues ose që ndryshe quhet edhe usucapio, është titull
juridik për fitimin e të drejtës së pronësisë në mënyrë origjinere.
Parashkrimi fitues pa titull (i pa kualifikuar) si mënyrë e fitimit të pronësisë, në
praktikën gjyqësore paraqitet si një çështje me rendësi, sepse, në gjykatat tona,
rastet e natyrës së tillë janë shumë të shpeshta. Kjo për arsye se në të kaluarën
jeta juridike në përgjithësi, e veçanërisht e bartjes së pronësisë me titull juridik
(punë juridike), nuk ka qenë një marrëdhënie lehtësisht e formalizuar. Arsyet e
ndjekjes së praktikave joformale të transferimit të pronësisë kanë qenë të
natyrave të ndryshme sikur: pengesa burokratike/administrative për qarkullimin
e pronësisë në periudha të caktuara, pengesa për bartjen e pronësisë në mes të
personave të nacionaliteteve të ndryshme, mungesa e shqyrtimit të trashëgimisë,
e drejta zakonore, etj. Këto arsye kanë ndikuar kryesisht që të zhvillohet një
formë e tillë e qarkullimit të patundshmërive, pa i respektuar kushtet formale për
bartjen e pronësisë nga një subjekt në subjektin tjetër përmes punës juridike.
Në vitet e fundit, interesi juridik i shumë poseduesve, që kanë në posedim pronat
e paluajtshme, ka ndikuar që të njëjti t’u drejtohen gjykatave më kërkesa që ata
të konfirmohen si pronarë të patundshmërive të cilat i kanë në posedim. Si
pasojë e numrit të madh të rasteve, si dhe për shkak të specifikave me të cilat janë
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paraqitur këto raste, në praktikën gjyqësore konstatohen sfida në funksion të
krijimit të një praktike gjyqësore unike lidhur me zbatimin e dispozitave për
fitimin e pronësisë me parashkrim fitues.
Nga analiza e shumë vendimeve gjyqësore që janë mbledhur nga praktika e
Gjykatës Supreme të Kosovës, lidhur me rastet e kërkesëpadive për fitimin e
pronësisë me parashkrim fitues, në mënyrë të përgjithësuar mund të konkludohet
se praktika e gjykatave të instancave me të ulëta përballët me këto sfida:
-

Zhvillimi i procedurës gjyqësore e cila garanton objektivitet dhe
ligjshmëri në veprimtarinë e gjykatës dhe të subjekteve të tjera të
përfshira në procedurën gjyqësore, më qëllim të identifikimit të fakteve
vendimtare dhe marrjes së provave përkatëse për të provuar faktet
kontestuese;
- Vlerësimi i kërkesave ligjore të kërkuara me dispozitën e cituar më lartë,
për të vlerësuar në mënyrë objektive nëse plotësohen kumulativisht të
gjitha kërkesat e ligjit për të vendosur mbi themelësinë e kërkesëpadisë
- vërtetimi i pronësisë me parashkrim fitues;
- Vendosja në çështjet e pronësisë ku objekt kontesti është prona
shoqërore; dhe
- Vlerësimi i afateve të parashkrimit fitues në rastet e poseduesit të
kualifikuar në raport me poseduesin e pakualifikuar.
Për të pasur një ide më të qartë dhe mjaftueshëm të zhvilluar, mund të
konkludohet se për mënyrën e fitimit të pronësisë me parashkrim fitues, në
kuptim të dispozitës së cituar, duhet të plotësohen në mënyrë kumulative disa
kushte ligjore, e të cilat duhet të provohen në procedurë gjyqësore.
Për fitimin e pronësisë, sipas kësaj mënyre të fitimit, duhet të plotësohen këto
kushte:
-

Sendi duhet të jetë i paluajtshëm;
Posedimi i sendit me mirëbesim; dhe
Të kaloj koha e caktuar me ligj.

Sendi duhet të jetë i paluajtshëm dhe në qarkullim - kushti i parë për të
vërtetuar të drejtën e pronësisë të një subjekti sipas dispozitës së cituar, është që
sendi të jetë i paluajtshëm. Në këtë rast, sendi i paluajtshëm duhet të ketë identitet
në atë mënyrë që i njëjti duhet të jetë i regjistruar në regjistrin për regjistrimin e
të drejtëve në pronën e paluajtshme si pronë e një subjekti tjetër (pronari i
regjistruar në kohën kur fillon kontesti). Përveç kësaj, është me rendësi të
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theksohet se sendi i paluajtshëm duhet të jetë send i lirë në qarkullim. Thënë
thjeshtë pronësia e të njëjtit duhet të jetë e bartshme - transferueshme, në të
kundërtën nuk do të mund të fitohej më parashkrim fitues.
Një çështje logjike që ngrihet për diskutim në këtë rast është ajo nëse do të mund
të njihej pronësia e sendit të paluajtshëm në pronësi shoqërore me parashkrim
fitues.
Kësaj çështje/pyetje duket se dispozitat ligjore nuk i japin përgjigje shumë të
qartë, megjithatë, pas ndryshimeve të vitit 1996, praktika gjyqësore duket se e
përkrah konceptin e barazisë së pronës private me atë shoqërore sa i përket
parashkrimit fitues.
Ligji mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore (LMTHJP) me dispozitën
e nenit 29 ka përcaktuar se: “Mbi sendin në pronësi shoqërore, e drejta e
pronësisë nuk mund të fitohet me parashkrim fitues”. LMTHPJ në vitin 1996 ka
pësuar ndryshime dhe me këtë rast është fshirë neni 29 i ligjit, dhe nga kjo
konkludohet se është bërë barazimi i pronës, pavarësisht llojit të saj dhe
rrjedhimisht është mundësuar që të rrjedh afati i parashikimit fitues edhe për
pronat shoqërore, respektivisht të njihet pronësia me parashkrim fitues.
Megjithatë lidhur me barazimin e pronësisë (mundësinë e fitimit të pronësisë me
parashkrim fitues në pronën shoqërore), në praktikën gjyqësore paraqiten të
paktën dy çështje për diskutim dhe atë:
-

-

Cili do të ishte efekti i zbatimit të ndryshimeve të vitit 1996, nëse do të
pranohej se këto ndryshime janë të vlefshme, respektivisht se është
legjislacion i aplikueshëm (pra a do të kishte efekt retroaktiv ky ndryshim
apo vlefshmëria do të ishte vetëm pas vitit 1996, sa i përket rrjedhjes se
aftit të parashkrimit); dhe
A duhet të njihet pronësia sipas ndryshimeve të vitit 1996, me
parashkrim fitues edhe në pronën shoqërore.

Në çështjen e parë të ngritur duket se konkluzioni gjyqësor është i qartë dhe
madje edhe praktika gjyqësore konstaton se ndryshimet e vitit 1996 nuk mund të
vlejnë në mënyrë retroaktive. Për pamundësinë e zbatimit të ndryshimeve të
LMTHPJ-së, ekzistojnë vendime gjyqësore të Gjykatës Supreme të Kosovës, të
cilat në mënyrë të qartë e shprehin pikëpamjen se, edhe në qoftë se njihet
mundësia e parashkrimit fitues në pronën shoqërore, atëherë afati do të fillojë të
rrjedhë nga momenti i hyrjes në fuqi të ndryshimeve, respektivisht të fshirjes së
nenit 29 të LMTHPJ-së .
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Çështja e dytë e ngritur duket se në praktiken gjyqësore nuk është trajtuar në
masë të duhur dhe rrjedhimisht edhe mënyra e veprimeve nga ana e gjykatave
mund të jetë e ndryshme. Për të konsoliduar një opinion më adekuat lidhur me
mundësinë e zbatimit të ndryshimeve të vitit 1996 është e nevojshme t’i
referohemi akteve të cilat përcaktojnë se cili legjislacion është i aplikueshëm në
Kosovë.
Pas vendosjes së administratës ndërkombëtare në Kosovë në vitin 1999, është
nxjerrë Rregullorja e UNMIK-ut, Nr. 1999/24, për ligjin në fuqi në Kosovë, me
të cilën në nenin 1, paragrafin 1, është përcaktuar se ligji në fuqi në Kosovë
përfshinë:
-

-

Rregulloret e shpallura nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të
Përgjithshëm dhe instrumentet ndihmëse të nxjerra në përputhje me to;
dhe
Legjislacionin në fuqi i Kosovës më 22 mars 1989.

Në paragrafin 2, të nenit të njëjtë është përcaktuar se: “Në qoftë se një gjykatë e
juridiksionit kompetent, një organ ose një person që duhet të zbatoj një dispozitë
të legjislacionit, konstaton se një çështje ose një situatë nuk mund të mbulohet
nga legjislacioni i përcaktuar në paragrafin 1.1 të kësaj rregulloreje, por
mbulohet nga një ligj tjetër në fuqi në Kosovë pas 22 marsit 1989, i cili nuk është
diskriminues dhe është në përputhje me nenin 1.4 të kësaj rregulloreje, atëherë
gjykata, organi ose personi, si përjashtim, e zbaton atë ligj”.
Ndryshimet e vitit 1996 në LMTHJP-së, përkitazi me fshirjen e nenit 29, nuk
mund të kualifikohen si diskriminuese, por dilema për zbatimin e këtyre
ndryshimeve buron nga ajo se çka në fakt është konsideruar legjislacion i
aplikueshëm sipas rregullores së UNMIK-ut, 1999/24.
Nga interpretimi i dispozitës së cituar të paragrafit 2 të Rregullores, na rezulton
se për ta zbatuar një ligj apo edhe ligjin e ndryshuar, të nxjerrë pas vitit 1989,
duhet të plotësohen dy kushte: 1) që një çështje ose një situatë nuk mund të
mbulohet nga legjislacioni i përcaktuar në paragrafin 1.1 të Rregullores; dhe 2)
që dispozita e aplikuar e ligjit të nxjerrë pas vitit 1989 të mos jete diskriminuese.
Nuk ka asnjë dilemë se ndryshimet e vitit 1996, për fshirjen e nenit 29, nuk janë
diskriminuese, por në këtë rast çështja e parashkrimit në pronën shoqërore
paraqet një situatë e cila është e mbuluar me legjislacionin e nxjerrë para vitit
1989.
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Përveç kësaj në LPDTS, nenin 1, paragrafin 5, përcaktohet se: “Dispozitat e këtij
ligji nuk aplikohen në të drejta sendore publike ose vlerat pasurore të
përbashkëta të cilat rregullohen me ligje të veçanta, përveç nëse në mënyrë
specifike parashihet ndryshe me këtë ligj”.
Nga dispozita e cituar e LPDTS, rrjedh se pronësia shoqërore nuk është e
rregulluar me këtë ligj dhe rrjedhimisht as afatet e parashkrimit të përcaktuara
me këtë ligj, lidhur me atë lloj të pronës (pronën shoqërore), nuk janë të vlefshme
- zbatueshme.
Pavarësisht përmbajtjes së dispozitave të cituara, nga të cilat nuk rrjedh në
mënyrë të qartë mundësia e zbatimit të ndryshimeve të vitit 1996, në praktikën
gjyqësore, aq sa mund të kuptohet nga përmbajtja e vendimeve të deritanishme,
rrjedh se ndryshimet e vitit 1996 janë të pranueshme për zbatim. Nuk ka asnjë
rast të vetëm që Gjykata Supreme i ka njohur ndonjë subjekti të drejtën e
pronësisë me parashkrim fitues në pronën shoqërore, për shkak se Gjykata
Supreme është shprehur në mënyrë të qartë se afati i parashkrimit për pronën
shoqërore fillon të rrjedhë vetëm pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve të vitit 1996.
Në mënyrë indirekte, Gjykata Supreme është shprehur në disa vendime se në
rastet e caktuara nuk ka kaluar afati i parashkrimit pas vitit 1996, prandaj edhe
ka vendosur për refuzimin e kërkesave.
Pavarësisht ndryshimeve që kanë ndodhur në vitin 1996, e sipas të cilave është
bërë barazimi i pronës private me atë shoqërore sa i përket mundësisë së fitimit
të pronësisë me parashkrim fitues, edhe legjislacioni bashkëkohorë e dikton
nevojën e barazimit të pronës. Statusi i veçantë i pronës shoqërore në kuptimin e
mbrojtjes dhe cilësive të tjera ka qenë karakteristikë e shoqërive komuniste socialiste, ndërsa në shoqërinë demokratike prona është e barabartë pavarësisht
llojit. Përveç kësaj, në Kosovë është e zbatueshme drejtpërdrejtë Konventa
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe
Protokollet e saj, nga përmbajtja e të cilave rrjedh domosdoshmëria e barazimit
të pronës, sepse Konventa në kuptimin e mbrojtjes e trajton pronën në mënyrë
unike pavarësisht llojit të saj.
Gjykatat në kontestet e ardhshme gjyqësore duhet të kenë vëmendje të veçantë
në rastet kur objekt kontesti është prona shoqërore, për shkak se me njohjen e
konceptit se janë të pranueshme ndryshimet e vitit 1996, numri i lëndëve nëpër
gjykata mund të pësojë rritje të dukshme, por në rastet e tilla nuk duhet të jetë
vetëm kalimi i afatit përcaktues për fitimin e pronësisë, sepse njëri prej
elementeve thelbësor e përcaktues është edhe mirëbesimi i posedimit. Në rastet
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e tilla vlerësimi i mirëbesimit për posedimin bëhet në kontekstin e pyetjeve: Se a
e ka ditur poseduesi se sendi nuk është i tij, dhe a ka mundur ta dijë se sendin që
e mbanë nuk është i tij.
Posedimi i sendit me mirëbesim - është njëri prej kushteve që duhet të
plotësohet për t’u konfirmuar se poseduesi e ka fituar pronësinë në sendin e
paluajtshëm me parashkrim fituese. Posedimi duhet të jetë i vazhdueshëm dhe i
pandërprerë për periudhën prej 20 vitesh. Posedimi i vazhdueshëm nënkupton
posedimin e sendit vazhdimisht nën pushtetin e tij dhe të mos ketë pushuar
asnjëherë ushtrimin e pushtetit faktik mbi sendin. Natyrisht se ushtrimi i pushtetit
faktik mbi sendin nuk nënkupton se poseduesi në çdo kohe duhet ta posedoj
sendin fizikisht. Rastet e posedimit të sendit nga persona të tjerë të cilët e marrin
përkohësisht sendin në posedim nga poseduesi i cili e kërkon pronësinë me
parashkrim fituese nuk konsiderohen si ndërprerje e parashkrimit. Për shembull:
rastet e shfrytëzimit në kohe të caktuar të sendit me pëlqimin e poseduesit i cili e
kërkon pronësinë me parashkrim nuk konsiderohen ndërprerje e parashkrimit.
Thënë më thjeshtë edhe posedimi indirekt i sendit konsiderohet si posedim i
pandërprerë. Posedimi i sendit në mënyrë të pandërprerë nënkupton se poseduesi
nuk duhet ta humbë posedimin. Kur flasim për posedimin e vazhdueshëm
nënkuptojmë ruajtjen e posedimit, ndërsa mos ndërprerja e posedimit nënkupton
mos humbjen e posedimit.
Përveç kësaj, në kohën e nevojshme për parashkrimin fitues, llogaritet edhe koha
për të cilën paraardhësit e mbajtësit të tanishëm e kanë mbajtur sendin si mbajtës
me mirëbesim.
Posedimi si kusht për fitimin e pronësisë me parashkrim fitues sipas dispozitës
se nenit 40 paragrafi 1, të LPDTS është i vlefshëm vetëm nëse është me
mirëbesim. LPDTS nuk e bën përkufizimin e posedimit me mirëbesim, por vetëm
të posedimit me keqbesim. Me dispozitën e nenit 97, paragrafin 1, të LPDTS-së,
përcaktohet se: “Poseduesi është me keqbesim nëse ai ose detentori (mbajtësi) i
tij është në dijeni ose ka mundësi të dijë, se nuk kanë pasur të drejtë posedimi”,
ndërsa në paragrafin 2, të nenit të njëjtë, përcaktohet se: “Si posedues me
keqbesim konsiderohet edhe poseduesi nga çasti kur pronari kërkon kthimin e
sendit ose kur paraqitet kërkesa sipas nenit 95 të këtij ligji”.
Në kuptimin juridik mirëbesimi kuptohet si mungesë e dijes se një fakt nuk është
ashtu si pretendohet.
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Edhe nga konteksti i dispozitave të nenit 97 të LPDTS-së, rrjedh se posedim me
mirëbesim kemi atëherë kur poseduesi nuk e din që sendi që e mban nuk është i
tij, apo nga rrethanat e arsyeshme nuk kërkohet që ta dijë se sendi që e mban nuk
është i tij. Posedimi është me mirëbesim kur poseduesi nuk e ka ditur ose nuk
ishte i detyruar ta dinte se posedimi i tij është i paligjshëm. Mirëbesimi është i
prezumuar përderisa nuk vërtetohet e kundërta.
Konteksti i posedimit me mirëbesim duhet të kuptohet si sjellje e tillë e
poseduesit ndaj sendit të caktuar sikur ai të jetë pronari.
Sjellja e poseduesi si pronar mund të kuptohet si pjesa objektive e sjelljes dhe
pjesa subjektive. Sjellja objektive nënkupton anën e jashtme të sjelljes në atë
mënyrë që poseduesi i një sendi të paluajtshëm të jetë publik. Pra, thjeshtë të
dihet se kush është poseduesi. Sjellja e poseduesit në raport me sendin e caktuar
duhet të jetë sjellje e tillë sikurse sjellja e pronarit në raport me sendin, në atë
mënyrë që poseduesi të kryej të gjitha veprimet mbi sendin duke krijuar bindjen
që ai është pronari i vërtetë i sendit. Në qoftë se poseduesi nuk e posedon sendin
në mënyrë publike, por në mënyrë të fshehtë, atëherë ai nuk mund të bëhet pronar
i sendit të paluajtshëm. Sjellja publike në raport me sendin e caktuar nënkupton
mbajtjen e sendit, kujdesin për të dhe mbrojtjen e sendit nga veprimet e të tjerëve.
Pra, kërkohet një sjellje e atillë sikurse është sjellja e pronarit të vërtetë. Sjellja
subjektive nënkupton që poseduesi duhet ta ketë bindjen e brendshme dhe të sillet
me sendin si pronari i tij. Kjo bindje e brendshme duhet të jetë e harmonizuar
me sjelljen e jashtme dhe në këtë mënyrë të krijojë bindjen tek të tjerët se ai është
pronar i atij sendi.
Posedimi me mirëbesim në praktikën gjyqësore tek ne, shfaqet kryesisht në dy
mënyra.
Mënyra e parë e posedimit me mirëbesim na paraqitet kryesisht në rastet kur
poseduesi i sendit të paluajtshëm nuk ka dijeni për faktin se ai nuk është pronar
i sendit dhe në këtë rast poseduesi sillet në raport me sendin sikur ai të jetë pronar
i tij.
Pra, në kontekstin e këtyre rasteve, praktika gjyqësore tregon se kjo formë e
posedimit me mirëbesim shfaqet kryesisht te posedimi i pronave fqinjësore.
Zakonisht ndodhë që pronari i pronës fqinje e posedon edhe një pjesë të pronës
e cila kufizohet me pronën e tij, dhe në këtë mënyrë i njëjti nuk është fare në
dijeni se një pjesë e pronës që e posedon nuk është në pronësi të tij.
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Në vendin tonë, është e zakonshme që në shumë raste kufijtë kadastral të
patundshmërive konkrete të mos përputhen me kufijtë faktik të posedimit të
pronës.
Sipas kësaj rrethane, janë të shpeshta rastet kur kufijtë faktik të ndarjes së
patundshmërive janë të vendosur për një periudhë relativisht të gjatë, dhe të
njëjtit të mos jenë vendosur në kufijtë kadastral, prandaj në situata të tilla
poseduesit e pronës kanë mirëbesimin për shkak se të njëjtit nuk kanë pasur fare
dijeni që prona apo një pjesë e pronës e cila posedohet nga ana e tyre nuk është
në pronësi të tyre.
Në këto raste mirëbesimin e justifikon sjellja e poseduesve e cila në kuptimin
objektiv dhe subjektiv shfaqet si sjellje e pronarit në raport me sendin e caktuar.
Nuk janë të pakta rastet kur poseduesit e pronës e cila nuk është në pronësi të
tyre, posedimin e atyre pronave e kanë nga lindja si trashëgimtar të paraardhësve,
prandaj në raste të tilla, praktika gjyqësore përfundimisht e pranon posedimin me
mirëbesim.
Përveç kësaj, në kuadër të kësaj mënyre të posedimit kemi edhe transaksionet jo
formale të bartjes së patundshmërive, të cilat me rastin e marrëveshjeve për
shitjen/blerjen, pronën e kanë identifikuar me kufijtë faktik, dhe në këto raste po
ashtu në qoftë se konfirmohet edhe rrethana e kalimit të afatit, përsëri, praktika
gjyqësore e njeh posedimin me mirëbesim. Kjo për shkak se shitësi si posedues
paraprak ka demonstruar për një periudhë relativisht të gjatë sjelljen në raport me
sendin si pronar i sendit, dhe me rastin e bartjes së këtij sendi, blerësi nuk ka ditur
për faktin se kufijtë faktik të pronës nuk përputhen me kufijtë kadastral të pronës.
Edhe kjo është një situatë e cila në praktikën gjyqësore kualifikohet si posedim
me mirëbesim, për shkak se posedimi i pronës nga paraardhësi është bërë në
kufijtë faktik, dhe sjellja e poseduesit të ri në raport me sendin është si sjellje e
pronarit brenda kufijve faktik.
Mënyra e dytë e njohjes së posedimit me mirëbesim në praktikën gjyqësore i
referohet situatës kur palët kanë arritur marrëveshjen për shitblerjen e pronës,
mirëpo marrëdhënien e tyre të shitblerjes nuk e kanë formalizuar me një punë
juridike të vlefshme - kontratë formale të legalizuar në organin përkatës, dhe të
regjistruar në regjistrin për regjistrimin e të drejtave në pronën e paluajtshme. Më
lart janë shpjeguar arsyet se përse ishte zhvilluar një praktikë e tillë e realizimit
të transaksioneve joformale nga të cilat ka rezultuar se është bërë pagesa e
çmimit të blerjes dhe është bërë dorëzimi i pronës në posedim, mirëpo nuk është
bërë formalizimi i shitblerjes me punë të vlefshme juridike. Nëse nuk është
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respektuar procedura për formën dhe procedura për shitblerjen e paluajtshmërive
sipas Ligjit për Qarkullimin e Pasurisë së Paluajtshme, atëherë nuk ka qenë e
mundur të bëhet bartja e pronësisë. Megjithatë marrëveshja për shitblerjen dhe
dorëzimi i sendit që nuk është lidhur në formën e caktuar, sipas praktikës
gjyqësore, poseduesit të sendit i ka krijuar cilësinë e poseduesit me mirëbesim.
Pra, në praktikën gjyqësore rastet e transaksioneve joformale poseduesit i
krijojnë cilësinë e poseduesit me mirëbesim në qoftë se poseduesi është futur në
posedimin e pronës sipas një marrëveshje të pa formalizuar e cila nuk i plotëson
kushtet e titullit juridik të vlefshëm për bartjen e pronësisë, me kusht që shitësi
të jetë pronar i patundshmërisë së shitur.
Kalimi i afatit ligjor për fitimin e pronësisë me parashkrim fitues - përveç
posedimit me mirëbesim, kusht kumulativ për fitimin e pronësisë me parashkrim
fitues është edhe kalimi i afatit ligjor i cili duhet të jetë i vazhdueshëm dhe i
pandërprerë. Në procedurën e të provuarit gjykata duhet t’i kushtoj vëmendjen e
duhur vërtetimit të fakteve që janë vendimtare për të përcaktuar kohëzgjatjen e
posedimit nga ana e poseduesit të sendit i cili kërkon pronësinë me mbajtje. Ashtu
siç është thekuar edhe më lart, posedimi në afat të caktuar në mënyrë që të krijojë
pasojën ligjore, në këtë rast fitimin e pronësisë në mënyrë origjinere me
parashkrim fitues, duhet të jetë posedim i vazhdueshëm dhe i pandërprerë.
Koha e nevojshme për parashkrim fitues fillon të rrjedh ditën kur poseduesi
(mbajtësi) e ka krijuar posedimin mbi atë send dhe përfundon me kalimin e ditës
se fundit të kohës së nevojshme për përshkrimin fitues. Afati i parashkrimit mund
të ndalet dhe të ndërpritet. Ndërprerja e posedimit me mirëbesim nuk merret
parasysh nëse është bërë në mënyrë të kundërligjshme.
Rasti 1: Vërtetimi i të drejtës së pronësisë në bazë të shitblerjes dhe mbajtjes
Përshkrimi i rastit:
Paditësit Z.K dhe H.K kanë paraqitur padi për vërtetimin e të drejtës së pronësisë
në bazë të shitblerjes dhe mbajtjes, kundër të paditurve A.B dhe S.D, me të cilën
kanë kërkuar vërtetimin e pronësisë në gjysmën e ngastrës kadastrale nr.____, e
cila gjendet në vendin e quajtur “______”, me kulturë arë e kl. II, në sipërfaqe të
përgjithshme prej 0.54.03 ha, e regjistruar në fletën poseduese nr.__ ZK – __.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, C. nr 521/02, i datës 28.05.2003
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Gjykata e shkallës së parë, duke vepruar sipas padisë së paditësve Z.K dhe H.K,
e ka aprovuar në tërësi kërkesëpadinë për vërtetimin e të drejtës së pronësisë në
bazë të shitblerjes dhe mbajtjes në ½ të pjesës ideale të ngastrës kadastrale nr.__,
ndërsa pjesërisht e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve duke vendosur:
“I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësve, dhe VËRTETOHET se ndaj të
paditurve e ka fituar të drejtën e bashkëpronësisë në bazë të shitblerjes, dhe
mbajtjes në ½ pjesë ideale të ngastrës kadastrale nr.__, në vendin e quajtur
“______”, me kulturë arë e klasit të II-të, në sipërfaqe të përgjithshme prej
0.54.03 ha, e regjistruar në fletën poseduese nr.__ ZK – Gjilan, dhe të
DETYROHEN të paditurit që këtë të drejtë t’ua njohin paditësve dhe të
përmbahen dhe të durojnë që paditësit këtë sipërfaqe të bashkëpronësisë ta
regjistrojnë në emrin e tyre në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë.
II. PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditësve dhe OBLIGOHET i
padituri V.S., që paditësve t’ua kthejë dhe dorëzojë në pronësi pjesën e uzurpuar
të ngastrës kadastrale nr.___, me kulturë arë e klasit të II-të, në sipërfaqe prej
0.03.31 ha, e regjistruar në fletën poseduese nr.___, në emër të H.D, ashtu që
t’iu mundësojë paditësve që ta zgjerojnë sipërfaqen e tyre ekzistuese në jug-veri
nga kufiri ekzistues prej 5.30 m”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor, i ka administruar provat
relevante dhe atë: dëgjimin e palëve në cilësi të dëshmitarëve, si dhe dëshmitarë
të tjerë; vëzhgimin në vendin e ngjarjes me ekspertë të gjeodezisë.
Gjykata në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nuk ishte kontestuese në mes
të palëve ndërgjyqëse se prona kontestuese në vitin 1970, ishte shitur nga pronari
i saj, te H.D, (tani i ndjerë), i cili nuk kishte lënë trashëgimtar të rendit të parë,
dhe të njëjtën pastaj e kishte blerë tani i ndjeri S.B,(babai i të paditurit A.B). Ka
shtuar se më pas në interes dhe për llogari të paditësve nga i ndjeri S.B, pronën e
kishte blerë dëshmitari B.K, i cili në bazë të marrëveshjes për shitblerje, kishte
paguar edhe çmimin sipas kësteve të afatizuara, me ç’rast në ndërkohë S.B, (këtu
i ndjeri, xhaxhai i të paditurit të parë), kishte hequr dorë nga shitblerja e pjesës
së tij, dhe të njëjtën ia kishte shitur të paditurit V.S. Nuk ka qenë po ashtu
kontestues fakti se nga ana e gjeodetëve nuk është bërë ndarja fizike e pronës,
me ç’rast ka ardhur deri tek ndarja e njërës pjesë së blerë nga këtu i padituri V.S,
ndërsa pjesën tjetër më parë e kishin blerë paditësit, mirëpo kontestuese në mes
palëve ka qenë fakti se a ishin paditësit blerës së ½ së pronës kontestuese sipas
pretendimeve të tyre, dhe se a e kishte blerë i padituri V.S, më shumë se gjysmën
e pronës, dhe atë prej 0.31.40 ha, nga i ndjeri S.B.
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Rrethanat kontestuese gjykata i ka provuar me dëgjimin e dëshmitarëve, duke
konstatuar se dëshmitari B.K, e kishte blerë pronën nga vëllezërit tani të ndjerë
(S.B dhe S.B), për interes dhe llogari të paditësve, mirëpo me vonë këtu i ndjeri
S.B, kishte hequr dorë nga shitja e pjesës së tij, duke i shitur të njëjtën të paditurit
V.S, me ç’rast ka rrjedhë konkludimi se kjo pronë ishte pronësi e përbashkët, dhe
në pjesë të barabarta nga ½ të pjesës ideale, e të ndjerëve, (S.B dhe S.B), mirëpo
para shitjes së pronës, shitësit, këtu të ndjerët nuk e kishin bërë ndarjen fizike në
mes vete.
Gjykata duke ia falur besimin e dëshmive të dëshmitarëve, ka ardhur në
përfundim se kërkesëpadia e paditësve në ½ e pjesës ideale të pronësisë është e
bazuar, pasi që të njëjtit e kishin fituar të drejtën e pronësisë në bazë të shitblerjes.
Po ashtu, gjykata së bashku me ekspertët e kishte bërë shikimin në vendin e
ngjarjes, nga kishte konstatuar se paditësit e shfrytëzojnë sipërfaqen prej 0.23.70
ha, pjesë e ngastrës nr.____, ndërsa i padituri V.S, e shfrytëzon sipërfaqen prej
0.54.03 ha, me ç’rast është vërtetuar se paditësve u mungon sipërfaqja prej
0.03.31 ha, për t’u bërë barazimi prej ½ e pjesës ideale, e cila pjesë shfrytëzohet
nga i padituri V.S, andaj në këtë rast pjesa e paditësve duhet të zgjerohet në
drejtimin Jug-Veri, edhe për 5.30 metra, apo 0.03.31 ha, e cila pjesë duhet të
merret nga sipërfaqja të cilën e shfrytëzon i padituri V.S, pasi që i njëjti pa bazë
juridike e ka zmadhuar sipërfaqen e tij të tokës, andaj të njëjtën duhet ta lirojë
dhe t’ua mundësojë paditësve ushtrimin e pushtetit si titullar në bazë të shitblerjes
dhe mbajtjes.
Gjykata dëshmisë së të paditurit V.S, në cilësinë e dëshmitarit, dhe dëshmitarëve
të tjerë, nuk ua kishte falur besimin, pasi që nga këto dëshmi nuk ka mundur të
vërtetohet se i padituri V.S, me rastin e blerjes së pjesës së ngastrës kontestuese,
a e kishte blerë në sipërfaqen prej 0.31.40 ha, pasi që i ndjeri (S.B), në momentin
e shitjes së pjesës së tij, këtu të paditurit V.S, i njëjti ishte posedues i ½ pjesë
ideale, e cila arrin vetëm sipërfaqen prej 0.27.01 ha, dhe jo 0.31.40 ha, andaj në
qoftë se i padituri vërtetë e ka paguar çmimin edhe për pjesën prej 0.03.31 ha, i
njëjti mund të kërkoj nga trashëgimtarët e tij kthimin e parave si kundërvlerë,
pasi që të njëjtit janë pasuruar pa bazë.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 162/03, i datës 14.11.2003
Gjykata e Qarkut në Gjilan, duke vendosur lidhur me ankesën e të paditurit V.S,
të njëjtën e ka refuzuar si të pabazuar, ndërsa aktgjykimin e atakuar e ka vërtetuar.
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Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, ka gjetur se ankesa e të paditurit V.S,
është e pabazuar. Ka shtuar se përfundimi i gjykatës së shkallës së parë është i
bazuar, pasi që i njëjti ka mbështetje në provat e shtjelluara të cilat gjenden në
shkresat e lëndës, i njëjti përmban arsyetim të mjaftueshëm dhe bindës, të cilat i
ka pranuar edhe gjykata ankimore, dhe po ashtu edhe e drejta materiale është
zbatuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë.
Pretendimet ankimore të të paditurit, gjykata ankimore i ka vlerësuar si të
pabazuar, pasi që paditësit janë pronar të ½ pjesë ideale e patundshmërisë, e cila
është vërtetuar edhe me daljen në vendin e ngjarjes, nga është bërë e ditur se i
padituri e kishte uzurpuar sipërfaqen prej 0.03.31 ha, nga pjesa e paditësve, me
ç’rast paditësve duhet t’u mundësohet zgjerimi i sipërfaqes së tyre, nga sipërfaqja
e të paditurit, në drejtimin Veri-Jug, edhe për 5.30 metra, apo 0.03.31 ha, andaj
sipas kësaj gjendje të konstatuar faktike, gjykata e shkallës së dytë nuk e ka vënë
në dyshim përfundimin e gjykatës së shkallës së parë, si të drejtë dhe të ligjshëm.
Ka shtuar se gjykata e shkallës së parë po ashtu nuk ka bërë shkelje esenciale të
dispozitave të procedurës kontestimore për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas
detyrës zyrtare.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 32/2004, i datës 17.03.2005
Gjykata Supreme duke vepruar sipas revizionit të të paditurit V.S, ka vlerësuar
se i njëjti i është i bazuar, duke i anuluar vendimet e gjykatave të instancave më
të ulëta, dhe çështjen e ka kthyer në rigjykim dhe vendosje.
Ka shtuar se qëndrimet juridike të gjykatave më të ulëta në rastin konkret
paraqesin konstatim të gabuar të gjendjes faktike, me ç’rast ka ardhur deri te
zbatimi i gabuar i të drejtës materiale, pasi që gabimisht kanë vlerësuar se
paditësit-kundër paditurit, dhe të paditurit-kundër paditësit kanë fituar të drejtën
e pronësisë në bazë të kontratës gojore. Thëniet e të paditurit në revizion se
patundshmëria kontestuese evidentohet në emër të H.D, dhe jo në emër të
paditësve dhe të paditurve, Gjykata Supreme i ka pranuar si të bazuara, pasi që
për t'u fituar një e drejtë pronësore është e domosdoshme që personi i cili e
tjetërson pronën, i njëjti të jetë edhe pronar i pronës, në të kundërtën blerësi nuk
e fiton të drejtën e pronësisë në bazë të nenit 20 të Ligjit për Marrëdhëniet
Themelore Juridiko-Pronësore (LMThPJ). Ka shtuar se në bazë të nenit 33 të
LMThPJ-së, përcaktohet se: “në bazë të punës juridike e drejta e pronësisë mbi
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paluajtshmëritë fitohet me regjistrimin e saj në librat publik, ose në ndonjë formë
tjetër të përshtatshme, të parashikuar me ligj”.
Gjykata Supreme ka gjetur se gjykatat e instancave më të ulëta kanë bërë shkelje
thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, përkatësisht pjesa e
dispozitivit të gjykatës së shkallës së parë ku ceket se:“ t’iu mundësojë paditësve
që ta zgjerojnë sipërfaqen e tyre ekzistuese në drejtim veri-jug, nga kufiri
ekzistues për 5.30 ha”¸ nuk është i qartë, pasi që nuk janë përshkruar kufijtë e
ngastrës kadastrale nr. 384/3, po ashtu nuk është cekur se me cilat ngastra
kufizohet sipërfaqja kontestuese, kështu që nuk është bërë identifikimi i sigurt i
objektit të kontestit, gjë që e bënë të pa përmbarueshëm aktgjykimin, pasi që
aktgjykimi kondemnator me të cilin detyrohen të paditurit t’ia kthejnë paditësit
në posedim një pjesë të ngastrës kadastrale duhet të jenë të përcaktuar si
përmbajtja, masat dhe kufijtë e ngastrës.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Nga analiza e vendimeve të përmbledhura më sipër na rezulton se gjykata e
shkallës së parë e ka pranuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësve për
bashkëpronësi mbi bazën e shitblerjes dhe të mbajtjes në ½ të patundshmërisë
kontestuese, me arsyetimin si në përmbajtjen e arsyetimit të vendimit të gjykatës
së shkallës së parë.
Gjykata e Qarkut si gjykatë ankimore e ka pranuar përfundimin e gjykatës së
shkallës së parë dhe e ka vërtetuar vendimin me arsyetim si në përmbajtjen e
arsyetimit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë.
Gjykata Supreme si gjykatë e shkallës së tretë, në procedurën sipas mjeteve të
jashtëzakonshme nuk e ka pranuar përfundimet e gjykatave të instancave më të
ulëta, me arsyetimin se në rastin konkret e drejta materiale është zbatuar në
mënyrë të gabuar, për shkak se gjykata si titull juridik për fitimin e pronësisë i
është referuar punës juridike - kontratës. Gjykata Supreme konstaton se puna
juridike, respektivisht bartja e pronësisë sipas punës juridike përfaqëson mënyrë
derivative të fitimit të pronësisë, që nënkupton transferimin - bartjen e të drejtave
nga një subjekt në subjektin tjetër. Në rastin konkret gjykata konstaton se
përfundimi i pronësisë është i pa drejtë, për shkak se patundshmëria kontestuese
nuk figuron as në emrin e paditësve dhe të paditurve si palë ndërgjyqësore, por
figuron në emrin e një personi që nuk është palë ndërgjyqësore. Pra, në rastin
konkret ka qenë e domosdoshme që si palë në procedurë, respektivisht si i
legjitimuar pasivisht të jetë personi i cili është paraqitur në cilësinë e shitësit në
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emrin e të cilin figuron e regjistruar patundshmëria. Pra, për t'u plotësuar kushti
i legjitimitetit për një titull nga i cili pretendohet se pronari e nxjerrë të drejtën e
tij nga paraardhësi juridik i sendit të caktuar, domosdo si palë ndërgjyqësore
duhet të jetë subjekti, legjitimitetit i të cilit rrjedhë nga raporti juridik civil, në
këtë rast nga marrëdhënia kontraktuale.
Përveç kësaj gjykata i referohet edhe rrethanës se pronësia në bazë të punës
juridike fitohet me regjistrimin e saj në librat publik, gjë se në rastin konkret nuk
ka ndodhur. Nga kjo rrjedhë edhe konkludimi se puna juridike si titull për fitimin
e pronësisë do të jetë e vlefshme si e tillë vetëm në situatën kur e njëjta krijohet
nën kushtet e përcaktuara ligjore dhe regjistrohet në regjistrin përkatës për
regjistrimin e të drejtave në patundshmëri. Nëse puna juridike nuk i plotëson
konditat e vlefshmërisë ligjore për t'u regjistruar si titull për bartjen e pronësisë,
e njëjta nuk ka mundësi që në procedurë gjyqësore ta fitojë cilësinë e titullit të
vlefshëm për bartjen e pronësisë.
Situata e trajtuar në situatën konkrete kontestuese është shumë e rëndësishme
sepse konkludohet se nëse puna juridike nuk është regjistruar në regjistrin për
regjistrimin e të drejtave në patundshmëri, nga shkaku se të njëjtës i ka munguar
forma si kusht i veçantë për lidhjen e saj, atëherë në procedurën kontestimore kjo
punë juridike mundet që poseduesit të pronës t’ia krijojë vetëm cilësinë e
poseduesit me mirëbesim, por gjykata nuk mundet që punën juridike të pa
formalizuar ta konsiderojë dhe ta validizojë si titull për njohjen e të drejtës së
pronësisë.
Një çështje tjetër specifike që rrjedhë nga analiza e vendimeve të përmbledhura
më sipër është edhe fakti se gjykata e shkallës së parë e ka pranuar kërkesëpadinë
e paditësve pjesërisht mbi dy baza, dhe atë të punës juridike - shitblerjes dhe të
mbajtjes. Gjykata Supreme nuk e ka pranuar një përfundim të tillë për shkak se
në procedurë gjyqësore gjykata duhet të thellohet në kontestin e palëve në masë
të mjaftueshme për të konstatuar faktet vendimtare të cilat doemos duhet të
kualifikohen në raport me një bazë materiale ligjore, nga e cila rrjedhë
përfundimi se kërkesëpadia është e themeltë ose e pathemeltë.
Në rastin konkret, gjykata duhet të arsyetoj rrethanat faktike të konstatuara, pastaj
të arsyetoj mënyrën se si i ka provuar faktet kontestuese dhe të tregojë mënyrën
se si i ka kualifikuar ato fakte të provuara në raport me normën materiale.
Duket se gjykata e shkallës së parë në arsyetim të aktgjykimit veçanërisht i është
referuar rrethanave të cilat ndërlidhen me punën juridike - shitblerjen e
patundshmërisë të cilën deri në një masë edhe e ka arsyetuar pavarësisht se
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Gjykata Supreme si përfundim ka konstatuar se e drejta materiale është aplikuar
në mënyrë të gabuar, por gjykata ka dështuar të paraqes arsyet që i referohen
bazës së mbajtjes.
Përveç kësaj është shumë me rendësi që gjykatat të kenë në vëmendje se deri në
njëfarë mase procedura e të provuarit për konstatimin e fakteve duhet të
orientohet duke pasur në konsideratë natyrën e kërkesës dhe bazës specifike që
ka kërkesa nga e cila rrjedh se faktet e çështjes do të ndryshojnë varësisht nga
baza juridike e kërkesëpadisë. Pra, në rastin konkret gjykata e shkallës së parë
nuk ka mundur që t’iu referohet fakteve të njëjta për aplikimin e të dy bazave
ligjore, punës juridike - shitblerjes dhe mbajtjes. Përveç kësaj, duke i u referuar
dispozitave të LPK-së, gjykata nuk është e lidhur me bazën juridike të treguar në
padi, por baza diktohet nga gjendja faktike e konstatuar, dhe për një përfundim
lidhur me themelësinë e kërkesëpadisë gjykata nuk mund të referojë në dy baza
ligjore. Kjo nga shkaku se e drejta subjektive gëzon mbrojtje duke u referuar në
të drejtën objektive, por e drejta objektive kërkon individualizim të kërkesave
edhe sipas bazës.
Rasti 2: Padi për vërtetimin e të drejtës së pronësisë në bazë të shitblerjes dhe
mbajtjes
Përshkrimi i rastit:
Paditësi H.A, ka paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë, kundër të paditurës
Komuna __________ me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se është pronar i
shtëpisë - objektit banesor P+2+Nk, në sipërfaqe prej 133.80 m2, e cila shtrihet
në ngastrën kadastrale nr. 551, e evidentuar në fletën poseduese nr. 138 ZK
________j, dhe të vërtetohet se ka të drejtën e shfrytëzimit të tokës ndërtimore
në sipërfaqe prej 474.78 m2, apo 1/60 pjesë të ngastrës kadastrale nr. 551, në
sipërfaqe prej 02.82.76 ha, e evidentuar në fletën poseduese nr. 138 ZK
________.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, C. nr. 195/2009, i datës 24.06.2010
Gjykata e shkallës së parë, duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar duke vendosur:
“REFUZOHET NË TËRËSI SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditësit me të
cilën ka kërkuar që të vërtetohet se është pronar i shtëpisë - objektit banesorë
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P+2+Nk, në sipërfaqe prej 133.80 m2, e cila shtrihet në ngastrën kadastrale
nr.____, e evidentuar në fletën poseduese nr. 138 ZK ________, dhe të vërtetohet
se ka të drejtën e shfrytëzimit të tokës ndërtimore në sipërfaqe prej 474.78 m2,
apo 1/60 pjesë të ngastrës kadastrale nr.____, në sipërfaqe prej 02.82.76 ha, e
evidentuar në fletën poseduese nr.____ ZK ________”.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se në mes të palëve ndërgjyqësore nuk
ishte kontestues fakti se me aktvendimin VII. DE. ________, të datës 23.05.
____, të lëshuar nga Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë, është pezulluar
procedura ekonomike ndëshkimore, kundër Ndërmarrjes “________”, nga
________, si person juridik, dhe se paditësi si person përgjegjës sipas Ligjit mbi
Ndërtimin e Objekteve Investive, ka prezantuar dokumentacionin me të cilin i
është lejuar fillimi i ndërtimit dhe leja për ndërtim nga organet kompetente për
ndërmarrjen “________”, të cilën dëshmi e kishte konfirmuar edhe e paditura, se
paditësi ka zhvilluar veprimtarinë për prodhimin e bllokave. Mirëpo, kontestuese
ishte se a e ka fituar paditësi të drejtën e pronësisë me mirëbesim dhe parashkrim,
në paluajtshmërinë e evidentuar si pronë shoqërore.
Nga administrimi i provave gjykata ka vërtetuar se paditësi me asnjë dëshmi nuk
e ka argumentuar se i njëjti e ka shfrytëzuar energjinë elektrike në emrin të tij,
dhe po ashtu edhe nga dëgjimi i dëshmitarëve nuk është vërtetuar se paditësi e ka
shfrytëzuar ujësjellësin dhe energjinë elektrike për shtëpinë e tij.
Gjykata në cilësi të provës materiale kishte bërë administrimin e ekspertizës
gjeodezike nga kishte konstatuar se në ngastrën kadastrale nr.____, me kulturë
arë, fleta poseduese nr.____, pronë shoqërore, në sipërfaqe prej 02.82.76 ha,
është ndërtuar një shtëpi banimi nga paditësi, në dimensione 12.00 x 11.15, në
sipërfaqe prej 140 m2. Ndërsa nga ekspertiza e ndërtimtarisë kishte konstatuar se
pastaj përreth kësaj shtëpie është punuar trotuari prej betoni, dhe në pjesën jugore
- perëndimore është punuar një pllato prej betoni në vlerë të përgjithshme sipas
kalkulimeve të çmimit të tregut për materialin, fuqinë punëtore dhe sipas
normativave ndërtimore në shumë prej 153.836,80 euro.
Tutje ka shtuar se në bazë të aktvendimit nr.________të datës 14.08. ____, të
lëshuar nga Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronësi, është vërtetuar se
paditësi e ka uzurpuar në mënyrë arbitrare pjesën e ngastrës nr.____, në sipërfaqe
prej 00.19.97 ha, fleta poseduese nr. ____ ZK ________, e cila evidentohet si
pronë shoqërore, dhe pjesë e ngastrës nr. 823, në sipërfaqe prej 00.04.90 ha, fleta
poseduese nr. ____ ZK ________, pronë po ashtu shoqërore, dhe se në këtë
aktvendim paditësi kishte deklaruar se e ka poseduar aktvendim për ushtrimin e
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veprimtarisë për prodhimin e blloqeve të çimentos, për çka është dashur që të
ketë një hapësirë më të gjerë të sipërfaqes. Mirëpo gjykata ka arsyetuar se ky
aktvendim nuk është bindës dhe i bazuar pretendimi i paditësit se e ka ndërtuar
shtëpinë në vitin 1983, por objekti afarist për prodhimin e blloqeve, për çka
paditësi ka qenë në njohuri se e ka në shfrytëzim paluajtshmërinë shoqërore për
zhvillim të veprimtarisë, dhe jo për ndërtim të objekteve të banimit, pra, e ka
keqpërdorur mirëbesimin e kësaj paluajtshmërie.
Sa i përket pretendimeve të paditësit se i njëjti në bazë të nenit 40 pika 1 të Ligjit
për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, në të cilin theksohet se: “personi i
cili me mirëbesim e ka 20 vjet në posedim të pandërprerë një paluajtshmëri ose
një pjesë të saj, e fiton pronësinë në të”, gjykata ka shtuar se me dispozitën e
nenit 282 paragrafi 1 të të njëjtit ligj përcaktohet se: “Ky ligj zbatohet në të gjitha
bartjet e pronësisë për sendet e luajtshme dhe të paluajtshme pas hyrjes në fuqi
të tij”, ndërsa në paragrafin 2 të të njëjtit nen përcaktohet se: “Në bartjet e
paluajtshmërisë, në të cilat në çastin e hyrjes në fuqi të këtij ligji ka ekzistuar
puna juridike e marrëdhënieve të detyrimit, por vlefshmëria sipas të drejtës së
vjetër është varur prej kushteve plotësuese (sidomos lejimeve ose regjistrimeve),
atëherë zbatohen dispozitat ligjore që kanë qenë në fuqi në kohën e krijimit të
marrëdhënies juridike”, po ashtu duke aplikuar dispozitën e nenit 26 paragrafi 1
të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike, dhe duke pas parasysh
vlerën e objektit të ndërtuar në krahasim me tokën në të cilën shtrihet ky objekt,
dhe asaj që shërben për shfrytëzim optimal të këtij objekti, rrjedhë se është 20
herë vlera më e madhe e objektit se sa toka mbi të cilën është ndërtuar objekti,
dhe në këtë bazë juridike paditësi e ka fituar të drejtën e pronësisë mbi këtë
paluajtshmëri, mirëpo ka shtuar se kjo për gjykatën nuk është e bazuar, për shkak
se pasi që të aplikohet dispozita e nenit 29 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
Pronësoro-Juridike, në të cilin përcaktohet se: “mbi sendin në pronësi shoqërore
e drejta e pronësisë nuk mund të fitohet me parashkrim fitues”, rrjedh se paditësi
nuk e ka fituar të drejtën e pronësisë, pasi që e njëjta evidentohet si pronësi
shoqërore.
Lidhur me pretendimet e paditësit që kërkesëpadia të aprovohet si e bazuar duke
u mbështetur në dispozitat e nenit 24 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
Pronësoro-Juridike, të njëjtat pretendime gjykata i ka refuzuar si të pabazuara,
për shkak se kjo dispozitë parasheh ndërtimin në tokë ndërtimore e cila së bashku
me nenet 25, 26 dhe 27 të të njëjtit ligj, parasheh mënyrën dhe kohën e fitimit të
pronësisë, afatin e paraqitjes së kërkesës dhe afatin e parashkrimit të paraqitjes
së kërkesës, ndërsa paditësi ka ndërtuar objektin në ngastrën kadastrale nr.____,
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e cila me kulturë është arë, dhe jo tokë ndërtimore, dhe po ashtu i njëjti në bazë
të aktvendimit të datës 14.08. ____, të lëshuar nga Drejtoria për Gjeodezi,
Kadastër dhe Pronësi, është shpallur uzurpator i pronës shoqërore.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 1824/2012, i datës 02.09.2012
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditësit
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se pretendimet ankimore të paditësit
lidhur me atë se aktgjykimi i atakuar është përfshirë në shkelje esenciale të
dispozitave të procedurës kontestimore janë të pabazuara dhe të paqëndrueshme,
për shkak se aktgjykimi nuk është i përfshirë në shkelje për të cilat pa të drejtë
pretendon paditësi dhe as në shkelje të tjera për të cilat gjykata kujdeset sipas
detyrës zyrtare në kuptim të nenit 194 të LPK-së. Po ashtu gjykata e shkallës së
parë drejtë e ka vërtetuar gjendjen faktike, e këtë duke u bazuar në provat të cilat
palët ndërgjyqësore i kanë ofruar në dispozicion gjykatës, si dhe ekspertimet
përkatëse të gjeodezisë dhe ndërtimtarisë mbi këtë gjendje të vërtetuar faktike
drejtë është zbatuar edhe e drejta materiale me referencë në dispozitat përkatëse
ligjore të cilat kanë qenë në fuqi në kohën kur është përpiluar padia.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 106/2015, i datës 06.05.2015
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të paditësit, ka gjetur se i njëjti
është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se gjykatat e instancave më të ulëta drejtë
e kanë zbatuar të drejtën materiale kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësit
është e pabazuar. Lidhur me pretendimin e paditësit se arsyetimi i gjykatës së
shkallës së dytë është i paqartë dhe kontradiktor me vetveten, sepse nuk është
vërtetuar se cila është arsyeja kryesore e refuzimit të ankesës së paditësit, të
njëjtat pretendime Gjykata Supreme i ka vlerësuar si të pabazuara, për shkak se
gjykata e shkallës së dytë ka dhënë arsye të qarta dhe të mbështetura në dispozitat
ligjore të cilat si të drejta i pranon edhe gjykata e revizionit.
Ka shtuar se me nenin 16 të Ligjit për Ndryshimin e Ligjit mbi Marrëdhëniet
Themelore Pronësoro-Juridike është shlyer neni 29 i Ligjit mbi Marrëdhëniet
Themelore Pronësoro-Juridike, i cili parashikonte se nuk mund të fitohet e drejta
e pronësisë në pasurinë shoqërore me parashkrim fitues, dhe pas këtij ndryshimi
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mbi pronën shoqërore mund të fitohet e drejta e pronësisë. Gjykata Supreme ka
vlerësuar se norma ligjore bëhet për të rregulluar raportet juridike në të ardhmen,
përveç nëse në ligj shprehimisht është cekur se kjo normë ka ndikim
prapaveprues, ndërsa në ligjin e cituar më lartë nuk është parashikuar se kjo
normë ka ndikim prapaveprues, andaj edhe pretendimet se e drejta materiale
është zbatuar në mënyrë të gabuar gjykata e revizionit i ka refuzuar si të
pabazuara.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkruar më sipër qartë nxjerrët konkludimi se e drejta e pronësisë
nuk mund të fitohet me parashkrim fitues në pronësinë shoqërore. Të paktën ky
qëndrim është i tillë për rastet që i referohen afatit të parashkrimit në periudhën
para vitit 1996, kur ka ndodhur ndryshimi i Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
Juridike Pronësore.
Praktika gjyqësore për parashkrimin në pronësi shoqërore është mjaft e qartë dhe
unike sa i përket rasteve që i referohen parashkrimit para vitit 1996, ndërsa pas
ndryshimeve të vitit 1996, nuk ka fare praktikë gjyqësore, sepse nuk ka pasur
raste që e kanë kaluar afatin duke e llogaritur nga viti 1996. Përndryshe në
mënyrë parimore ne e kemi dhënë një opinion në pjesën e komenteve të
komentimit të dispozitave mbi parashkrimin fitues.
Është me rëndësi të theksohet se në praktikën gjyqësore, mënyra se si ka kaluar
prona në pronësi shoqërore, nuk ka qenë me ndikim në vendosjen e rasteve sipas
kërkesave për fitimin e pronësisë me parashkrim fitues. Kjo për shkak se, me
dispozitat e Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore është
përcaktuar se me kalimin e pronës në pronësi shoqërore, pronari i mëparshëm e
humb pronësinë mbi sendin - pronën. Pra, në procedurën gjyqësore në momentin
e konstatimit të rrethanës se prona kontestuese është shoqërore, pothuajse bëhet
e panevojshme hetimi i mëtejshëm i historikut të kalimit të pronësisë në pronësi
shoqërore.
Nuk ka asnjë diskutim se me dispozitat e Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
Juridike Pronësore, pronësia shoqërore dhe private nuk kanë qenë të barabarta në
kuptimin e barazisë së qarkullimit, parablerjes, mbrojtjes gjyqësore dhe
parashkrimit, dhe kjo problematikë, respektivisht sfidë vazhdon të jetë prezent
edhe në ditët e sotme sepse nuk është përfunduar procesi i transformimit të
pronësisë shoqërore, dhe e barazimit përfundimtar në mes të pronës private dhe
pronës publike në çfarëdo forme që të jetë.
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Në këtë kontekst, praktika gjyqësore përballet me mjaft raste të vështira sidomos
nëse pronësinë e kërkon paraardhësi i pronës shoqërore, respektivisht ish pronari
i pronës private e cila është shpronësuar, por nuk është kompensuar ish pronari,
nuk është de-poseduar ish pronari dhe nuk është përdorur prona për qëllime
publike. Thjeshtë, ka ndodhur procesi i shpronësimit formal të pronës por nuk
janë përmbushur kushtet tjera siç janë: që prona të përdoret për qëllime publike,
pronari ta lirojë pronën dhe i njëjti të kompensohet. Këto raste në procedurat
gjyqësore përbëjnë një sfidë të errët për gjyqësorin e të cilat duhet të adresohen
në të ardhmen edhe përmes vendimeve gjyqësore të Gjykatës Supreme të
Kosovës.
Rasti 3: Vërtetim i të drejtës së pronësisë në bazë të trashëgimisë dhe mbajtjes
Përshkrimi i rastit:
Paditësit A.K, Sh.K, M.K, F.K dhe R.K, kanë paraqitur padi për vërtetimin e
pronësisë, kundër të paditurës Komuna e ________, me të cilën kanë kërkuar që
të vërtetohet se të njëjtit në bazë të trashëgimisë dhe të mbajtjes janë
bashkëpronar, dhe atë paditësi A.K në ½ pjesë ideale, kurse paditësit e tjerë çdo
njëri në nga 1/8 pjesë ideale të paluajtshmërisë e regjistruar si ngastra kadastrale
nr.____, e evidentuar në fletën poseduese nr.____ZK Prizren, në sipërfaqe prej
624 m2.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 170/2012, i datës 24.01.2013
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundimin se e njëjta
është e pabazuar duke vendosur:
“ REFUZOHET kërkesëpadia e paditësve A.K, Sh.K, M.K, F.K dhe R.K, që të
gjithë nga Prizreni rr. “________” nr. ____, të cilët i përfaqëson i autorizuari i
tyre av. ________, nga ________ me të cilën kanë kërkuar që “të vërtetohet se
të njëjtit në bazë të trashëgimisë dhe të mbajtjes janë bashkëpronarë, paditësi
A.K në ½ pjesë ideale, kurse paditësit Sh.K, M.K, F.K. dhe R.K, çdonjëri prej
tyre në nga 1/8 pjesë ideale të patundshmërisë së regjistruar si ngastra
kadastrale nr. ____ dhe e evidentuar në bazë të listës poseduese nr. ____ ZK
________, në sipërfaqe prej 624 m2, të cilën e paditura Komuna e Prizrenit
duhet ta pranojë dhe të detyrohet Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër në
Prizren, që paditësit t’i regjistroj si bashkëpronar të paraqitur si më lartë, të
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gjitha këto brenda plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, SI TËRËSISHT E
PABAZUAR.”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: certifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme për ngastrën
kadastrale nr. P____________, ZK ________, e datës 18.01. ____; kopja e
aktvendimit të Gjykatës së ____ të ____, të datës 01.02. ____; deklarata e H.Gj,
me numër Vr. nr. ________, të datës 15.12. ____; kopja e aktvendimit të
Gjykatës Komunale në ____ Ndr. nr. ________, të datës 19.06. ____; aktvendimi
plotësues i Gjykatës Komunale në ____ Ndr. nr.____, të datës 12.07. ____; kopja
e certifikatës së vdekjes e lëshuar nga UNMIK- Komuna ____ me nr. ____, të
datës 21.05. ____; certifikata e lindjes e lëshuar nga UNMIK - Komuna ____, e
datës 21.05. ____, me numër ____; certifikata me numër ____, e lëshuar nga
UNMIK - Komuna e ____, datës 21.05. ____; kopja e certifikatës së vdekjes me
nr.____e lëshuar nga UNMIK - Komuna ____, e datës 12.07. ____; aktvdekja
për të ndjerin R.K me nr. ____, të datës 13.07. ____, e lëshuar nga UNMIKKomuna ____; certifikata e vdekjes për të ndjerin N.K me nr. ____, të datës
20.07. ____, e lëshuar nga Komuna e ____; aktvdekja për të ndjerin R.K me
nr____, e datës 19.01. ____, e lëshuar nga Komuna e ____; certifikata e vdekjes
për të ndjerin R.K nr____, e datës 07.02. ____, lëshuar nga Komuna e ____;
certifikata e martesës me nr____, e datës 07.02. ____, e lëshuar nga Komuna e
________; certifikata e lindjes për A.K me numër rendor ____, e datës 01.03.
____, e lëshuar nga Komuna e ________; dëshmia mbi vdekjen për të ndjerin
N.K me nr. rendor ____, të datës 20.07. ____, e lëshuar nga Komuna e ________;
certifikata e martesës me numër rendor ____, e datës 26.08. ____, e lëshuar nga
Komuna e ________; certifikata e lindjes për paditësen M.K, me numër rendor
____, të datës 16.07. ____, e lëshuar nga Komuna e ________; certifikata e
lindjes për paditësin M.K, me nr. rendor ____, të datës 07.02. ____, e lëshuar nga
Komuna e ________; certifikata e lindjes për paditësin R.K, me numër rendor
____, të datës 12.05.____, e lëshuar nga Komuna e ________; deklarata e A.P
me nr. Vr.nr. ________, e datës 29.03. ____; deklarata e A.M me nr.Vr. nr.
________, e datës 14.03. ____; si dhe ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë B.S, e
datës 04.12. ____, bashkë me skicën përcjellëse.
Në arsyetim të aktgjykimit, ka theksuar se kërkesëpadia e paditësve është
refuzuar si e pabazuar për shkak se paditësit me asnjë provë nuk kanë arritur t’i
argumentojnë dhe vërtetojnë pretendimet e tyre për fitimin e të drejtës së
pronësisë ndaj paluajtshmërisë kontestuese në bazë të trashëgimisë, respektivisht
në bazë të mbajtjes. Ka shtuar se në bazë të provave të administruara është
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vërtetuar se në aktvendimin e Gjykatës së ________ në ________ të datës
01.02.____, e në kuptim të Ligjit mbi Konfiskimin e Pasurisë dhe Ekzekutimin e
Konfiskimit, të ndjerit R.K, i është konfiskuar pasuria e tërësishme e tij,
respektivisht këtu paluajtshmëria kontestuese. Në bazë të këtij vendimi të
gjykatës së asaj kohe, dhe duke u bazuar të dispozitat ligjore të Ligjit mbi
Konfiskimin e Pasurisë dhe Ekzekutimin e Konfiskimit del se shteti i asaj kohe,
përkatësisht Republika Popullore Federative e Jugosllavisë, respektivisht
Kuvendi Komunal i Prizrenit, e kishte fituar të drejtën e pronësisë ndaj këtu
paluajtshmërisë kontestuese. Pra, baza e fitimit të së drejtës së pronësisë ndaj
kësaj paluajtshmërie është neni 8 i Ligjit mbi Konfiskimin e Pasurisë dhe
Ekzekutimin e Konfiskimit, në të cilin përcaktohet se: “përmes vendimit të
plotfuqishëm me të cilin është konfiskuar pasuria, shteti e fiton të drejtën e
pronësisë në pasurinë e konfiskuar, si dhe të drejtat e tjera pronësore të cilat
janë të përfshira me konfiskim”.
Tutje ka shtuar se paditësit kanë kërkuar nga gjykata që të vërtetohet se të njëjtit
në bazë të trashëgimisë janë pronarë të paluajtshmërisë kontestuese, mirëpo sipas
bindjes së gjykatës kjo bazë e kërkesëpadisë është refuzuar si e pabazuar, për
shkak se nuk mund të fitohet e drejta e pronësisë së personave fizikë në bazë të
trashëgimisë, në paluajtshmërinë e cila është në pronësi shoqërore, e që në rastin
konkret evidentohet në emrin e Kuvendit Komunal të Prizrenit. Po ashtu ka
shtuar se paditësit për fitimin e së drejtës së pronësisë janë thirrur edhe në bazën
e mbajtjes, gjë e cila sipas gjykatës ka rezultuar prapë e pabazuar, për shkak se
mbi sendin i cili është në pronësi shoqërore e drejta e pronësisë nuk mund të
fitohet me mbajtje apo me parashkrim fitues.
Lidhur me pretendimet e paditësve se paluajtshmëria kontestuese i ishte
konfiskuar paraardhësit të tyre pa bazë juridike, të njëjtat pretendimet gjykata i
ka refuzuar si të pabazuara, për faktin se në Ligjin mbi Konfiskimin e Pasurisë
dhe Ekzekutimin e Konfiskimit, del se për konfiskimin e pasurisë përkatëse nuk
ka qenë e domosdoshme që të ekzistojë aktgjykim penal, por vetëm vendimi i
bazuar në këtë ligj, mbi konfiskimin e pasurisë së caktuar, andaj edhe gjykata
nga të cekurat e më lartë, në kuptim të nenit 1.5 lidhur me nenin 36 të Ligjit për
Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, nenit 29 lidhur me nenin 33 të Ligjit mbi
Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike, nenit 10 lidhur me nenin 13 të
Ligjit për Qarkullimin e Pasurisë së Paluajtshme dhe nenit 3, 8 lidhur me nenin
13 të Ligjit mbi Konfiskimin e Pasurisë dhe Ekzekutimin e Konfiskimit, gjykata
ka vendosur që kërkesëpadinë e paditësve ta refuzojë si të pabazuar.
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Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 2032/2013, i datës 01.04.2016
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditësve
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykim ka theksuar se pas ekzaminimit të aktgjykimit të
atakuar, ka ardhur në përfundim se i njëjti nuk është i përfshirë në shkelje
thelbësore të dispozitave të LPK-së, për të cilat kjo gjykatë kujdesët sipas detyrës
zyrtare, kurse pretendimet ankimore të cilat bëjnë fjalë për shkelje të tilla janë të
pabazuara. Aktgjykimi i atakuar është në masë të mjaftueshme i arsyetuar,
dispozitivi i të njëjtit është në pajtim me faktet thelbësore, kurse arsyet e fakteve
thelbësore janë në lidhje logjike me provat e administruara. Lidhur me zbatimin
e të drejtës materiale Gjykata e Apelit e kishte pranuar në tërësi përfundimin e
gjykatës së shkallës së parë, me arsyetim se në rastin konkret gjendja faktike e
konstatuar nga gjykata e shkallës së parë është në pajtim me të drejtën materiale
të referuar nga ajo gjykata, nga ka rrjedhur edhe përfundimin meritor i kësaj
çështje kontestuese.
Lidhur me pretendimet e paditësve se vendimi mbi konfiskimin e paluajtshmërisë
së tani të ndjerit R.K., është i kundërligjshëm dhe se ndryshimet kadastrale janë
bërë në mënyrë të kundërligjshme, të njëjtat pretendimet gjykata i ka refuzuar si
të pabazuara, për shkak se për këto pretendime vlen parimi se një e padrejtë e cila
është e bazuar në ligjet në fuqi, kur është vendosur për konfiskimin e
paluajtshmërisë kontestuese, nuk mund të zgjidhet pa bazë ligjore, ngase në rastin
konkret për të vendosur lidhur me padrejtësitë e bëra nga ish pushteti ndaj të
ndjerit R.K., duhet që kjo çështje të rregullohet me ligj në atë mënyrë që bile së
paku të bëhet rehabilitimi i tani të ndjerit, e pastaj gjykata do të kishte mundësi
që këtë padrejtësi ta zgjidhë drejtë me ligj.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 195/2016, i datës 07.11.2016
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të paditësve, ka gjetur se i njëjti
është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se duke u nisur nga kjo gjendje e çështjes
Gjykata Supreme ka gjetur se gjykatat e instancave më të ulëta drejtë dhe në
mënyrë të plotë kanë vërtetuar gjendjen faktike, duke zbatuar drejtë dispozitat e
LPK-së, dhe të drejtën materiale kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësve
është e pabazuar. Aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta përmbajnë
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arsye të mjaftueshme për faktet relevante, dhe për gjykim të drejtë të kësaj
çështjeje juridike.
Thëniet në revizion se paluajtshmëria kontestuese nga paraardhësi i paditësve
është marrë në mënyrë jo të drejtë, gjykata e revizionit ka arsyetuar se në këtë
procedurë nuk mund të vlerësohet ligjshmëria e vendimit mbi konfiskimin, pasi
që padrejtësia eventuale ndaj paditësve mund të përmirësohet vetëm me nxjerrjen
e një ligji mbi de-konfiskim të Republikës së Kosovës, e cila do të kthente
pasurinë e konfiskuar. Ka shtuar se paraardhësit e paditësve kanë mundur të
përdorin edhe mjetet juridike kundër vendimit mbi konfiskimin, por këtë nuk e
kanë bërë, andaj në kuptim të nenit 222 të LPK-së, ka vendosur që ta refuzojë si
të pabazuar revizionin e paditësve, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e
gjykatës së shkallës së dytë.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkruar më sipër paditësit e pretendojnë të drejtën e pronësisë mbi
pronën kontestuese me trashëgimi dhe parashkrim fitues. Paditësit pretendojnë
se prona kontestuese ka qenë e paraardhësit të tyre dhe në mënyrë të
kundërligjshme në vitin 1956, ishte konfiskuar.
Në këtë çështje të tri nivelet e gjykatave kanë mbajtur qëndrim unik se
kërkesëpadia është e pabazuar, dhe atë edhe sipas bazës së trashëgimisë edhe
sipas bazës së mbajtjes. Gjykata e shkallës së parë ka arsyetuar se kërkesëpadia
sipas bazës së trashëgimisë është e pabazuar për shkak se nuk mund të fitohet e
drejta e pronësisë së personit fizik në bazë të trashëgimisë, në paluajtshmërinë e
cila është në pronësi shoqërore, e cila në këtë rast evidentohet në emër të P.SH
Kuvendi Komunal Prizren.
Ky përfundim i gjykatës së shkallës së parë është pranuar nga gjykata ankimore
dhe rrjedhimisht edhe nga Gjykata Supreme e Kosovës. Përndryshe konkludimi
i gjykatës së shkallës së parë është shumë i rëndësishëm për praktikën gjyqësore
se nuk mund të fitohet e drejta e pronësisë për personin fizik në pronësi
shoqërore. Potencialisht me barazimin e pronës private me pronën shoqërore
mund të përdorën baza tjera për fitimin e pronësisë mbi pronën shoqërore, por
baza e trashëgimisë për fitimin e pronësisë për personin fizik mbi sendin në
pronësi duket se është përjashtuar.
Në këtë rast gjykata e ka arsyetuar edhe pretendimin e paditësve për fitimin e
pronësisë me parashkrim fitues duke theksuar se e drejta e pronësisë me
parashkrim fitues në sendin në pronësi shoqërore nuk mund të fitohet.
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Në këtë rast kemi edhe një përfundim të rëndësishëm të gjykatës së shkallës së
parë për pamundësinë e fitimit të së drejtës së pronësisë me parashkrim fitues në
sendin që është në pronësi shoqërorë as sipas Ndryshimit dhe Plotësimit të Ligjit
mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore, të vitit 1996, i cili konkluzion
i është pranuar edhe nga gjykata ankimore dhe Gjykata Supreme e Kosovës.
Gjykata e shkallës së parë në rastin konkret lidhur më kërkesën e paditësve që
t’u njihet e drejta e pronësisë me parashkrim fitues ka theksuar se: “ Me nenin 29
të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore është e paraparë se:“
mbi sendin në pronësi shoqërore, e drejta e pronësisë nuk mund të fitohet me
parashkrim fitues”. Edhe pse me ndryshimet e mëvonshme të Ligjit mbi
Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore, neni në fjalë rezulton të jetë fshirë,
gjykata vlerëson se bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut, nr. 1999/24, për Ligjin
në Fuqi, respektivisht Rregulloren e UNMIK-ut, nr. 2000/59, për ndryshimin e
Rregullores 1999/24, për Ligjin në Fuqi në Kosovë, në rastin konkret zbatohet
Ligji mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore, i cili ka qenë në fuqi me
datë 22.03.1989, e jo edhe ndryshimet e mëvonshme të tij”.
Këtë përfundim të gjykatës së shkallë së parë e ka pranuar edhe gjykata ankimore,
por ka arsyetuar se edhe me ndryshimet e mëvonshme të Ligjit mbi Marrëdhëniet
Themelore Juridike Pronësore, qenësorë është mirëbesimi i posedimit për
parashkrimin fitues, e që si kusht nuk plotësohet në këtë rast.
Rasti 4: Vërtetim i të drejtës së pronësisë në bazë të shitblerjes dhe mbajtjes
Përshkrimi i rastit:
Paditësi J.B, ka paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë, kundër të paditurës
Komuna e ________, me të cilën ka kërkuar që t’i njihet e drejta pronësore në
ngastrën kadastrale nr____, me kulturë kullosë e klasit III. në sipërfaqe prej
0.32.88 ha, fleta poseduese nr____ ZK Lupç i Poshtëm, dhe të detyrohet e
paditura që t’ia njoh këtë të drejtë.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 878/2008, të datës 01.12.2009
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar duke vendosur:
“REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit me të cilën ka kërkuar që t’i njihet e
drejta pronësore në ngastrën kadastrale nr____, me kulturë kullosë e klasit III.
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në sipërfaqe prej 0.32.88 ha, fleta poseduese nr____ZK ________, dhe të
detyrohet e paditura që t’ia njoh këtë të drejtë.”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: leximin e ekspertizës së gjeodezisë, shikimin e kopjes së planit;
dhe shikimin e fletës poseduese nr____ZK ________.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se në bazë të ekspertizës së gjeodezisë,
është vërtetuar se paluajtshmëria kontestuese sipas elaboratit kadastral që
posedon Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi, që nga viti 1960, evidentohet në
emrin e të paditurës - pronës shoqërore, dhe që nga ky vit nuk ka pasur kurrfarë
ndryshimesh apo ndarjesh. Ka shtuar se thëniet e paditësit se kjo paluajtshmëri
është eksproprijuar apo nacionalizuar janë irelevante në këtë çështje, për shkak
se kjo paluajtshmëri nuk ka pasur nevojë për eksproprijim pasi që ka qenë pronë
shoqërore e të paditurës, ndërsa sa i përket nacionalizimit ka shtuar se kjo nuk
vjen në shprehje pasi që asnjëherë nuk ka pasur nacionalizim nga ana e të
paditurës. Tutje ka shtuar se paditësi me asnjë provë nuk ka mundur ta
argumentojë se ngastra kontestuese ka qenë e paraardhësve të tij, apo e tij.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, CA. nr. 1627/2012, i datës 08.04.2015
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e paditësit është
e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se, pas ekzaminimit të aktgjykimit të
atakuar, ka ardhur në përfundim se i njëjti nuk është i përfshirë në shkelje
thelbësore të dispozitave të LPK-së, për të cilat kjo gjykatë kujdesët sipas detyrës
zyrtare, kurse pretendimet ankimore të cilat bëjnë fjalë për shkelje të tilla janë të
pabazuara. Aktgjykimi i atakuar është në masë të mjaftueshme i arsyetuar,
dispozitivi i të njëjtit është në pajtim me faktet thelbësore, kurse arsyet e fakteve
thelbësore janë në lidhje logjike me provat e administruara.
Ka shtuar se gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, dhe
nga kjo gjendje e konstatuar faktike, është zbatuar edhe e drejta materiale në
mënyrë të drejtë, pasi që paditësi nuk i ka argumentuar pohimet se patundshmëria
lëndore ndonjëherë ka qenë pronë e tij, ose të njëjtën e ka fituar në ndonjë mënyrë
tjetër. Bazuar në nenin 29 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore PronësoroJuridike, pronësia nuk mund të fitohet me anë të mbajtjes në paluajtshmëritë të
cilat janë në pronësi shoqërore. Po ashtu ka theksuar se është e vërtetë se është
fshirë neni i përmendur i ligjit për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për
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Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike, mirëpo me fshirjen e këtij neni nuk
është bërë konvalidimi dhe fuqizimi i gjendjes poseduese të mëhershme dhe i
zbatimit të së drejtës së pronësisë me mbajtje në sendet që kanë qenë pronë
shoqërore.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 344/2015
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të paditësit, ka gjetur se i njëjti
është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se kjo gjykatë e pranon në tërësi si të
bazuar qëndrimin juridik të dy gjykatave të instancave më të ulëta lidhur me
refuzimin e kërkesëpadisë së paditësit, kjo për shkak se të dyja aktgjykimet nuk
përfshihen në shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore në të cilat
paditësi thirret në revizion, dhe as në shkelje për të cilat gjykata kujdeset sipas
detyrës zyrtare në bazë të nenit 215 të LPK-së.
Lidhur me pretendimet e paditësit në revizion se aktgjykimet janë marrë në
zbatim të gabuar të së drejtës materiale, gjykata ka theksuar se të njëjtat
pretendime janë të pabazuara ngase në revizion nuk thuhet se cila dispozitë, e
cilit ligj nuk është zbatuar, apo se gabimisht është zbatuar me rastin e refuzimit
të kërkesëpadisë së paditësit, andaj edhe duke u bazuar në ekspertizën e
gjeodezisë, të administruar si provë materiale nga gjykata e shkallës së parë,
rezulton se që nga viti 1960, paluajtshmëria kontestuese evidentohet si pronësi
shoqërore, e cila gjerë më tani nuk ka ndryshuar, dhe se paditësi nuk e ka
argumentuar në mënyrë të sigurt me provat e propozuara nga ana e tij, se ai apo
paraardhësit e tij kanë disponuar me të drejtën e pronësisë në paluajtshmërinë
kontestuese, apo se këtë të drejtë e kanë fituar sipas ndonjë baze të vlefshme
juridike për fitimin e pronësisë mbi sendet e paluajtshme.
Po ashtu, sa i përket pamundësisë së fitimit të pronësisë në paluajtshmërinë
kontestuese e cila prej vitit 1960 evidentohet si pronësi shoqërore, të njëjtin
qëndrim e ka pranuar edhe Gjykata Supreme, duke arsyetuar se ndryshimet e
Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike, nuk kanë efekt
retroaktiv, kështu që tek prej vitit 1996 e tutje, do të mund të llogaritej afati ligjor
për parashkrim fitues në sendet në pronësi shoqërore, mirëpo sipas kushteve të
cilat i përcakton neni 28 i ligjit të cituar, për posedim të ligjshëm dhe me
mirëbesim.

51

PËRMBLEDHJE NGA PRAKTIKA E GJYKATËS SUPREME NË
KONTESTET PRONËSORE

Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkruar më sipër, qartë nxirret konkludimi se e drejta e pronësisë
nuk mund të fitohet me parashkrim fitues në pronësinë shoqërore. Të paktën ky
qëndrim është i tillë për rastet që i referohen afatit të parashkrimit në periudhën
para vitit 1996, kur ka ndodhur ndryshimi i Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
Juridike Pronësore. Praktika gjyqësore për rastet e parashkrimit, parashkrimin në
pronësinë shoqërore, e që i referohen mbajtjes së pronës para vitit 1996, është
mjaft e qartë dhe unike, në atë mënyrë që në vendimet gjyqësore të Gjykatës
Supreme të kësaj natyre është vënë theksi se ligji nuk ka efekt retroaktiv. Pra,
nga kjo konkludohet se periudha e posedimit të pronës para vitit 1996, edhe në
qoftë se merret i vlefshëm ndryshimi i Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
Juridike Pronësore, nuk llogaritet në afatin e parashkrimit. Këtë qëndrim në
rastin e sipër përshkruar e ka mbajtur edhe Gjykata e Apelit dhe rrjedhimisht
edhe Gjykata Supreme. Gjykata e Apelit në rastin konkret ka theksuar se: “ Është
e vërtetë se ligji për ndryshimin e Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike
Pronësore (Gazeta zyrtare RFJ numër 29/96 ka hyrë në fuqi me 04.07.1996) është
fshirë neni 29 i LMTHJP-së, megjithatë, me fshirjen e këtij neni nuk është bërë
konvaliditeti dhe fuqizimi i gjendjes poseduese të mëhershme dhe i zbatimit të
së drejtës - pronësisë mbajtëse në sendet që kanë qenë pronë shoqërore. Risitë
në dispozitat kalimtare dhe përfundimtare përmbajnë rregullat për zbatimin
retroaktiv të ligjit, andaj afati për mbajtje kur është në pyetje ajo pronë fillon të
rrjedh në datën 04.07.1996, përkatësisht nga dita e hyrjes në fuqi të Ligjit për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike
Pronësore”.
Për këtë çështje, përfundim identik ka mbajtur edhe Gjykata Supreme e Kosovës.
Siç mund të vërehet nga arsyetimi i vendimeve gjyqësore, referenca në Ligjin për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike
Pronësore, më tepër është shfrytëzuar për të arsyetuar përfundimin për
pathemelësinë e kërkesëpadisë për rastet që i referohen posedimit të
patundshmërive edhe në periudhën para vitit 1996, se sa, si qëndrim i Gjykatës
Supreme se Ndryshimi dhe Plotësimi i Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
Juridike Pronësore është i vlefshëm. Është krejt e natyrshme që Gjykata Supreme
e Kosovës do të ketë një qëndrim përfundimtar në momentin që paraqiten rastet
e kërkesave për fitimin e pronësisë me mbajtje, e të cilat si periudhë të mbajtjes
i referohen vetëm periudhës pas datës 04.07.1996. Në ato raste që potencialisht
mund të paraqitën, sigurisht që do të këtë një qëndrim unik se a do të pranohet
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Ndryshimi dhe Plotësimi i Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike
Pronësore, i vitit 1996. Këtë interpretim e bëjmë nga arsyeja se referenca e
deritanishme në ndryshim plotësimin e vitit 1996 ka qenë kryesisht për të
arsyetuar pamundësinë e veprimit retroaktiv të ligjit material, dhe pamundësinë
që të validizohet një gjendje posedimi e periudhës së para ndryshim-plotësimit të
ligjit.
Është krejt e mundshme dhe e pritshme që rastet që mund të paraqiten tani e tutje
e të cilat për bazë kanë fitimin e pronësisë më parashkrim në pronën shoqërore,
të mendohet edhe impakti që do të ketë zbatimi i Konventës Evropiane për
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe Protokollet e saj në
vendin tonë dhe konteksti që diktohet nga kjo konventë për barazinë e pronës
shoqërore me pronën private edhe në kuptimin që në të dy llojet e pronësisë të
vlejë parashkrimi.
Besojmë që në vëmendjen e praktikës gjyqësore duhet të jetë edhe një çështje që
është shumë e rëndësishme për ta njohur pronësinë me parashkrim fitues e që ka
të bëjë me mirëbesimin. Mirëbesimi si kusht për posedimin dhe rrjedhimisht për
fitimin e të drejtës së pronësisë me parashkrim fitues nuk mundet dhe nuk duhet
të nënvlerësohet nga praktika gjyqësore. Për rrjedhojë edhe nëse do të pranohet
në të ardhmen se pronësia mund të fitohet me parashkrim fituese edhe në pronën
shoqërore është potencialisht e mundshme që kushti i mirëbesimit për posedimin
e pronës vështirë se mund të plotësohet në ato raste. Ky nuk është një opinion
paragjykues dhe prejudikues, por është një vlerësim i mbështetur në standardet e
deritanishme të praktikës gjyqësore, e sipas të cilës parimisht, mirëbesimi është
pranuar si prezumim në dy raste. Rasti i parë kur pronat janë kryesisht në fqinjësi
dhe kufijtë faktik ekzistojnë për një periudhë të gjatë e që dallojnë nga kufijtë
kadastral, dhe rasti i dytë kur për pronën e caktuar është realizuar një transaksion
joformal që nënkupton pagesën e çmimit dhe futjen në posedim sipas një
marrëveshje, por pa i plotësuar kushtet që me punë juridike të bartet pronësia.
Rasti 5: Vërtetim i të drejtës së pronësisë në bazë të shitblerjes dhe mbajtjes
Përshkrimi i rastit:
Paditësi E.F, ka paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë, kundër të paditurit S.D,
me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se i njëjti është pronar i paluajtshmërisë
në ½ pjesë ideale, e cila evidentohet si ngastër kadastrale nr____, me kulturë
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shtëpi dhe oborr, në sipërfaqe prej 0.03.20 ha, e regjistruar në fletën poseduese
nr____ZK ________, në emër të të ndjerit H.D.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 50/2001, i datës 13.02.2001
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar duke vendosur:
“REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit si e pabazë juridike, me të cilën ka
kërkuar se i njëjti është pronar i paluajtshmërisë në ½ pjesë ideal, e cila
evidentohet si ngastër kadastrale nr. 2971, me kulturë shtëpi dhe oborr, në
sipërfaqe prej 0.03.20 ha, e regjistruar në fletën poseduese nr____ZK ________,
në emër të të ndjerit H.D, dhe të obligohet i paditurit që t’ia njoh këtë të drejtës,
si dhe të përmbahet që kjo paluajtshmëri të regjistrohet në emër të tij pranë
organit komunal kompetent në ________”
Pretendimet e paditësit ishin se ai para 20 vitesh e kishte blerë këtë paluajtshmëri,
mirëpo i padituri si trashëgimtar i të ndjerit Hasim, ia konteston të drejtën e
pronësisë dhe këtë e bënë pa kurrfarë baze juridike, pasi që paditësi që nga
momenti kur e ka blerë dhe kur ka bërë pagesën, të njëjtën paluajtshmëri e
shfrytëzon dhe e mbanë si të veten. Kurse i padituri në përgjigje në padi ka
deklaruar se është e vërtetë se xhaxhai i tij, tani i ndjerë, para 20 viteve ia ka
shitur paditësit ½ pjesë të paluajtshmërisë, dhe çmimin e shitblerjes e ka pranuar
po ashtu në tërësi. Ka shtuar se xhaxhai i tij ka vdekur para 7 viteve, dhe
bashkëshortja e tij po ashtu ka vdekur para tij, të cilët nuk kanë lënë trashëgimtar,
por i njëjti para se të vdesë ka kërkuar nga i padituri që të kujdeset, dhe pas
vdekjes i njëjti e ka varrosur sipas traditave. Po ashtu i padituri ka deklaruar se
ai ka edhe një vëlla dhe një motër, të cilët po ashtu e din se kjo shitblerje është
kryer para shumë kohësh, dhe të njëjtit nuk paraqesin kurrfarë pretendimi të
pronësisë për këtë paluajtshmëri.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se, nga pohimet e palëve është konstatuar
se kjo paluajtshmëri është shitur nga ana e tani të ndjerit H në emër të të cilit
evidentohet ½ pjesë, dhe se janë përmbushur obligimet e marrëveshjes mbi
shitblerjen, mirëpo në rastin konkret i padituri në asnjë mënyrë nuk e ka
argumentuar faktin se ai është trashëgimtar ligjor i tani të ndjerit H, kjo për shkak
se nuk e ka rregulluar trashëgiminë dhe në këtë çështje juridike gjykata nuk mund
ta pranojë pohimin e të paditurit se ai si trashëgimtar legjitim ia pranon të drejtën
e pronësisë paditësit, sepse sipas parimit themelor juridik është i njohur fakti se
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“Askush nuk mund të bartë më shumë të drejta se që ka vetë”, andaj edhe në
rastin konkret i padituri nuk mund të konsiderohet si trashëgimtar i vetëm
legjitim, pasi që ai e ka vëllanë dhe motrën. Po ashtu është vërtetuar se i padituri
nuk e ka fituar të drejtën sepse kur është në pyetje e drejta e pronësisë në
paluajtshmëri përmbahet në faktin se “pronësia në sendin e paluajtshëm mund të
fitohet vetëm atëherë kur ekziston titulli juridik dhe dorëzimi i sendit”, andaj
shikuar nga ky aspekt, i padituri me pohimin e tij vërteton faktin se ai e di se tani
i ndjeri Hasim e ka shitur këtë paluajtshmëri dhe e ka pranuar çmimin e blerjes,
kurse i padituri asnjëherë nuk ka qenë pronar i kësaj paluajtshmërie, dhe në rastin
konkret edhe kërkesëpadia e paditësit duhet refuzuar si e pa bazë juridike.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 57/2001, i datës 31.05.2001
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditësit
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka arsyetuar se e pranon përfundimin e gjykatës së
shkallës së parë si të bazuar, ngase siç ka vërtetuar edhe nga thëniet jo
kontestuese, i padituri ka vëlla dhe motër të cilët nuk janë në dijeni për këtë
kontest, dhe se është dashur që së pari të rregullohet trashëgimia e tyre, dhe pastaj
paditësi ta padis trashëgimtarin e tani të ndjerit Hasim. Ka shtuar se paditësi
mund të kërkojë që i padituri me vëllanë dhe motrën e tij ta rregullojnë
trashëgiminë, dhe nëse ata nuk pranojnë që ta rregullojnë trashëgiminë, atëherë
paditësi mundet të paditë vëllanë dhe motrën e të paditurit, për të vërtetuar të
drejtën e pronësisë në bazë të mbajtjes.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 57/2001, i datës 27.11.2002
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të paditësit, ka gjetur se i njëjti
është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimit e gjykatës së shkallës së
dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se janë të pabazuara thëniet në revizion
se aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta janë marrë në shkelje të
dispozitave të procedurës kontestimore, ngase në revizion nuk ceket saktësisht
se për cilat shkelje është fjala, dhe me çka kanë të bëjnë ato, ndërsa Gjykata
Supreme sipas dispozitës së nenit 386 të LPK-së, e ka shqyrtuar aktgjykimin e
goditur me revizion vetëm në suaza të shkaqeve të cekura në revizion, duke u
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kujdesur sipas detyrës zyrtare për shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës
kontestimore nga neni 354 paragrafi 2 pika 11 të LPK-së.
Sa i përket pretendimeve në revizion se “trashëgimlënësi, i ndjeri B., 20 vite
para vdekjes së tij patundshmërinë kontestuese gjatë jetës së tij e ka tjetërsuar
pikërisht paditësit, duke ia shitur të njëjtën, e cila gjë nuk është kontestuese, dhe
se paditësi në të njëjtën e ka fituar edhe ashtu të drejtën e pronësisë me mbajtje”,
të njëjtat pretendimet gjykata i ka refuzuar si të pabazuara, për shkak se sipas
këtyre thënieve i bie që aktgjykimi të goditet për shkak të konstatimit të gabuar
dhe jo të plotë të gjendjes faktike, e për të cilat shkaqe në kuptim të nenit 385
paragrafi 3 i LPK-së, nuk lejohet revizioni.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkruar më sipër, paditësi pretendon se pronën kontestuese e ka
blerë nga paraardhësi juridik i të paditurit, mirëpo gjatë procedurës gjykata ka
konstatuar se pohimi i kërkesëpadisë nga ana e të paditurit nuk është marrë në
konsideratë nga ana e gjykatës për shkak se nuk është provuar se i padituri ka
qenë i legjitimuar si pasardhës i shitësit të pronësisë në emrin e të cilit edhe ka
figuruar prona.
Në praktikën gjyqësore, kohë pas kohe ka pasur ide se legjitimiteti për
paraardhësin duhet të provohet me vendim të trashëgimisë apo me aktvdekje,
megjithatë me rëndësi është që të aprovohet se palët janë të legjitimuar si
pasardhës të paraardhësve të tyre të cilët kanë qenë palë në raportin juridiko-civil,
dhe kjo nuk nënkupton se legjitimiteti do të provohet në këtë rast vetëm me
vendim të trashëgimisë apo me aktvdekje.
Çështje tjetër me rëndësi për pasardhësit, si palë të legjitimuar për shkak të
raportit juridiko-civil të paraardhësve është se ata në cilësinë e paditësve janë
bashkëndërgjyqës unik, ndërsa në cilësinë e të paditurve janë bashkëndërgjyqës
të domosdoshëm. Në rast së bëhet fjalë për bashkëndërgjyqës të domosdoshëm,
atëherë edhe gjykata duhet të kujdeset sipas detyrës zyrtare se a janë të përfshirë
të gjithë subjektet të cilët e kanë cilësinë e bashkëndërgjyqës të domosdoshëm,
dhe nëse konstaton se nuk janë përfshirë, atëherë duhet të veprojë në kuptim të
dispozitës së nenit 390 të Ligjit për Procedurën Kontestimore.
Si do që të jetë në rastin e sipër theksuar gjykata ka vendosur ta refuzoj
kërkesëpadisë e paditësit për shkak të mungesës se legjitimitetit të të paditurit,
ndërsa në procedurën sipas revizionit paditësi ka pretenduar se e ka fituar
pronësinë edhe me parashkrim fitues.
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Gjykata Supreme për një pretendim të tillë ka theksuar se nuk e ka vlerësuar,
sepse me thëniet të tilla për parashkrim të paraqitura me revizion, aktgjykimi i
goditur i shkallës së dytë preket për shkak të konstatimit të gabuar dhe jo të plotë
të gjendjes faktike, ndërsa revizioni për shkaqe të tilla nuk mund të paraqitet.
Rasti 6: Vërtetimi i të drejtës së pronësisë në bazë të mbajtjes
Përshkrimi i rastit:
Paditësi Sh.I ka paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë me mbajtje, kundër të
paditurës Komuna e ________, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se paditësi
në bazë të mbajtjes është pronar legjitim i ngastër kadastrale nr____, në vendin
e quajtur “________”, me kulturë arë e klasit V, në sipërfaqe prej 0.87.40 ha, e
regjistruar në fletën poseduese nr____ZK ________, në emër të të paditurës.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 206/2001, i datës 17.10.2002
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar duke vendosur:
“REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet
se paditësi ndaj të paditurit në bazë të mbajtjes është pronar legjitim i ngastrës
kadastrale nr____, në vendin e quajtur “________”, me kulturë arë e klasit V,
në sipërfaqe prej 0.87.40 ha, e regjistruar në fletën poseduese nr____ZK ____,
në emër të të paditurës, dhe të obligohet e paditura t’ia njoh paditësit dhe të
pajtohet që ai në Drejtorinë për Gjeodezi këtë paluajtshmëri ta regjistrojë në
emër të tij”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: leximin e aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë C.nr.
________, të datës 16.10. ____; leximin e fletë posedimit nr____KK ____;
vëzhgimin e vendit të ngjarjes me ekspert të gjeodezisë; kopjen e planit e cila
është bërë në bazë të incizimit të kësaj paluajtshmërie.
Ka theksuar se pretendimet e paditësit në bazë të të cilave e kërkonte vërtetimin
e pronësisë me mbajtje ishin se paditësi paluajtshmërinë kontestuese e kishte
blerë nga Z.V (i cili këtë para se t’ia shiste paditësit, e kishte fituar në posedim
në bazë të ndërrimit që kishte bërë me Kombinatin Bujqësor “________”), e cila
paluajtshmëri më herët ishte pronë e D.I., i cili për hir të realizimit të shtesave të
fëmijëve ia kishte falur Komunës, të cilën më vonë e kishte paditur duke e fituar
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kontestin civil. Po ashtu ka deklaruar se këtë paluajtshmëri e shfrytëzon që nga
viti 1967, dhe se nuk ka pasur asnjë shqetësim gjatë këtyre viteve nga e paditura,
dhe po ashtu janë ndërtuar edhe shtëpi individuale, andaj edhe konfrom nenit 28
të Ligjit mbi Marrëdhëniet Pronësoro-Juridike, ai e ka fituar të drejtën e pronësisë
në bazë të mbajtjes.
Ndërsa pretendimet e të paditurës ishin se në rastin konkret është fjala për
uzurpim të kësaj paluajtshmërie, dhe se nga Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, i
vitit 1969, theksohet se D.I, në vitin 1949, këtë paluajtshmëri ia ka falur Komunës
së ________, në sipërfaqe prej 3 hektarë, të cilën tokë ai nuk ka mundur ta
punojë, dhe në kuadër të kësaj toke të falur, bën pjesë edhe paluajtshmëria objekt kontesti, ndërsa këtë paluajtshmëri Komuna ia ka dhënë në shfrytëzim
Kombinatit Bujqësor me qëllim të kultivimit të pemëtarisë dhe vreshtarisë, dhe
për këtë e ka lajmëruar Entin Statistikor që të bëjë ndryshimin e pronarit të
ngastrës kontestuese.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se kërkesëpadia e paditësit për njohjen e
të drejtës së pronësisë në paluajtshmërinë kontestuese është e pabazuar, sepse
paditësi me asnjë provë relevante nuk e ka provuar faktin se ai këtë paluajtshmëri
e ka blerë në vitin 1967, prej Z.V, si dhe faktin se ky i fundit të drejtën e pronësisë
në këtë paluajtshmëri e ka fituar në bazë të ndërrimit, andaj edhe rrjedhë
përfundimi se edhe sikur paditësi këtë paluajtshmëri ta kishte blerë nga Z.V,
nënkuptohet se e ka blerë nga jo pronari, kjo pasi që në asnjë mënyrë nuk është
vërtetuar se Z.V të drejtën e pronësisë e ka fituar në bazë të ndërrimit me
Kombinatin Bujqësor “________”, andaj edhe nuk ka mundur që t’ia shesë
paditësit sepse ai asnjëherë nuk ka qenë pronarë. Po ashtu edhe nga ekspertiza e
gjeodezisë është vërtetuar se paluajtshmëria kontestuese që nga viti 1955, e deri
më tani në Drejtorinë për Gjeodezi, evidentohet si pasuri shoqërore e Kuvendit
të Komunës së ________. Ka shtuar se paditësi e ka bërë uzurpimin e kësaj
paluajtshmërie, dhe për këtë nuk mund t’i pranohet e drejta e pronësisë në bazë
të parashkrimit fitues i paraparë në nenin 28 të Ligjit mbi Marrëdhëniet
Pronësoro-Juridike, për shkak se në paragrafin 4 të këtij neni përcaktohet se:
“Mbajtësi me mirëbesim i sendit të paluajtshëm mbi të cilin tjetri e ka të drejtën
e pronësisë, e fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë send me parashkrim fitues me
kalimin e kohës prej 20 vjetësh”.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 237/2002, i datës 24.12.2002
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Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e paditësve
është e pabazuar.
Përfundimin e gjykatës së shkallë së parë e ka pranuar edhe gjykata ankimore,
duke gjetur se një përfundim i tillë ka mbështetje në provat e shtjelluara të cilat
gjenden në shkresat e lëndës dhe se gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të
mjaftueshme, të plota dhe bindëse, me të cilat pajtohet në tërësi edhe kjo gjykatë,
e drejta materiale është aplikuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, dhe po ashtu
gjykata e shkallës parë nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës
kontestimore të paraqitura në ankesë dhe as shkelje për të cilat kujdeset sipas
detyrës zyrtare, ndërkohë që janë dhënë arsye të justifikueshme të cilat i pranon
edhe gjykata ankimore.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 66/2003, i datës 19.03.2004
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të paditësit, ka gjetur se i njëjti
është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se gjykata e shkallës së dytë drejtë e ka
zbatuar të drejtën materiale kur e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësit,
duke e vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. Ka shtuar se në
dispozitën e nenit 20, paragrafin 1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Juridiko-Pronësore
përcaktohet se: “e drejta e pronësisë fitohet sipas vetë ligjit, në bazë të veprimit
juridik dhe në bazë të trashëgimisë”, prandaj gjykatat e instancave më të ulëta e
kanë zbatuar drejtë të drejtën materiale kur kanë gjetur se paditësi nuk është
pronar i ngastrës kadastrale në bazë të shitblerjes, për shkak se ai me asnjë provë
nuk e ka vërtetuar të drejtën e pronësisë se i njëjti është pronar i paluajtshmërisë
kontestuese, kjo për shkak se ish pronari nuk mund t’i kalojë paditësit më shumë
të drejta se që ka vetë.
Gjykata ka arsyetuar se nuk i ka vlerësuar thëniet në revizion se “me vetë faktin
që nga viti 1968, e gjerë më tani është në posedim dhe askush nuk e ka
shqetësuar, si dhe faktin se në këtë paluajtshmëri që nga vitet 1970, e gjerë tani
janë ndërtuar 11 objekte banimi”, kjo për shkak se aktgjykimi nuk mund të
goditet për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, e për
këto arsye sipas nenit 385 paragrafi 3 të LPK-së, revizioni nuk mund të paraqitet.
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Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkruar më sipër paditësi pretendon se pronën kontestuese e ka
blerë nga ish pronari kur prona ka qenë në pronësi private, mirëpo gjykata ka
konstatuar faktin se prona kontestuese që nga viti 1955, evidentohet si pronë
shoqërore dhe nëse paditësi e ka blerë pronën, atëherë i njëjti e ka blerë nga jo
pronari.
Gjykata i është referuar mënyrës se si fitohet pronësia dhe në këtë kontekst
pretendimi i paditësit për blerjen e pronës kontestuese është i parëndësishëm për
të vendosur ndryshe, për shkak se puna juridike për të shërbyer si titull për bartjen
e pronësisë duhet t’i plotësojë kushtet formale për qarkullimin e patundshmërive,
prandaj në momentin kur nuk ka një punë të vlefshme për bartjen e pronësisë,
atëherë raporti juridiko-civil i zhvilluar në mes të shitësit dhe blerësit, nëse nuk
është formalizuar me kontratë të shkruar, legalizuar-noterizuar dhe regjistruar,
mund të shërbejë sipas praktikës gjyqësore në procedurën gjyqësore vetëm për
konfirmimin e mirëbesimit të posedimit të pronësisë, por nuk mund të shërbej si
bazë për fitimin e pronësisë. Megjithatë në rastin konkret edhe nëse ka ekzistuar
transaksioni joformal në mes të paditësit dhe ish pronarit, i njëjti nuk e krijon as
mirëbesimin e posedimit të pronës, sepse shitësi nuk ka qenë i legjitimuar për
shitjen e pronës që nuk është në pronësi të tij, e gjithashtu prezumimi i
mirëbesimit nuk vlen fare në pronën shoqërore.
Në këtë kuptim, të tri gjykatat që kanë vendosur në këtë çështje juridike
kontestuese kanë mbajtur qëndrim unik se nuk janë plotësuar kushtet për
vërtetimin e pronësisë me parashkrim, për shkak se prona kontestuese është në
pronësi shoqërore edhe para kohës kur paditësi pretendon se e ka blerë.
Fitimi i pronësisë me parashkrim fitues është mënyrë origjinere e fitimit të
pronësisë, pra nëse gjykata i njeh paditësit të drejtën e pronësisë, këtë do ta bëjë
për shkak të ekzistimit të rrethanave të caktuara të cilat sipas ligjit i japin titullin
e pronësisë subjektive të caktuar. Pra, thënë thjesht, pronësinë, titullari i ri të cilit
i njihet pronësia me vendim të gjykatës nuk e fiton nga ish pronari. Por, shtrohet
pyetja logjike se pse është e nevojshme që të jetë palë të paktën pronari formal i
regjistruar i patundshmërisë kontestuese në procedurën gjyqësore? Duket se
përgjigjja logjike dhe ligjore qëndron në faktin se patundshmëritë gjithsesi duhet
të jenë të identifikuara me titullarin e tyre dhe në këtë rast me konfirmimin e
titullarit të ri, të njohur me vendim të gjykatës, automatikisht nënkuptohet
humbja e të drejtës për titullarin paraprak dhe humbja e titullarit të pronësisë,
pavarësisht se bëhet fjalë për mënyrën origjinere të fitimit të pronësisë për palën
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e kundërt nuk mund të ndodhë pa qenë palë subjekti i cili do ta humb titullin e
pronësisë, pavarësisht se për shkak të ekzistimit të rrethanave të caktuara dikush
tjetër e ka fituar pronësinë.
Rasti 7: Vërtetim i të drejtës së pronësisë në bazë të shitblerjes dhe mbajtjes
Përshkrimi i rastit:
Paditësi R.K, ka paraqitur padi kundër të paditurve R.G, T.G, S.G dhe L.G, me
të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se paditësi është pronar i ngastrës kadastrale
nr____, me kulturë arë e klasit të III, në sipërfaqe prej 0.14.30 ha, e cila
evidentohet në fletë poseduese nr. 80, KK ________, në emër të
M.G(paraardhësi i tre të paditurve të parë), dhe po ashtu të vërtetohet se paditësi
është pronar i gjysmës së ngastrës nr____, e që evidentohet në emër të të paditurit
të katër L.G.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 175/01, i datës 10.12.2002
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundimin se e njëjta
është pjesërisht e bazuar, duke e aprovuar kërkesëpadinë vetëm ndaj tre të
paditurve të parë, ndërsa e ka refuzuar ndaj të paditurit të katër, duke vendosur:
“PJESËRISHT ARPOVOHET kërkesëpadia e paditësit, dhe VËRTETOHET
se ndaj tre të paditurve të parë, paditësi është pronar i ngastrës kadastrale
nr____, e cila gjendet në vendin “________”, me kulturë arë e klasit të III-të, në
sipërfaqe prej 0.14.30 ha, e cila gjendet pranë DGjKP-së, në ________, e cila
evidentohet sipas fletës poseduese nr____KK ________ në emër të tani të ndjerit
M.G ish nga ________, në bazë të shitblerjes dhe parashkrimit fitues.
Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit me të cilën kërkon që ndaj të paditurit të
katërt të vërtetohet se paditësi është pronar edhe i sipërfaqes 0.01.50 ha, kinse i
kësaj ngastre kadastrale, mbi bazën e shitblerjes dhe parashkrimit fitues
REFUZOHET SI E PABAZUAR.”
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nga aktgjykimi T. nr. ________, i datës
20.09. ____, është vërtetuar se tre të paditurit të parë janë trashëgimtar legjitim
të pasurisë së paluajtshme të babit të tyre M.G, të ngastrës nr____,me kulturë arë
e klasit të III, në sipërfaqe prej 0.14.30 ha, dhe atë nga 1/3 pjesë, e evidentuar po
ashtu në emër të M.G, kurse ngastra nr____, fleta poseduese nr____, evidentohet
në emër të të paditurit të katër L.K, në sipërfaqe prej 0.11.73 ha. Ka shtuar se nga
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dëgjimi i paditësit dhe të paditurit të parë në cilësinë e dëshmitarëve, është
vërtetuar se paditësi e ka blerë nga i padituri i parë ngastrën kadastrale nr____,
në vitin 1989, duke e dhënë pëlqimin për këtë shitblerje edhe i padituri i dytë dhe
i padituri i tretë, ndërsa paditësi i ka përmbushur të gjitha obligimet ndaj të
paditurit të parë, duke ia dorëzuar po ashtu i padituri i parë ngastrën kadastrale
në shfrytëzim dhe në pronësi paditësit.
Tutje ka shtuar se shitblerja e kësaj ngastre është bërë në mënyrë paushallë, pa e
shikuar në fletën poseduese se sa është sipërfaqja e kësaj paluajtshmërie, andaj
duke pasur parasysh se nga ana e dy palëve janë përmbushur të gjitha obligimet,
edhe pse forma e kontratës nuk është shkruar në kuptim të nenit 73 të Ligjit mbi
Marrëdhëniet e Detyrimeve, kjo kontratë konsiderohet e vlefshme, dhe po ashtu
në bazë të nenit 28 paragrafi 8 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore PronësoroJuridike, paditësi si mbajtës i ndërgjegjshëm dhe i ligjshëm i ngastrës kadastrale
nr____, në sipërfaqe prej 0.14.30 ha, ka fituar të drejtën e pronësisë vetëm në
këtë sipërfaqe të kësaj ngastre kadastrale.
Paditësi në cilësinë e dëshmitarit kishte theksuar se i ka kufijtë mexhor në mes të
ngastrës kadastrale nr____, dhe nr____, të paprekur pas aero-fotografimit, dhe
se në vitin 2001, i padituri i katërt nuk i ka respektuar kufijtë mexhor në mes të
këtyre ngastrave kadastrale, mirëpo, dëshminë lidhur me atë se i padituri i katërt
nuk i ka respektuar kufijtë mexhor, gjykata nuk e ka pranuar si të besueshme,
sepse kjo pjesë e deklaratës është në s’përputhje me shikimin e gjykatës në
vendin e ngjarjes dhe me mendimin dhe konstatimin e ekspertit të gjeodezisë, si
dhe me gjendjen faktike në vendin e ngjarjes. Nga shikimi në vendin e ngjarjes,
së bashku me ekspertët përkatës, gjykata ka vërtetuar se pjesa kontestuese
faktikisht dhe juridikisht është pjesë e ngastrës kadastrale nr____, dhe se
pretendimet e paditësit se kjo pjesë kontestuese është pjesë e ngastrës nr. 1947,
janë trillime të paditësit, për shkak të prishjes së marrëdhënieve ndër njerëzore
në kohët e fundit me të paditurin e katërt, gjegjësisht me vëllanë e tij. Në mes
ngastrave nr____dhe nr____ekzistojnë kufijtë e kryer real mexhor, siç pohon
edhe eksperti i gjeodezisë, dhe po ashtu në mes ngastrës nr____, ekzistojnë kufi
mexhor që e ndanë faktikisht dhe fizikisht këtë ngastër prej vitit 1971, dhe se
pjesa nga ana lindore e ngastrës nr____, është e paditësit dhe e njëjta kufizohet
në tërësi me ngastrën nr____.
Gjykata e ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit në relacion me të
paditurin e katërt, duke shtuar se meqenëse paditësi ngastrën kadastrale nr____,
e ka blerë nga i padituri i parë, dhe atë në mënyrë paushallë, pa e shikuar mirë
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sipërfaqen e saj, atëherë në rast se i njëjti kërkon edhe sipërfaqen kontestuese, ai
duhet që t’i padisë të tre të paditurit e parë, e të njëjtit pastaj mund të parashtrojnë
padi kundër kufitarëve të tjerë në rast nevoje për të siguruar sipërfaqe të caktuar
për paditësin. Kurse, ndaj të paditurit të katërt, duke pasur parasysh se kufiri
mexhor në mes të ngastrave është kufi real dhe i drejtë, atëherë nuk ka nevojë që
të paditet i padituri i katërt, ngase nga ana me të cilën kufizohet ngastra kadastrale
e paditësit nr____, me ngastrën e të paditurit të katërt nr____, asnjë milimetër
nuk është dëmtuar nga ana e të paditurit të katërt.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 25/2004, i datës 19.02.2004
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e paditësit është
e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka shtuar se, e pranon në tërësi përfundimin e gjykatës
së shkallës së parë, duke gjetur se një përfundim i tillë është i bazuar dhe ka
mbështetje në provat e shtjelluara të cilat gjenden në shkresat e lëndës, ndërsa
nga ana tjetër ka dhënë arsye të mjaftueshme, të plota dhe të drejta të cilat i ka
pranuar edhe gjykata ankimore. Tutje ka shtuar se, nga provat e shtjelluara është
vërtetuar se nuk është ndryshuar fare kufiri në mes ngastrave kadastral, andaj
edhe nga pretendimet ankimore nuk mund të vërtetohet një pretendim i tillë.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 126/2004, i datës 20.07.2005
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të paditësit, ka gjetur se i njëjti
është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se, gjykatat e instancave më të ulëta i kanë
zbatuar drejtë dispozitat e procedurës kontestimore, dhe të drejtën materiale kur
kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar. Në aktgjykimet
e tyre gjykatat e instancave më të ulëta kanë dhënë arsye të mjaftueshme për
faktet vendimtare të cilat i ka pranuar edhe Gjykata Supreme.
Ka shtuar se, sipas dispozitës së nenit 37 paragrafit 2 të Ligjit mbi Marrëdhëniet
Themelore Pronësoro-Juridike, përcaktohet se: “pronari është i detyruar ta
provojë të drejtën e pronësisë-shfrytëzimit, për të cilën kërkon kthimin e sendit”,
andaj në rastin konkret paditësi nuk ka dhënë prova për vërtetimin e bazës
juridike të pronësisë ose të shfrytëzimit të paluajtshmërisë, si dhe faktit se ½ e
ngastrës kadastrale është pronë e të paditurit të katërt, dhe nuk kufizohet me
pronën e paditësit nr____, lë të nënkuptohet se paditësi nuk ka qenë në shfrytëzim
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të paluajtshmërisë, andaj edhe dy gjykatat drejtë e kanë zbatuar të drejtën
materiale.
Sa i përket thënieve në revizion se aktgjykimet përmbajnë shkelje thelbësore të
dispozitave procedurale, mirëpo duke mos i sqaruar konkretisht se cilat janë ato
shkelje, Gjykata Supreme në kuptim të dispozitave të nenit 386 të LPK-së, është
kufizuar vetëm në shkeljet procedurale për të cilat kujdeset sipas detyrës zyrtare,
e për të cilat ka vlerësuar se nuk ka pasur shkelje, andaj edhe thëniet në revizion
janë të pabazuara, ndërsa sa i përket pretendimeve se gjykata e shkallës së parë
nuk ka vepruar sipas dispozitës së nenit 377 të LPK-së, gjegjësisht nuk ka vepruar
sipas vërejtjeve të Gjykatës së Qarkut Ac. nr. 190/2002, të datës 29.11.2002, të
njëjtat pretendime i ka refuzuar si të pabazuara, për shkak se gjykata e shkallës
së parë në tërësi ka vepruar sipas nenit 377 të LPK-së, ashtu që në procedurë
përsëri është dëgjuar eksperti lidhur me parcelën kontestuese i cili ka deklaruar
se kufiri në mes të ngastrës nr____, dhe nr____, është real dhe ky konstatim është
në bazë të dokumentacionit komplet të DGjKP-së, i vitit 1962, andaj edhe thëniet
në revizion për ndërprerjen e procedurës deri në kthimin e dokumentacionit nga
Serbia janë të pabazuara.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në këtë rast revizioni është parashtruar nga paditësi për pjesën e refuzuara të
kërkesëpadisë dhe Gjykata Supreme e ka pranuar përfundimin e gjykatave të
shkallëve më të ulëta se kërkesëpadia e paditësit në një pjesë të saj është e
pabazuar për shkak se paditësi nuk ka arritur ta provoj se e mban pjesën e
patundshmërisë për të cilat është refuzuar kërkesëpadia.
Gjykata Supreme e ka pranuar përfundimin e gjykatës së shkallës së dytë dhe të
parë se gjendja faktike në këtë rast ka qenë përcaktuese për themelësinë e
kërkesëpadisë për shkak se është provuar se pjesa në ngastrën për të cilën është
refuzuar kërkesëpadia e paditësit, e mban i padituri, e po ashtu e njëjta është e
regjistruar në emrin e tij si ½.
Përveç kësaj gjykata ka konstatuar se kadastri përshkrues nuk ka asnjë ndikim
për të vendosur ndryshe në këtë çështje për shkak se kadastri përshkrues nuk
përcakton masat e ngastrës kontestuese, respektivisht ngastrave kontestuese. Ky
përfundim se kadastri përshkrues nuk ka ndikim në themelësinë e kërkesëpadisë
por është gjendja faktike përcaktuese mbështetet në atë se kadastri përshkrues
vetëm përcakton renditjen e ngastrave, pronarët, ndërsa sipërfaqja është paushall
dhe jo e saktë.
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Sipas dispozitave të LPK-së, baza juridike e kërkesëpadisë është element
fakultativ dhe gjykata nuk është e lidhur për bazën e treguar në padi. Në rastin
konkret pala paditëse nuk ka treguar një bazë të qartë sipas të cilës kërkon
mbrojtje gjyqësore, në këtë rast vërtetimin e të drejtës së pronësisë, mirëpo
pavarësisht kësaj gjykata e çështjes në bazë të provave të administruara dhe
konstatimit të fakteve ka arritur në përfundim se themelësia e kërkesëpadisë nga
faktet e treguara në padi nuk gjen mbështetje në asnjërën nga bazat për fitimin e
të drejtës së pronësisë, dhe rrjedhimisht as mbi bazën e parashkrimit fitues, për
shkak se është provuar se patundshmëria kontestuese është në posedim të palës
së paditur.
Rasti 8: Vërtetim i të drejtës së pronësisë në bazë të trashëgimisë dhe mbajtjes
Përshkrimi i rastit:
Paditësi - kundër i padituri M.T ka paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë,
kundër të paditurës - kundërpaditëses Drejtoria e Rrugës së Kosovës, me të cilën
ka kërkuar që të vërtetohet se në bazë të trashëgimisë dhe në bazë të mbajtjes
është pronar i pjesës së ngastrës nr____, dhe pjesës së ngastrës nr____, në
sipërfaqe prej 0.08.06 ha, fleta poseduese nr____ZK ________.
E paditura-kundërpaditësja ka paraqitur kundërpadi, kundër paditësit-kundër të
paditurit me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se ngastra kadastrale nr____, në
sipërfaqe prej 0.11.40 ha, fleta poseduese, në rrugën regjionale R-____, në anën
e majtë të drejtimit të rrugës ____, udhëkryqi ________, ________ dhe
________, është pronë shoqërore e Drejtorisë së Rrugës në Kosovë, dhe se i
takon brezit rrugor të kësaj rruge.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 29/2003, i datës 14.11.2003
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit kundër të paditurit dhe kundërpadisë së të paditurës - kundërpaditëses, pas
shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se padia e
paditësit - kundër të paditurit është e bazuar, ndërsa kundërpadia e të padituritkundërpaditëses është e pabazuar, dhe ka vendosur:
“APROVOHET kërkesëpadia e paditësit si e bazuar, dhe VËRTETOHET se
paditësi në bazë të trashëgimisë si dhe në bazë të mbajtjes është pronar i pjesës
së ngastrës nr____, dhe pjesës së ngastrës nr____, në sipërfaqe prej 0.08.06 ha,
fleta poseduese nr____ZK ________”
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“REFUZOHET KUNDËRPADIA E të paditurës-kundërpaditëses me të cilën
ka kërkuar që të vërtetohet se ngastra kadastrale nr____, në sipërfaqe prej
0.11.40 ha, fleta poseduese, në rrugën regjionale R -____, në anën e majtë të
drejtimit të rrugës Klinë, udhëkryqi Prishtinë, Gjakovë dhe Pejë, është pronë
shoqërore e Drejtorisë së Rrugës në Kosovë, dhe se i takon brezit rrugor të kësaj
rruge”
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se, nga raporti i ekspertit të gjeodezisë
është vërtetuar se me ndërrimin e rrugës së asfaltuar ____-____, ngastra nr____,
në vitin 1972, në bazë të regjistrit të ndërrimeve ________, dhe vendimit të
Kuvendit të Komunës së ____, është eksproprijuar pjesa e ngastrës nr____, në
sipërfaqe prej 0.12.21 ha, dhe pjesa e ngastrës nr____, në sipërfaqe prej 0.30.43
ha, në dobi të ____- për rrugë magjistrale dhe regjionale në ________, sipas fletës
poseduese nr____ZK ________. Ka shtuar se në këtë rast është eksproprijuar
edhe sipërfaqja kontestuese nga paditësi - kundër i padituri, e cila sipërfaqe
gjendet jashtë trupit të ngastrës, gjegjësisht brezit të sigurimit të rrugës, ashtu që
përball ngastrës nr____, ka sipërfaqen prej 0.02.80 ha, ndërsa përball ngastrës
nr____ka sipërfaqen prej 0.08.60 ha.
Eksperti po ashtu kishte deklaruar se në bazë të vendimit mbi eksproprijimin,
figuron se nga ngastra nr____, eksproprijohet sipërfaqja prej 0.12.54 ha, dhe nga
ngastra nr____, eksproprijohet sipërfaqja prej 0.28.46 ha, ashtu që kjo e fundit
faktikisht është eksproprijuar për 0.01.97 ha, më shumë se sipas vendimit. Po
ashtu eksperti kishte konstatuar se me shikimin e planit detal nr____ ZK
________, vërehet se është eksproprijuar edhe një sipërfaqe e konsiderueshme
nga të dy ngastrat nr. 18/1 dhe nr. 26, edhe jashtë brezit të sigurimit të rrugës
____-____. Andaj gjendja e tanishme është se në emër të ____, për rrugë
magjistrale dhe regjionale, udhëhiqet ngastra nr____, me kulturë rrugë, në
sipërfaqe prej 3.51.19 ha, fleta poseduese nr____ZK ________, ndërsa ngastra
nr. ____, me kulturë arë e klasit të II-të, në sipërfaqe prej 0.28.63 ha, dhe ngastra
nr____, me kulturë arë e klasit të II-të, në sipërfaqe prej 0.47.07 ha, sipas fletë
posedimit nr____ZK ________, udhëhiqen në emër të paditësit.
Gjykata ka shtuar se paditësi asnjëherë nuk ka marrë kompensim në të holla për
këtë patundshmëri të eksproprijuar dhe se babai i paditësit, vetëm se ka vënë
nënshkrimin në procesverbal, ndoshta edhe pa e ditur fare se për çka po
nënshkruan.
Ka shtuar se nuk është kontestuese se paditësi gjithnjë e ka shfrytëzuar dhe ende
e shfrytëzon patundshmërinë kontestuese, sepse të njëjtën e konsideron si të
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veten dhe nuk ia konteston të paditurës pjesën e patundshmërisë përskaj rrugës
së asfaltuar, mirëpo gjykata ka vërtetuar se paditësi të njëjtën patundshmëri
kontestuese e mbanë në mënyrë të papenguar nga askush për më tepër se 30 vjet,
për çka edhe mbajtja me mirëbesim e kësaj paluajtshmërie është marrë si bazë
për aprovimin e kërkesëpadisë së paditësit, sepse paditësi deri më tani nuk e ka
ditur se e njëjta evidentohet në emër të të paditurës.
Sa i përket kundërpadisë së të paditurës-kundërpaditëses, të njëjtën gjykata e ka
refuzuar si të pabazuar, me arsyetim se pas nxjerrjes së provove dhe analizimit
të të gjithave veç e veç, ka ardhur në përfundim se e kundërpadia duhet të
refuzohet si e pabazuar dhe e pa argumentuar me provat e nxjerra.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 19/2006, i datës 10.12.2007
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, kishte gjetur se ankesa e të paditurës
është e bazuar, duke e ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, ashtu
që kërkesëpadinë e paditësit-kundër të paditurit e ka refuzuar në tërësi si të
pabazuar, ndërsa kundërpadinë e të paditurës-kundërpaditëses e ka hedhur poshtë
si të palejuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se aktgjykimi i atakuar në pikën I të
dispozitivit nuk është marrë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës
kontestimore nga neni 354 paragrafi 2 të LPK-së, për të cilat gjykata ankimore
kujdeset sipas detyrës zyrtare, po ashtu gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë
të drejtë dhe të plotë, mirëpo nga kjo gjendje e vërtetuar faktike, gabimisht është
zbatuar e drejta materiale për çka është dashur që në kuptim të nenit 373 paragrafi
1 pika 4, të LPK-së, të ndryshohet aktgjykimi i atakuar në pikën I të dispozitivit,
ngase nga provat e administruara dhe të cilat ishin jo kontestuese, bindshëm është
vërtetuar fakti vendimtar se patundshmëria kontestuese ka kaluar në pronësi
shoqërore, në bazë të organit kompetent shtetëror të Komunës së ________ në
vitin 1971, dhe që nga ky vit evidentohet si pronësi shoqërore në emër të të
paditurës. Ka shtuar se në bazë të dispozitës së nenit 29 të Ligjit mbi
Marrëdhëniet Themelore Pronësore-Juridike, parashihet se mbi sendin në pronësi
shoqërore e drejta e pronësisë nuk mund të fitohet me parashkrim fitues, andaj
është e vërtetë se në bazë të nenit 16 të Ligjit mbi Bazat e Marrëdhënieve Juridike
Pronësore, është shlyer neni 29 i Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore PronësoreJuridike, dhe kështu do të thotë që edhe te pronësia e pa transformuar mund të
fitohet e drejta e pronësisë në bazë të parashkrimit fitues, mirëpo vlerësohet se
kjo dispozitë aplikohet prej ditës së hyrjes në fuqi të Ligjit mbi Bazat e
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Marrëdhënieve Juridike-Pronësore, për shkak se asnjë ligj parimisht nuk ka
veprim prapaveprues.
Tutje ka shtuar se në bazë të nenit 268 të Ligjit mbi Punën e Bashkuar parashihet
se: “po që se paluajtshmëria është bërë pronë shoqërore pa bazë juridike, kthimi
i së njëjtës mund të kërkohet në afat prej 5 vjetësh, duke filluar nga dita e marrjes
në dijeni se është bërë pronë shoqërore, e më së voni në afat prej 10 vjetësh”,
andaj në këtë çështje juridike paditësi kishte dijeni se paluajtshmëria lëndore i
është eksproprijuar në vitin 1971, dhe që nga ky vit kalon në pronësi shoqërore,
dhe se kthimin e të njëjtës nga çfarë do baze nuk e ka kërkuar në afatin e cekur,
dhe se nuk e ka kërkuar anulimin në afatin e cekur me ligj.
Lidhur me hedhjen poshtë të kundërpadisë së të paditurës-kundërpaditëses,
gjykata ka arsyetuar se deri te kjo vendosje ka ardhur për shkak se në bazë të
nenit 187 të LPK-së, parashihet se paditësi me padi mund të kërkojë që gjykata
të vërtetojë ekzistimin apo mosekzistimin e ndonjë të drejte ose raporti juridik,
ose saktësinë, respektivisht pasaktësinë e ndonjë dokumenti, mirëpo padia për
vërtetim mund të paraqitet kur është përcaktuar me dispozitë të veçantë, kur
paditësi ka interes juridik, andaj në rastin konkret është vërtetuar në mënyrë të
sigurt dhe nuk është fakt i kontestuar se paluajtshmëria kontestuese evidentohet
si pronësi shoqërore, në emrin e kundërpaditëses, dhe mbi këtë bazë nuk ka
interes juridik, përkatësisht nuk janë plotësuar kushtet ligjore të përcaktuara me
nenin 187 të LPK-së, për paraqitjen e padisë për vërtetim.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 43/2011, i datës 08.04.2013
Gjykata Supreme duke vendosur sipas revizionit të paditësit, ka gjetur se i njëjti
është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se pretendimet e paditësit se gabimisht
është zbatuar e drejta materiale, respektivisht dispozita e nenit 268 të Ligjit mbi
Punën e Bashkuar, i ka vlerësuar si të pabazuara, duke marrë parasysh se sipas
kësaj dispozite parashihet se: “po që se paluajtshmëria është bërë pronë
shoqërore pa bazë juridike, kthimi i së njëjtës mund të kërkohet në afat prej 5
vjetësh, duke filluar nga dita e marrjes në dijeni se është bërë pronë shoqërore,
e më së voni në afat prej 10 vjetësh”, andaj në rastin konkret paditësit ishte në
dijeni për pronën e eksproprijuar që nga viti 1971, e që për këtë kohë i njëjti
kthimin e pronës nuk e ka kërkuar nga çfarë do baze juridike.
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Ka shtuar se nuk qëndrojnë as pretendimet tjera në revizion se është bërë shkelja
e dispozitës së nenit 21 të Ligjit mbi Eksproprijimin, se ka munguar vullneti i
pronarit për eksproprijim, si dhe nenit 20 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
Pronësore-Juridike, ngase duke pasur parasysh se paditësi asnjëherë nuk është
thirrur në procedurë në këto rrethana, ndërsa nga ana tjetër nuk ka asnjë provë që
do ta vërtetonte këtë rrethanë, andaj edhe gjykata e shkallës së dytë ka dhënë
arsye të mjaftueshme, të cilat i pranon edhe gjykata e revizionit, dhe nuk ka
nevojë të përsëriten
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e paraqitur me sipër kemi qëndrime të ndryshme të gjykatës së shkallës
së dytë dhe të tretë në raport me përfundimin që ka dhënë gjykata e shkallës së
parë.
Kontesti është mjaft interesant sepse është zhvilluar sipas padisë dhe
kundërpadisë. Paditësi ka kërkuar vërtetimin e të drejtës së pronësisë me
parashkrim fitues në pronën shoqërore, ndërsa e paditura ka kërkuar të vërtetohet
pronësia në pjesën e kërkuar nga paditësi.
Gjykata e shkallës së parë ka arsyetuar së kërkesëpadia e paditësit është e bazuar
për shkak se prona i është shpronësuar edhe në pjesën e brezit të rrugës e cila
mbahet në posedim nga paditësi, dhe për këtë rrethanë ka nxjerrë edhe
ekspertizën e gjeodezisë. Ka theksuar se prona e shpronësuar nuk i është
kompensuar paditësit, dhe duke qenë se i njëjti e mbanë në posedim për më
shumë se 30 vite, i njëjti e ka fituar të drejtën e pronësisë me parashkrim fitues,
për çka edhe ka vendosur me aprovimin e kërkesëpadisë, ndërsa kundërpadinë e
ka refuzuar.
Gjykata e shkallës së dytë në procedurën sipas ankesës e ka ndryshuar
aktgjykimin e shkallës së parë duke e refuzuar kërkesëpadinë e paditësit si të
pabazuar, ndërsa kundërpadinë e ka hedhur si të palejuar.
Arsyetimi i gjykatës së shkallës së dytë qëndron në atë se kërkesëpadia e paditësit
është e pabazuar, për shkak se me parashkrim fitues nuk mund të fitohet e drejta
e pronësisë në pronën shoqërore. Për këtë arsye i është referuar nenit 29 të Ligjit
mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore, me të cilën dispozitë
përcaktohet në mënyrë eksplicite se nuk mund të fitohet e drejta e pronësisë me
parashkrim fitues.
Në kundërpadinë, respektivisht hedhjen e të njëjtës gjykata ankimore thekson se
nga provat e administruara është vërtetuar se patundshmëria kontestuese është e
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regjistruar si pronësi shoqërore, dhe në këtë kuptim të paditurës i mungon interesi
juridik për padi vërtetimi - kundërpadia.
Interesi juridik nuk duhet të vlerësohet vetëm te padia vërtetuese, por duhet të
vlerësohet për çdo kërkesë të palëve, dhe për çdo veprim të tyre. Mungesa e
interesit juridik nënkupton palejueshmërinë e veprimit apo edhe të padisë.
Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykimin e saj e konfirmon qëndrimin e
gjykatës së shkallës së dytë duke ritheksuar se patundshmëria kontestuese është
shpronësuar në vitin 1971, dhe në rastin konkret kanë kaluar të gjitha afatet për
rikthimin e të njëjtës. Në këtë kontekst, e pranon si të drejtë dhe të ligjshëm
përfundimin e gjykatës së shkallës së dytë.
Praktika gjyqësore për rastet e shpronësimit dhe mos kompensimit ka qëndrim
unik se prona e shpronësuar duhet të kompensohet, sidomos nëse me rastin e
shpronësimit nuk është caktuar kompensimi, atëherë nuk ka as parashkrim të
kërkesës, por rikthimi i pronës në kushte aktuale ligjore është i pamundshëm nëse
kanë kaluar afatet e caktuara me ligj.
Rasti 9: Vërtetim i të drejtës së pronësisë me parashkrim fitues
Përshkrimi i rastit:
Paditësi M.S ka paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë, kundër të paditurës
Bashkësia ________, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se paditësi është
pronar i parcelave P____________, në vendin e quajtur “________”, në
sipërfaqe prej 4810m2, dhe P____________, në vendin e quajtur “________”, në
sipërfaqe prej 3687m2, ashtu që të detyrohet e paditura që t’ia njoh këtë të drejtë
paditësit.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, C. nr. 11/2011, i datës 23.11.2012
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundimin se e njëjta
është e pabazuar dhe ka vendosur:
“REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit, me të cilën ka kërkuar që të
VËRTETOHET se paditësi është pronar i parcelave P____________, në vendin
e quajtur “________”, në sipërfaqe prej 4810 m2, dhe P____________, në
vendin e quajtur “________”, në sipërfaqe prej 3687 m2, dhe të DETYROHET
e paditura që t’ia njoh të drejtën e pronësisë paditësit, dhe pas ta bartë në librat
kadastral dhe ta regjistrojë në librat e tokës, në emrin e paditësit”.
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Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: certifikatën mbi paluajtshmërinë P____________, dhe
certifikatën e pronës P____________, të evidentuar në emër të V.; deklaratën e
ekspertëve të gjeodezisë sipas daljes në teren; skicën e terrenit; dhe listën
regjistruese.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se pronat kontestuese evidentohen në
emër të të paditurës dhe nuk është kontestuese se Xhamia e fshatit ________ ia
ka dhënë paditësit parcelën nr________, në sipërfaqe prej 4810 m2, në shfrytëzim
në mirëbesim duke u bazuar në gjendjen e rëndë ekonomike të babait të paditësit,
ndërsa parcela nr________, në sipërfaqe prej 3687 m2, është vërtetuar se paditësi
nuk e ka marrë në emër të kompensimit për ndërtimin e Xhamisë të
fshatit________, pasi që nga paditësi dhe nga të gjithë dëshmitarët është
vërtetuar fakti se sa i përket ndërtimit të Xhamisë, këshilli i kësaj Xhamie ia ka
dhënë në ndërtim Xhaminë, Z.S, dhe jo paditësit, dhe këtë fakt e ka vërtetuar
edhe vet paditësi, se këtë punë e ka pasur përmbi vete Z.S, dhe ne kemi punuar
pasi që na ka ftuar Z.S për ta ndërtuar Xhaminë, dhe po ashtu paditësi e ka
pranuar faktin se asnjëherë deri në parashtrimin e padisë nuk ka parashtruar
kërkesë për bartjen e librave kadastral, dhe duke u bazuar në faktin se sa i përket
ndërtimit të Xhamisë, ku pretendon paditësi se në emër të borxhit për punën e
kryer i është dhënë kjo ngastër, gjykata këtë e ka vërtetuar në bazë të deklaratave
të dëshmitarëve, dhe vet të paditësit, pasi që të gjithë e kanë vërtetuar faktin se
Këshilli i Xhamisë, ka pasur marrëveshje për ndërtimin e Xhamisë me punë
kryerësin Z.S, dhe jo me paditësin, dhe se paditësi ka pasur të drejtë që me padi
të kërkojë nga Z.S, kompensimin e borxhit, për punën që e ka kryer tek ai në
Xhaminë e fshatit.
Gjykata ka shtuar se duke u bazuar edhe në faktin se kjo pronë është e komunitetit
Islam, respektivisht e Xhamisë së fshatit ________, dhe duke u bazuar në
dispozita e nenit 20 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore-Juridike,
nuk përmbushet asnjë kriter që të vërtetohet baza e kërkesëpadisë siç pretendon
paditësi, andaj gjykata ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditësit duhet
të refuzohet si e pabazuar, pasi që pasuria shoqërore nuk fitohet në bazë të
parashkrimit fitues me mirëbesim.
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Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 535/2013, i datës 11.11.2016
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e paditësit është
e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se vlerësimin juridik të gjykatës së
shkallës së parë, si të ligjshëm dhe të rregullt e pranon edhe gjykata ankimore,
për shkak se paditësi gjatës seancës së shqyrtimit kryesor nuk ka argumentuar
prova të mjaftueshme dhe relevante se i njëjti është pronar i paluajtshmërisë, për
të cilën pretendon se është pronar. Ka shtuar se paditësi nuk e ka argumentuar se
pjesa e paluajtshmërisë e cila është objekt i kontestit, a i është dorëzuar nga ish
pronari, përkatësisht nga e paditura ________, ngase për fitimin e pronësisë
përveç kontratës së shitblerjes është kusht esencial dorëzimi i paluajtshmërisë,
që në rastin konkret për pjesën e paluajtshmërisë që është objekt shqyrtimi nuk
është provuar nga seancës së shqyrtimit kryesor, se i është dorëzuar kjo pjesë e
paluajtshmërisë, dhe se paditësi i ka shfrytëzuar këto paluajtshmëri me
mirëbesim. Ka shtuar se paluajtshmëria me parashkrim fitues fitohet vetëm kur
e kemi posedimin me mirëbesim, gjersa, nëse posedimi është me keqbesim
atëherë nuk mund të fitohet paluajtshmëria me parashkrim fitues me mbajtje, pa
marrë parasysh se sa vite është shfrytëzuar paluajtshmëria që është objekt
shqyrtimi.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 41/2017, i datës 28.03.2017
Gjykata Supreme duke vendosur sipas revizionit të paditësit, ka gjetur se i njëjti
është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimit e gjykatës së shkallës së
dytë.
Në arsyetim të aktgjykimi ka theksuar se aktgjykimet e gjykatave të instancave
më të ulëta, nuk janë përfshirë në shkelje të dispozitave të procedurës
kontestimore për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare, ngase
dispozitivi i aktgjykimit është i qartë, dhe në përputhje të plotë me arsyetimin,
kurse në arsyetim janë dhënë arsye të plota dhe të mjaftueshme për të gjitha faktet
relevante të vlefshme për gjykimin e drejtë të kësaj çështjeje juridike. Ka shtuar
se, i konsideron si të drejta dhe të ligjshme qëndrimet e gjykatave të instancave
më të ulëta përkitazi me refuzimin e kërkesëpadisë së paditësit, pasi që janë dhënë
arsye bindëse dhe të pranueshme edhe nga gjykata e revizionit, pasi që me nenin
20 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore-Juridike, parashihet se: “e
drejta e pronësisë fitohet sipas ligjit, në bazë të veprimit juridik, dhe me
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trashëgimi, apo me vendim të organit shtetëror në mënyrën dhe kushtet e
përcaktuara me ligj”, andaj në rastin konkret paditësi nuk e ka provuar as bazën
juridike dhe as mënyrën e fitimit (iustus titullus - modus aquirendi), të
paluajtshmërisë kontestuese.
Ka shtuar se nuk qëndrojnë pretendimet e revizionit se paditësi e ka fituar
pronësinë në parcelat kontestuese sipas faljes, përkatësisht me parashkrim fitues
(mbajtje), ngase sipas konstatimit të ekspertit rezulton se parcelat nr____, dhe
nr____, me rastin e aero-fotografimit të vitit 1969, sipas fletëregjistrimit nr. 100,
të njëjtat janë evidentuar në emër të Bashkësisë së Fesë Islame në ____, e
nënshkruar nga tre anëtarët përkatës të Komisionit, andaj paditësi nuk ka
argumentuar me asnjë provë se është pronar i parcelave të sipër përmendura, dhe
se nuk e ka provuar as bazën juridike dhe as mënyrën e fitimit të pronësisë, siç
parashihet me dispozita ligjore. Po ashtu nuk ka argumentuar përkitazi me
parcelën e parë, se e njëjta i është falur, si, nga kush i është falur, nuk ka kontratë
mbi faljen me pronarin juridik, këtu të paditurën, kurse sa i përket parcelës së
dytë, po ashtu nuk e ka provuar pretendimin nga padia dhe nga seanca gjyqësore
se kinse i është dhënë nga Këshilli i Xhamisë së fshatit, si kompensim për
ndërtimin e Xhamisë, ngase punë kryerësi ishte Z.S, dhe jo paditësi. Po ashtu ka
theksuar se paditësi nuk e ka fituar të drejtën e pronësisë në paluajtshmëritë
kontestuese, pasi që me dispozitën e nenit 29 të Ligjit mbi Marrëdhëniet
Themelore Pronësore-Juridike, parashihet se: “në sendet në pronësi shoqërore e
drejta e pronësisë nuk mund të fitohet me mbajtje”.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në këtë rast, paditësi pretendon të drejtën e pronësisë mbi patundshmërinë
kontestuese dhe atë sipas bazës me punë juridike dhe po ashtu edhe me
parashkrim.
Të tri nivelet gjyqësore kanë mbajtur qëndrim unik se në rastin konkret nuk
plotësohen kushtet për fitimin e pronësisë mbi asnjë bazë juridike.
Për të fituar pronësinë me punë juridike duhet të ketë një punë juridike formale,
e njëjta të jetë e noterizuar dhe e regjistruar, çka në rastin konkret nuk ka një punë
të tillë juridike, respektivisht paditësi ka dështuar ta bëjë të besueshme kërkesën
mbi këtë bazë.
Për të fituar pronësinë me parashkrim, përveç të tjerave, duhet të ekzistojë
mirëbesimi i posedimit, çka në rastin konkret nuk mund të konsiderohet, sepse e
paditura i kishte dhënë familjes së paditësit patundshmërinë në shfrytëzim për
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shkak të gjendjes së rëndë ekonomike, dhe në këtë rast nuk mund të konsiderohet
se ka filluar të rrjedhë afati i parashkrimit, sepse prona i është dhënë në
shfrytëzim për një periudhë të caktuar.
Nuk mund të konsiderohet se rrjedh afati i parashkrimit përderisa është e njohur
botërisht, dhe poseduesi po ashtu e ka të njohur botërisht se sendin të cilin e mban
nuk është i tij, sikurse në rastin konkret kur për paditësin është krejtësisht e njohur
se prona kontestuese është e të paditurës. Posedimi me mirëbesim nënkupton një
gjendje të tillë të sjelljes së poseduesit ndaj sendit sikurse sendi të ishte në pronësi
të tij. Ana e brendshme e sjelljes nënkupton se ai sillet ndaj sendit patundshmërisë me pushtetin e pronarit, ndërsa ana e jashtme e sjelljes është se
nga të tjetër shihet si pronar, sepse ashtu edhe sillet ndaj sendit. Në rastin konkret,
dëshmitarët e dëgjuar e konfirmojnë se paditësi ishte vetëm një shfrytëzues i
patundshmërisë e cila i është dhënë nga e paditura për një periudhë të caktuar,
për shkak të gjendjes ekonomike, nga rrjedhë se nuk plotësohet asnjëri nga
kushtet e fitimit të pronësisë me parashkrim.
Për njërën ngastër kontestuese paditësi pretendon se i është dhënë në emër të
kompensimit për xhaminë e ndërtuar, por në procedurën e të provuarit është
konstatuar se e paditura me një tjetër person ka pasur marrëdhënie juridike civile
për ndërtimin e xhamisë. Në këtë rast nëse paditësi nuk është kompensuar për
punën e kryer në xhami, atëherë i legjitimuar për proces do të ishte personi që e
ka marrë përsipër ndërtimin e xhamisë, e për të cilin paditësi mund të ketë punuar
si nënkontraktues.
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II. FITIMI I TË DREJTËS SË PRONËSISË NË BAZË TË
PUNËS JURIDIKE-ANULIMI I PUNËS JURIDIKE
Dispozitat ligjore: Ligji për Pronësisë dhe të Drejtat Tjera Sendore (LPDTS),
neni 36, paragrafi 1, neni 287, paragrafi 1 dhe 2,
Ligji për Pronësisë dhe të Drejtat Tjera Sendore (LPDTS), në nenin 36,
paragrafin 1, përcakton së: “Për bartjen e pronësisë në paluajtshmëri është e
nevojshme një punë juridike e vlefshme ndërmjet tjetërsuesit dhe fituesit si bazë
juridike dhe regjistrimi i ndryshimit të pronësisë në Regjistrin e të drejtave në
paluajtshmëri”, ndërsa në paragrafin 2, të nenit të njëjtë, përcaktohet se:
“Kontrata për bartjen e paluajtshmërisë duhet të lidhet me shkrim në prezencë
të dy palëve në një zyrë kompetente”.
Përveç dispozitave të cituara LPDTS-së, me dispozitën e nenit 287, paragrafit 1,
përcaktohet se: “Për fitimin e pronësisë në një paluajtshmëri është i nevojshëm
regjistrimi në Regjistrin për të drejtat në paluajtshmëri, nëse Regjistri është
themeluar dhe ka filluar veprimtaria e regjistrimit”, ndërsa në paragrafin 2, të
nenit të njëjtë, është përcaktuar se: “Për fitimin e pronësisë në paluajtshmëri
para themelimit dhe fillimit të veprimtarisë të Regjistrit për paluajtshmëritë,
është e nevojshme që të regjistrohet kontrata për fitimin e paluajtshmërisë në
gjykatën kompetente.1 Rregullat e procedurës së regjistrimit përcaktohen me
rregullore të ministrisë kompetente”.
Lidhur me formën e kontratës përveç dispozitave të cituara nga LPDTS-së, edhe
Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve në mënyrë specifike lidhur më formën e
kontratës për transferimin e titullit të paluajtshmërisë, me dispozitën e nenit 52
përcakton se: “Kontrata në bazë të së cilës transferohet titulli i paluajtshmërisë
ose përmes së cilës krijohet një e drejtë subjektive për paluajtshmërinë duhet të
lidhet në formën e shkruar”.
Ligjin i mëparshëm mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore, fitimin e
pronësisë me punë juridike e ka rregulluar me dispozitën e nenit 20 dhe 33. Në
nenin 20 paragrafin 1, përcaktohej se: “E drejta e pronësisë fitohet sipas vetë
ligjit, në bazë të veprimit juridik dhe me testament”, ndërsa në nenin 33
përcaktohej se: “Në bazë të veprimit juridik, e drejta e pronësisë mbi pasurinë e

1

Kompetenca e regjistrimit - legalizimit (vërtetimit) tani është bartur tek noterët.
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paluajtshme fitohet me regjistrimin në librin publik ose në mënyrë tjetër
përkatëse të caktuar me ligj”.
Komente për mënyrën e zbatimit të dispozitave të cituara - Fitimi i të drejtës
së pronësisë me punë juridike - kontratë në sendin e paluajtshëm është mënyra
ma e zakonshme dhe e përhapur për fitimin e pronësisë. Fitimi i pronësisë me
punë juridike është mënyrë derivative e fitimit të pronësisë sepse e drejta buron
nga një pararendës, respektivisht nga një subjekt që para nesh ka qenë titullar i
asaj të drejte e cila me punë juridike kalon në pronarin e ri.
Për fitimin e pronësisë në një paluajtshmëri kërkohet kryerja e dy veprimeve
juridike dhe atë: titulli juridik (puna juridike), dhe mënyra e fitimit (regjistrimi).
Kushtet për lidhjen e kontratës - paraqesin kushtet të cilat duhet të plotësohen
me rastin e lidhjes së kontratës, në mënyrë që kontrata e lidhur të jetë e vlefshme.
Në doktrinën juridike, kushtet për lidhjen e kontratave mund të klasifikohen në
kushte të përgjithshme për lidhjen e kontratave dhe në kushte të veçanta për
lidhjen e kontratave. Në grupin e kushteve të përgjithshme përfshihen: aftësia
punuese e palëve kontraktuese, pëlqimi i vullnetit, lënda e kontratës dhe baza e
kontratës. Në grupin e kushteve të veçanta për lidhjen e kontratës bëjnë pjesë:
lidhja e kontratës me dorëzimin e sendit, dhënia e pëlqimit për lidhjen e kontratës,
dhënia e pëlqimit për lidhjen e kontratës nga personi i tretë dhe forma e kontratës.
Nëse i referohemi LMD-së, sa i përket parimeve të së drejtës kontraktore dhe
kushteve për lidhjen e kontratave do të shohim së LMD, me dispozita të veçanta
ka përcaktuar këto parime dhe këto kushte.
LMD, me dispozita të veçanta ka përcaktuar edhe kushte për lidhjen e kontratave,
kështu me depozitën e nenit 41, paragrafit 1, parashihet se: “Për lidhjen e
kontratës së vlefshme nevojitet që kontraktuesi të ketë zotësinë për të vepruar që
kërkohet për lidhjen e kësaj kontrate”, në paragrafin 2 të nenit të njëjtë parashihet
se: “Personi me zotësi të kufizuar për të vepruar mundet pa lejen e përfaqësuesit
të vet ligjor të lidhë vetëm ato kontrata, lidhja e të cilave i lejohet nga ligji”,
ndërsa në paragrafin 3 parashihet se: “Kontratat e tjera të këtyre personave janë
të rrëzueshme, në qoftë se janë lidhur pa lejen e përfaqësuesit ligjor, por mund
të fuqizohen me aprovimin e mëvonshëm të të njëjtave”.
Kur i referohemi parimit të konsensualizimit, në fakt i referohemi dakordimit të
vullnetit të palëve për të krijuar marrëdhënien kontraktuese. Vullneti i palëve si
parim dhe si kusht për lidhjen e kontratës normohet me dispozitat e nenit 18 të
LMD-së, ku përcaktohet se: “Vullneti për ta lidhur kontratën mund të shprehet
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me fjalë, me shenja të rëndomta ose me ndonjë sjellje tjetër nga e cila mund të
konkludohet me siguri për ekzistimin e tij”.
Autonomia vullnetit/ Liria e kontraktimit, përcaktohet me dispozitat e nenit 2 të
LMD-së, ashtu që në nenin 2 paragrafi 1, përcaktohet se: “Pjesëmarrësit në
marrëdhëniet e detyrimeve janë të lirë, që në pajtim me dispozitat urdhëruese, të
rendit publik dhe të dokeve të mira, t`i rregullojnë marrëdhëniet e veta sipas
vullnetit të tyre”, ndërsa në paragrafin 2, të nenit 2 përcaktohet se:
“Pjesëmarrësit mund t`i rregullojnë marrëdhëniet e tyre të detyrimeve ndryshe
nga ajo që është paraparë me këtë ligj, për derisa nuk rezulton diçka tjetër nga
dispozitat e këtij ligji ose të kuptimit dhe qëllimit të tyre”. Pra, sipas nenit 2 të
LMD-së, përcaktohet autonomia e vullnetit/liria e kontraktimit si njëri ndër
parimet bazë të së drejtës kontraktore.
Liria e kontraktimit konsiderohet e domosdoshme për lidhjen e kontratave dhe
dhënien e shërbimeve. Konkretisht, liria e kontraktimit do të thotë se rendi juridik
u ofron mundësi palëve kontraktues, duke i vlerësuar interesat e tyre në suazat e
caktuara me ligj, që të caktojnë pavarësisht regjimin juridik të punëve të veta, të
caktojnë se cilat punë do t’i ndërmarrin, çfarë detyrimesh për ta do të rrjedhin
nga punët e tilla.
Kufizimi i lirisë së kontraktimit vjen në shprehje në rastet e kufizimeve nga neni
2 i LMD-së, por me referencë në depozitën e nenit 37 të LMD-së, ku përcaktohet
se: “Lejueshmëria e lëndës së kontratës është cilësia e tretë që kërkohet për
vlerën e kontratës së lidhur”. Dispozita e nenit 37 të LMD-së, është karakterizim
i parimit të autonomisë së vullnetit - lirisë së kontraktimit, si parim më i
rëndësishëm i përmbajtur në nenin 2. Pjesëmarrësit në marrëdhëniet e detyrimit
lirisht mund të krijojnë marrëdhënie të detyrimit, por nuk mund të krijojnë
marrëdhënie të detyrimit që janë në kundërshtim me rregullat kushtetuese,
imperative dhe me normat e moralit (neni 2 i LMD-së).
“objekti i detyrimit është i palejueshëm, në qoftë së është në kundërshtim
me dispozitat e rendit publik, dispozita tjera urdhëruese dhe moralin e
shoqërisë”.
Baza e kontratës duhet të ekzistojë në çdo kontratë në çastin që lidhet, dhe është
njohur nga ai çast, p.sh., në kontratën e shitblerjes ose në rastet kur baza është e
panjohur për subjektet të tjera, siç ndodhë në dorëzimin e kambialit, çekut si
detyrime abstrakte. Në lidhjen e kontratës baza paraqet qëllimin e detyrimit,
kurse lënda - detyrimin që e kemi borxh. Nuk ka kontratë të vlefshme pa bazë
juridike.
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Sipas dispozitës së nenit 39, paragrafit 1, parashihet se: “secili detyrim
kontraktues duhet të ketë bazë të lejueshme”, me depozitën e nenit 39, paragrafit
2 parashihet se: “baza është e palejueshme në rast së është në kundërshtim me
dispozitat e rendit publik, dispozitat tjera urdhëruese dhe me moralin e
shoqërisë”, ndërsa me depozitën e nenit 39, paragrafit 3 parashihet se:
“konsiderohet së detyrimi ka bazë, edhe në rast se kjo nuk është e shprehur”.
Me depozitën e nenit 39, paragrafit 4, të LMD-së, parashihet se: “në rast se nuk
ka bazë ose baza është e palejueshme, kontrata është nule dhe absolutisht e
pavlefshme”.
Forma e kontratës është manifestim i jashtëm i përmbajtjes së kontratës. Për disa
kontrata, përveç kushteve të përgjithshme, nevojitet që kontrata të lidhet në një
formë të caktuar. Forma për këto kontratat është kusht i veçantë për lidhjen e saj
dhe ajo parashikohet shprehimisht në ligj. Ekziston një varg kontratash për
lidhjen e të cilave parashikohet forma si kusht qenësor.
Zakonisht, forma me shkrim kërkohet për kontratën e shitjes së sendeve të
paluajtshme, për shfrytëzimin e banesës, për qiranë e lokaleve afariste, për
ndërtim, për ndërtimin e objekteve investuese, për licencën, për sigurimin, për
garancitë bankare, për autorizimin, për llogarinë rrjedhës bankare.
Anulimi i kontratave
(kontratat absolutisht të pavlefshme dhe relativisht të pavlefshme)
Kontratat absolutisht të pavlefshme - janë kontratat që janë në kundërshtim
me rregullat e rendit juridik, dispozitat urdhëruese dhe moralin e shoqërisë.
LMD me dispozitat e nenit 89, parasheh nulitetin e kontratave duke përcaktuar
në paragrafin 1, të nenit 89 se: “kontrata që është në kundërshtim me rendin
publik, dispozitat urdhëruese, ose moralin e shoqërisë është nule, në qoftë se
qëllimi i rregullës së cenuar nuk udhëzon në ndonjë sanksion tjetër apo në qoftë
se ligji në rastin e caktuar nuk parashikon diç tjetër”, ndërsa në paragrafin 2,
përcaktohet se: “në qoftë se lidhja e kontratës së caktuar është e ndaluar vetëm
për njërën palë, kontrata do të jetë e vlefshme, në qoftë se në ligj nuk është
parashikuar ndryshe për rastin e caktuar, ndërsa pala që e ka cenuar ndalesën
ligjore do të pësojë pasoja përkatëse”.
Pavlefshmërinë absolute të kontratës mund ta kërkoj pala kontraktuese e
dëmtuar. Përveç palës kontraktuese të dëmtuar, pavlefshmërinë munden ta
kërkojnë edhe trashëgimtaret, e gjithashtu edhe personat e tretë që kanë interes
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mund ta kërkojnë pavlefshmërinë e kontratës. Këto kontrata anulohen sipas
detyrës zyrtare ex-officio. Sipas dispozitës së nenit 95 të LMD-së, parashihet se:
“për nulitetin gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare dhe në atë mund të thirret
çdo person i interesuar”. E drejta e theksimit të nulitetit nuk parashkruhet (neni
96 i LMD-së).
Kontrata relativisht të pavlefshme - Kontrata relativisht të pavlefshme
ekzistojnë kur kontratën e ka lidhur personi me aftësi të kufizuara punuese, kur
në lidhjen e saj kanë ekzistuar mungesa në pikëpamje të vullnetit të palëve si dhe
kur me ligj dhe me ndonjë dispozitë të veçantë është caktuar se kemi të bëjmë
me kontratë relativisht të pavlefshme.
LMD me dispozitën e nenit 97 i parasheh kontratat e rrezueshme. Anulimin e
kontratës mund ta kërkojë pala kontraktuese, ne interesin e së cilës është vërtetuar
rrezueshmëria, mirëpo, kontraktuesi tjetër mund të kërkoj nga pala që në afat të
caktuar, por jo më shkurt së 30 ditë, që të deklarohet se a ngel pranë kësaj kontrate
që është relativisht e pavlefshme, sepse në të kundërtën do të konsiderohet së
kontrata është anuluar. Në qoftë së pala kontraktuese, e ftuar në afat të caktuar,
nuk deklarohet ose nëse deklaron se nuk ngel pranë kësaj kontrate, do të
konsiderohet së kontrata është anuluar (dispozitat e nenit 98 të LMD-së).
Me dispozitat e nenit 102 të LMD-së, parashihet pushimi i të drejtave. Sipas
dispozitës nga paragrafi 1 i nenit 102, parashihet se: “E drejta për të kërkuar
anulimin të një kontrate të rrëzueshme shuhet me skadimin e afatit prej një (1)
viti nga dita kur të jetë ditur shkaku i rrëzueshmërisë, përkatësisht prej pushimit
të dhunës”, ndërsa në pikën 2 parashihet se: “kjo e drejtë në çdo rast pushon me
skadimin e afatit prej 3 vjetësh nga data e lidhjes së kontratës”.
Numri i rasteve për anulimin e kontratave si për shkaqet absolute, ashtu edhe për
shkaqet relative është i shpeshte në praktikën gjyqësore, prandaj pavarësisht së
këtij punimi, i bashkëngjiten raste nga praktika gjyqësore, me qëllim që të kemi
një ide sa më të qartë se si klasifikohen shkaqet për anulimin e kontratave në ato
absolute - relative, paraqesim opinionin si në vijim:
Në qoftë se e abstrahojmë për një moment përmbajtjen e dispozitës së nenit 89 i
LMD-së, dhe përmbajtjen e nenit 97 të LMD-së, atëherë do të theksonim se janë:
“aftësia punuese e palëve kontraktuese, vullneti i palëve kontraktuese për lidhjen
e kontratës, lënda e kontratës dhe baza e kontratës”, si kushte për lidhjen e
kontratës, por edhe si shkaqe për anulimin e kontratave. Në qoftë se i marrim një
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nga një si shkaqe për anulimin e kontratave në mënyrë parimore do të kishim
këtë ndarje:
Mungesa e vullnetit parimisht konsiderohet si shkak për rrezueshmërinë e
kontratës, baza dhe lënda e kontratës konsiderohen si shkak për anulimin e
kontratës, ndërsa aftësia punuese e palëve kontraktuese varësisht nga rasti mund
të kualifikohet edhe si shkak për rrëzimin e kontratës edhe si shkak për anulimin
e kontratës.
Forma e kontratës është kusht i veçantë tek puna juridike e transferimit të
pronësisë, por zakonisht në praktikën gjyqësore është shumë i rrallë rasti kur
gjykata i jep vlerësimet mbi themelësinë e kërkesëpadisë, nisur nga shkaku i
mungesës së formës së kontratës, kjo për shkak se një punë juridike pa formë nuk
ka mundur të shërbej si bazë për transferimin e pronësisë dhe rrjedhimisht nuk
është as objekt kontesti anulimi i saj.
Vullneti si kusht për lidhjen e kontratës është normuar me dispozitën e nenit 18
të LMD-së, dhe në mënyrë parimore është shkak për rrëzueshmërinë e kontratës
në çdo rast kur në procedurë gjyqësore do të konstatohej se në momentin e lidhjes
së kontratës kanë ekzistuar mungesa sa i përket vullnetit të deklaruar për shkak
të lajthimit, mashtrimit, kërcënimit apo dhunës. Meqenëse mungesa e vullnetit
konsiderohet si shkak për rrëzimin e kontratës, atëherë na rezulton se për këtë
shkak kërkesa mund të parashkruhet. Nga kjo rrjedhë se përveç të tjerave
rrëzimin e kontratës, për shkak të mungesës së vullnetit mund ta kërkojnë vetëm
palët ndaj të cilave është shtrirë efekti i kontratës (efekti interpartes), dhe
rrjedhimisht e njëjta nuk mund të anulohet sipas detyrës zyrtare.
Për nevojat e praktikës gjyqësore theksohet se në rastet gjyqësore të cilat i
referohen kërkesave për anulimin e kontratave për shkak se është i falsifikuar
autorizimi i pronarit të sendit, gjykatat, rastet e tilla i kanë kualifikuar si kontrata
absolutisht të pavlefshme. Nuk ka asnjë dyshim që autorizimi i falsifikuar për
pronarin dhe transferimi i titullit të pronësisë sipas autorizimit të falsifikuar,
përveç të tjerave paraqet edhe mungesë të vullnetit të pronarit (i kualifikuar si
shkak relativ - rrëzueshmëria e kontratës), por mbrojtja gjyqësore në rastet e tilla
nuk është dhënë duke e vlerësuar vetëm mungesën e vullnetit të pronarit për
transferimin e titullit të pronësisë, por duke e vlerësuar në tërësi punën juridike
për të cilën konkludimi është se e njëjta është në kundërshtim me rendin juridik.
Paaftësia për të vepruar si shkak për anulimin e kontratës. Siç e theksuam më lart,
zotësia e veprimit është kusht i përgjithshëm për lidhjen e kontratës, por
njëkohësisht është edhe shkak për anulimin e kontratës, në rast se kjo zotësi e
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veprimit ka munguar në momentin e lidhjes së kontratës. Në qoftë se punën
juridike për transferimin e titullit të pronësisë e ka lidhur personi nën moshën 14
vjeçare, në këtë rast kontrata konsiderohet e kualifikuar si absolutisht nule,
ndërsa në qoftë se kontratën për transferimin e pronësisë e ka lidhur personi mbi
moshën 14 vjeçare, në këtë rast kontrata konsiderohet e kualifikuar si relativisht
nule. Përveç këtyre dy situatave përkitazi me të miturit, ekziston edhe situata kur
madhorit i është hequr zotësia e veprimit, dhe në qoftë se punën juridike e ka
lidhur personi i tillë, varësisht nga vëllimi i zotësisë së hequr të veprimit do të
varet edhe kualifikimi i punës juridike në atë se e njëjta është relativisht e
pavlefshme apo absolutisht e pavlefshme.
Përmbajtja e sipër theksuar është e rëndësishme për shkak se varësisht nga
kapaciteti i zotësisë së veprimit, përveç që do të kualifikohet puna juridike si
relativisht e pavlefshme apo absolutisht e pavlefshme, do të varet edhe afati i
parashkrimit të kërkesës dhe rrethi i subjekteve që mund të parashtrojnë kërkesën
për anulimin e punës juridike.
Lënda e kontratës si shkak për anulimin e kontratës. Lënda e kontratës mund të
jetë shkak për anulimin e kontratës në qoftë se transferimi i titullit të pronësisë
është në kundërshtim me rendin juridik. Lënda e kontratës si shkak për anulimin
e kontratës është situatë e rrallë në praktikën gjyqësore, për shkak se me rastin e
vërtetimin të kontratës organi kompetent sigurohet paraprakisht që lënda e
kontratës të jetë e lejueshme, dhe rrjedhimisht edhe e disponueshme për palët
kontraktuese.
Baza e kontratës si shkak për anulimin e kontratës. Në teorinë juridike baza e
kontratës definohet si qëllimi juridik të cilën e pretendojnë palët. LMD përmban
dispozitë të veçantë për bazën e palejueshme të kontratës si shkak për
pavlefshmërinë absolute të kontratës.
Nga praktika gjyqësore na paraqiten raste të ndryshme të kërkesave për anulimin
e kontratave.
Ashtu siç e theksuam më lartë, kanë qenë të shpeshta rastet kur është kërkuar
anulimi i kontratës për shkak se është transferuar titulli i pronësisë mbi sendin e
paluajtshëm me autorizim të falsifikuar. Specifike e këtyre rasteve ka qenë se
puna juridike i është përmbajtur formës, në atë mënyrë që e njëjta është vërtetuar
në gjykatë, apo tek noteri, dhe rrjedhimisht edhe është regjistruar në regjistrin për
regjistrimin e të drejtave në patundshmëri. Në shumë raste blerësi formal edhe
është futur në posedim të pronës duke e shfrytëzuar mos posedimin e pronarit,
por ka pasur raste edhe kur nuk ka mundur të futet në posedim. Përveç të
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cekurave ka mundur të ndodhë që blerësi formal edhe e ka bërë pagesën e çmimit
të shitblerjes, por çmimin e ka pranuar personi i cili e ka falsifikuar autorizimin
e pronarit.
Këto raste paraqesin konteste mjaft senzitive dhe komplekse, për shkak se
konflikti i palëve zakonisht është i ashpër, dhe pretendimet e palëve po ashtu
paraqiten me një lloj ashpërsie në atë mënyrë që blerësit pretendojnë se kanë
paguar çmimin dhe e kanë blerë pronën në mënyrë të rregullt, ndërsa paditësit
pretendojnë se pronën nuk e kanë shitur asnjëherë. Gjykatat duhet të jenë të
kujdesshme në raste të tilla dhe të thellohen në hetimin e çështjes në masë të
mjaftueshme, për të konstatuar të gjitha rrethanat faktike të rëndësishme për të
vendosur në mënyrë meritore mbi themelësinë e kërkesëpadisë. Pra, gjykatat
duhet që në procesin e të provuarit të konstatojnë në mënyrë objektive figurën e
çështjes kontestuese në mënyrë që të kenë mundësi që të vlerësojnë të gjitha
kërkesat dhe pretendimet e palëve sipas peshës që ato e kanë për të përcaktuar
fatin e çështjes kryesore. Natyrisht që është mjaftë sfiduese për gjykatën të
vlerësojë në njërën anë pretendimet e të paditurit se pronën e ka blerë në mënyrë
të rregullt, për të njëjtën ka paguar çmimin ekuivalent dhe është futur në posedim,
dhe në anën tjetër të vlerësojë pretendimin e paditësit që prona e tij është shitur
me autorizim të falsifikuar dhe se i njëjti as që e ka pasur qëllim ta shes
patundshmërinë e tij. Në mënyrë parimore nga praktika gjyqësore mund të
konkludohet se kontratat e lidhura me autorizim të falsifikuar konsiderohen si
kontrata absolutisht të pavlefshme, për shkak se janë në kundërshtim me rendin
juridik, megjithatë ky është vetëm një vlerësim parimor dhe në çdo rast i mbetet
gjykatës të peshojë secilën rrethanë faktike e cila mund të jetë me ndikim në
vendosjen meritore.
Në praktikë janë paraqitur edhe raste kur pronën me transaksion jo formal e ka
blerë para shumë vitesh subjekti i caktuar i cili e posedon tani me mirëbesim
sendin për më shumë se 20 vite, dhe në mënyrë parimore ka plotësuar kushtet që
ta fitojë pronën me parashkrim fitues, megjithatë pronari formal (i regjistruar),
ka shfrytëzuar rastin duke qenë se prona evidentohet në emrin e tij, dhe të njëjtën
ia ka shitur një subjekti tjetër. Rastet e tilla paraqiten në dy mënyra, kur blerësi i
ri e ka të njohur rrethanën e posedimit të pronës nga një subjekt tjetër, por në
mënyrë fiktive lidhë kontratën e shitblerjes me pronarin formal për të përfituar
nga një situatë e tillë, ndërsa mënyra tjetër e paraqitjes së këtij rasti është kur
blerësi i ri me të vërtet ka besuar se shitësi është pronar i vërtetë.
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Rastet e kësaj situate në praktikën gjyqësore paraqiten me padi dhe kundërpadi,
dhe natyrisht i mbetet gjykatës të vlerësojë se kush ka titull me të fortë për t’u
konfirmuar si pronar i paluajtshmërisë.
Te transferimi i titullit të pronësisë me punë juridike, norma juridike nuk kërkon
në mënyrë taksative dorëzimin e sendit, prandaj është e mundshme që blerësi
formalisht ta ketë bartur pronësinë në emrin e tij, pa e pasur posedimin.
Ekziston praktikë gjyqësore që në raste të caktuara edhe kërkesa e pronarit jo
posedues për dorëzimin e sendit mund të refuzohet, në qoftë se sipas
kundërpadisë gjykata e pranon kërkesën e poseduesit jo pronar, për t’ia
konfirmuar titullin e pronësisë me parashkrim fitues. Rrjedhimisht, mund të
konkludohet që në rastet e sipër theksuara gjykata mund ta refuzojë kërkesën e
blerësit të ri për dorëzimin e sendit në raport me poseduesin jo pronar në qoftë se
i njëjti me kundërpadi ka kërkuar të drejtën e pronësisë me parashkrim fitues në
raport me blerësin e ri - pronarin jo posedues.
Çështje për diskutim në këto situata paraqitet se kush është i legjitimuar për të
qenë palë lidhur me kërkesën e poseduesit jo pronar, pasi që fitimi i pronësisë me
parashkrim fitues konsiderohet fitim origjinar i pronësisë.
Praktika gjyqësore në vitet e fundit ka njohur shumë raste të kërkimit për
anulimin e kontratave për shkak se çmimi i shitblerjes nuk ka qenë ekuivalent
dhe rrjedhimisht ka munguar vullneti për lidhjen e kontratave të tilla. Këto raste
kryesisht i janë referuar shitblerjeve që kanë ndodhur në mes personave fizik dhe
kooperativave bujqësore. Konkluzionet përfundimtare nga praktika gjyqësore
për çështje të tilla janë se këto raste kualifikohen në grupin e kontratave
relativisht të rrëzueshme për të cilat kërkesa parashkruhet brenda afateve ligjore.
Në këtë kuptim në shumicën e rasteve gjykatat kanë vendosur për refuzimin e
kërkesave, për shkak se kërkesat janë parashkruar. Pra, përfundimet nuk kanë
qenë duke u mbështetur në vlerësimin e rrethanave të cilat potencialisht kontratën
e bëjnë relativisht të pavlefshme, por duke u mbështetur në faktin se kanë kaluar
afatet ligjore për të kërkuar mbrojtjen gjyqësore sipas kësaj baze.
Si raste të zakonshme në praktikë lidhur me anulimin, na paraqiten edhe situatat
kur në procedurën e shqyrtimit të trashëgimisë njëri nga trashëgimtarët ka filluar
procedurën duke mos i deklaruar të gjithë trashëgimtarët ligjor, dhe pas
përfundimit të procedurës së shqyrtimit të trashëgimisë, e ka transferuar përmes
kontratës pronën e trashëguar.
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Në këto raste janë paraqitur trashëgimtarët ligjor të cilët fillojnë procedurën e
vërtetimit të pronësisë sipas bazës së trashëgimisë, me kërkesë që të anulohet
kontrata mbi shitblerjen e pronës. Edhe në këto raste procedura gjyqësore është
mjaftë senzitive dhe komplekse, prandaj gjykatat duhet të jenë të kujdesshme që
të shqyrtojnë me vëmendje dhe në mënyrë objektive të gjitha rrethanat të cilat
mund të jenë përcaktuese për themelësinë e kërkesëpadisë.
Përveç të tjerave, është me relevancë të shikohet mirëbesimi i blerësit të ri,
pronarit formal të regjistruar si i fundit, por edhe çështje të tjera siç janë momenti
i hapjes së trashëgimisë, posedimi etj.
Rasti 10: Anulim i kontratave të shitblerjes së lokaleve afariste
Përshkrimi i rastit
Paditësi S.N i përfaqësuar nga babai i tij B.N, si përfaqësues ligjor, ka paraqitur
padi, kundër të paditurës Ndërmarrja për Riparim dhe Tregti “________”, në
________, për anulimin e kontratës nr____, e datës 15.06. ____, si dhe kontratës
nr____, e datës 16.06. ____, të lidhura nga paditësi si blerës në njërën anë, dhe
të paditurës si shitëse në anën tjetër, për shitblerjen e lokaleve afariste të
ndërtuara në ndërtesën banesore afariste në ________, Lagjja “________”, duke
shtuar se e paditura me rastin e lidhjes së kontratave nuk kishte poseduar leje të
ndërtimit, me ç’rast ka kërkuar edhe kthimin e parave në shumë prej 27.850 euro,
të paguara nga ana e paditësit.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, C. nr. 188/2004, i datës 07.02.2006
Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit me të cilën ka
kërkuar anulimin e kontratave të shitblerjes së lokaleve afariste, dhe kthimin e
parave të paguara nga ana e paditësit, pas vlerësimit dhe administrimit të provave,
ka ardhur në përfundim se e njëjta është e pabazuar dhe ka vendosur:
“ANULOHET kontrata nr____, e përpiluar me datë 15.06. ____, në mes të
paditësit të mitur S.N, si blerës, dhe të paditurës Ndërmarrja për Riparim dhe
Tregti “____”, në ____, si shitëse, si dhe ANULOHET kontrata nr. ____ e
lidhur me datë 16.06. ____, në mes të paditësit të mitur S.N, si blerës, dhe
Ndërmarrja për Riparim dhe Tregti “____”, në ____, si shitëse, SI TË
PABAZUARA.
REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit të mitur S.N, me të cilën ka kërkuar që
e paditura Ndërmarrja për Riparim dhe Tregti, t’ia kthejë shumën prej 27.850
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euro, në emër të blerjes së dy lokaleve, me kamatë të cilën e paguajnë bankat
afariste në Kosovë, për mjetet e deponuara të qytetarëve pa destinim të caktuar,
duke filluar nga dita e paraqitjes së padisë (23.03. ____), e deri në pagesën
definitive”
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nga kontrata nr____, e datës 15.06.
____, është vërtetuar se e paditura ia ka shitur paditësit lokalin afarist nr. “____”,
me sipërfaqe prej 41.28 m2, me çmim prej 86.300 DM, ose 43.900 euro, kontratë
kjo e nënshkruar edhe nga babai - përfaqësuesi ligjor i paditësit, i cili lokal ishte
ndërtuar në ndërtesën banesore afarist në lagjen “________”, në ________, në
bazë të lejes së ndërtimit nr. ________, e lëshuar me datë 23.02. _______, ndërsa
nga kontrata nr____, e datës 16.06. ____, ka vërtetuar se e paditura ia ka shitur
po ashtu paditësit lokalin afarist nr. “____”, me sipërfaqe prej 12.40 m2, me çmim
prej 15.850 euro, në të njëjtin objekt banesor. Ka theksuar se këto kontrata ishin
të pa legalizuara në gjykatë, dhe se paditësi e kishte përmbushur pjesërisht
detyrimin e tij, duke paguar shumën e kërkuar në padi, e cila shumë nuk ishte
kontestuar nga e paditura. Tutje ka shtuar se ndërkohë përfaqësuesi ligjor i
paditësit kishte kuptuar se e paditura me rastin e ndërtimit të objektit banesor, e
njëjta nuk kishte pasur leje ndërtimi, fakt ky i vërtetuar nga Njoftimi i lëshuar
nga Kuvendi Komunal i ________- Drejtorati për Planifikim dhe Zhvillim
Urban, Rural dhe Ambient, nr. ________, i datës 09.10.2003, ku e paditura ishte
njoftuar se nuk i është dhënë leja e ndërtimit, por vetëm pëlqimi urbanistik për
ndërtimin e objektit afarist banesor në etazh P+2K+Nk, njoftim ky i administruar
edhe si provë materiale nga gjykata e shkallës së parë, me ç’rast paditësi kishte
rënë në lajthim me rastin e lidhjes së kontratës.
Gjykata pas konstatimit të gjendjes faktike dhe në mbështetje të nenit 61 lidhur
me nenin 117 të LMD-së, (i vitit 1978), në të cilin përcaktohet se: “E drejta për
të kërkuar anulimin e rrëzueshmërisë së kontratës pushon me skadimin e afatit
prej një viti nga data kur të jetë ditur shkaku i rrëzueshmërisë, respektivisht i
pushimit të dhunës. Kjo e drejtë në çdo rast pushon me skadimin e afatit prej pesë
vjetësh nga data e lidhjes së kontratës”, ka ardhur në përfundim se kemi të bëjmë
me skadimin e afatit për të kërkuar anulimin e kontratave në kuptim të nenit të
cituar, pasi që përfaqësuesi ligjor i paditësit në procesverbalin e datës 09.12.2004,
i dëgjuar në cilësinë e palës, kishte deklaruar se për mungesën e lejes së ndërtimit
të objektit banesor kishte marrë dijeni me datë 25.09.2002, ndërsa padinë e ka
paraqitur në gjykatë me datës 23.03.2004, që do të thotë pas kalimit të afatit prej
më shumë se një vit, dhe se në rastin konkret nuk mund të vijë në shprehje afati
objektiv për të kërkuar anulimin e kontratave - objekt kontesti, dhe po ashtu edhe
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kërkesat aksesore të kërkuara janë të pabazuara, për faktin se meqenëse është
vërtetuar se paditësi nuk mund të kërkojë anulimin e kontratave, të njëjtit nuk i
takon as kthimi i mjeteve të paguara.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 99/2006, i datës 10.10.2006
Gjykata e Qarkut, si gjykatë e shkallës së dytë pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, kishte gjetur se ankesa e paditësit
është e pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e shkallës së parë.
Ka shtuar se gjykata e shkallës parë nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave
të procedurës kontestimore për të cilat kujdeset sipas detyrës zyrtare, si dhe atyre
të paraqitura në ankesë, gjendja faktike është konstatuar në mënyrë të plotë, ku
nga kjo gjendje e konstatuar faktike edhe e drejta materiale është zbatuar në
mënyrë të drejtë, me referencë në dispozitat nga neni 61 paragrafi 1 dhe 2, lidhur
me nenin 117 të LMD-së, (i vjetri). Tutje ka shtuar se në bazë të nenit 111 të
LMD-së, parashihet se: “Kontrata është e rrëzueshme kur e ka lidhur pala me
zotësi të kufizuar për të vepruar, kur gjatë lidhjes së saj ka pasur të meta në
pikëpamje të vullnetit të palëve, si dhe kur kjo gjë është caktuar në këtë ligj ose
me dispozitë të veçantë”, andaj në rastin konkret lajthimi përfaqëson të metë
përkitazi me vetitë thelbësore të objektit dhe që i referohet personit me të cilin
lidhet kontrata, dhe kështu nën supozim të ekzistimit të lajthimit, kontrata është
e rrëzueshme, dhe anulimi mund të kërkohet brenda afatit subjektiv dhe objektiv
të përcaktuar në dispozitën e nenit 117 të LMD-së, mbi të cilën bazë drejtë ka
vepruar edhe gjykata e shkallës së parë, kur ka vlerësuar se padia është paraqitur
pas skadimit të afatit.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 33/2007, i datës 19.03.2009
Gjykata Supreme e Kosovës, duke vepruar sipas revizionit të paraqitur nga
paditësit, ka gjetur se i njëjti është i bazuar, duke e ndryshuar aktgjykimin e
Gjykatës Komunale në Pejë, dhe aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut, ndërsa
kontratat nr____, e datës 15.06. ____, dhe nr____, e datës 16.06. ____, i ka
anuluar, duke e detyruar të paditurën që paditësit t’ia kthejë shumën prej 27.850
euro, të paguara në emër të blerjes së lokaleve afariste.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se gjykata e shkallës së parë, drejtë dhe
në mënyrë të plotë e ka konstatuar gjendjen faktike, mirëpo të dy gjykatat e
instancave më të ulëta gabimisht e kanë zbatuar të drejtën materiale, për faktin
se paditësi ka qenë në lajthim gjatë lidhjes së kontratës për shitblerjen e lokaleve
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afariste, kjo pasi që si kusht për lidhjen e kontratës ka qenë sigurimi i lejes së
ndërtimit dhe që këtë kusht e paditura nuk e ka përmbushur, ku e paditura në
pikën I (një) të kontratës ka theksuar numrin e lejes së ndërtimit, ku me vonë
është vërtetuar se ai numër nuk ka qenë i lejes së ndërtimit, por i dhënies së
pëlqimit urbanistik për ndërtimin e objektit, që nënkupton se paditësi në kuptim
të nenit 61 paragrafit 1 të LMD-së, ka rënë në lajthim juridik me rastin e lidhjes
së kontratave. Tutje ka shtuar se gjykatat e instancave me të ulëta gabimisht e
kanë aplikuar të drejtën materiale, edhe me rastin e administrimit si provë
materiale të Njoftimin (zyrtar), të Drejtoratit për Planifikim dhe Zhvillim Urban,
Rural dhe Ambient nr. ________, i datës 09.10.2003, njoftim ky i dërguar
paditësit, nga i cili vërtetohet se paditësi nga organi kompetent zyrtarisht është
njoftuar me datë 09.10.2003, për mos lëshimin e lejes ndërtimore në parcelën
kadastrale, ndërsa padia është paraqitur në gjykatë me datë 23.03.2004, që
nënkupton se kërkesa e paditësit për të kërkuar rrëzueshmërisë e kontratave është
e bazuar në kuptim të nenit 117 i LMD-së, ku parashihet se:
“E drejta për të kërkuar anulimin e rrëzueshmërisë së kontratës pushon me
skadimin e afatit prej një viti nga data kur të jetë ditur shkaku i rrëzueshmërisë,
respektivisht i pushimit të dhunës. Kjo e drejtë në çdo rast pushon me skadimin
e afatit prej pesë vjetësh nga data e lidhjes së kontratës”, dispozitë kjo gabimisht
e zbatuar nga gjykatat e instancave më të ulëta. Ka theksuar se duke pasur
parasysh këto fakte, e paditura detyrohet që t’ia kthejë paditësit shumën prej
27.850 euro, pagesë kjo e pa kontestuar nga e paditura.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Gjykata Supreme e ka ndryshuar vendimin e gjykatës së shkallë së dytë dhe të
gjykatës së shkallës së parë me të cilat ishte refuzuar kërkesëpadia për anulimin
e kontratës për shitblerjen e lokaleve afariste. Këtë përfundim Gjykata Supreme
e ka nxjerrë pasi që ka konstatuar se gjendja faktike është konstatua në mënyrë
të drejtë dhe të plotë, nuk ka pas shkelje të dispozitave të procedurës
kontestimore, por është zbatuar gabimisht e drejta materiale.
Nga konkludimi i Gjykatës Supreme rrjedhë se në këtë rast është plotësuar një
shkak i cili kontratën e bënë relativisht të pavlefshme, për shkak se paditësi ka
qenë në lajthim gjatë lidhjes së kontratës për bashkimin e mjeteve për lokalin
afarist, pasi që si kusht për lidhjen e kontratës ka qenë ekzistimi i lejes së
ndërtimit, mirëpo e paditura e ka vendosur paditësin në lajthim sa i përket këtij
shkaku. Gjykata ka gjetur po ashtu se kërkesa nuk është parashkruar për shkak
se e drejta për të kërkuar rrëzueshmërinë e kontratës pushon me skadimin e afatit
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prej 1 viti nga dita kur të jetë ditur shkaku i rrëzueshmërisë, ndërsa në çdo rast
pushon në afat prej 3 viteve, nga dita e lidhjes së kontratës. Padia është
parashtruar brenda afatit objektiv dhe subjektiv në këtë rast. Duket se vlerësimi
për lajthimin rrjedh edhe nga parimet e përgjithshme të marrëdhënieve
kontraktore që i referohen ndershmërisë dhe ndërgjeshmërisë së subjekteve të
marrëdhënies kontraktuale, si për lidhjen e kontratës ashtu edhe për përmbushjen
e saj.
Rasti 11: Anulim i kontratës së shitblerjes së pasurisë së paluajtshme
Përshkrimi i rastit:
Paditësi D.B, ka paraqitur padi për anulimin e kontratës së shitblerjes për
paluajtshmërisë, kundër të paditurve A.K, dhe H.A, me të cilën ka kërkuar që të
anulohet kontrata e shitblerjes së pasurisë së paluajtshme, ngastra kadastrale
nr____, me kulturë shtëpi në sipërfaqe prej 0.00.05 ha, dhe oborr në sipërfaqe
prej 0.03.60 ha, në vendin e quajtur “________”, në sipërfaqe të përgjithshme
prej 0.04.10 ha, fleta poseduese nr____, ZK ________, kontratë kjo e lidhur në
mes të A.K si shitës, dhe H.A si blerës.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 68/2002, i datës 13.11.2002
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditëses,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“Kontrata e shitblerjes së pasurisë së paluajtshme si ngastra kadastrale ____,
me kulturë shtëpi në sipërfaqe prej 0.00.05 ha, dhe oborr në sipërfaqe prej
0.03.60 ha, në vendin e quajtur “________”, në sipërfaqe të përgjithshme prej
0.04.10 ha, fleta poseduese nr____, ZK________, kontratë kjo e lidhur në mes të
A.K si shitës, dhe H.A si blerës, dhe e vërtetuar në këtë gjykatë me nr. zyr. ____,
të datës 28.03.1990, është NULE”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: dëgjimin e të paditurve A.K dhe H.A si palë; kontratën e
shitblerjes e cila është objekt i këtij kontesti; kontratën mbi shitblerjen e pasurisë
të përshkruar në pikën I të kontratës së cituar të lidhur në mes D.B. si shitës, dhe
H.A si blerës, me datë 27.01.1991, si transaksion jo zyrtar.
Në arsyetim të aktgjykimi ka theksuar se nuk ishte kontestues fakti se të paditurit
kanë lidhur kontratën e shitblerjes së paluajtshmërisë vetëm për arsye formale,
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pasi që A.K nuk ia ka shitur pronën e paluajtshme të përshkruar në nenin 1 të
kontratës H.A, por të njëjtën i padituri A.K thekson se ia ka shitur në bazë të
kontratës gojore në vitin 1986, Xh.D, tani i ndjerë, ish nga fshati ________, dhe
vëllezërve të tij R. dhe A, të cilët kanë qenë në një bashkësi familjare. Tutje ka
shtuar se nuk ka qenë kontestues fakti se paditësi ka hyrë në transaksion jo zyrtar
- kontratë të shitblerjes me të paditurin H.A, për të njëjtën paluajtshmëri - objekt
kontesti, në bazë të kontratës së mëhershme gojore, e të cilën më datë 27.01.1991,
e kanë konfirmuar në kontratë të shkruar, ku këtu paditësi ia ka shitur
paluajtshmërinë - objekt kontesti, këtu të paditurit H.A në shumë prej 60.000
DM, duke ia dhënë vetëm 20.000 DM, ndërsa shumën tjetër nuk e ka përmbushur
akoma.
Gjykata ka arsyetuar se duke pas parasysh këtë gjendje të konstatuar faktike,
rrjedh konkludimi se të paditurit në bazë të kontratës së lidhur formale e cila është
objekt i këtij kontesti, nuk kanë marrë të drejta dhe detyrime, andaj në mbështetje
të nenit 52 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve në të cilin përcaktohet se:
“në qoftë se baza nuk ekziston, ose është e palejueshme, kontrata është nule”, ka
vendosur që ta aprovojë si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit.
Pretendimet e të paditurit H.A, se paditësi nuk ka legjitimitet aktiv në këtë çështje
kontestimore, gjykata i ka refuzuar si të pabazuara, pasi që paditësi ka interes
juridik për anulimin e kontratës, sepse i njëjti ka hyrë në transaksion me të
paditurin për të njëjtën paluajtshmëri, andaj edhe kërkesa për anulimin e
kontratave nule nuk parashkruhet, ndërsa i padituri H.A atë çka e ka dhënë në
bazë të kontratës së anuluar mund ta kërkojë nga paditësi.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 205/2003, i datës 05.06.2003
Gjykata e Qarkut, si gjykatë e shkallës së dytë pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, kishte gjetur se ankesa e të paditurit
të dytë H.A., është e bazuar, duke e ndryshuar kështu aktgjykimin e gjykatës së
shkallës së parë, ndërsa kërkesëpadinë e paditësit e ka refuzuar si të pabazuar. Në
arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nuk mund ta pranojë vlerësimin e gjykatës
së shkallës së parë si të drejtë dhe të ligjshëm, pasi që i njëjti është i marrë në
zbatim të gabuar të së drejtës materiale, pavarësisht se nuk ka pasur shkelje
esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, dhe gjendja faktike është
zbatuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë.
Ka shtuar se vlerësimi i gjykatës me referencë në dispozitën e nenit 52 të Ligjit
për Marrëdhëniet e Detyrimeve, është i gabuar, pasi që në rastin konkret nuk
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kemi të bëjmë me kontratë të anulueshme, por me kontratë relativisht të
rrëzueshme në kuptim të nenit 111 të të njëjtit ligj ku edhe përcaktohet se:
“kontrata është e rrëzueshme kur e ka lidhur pala me zotësi të kufizuar për të
vepruar, kur gjatë lidhjes së saj ka pasur të meta në pikëpamje të vullnetit të
palëve, si dhe kur kjo gjë është caktuar në këtë ligj ose me dispozitë të veçantë”,
ndërsa në nenin 117, paragrafin 1 përcaktohet se: “e drejta për të kërkuar
anulimin e rrëzueshmërisë së kontratës pushon me skadimin e afatit prej një viti
nga data kur të jetë ditur shkaku i rrëzueshmërisë, respektivisht i pushimit të
dhunës”, kurse në paragrafin 2 të të njëjtit nen përcaktohet se: “kjo e drejtë në
çdo rast pushon me skadimin e afatit prej pesë vjetësh nga data e lidhjes së
kontratës”, andaj në rastin konkret që nga momenti i lidhjes së kontratës e deri
në ditën e parashtrimit të padisë kanë kaluar më tepër se 10 vite, që nënkupton se
afatet e lartpërmendura kanë skaduar.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 108/2003, i datës 26.09.2003
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të paditësit, të njëjtin e ka
hedhur si të palejueshëm. Ka arsyetuar se revizioni i paditësit është i
palejueshëm, pasi që nga shkresat e lëndës del se paditësi në padinë e dorëzuar
në gjykatën e shkallës së parë me datë 26.08.2002, e ka caktuar vlerën e kontestit
në shumë prej 500.00 euro, andaj sipas dispozitës së nenit 382, paragrafit 3 të
LPK-së, dhe nenit 2 pika j), të Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut, nr.
2001/10, e cila ka hyrë në fuqi me datë 21.06.2001, është paraparë se revizioni
nuk është i lejuar në kontestet juridiko-pasurore, në të cilat kërkesëpadia nuk ka
të bëjë me kërkesat në të holla, dorëzim të sendit ose përmbushje të ndonjë
prestimi, nëse vlera e objektit të kontestit, të cilën paditësi e ka cekur në padi nuk
kalon shumën prej 1.600.00 DM, përkatësisht 800.00 euro, andaj edhe revizioni
në këtë çështje juridike nuk është i lejuar.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në këtë rast Gjykata Supreme e Kosovës e ka hedhur revizionin për shkak të
vlerës së objektit të kontestit, megjithatë ky rast është përzgjedhur për këtë
përmbledhje për shkak të natyrës se çështjes, dhe për treguar se mos kujdesi i
palëve dhe i gjykatës në caktimin e vlerës se objektit të kontestit i privon palët
nga mundësia e përdorimit të mjetit të jashtëzakonshëm të goditjes - revizionit.
Ky rast është interesant sepse i referohet anulimit të kontratës së shitblerjes në të
cilën ka qenë i caktuar çmimi i blerjes i cili do të duhej të ishte vlera e kontestit,
por siç edhe shihet gjykata e shkallës së parë e ka injoruar një përgjegjësi ligjore
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për caktimin e vlerës se objektit të kontestit, dhe për këtë arsye është
pamundësuar përdorimi i revizionit si mjet i jashtëzakonshëm.
Specifikë e këtij rasti është edhe fakti se gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e
shkallës së dytë kanë mbajtur qëndrime të ndryshme lidhur me kërkesën për
anulimin e kontratës mbi shitblerjen, respektivisht gjykata e shkallës së parë
duke vendosur që të aprovohet e themeltë kërkesëpadia dhe të shpallet nule
kontrata, ndërsa gjykata e shkallës së dytë duke e ndryshuar aktgjykimin shkallës
së parë dhe duke e refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit për anulimin
e kontratës.
Do të ishte shumë i rëndësishëm edhe vlerësimi i Gjykatës Supreme sikur çështja
të shqyrtohej sipas revizionit.
Siç mund të vërehet nga paraqitja e rastit, vlera e objektit të kontestit është
përcaktuar në lartësi prej 500 euro, ndërsa vlera reale e objektit të kontestit është
shumë herë me lartë (30000 euro), por mungesa e kujdesit të palëve dhe mos
zbatimi i përgjegjësive ligjore nga ana e gjykatës së shkallës së parë e ka
pamundësuar shqyrtimin e çështjes në Gjykatën Supreme.
Vlera e objektit të kontestit është element i padisë i përcaktuar me ligj, por nuk
është kusht i domosdoshëm i saj. Sipas kësaj, edhe në rastet kur pala nuk e ka
caktuar vlerën e objektit të kontestit gjykata nuk do ta hedh poshtë padinë dhe as
nuk do t’ia kthejë paditësit padinë në përmirësim.
Në raste të tilla kur paditësi nuk e ka caktuar vlerën e objektit të kontestit, kur e
ka caktuar të ultë ose shumë të lartë, atëherë gjykata sipas detyrës zyrtare, apo
sipas prapësimit të palës së paditur më se voni në seancën përgatitore, e nëse nuk
është mbajtur seanca përgatitore, para së të filloj shqyrtimi kryesor do të caktoj
në mënyrë të përshtatshme vlerën e objektit të kontesti duke i marrë parasysh
rrethanat objektive (sidomos lartësinë e kërkesës).
Rasti është vendosur në kohën kur ka qenë në fuqi ligji i vjetër për procedurën
kontestimore, por përgjegjësia e gjykatës për caktimin e vlerës se kontestit në
rastet kur paditësi nuk e ka treguar vlerën e kontestit, në rastet kur e ka treguar
shume të lartë dhe në rastet kur e ka treguar shumë të ulët ishte e rregulluar në
mënyrë identike sikurse më ligjin aktual. Dallimi i vetëm qëndronte në atë se
revizioni ishte i lejuar në qoftë se kontesti ka vlerë mbi 800 euro.
Në raste të tilla gjykata duhet të vendos me aktvendim ndaj të cilit nuk lejohet
ankesë e veçantë.
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Në këtë rast gjykata e shkallës së parë nuk ka përmbushur përgjegjësitë ligjore
për të caktuar vlerën e objektit të kontestit dhe për këtë arsye ka mbetur si vlerë
e objektit të kontestit vlera e caktuar nga paditësi në lartësi prej 500 euro, e që
nuk e përmbush kushtin për t’u lejuar revizioni.
Është krejt e mundshme që sikur çështja të shqyrtohej edhe nga Gjykata Supreme
e Kosovës të kishte tjetër përfundim.
Përveç përgjegjësisë që ka gjykata e shkallës së parë për të caktuar vlerën e
objektit të kontestit, e njëjta ka përgjegjësi për të vlerësuar edhe lejueshmërinë e
revizionit dhe nëse gjen se është i palejuar të njëjtin ta hedhë. Në rastin konkret
gjykata e shkallës së parë nuk e ka përmbushur asnjërën nga përgjegjësitë e
cekura: atë të caktimit të vlerës së objektit të kontestit dhe atë të hedhjes së
revizionit për shkak të pa lejueshmërisë.
Rasti 12: Anulim e kontratës së shitblerjes, dhe vërtetimin e pronësisë në bazë
të trashëgimisë
Përshkrimi i rastit:
Paditësit G.K, S.K, Sa.K, M.K, E.K, K.K dhe F.K kanë paraqitur padi për
anulimin e kontratës së shitblerjes, dhe vërtetimin e pronësisë në bazë të
trashëgimisë, kundër të paditurve B.Sh, M.Sh, My.Sh, N.Sh dhe Me.Sh, me të
cilën kanë kërkuar që të anulohet kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë, e
lidhur në mes të paraardhësit të të paditurve si blerës, dhe tani të ndjerit H.M, si
shitës, dhe të vërtetohet se paditësit janë pronarë në bazë të trashëgimisë në nga
1/7 pjesë ideale e ngastrës kadastrale nr____, në vendin e quajtur “________”,
në ________.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, C. nr. 762/2008, i datës 07.05.2009
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar dhe ka vendosur:
“REFUZOHET SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditësve me të cilën kanë
kërkuar që të anulohet kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë, e lidhur në
mes të paraardhësit të të paditurve I.Sh si blerës, dhe tani të ndjerit H.M, si
shitës, e vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në ________ Leg.nr. ________, të
datës 06.10.1980, dhe të vërtetohet se paditësit janë pronarë në bazë të
trashëgimisë në nga 1/7 pjesë ideale të ngastrës kadastrale nr. ____, në vendin
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e quajtur “________”, në Prizren, me kulturë shtëpi, në sipërfaqe prej 41m2, e
evidentuar sipas listës poseduese nr____KK ________, dhe të OBLIGOHEN të
paditurit që këtë ta pranojnë dhe të njëjtën parcelë t’ia dorëzojnë në pronësi,
posedim dhe shfrytëzim të lirë”.
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: aktvendimin mbi trashëgiminë T.nr.________, të datës
09.06.1978, ka lexuar deklaratat e dhëna para noterit të G.K, të datës 05.07.2001,
dhe nr____, nr____; deklaratën e I.S, të dhënë me datë 22.02.2002, me nr____,
dhe nr____, ka lexuar shkresën e Drejtoratit për Punë Pronësore Juridike,
Gjeodezi dhe Kadastër nr____, të datës 06.03.2003; ka lexuar raportin me shkrim
të ekspertit të gjeodezisë, ka bërë shikimin në certifikatën e vdekjes për të ndjerin
I.Sh; shikimin e certifikatës për përbërjen familjare; certifikatën e vdekjes të
lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në _______; certifikatën e kadastrit; kontratën
mbi shitblerjen Leg.nr________, të datës 06.10.1980; dhe ka lexuar deklaratat e
dëshmitarëve.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se pretendimet e paditësve në padinë e
tyre ishin që paraardhësi i tyre I.K (tani i ndjerë), gjatë viteve 1940 - 1941, kishte
blerë paluajtshmërinë kontestuese nga J.K, të cilën e kishte përdorur si kafene në
katin përdhese, ndërsa katin e parë si bujtinë. I.K në vitin 1946, largohet për në
____ për shkak të kërcënimeve nga sistemi i atëhershëm, duke ia lënë çelësat
H.Sh dhe I.Sh, të cilët kanë punuar në objektin kontestues, dhe që të njëjtit t’ia
japin çelësat më pas babait të paditëses (G.Sh). Kanë theksuar se në rrethana të
panjohura, tani paluajtshmëria ka kaluar nga H.M (tani i ndjerë - vëllai i gruas
së J.K), si shitës, i cili nuk kishte lënë trashëgimtar, në emër të I.Sh (tani i ndjerë
- paraardhësi i të paditurve), si blerës.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se në bazë të aktvendimit të plotfuqishëm
të trashëgimisë, është vërtetuar se J.K, ka vdekur me datë 13.10.1963, dhe si
trashëgimtar testamentar ka lënë motrën e tij, dhe bashkëshorten R.K, e cila ka
trashëguar edhe paluajtshmërinë kontestues, dhe se e njëjta më pas me testament
të njëjtën paluajtshmëri ia kishte lënë vëllait të saj H.M.
Nga kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë, e legalizuar në gjykatë, ka
vërtetuar se H.M, ia ka shitur paraardhësit të të paditurve paluajtshmërinë
kontestuese, dhe se ndaj të njëjtës ngastër ka vërtetuar se nuk është zhvilluar
ndonjë procedurë e nacionalizimit. Në cilësi të provës materiale gjykata kishte
bërë administrimin e ekspertizës së gjeodezisë, nga kishte vërtetuar se sipas
shënimeve të matjeve detale të vitit 1954-1957, ngastra kontestuese prej formimit
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të kadastrit nga viti 1952-1957 e deri në vitin 1979, ka qenë në pronësi të J.K,
ndërsa në bazë të aktvendimit të trashëgimisë ka kaluar në emër të H.M, duke
kaluar më pas në emër të I.Sh (paraardhësi i të paditurve), në bazë të kontratës
mbi shitblerjen.
Gjykata për vërtetimin sa më të plotë të gjendjes faktike kishte bërë dëgjimin e
dëshmitarëve, nga ka theksuar se nga deklarata e dëshmitarëve nuk kishte
mundur ta vërtetojë faktin se I.K (paraardhësi i paditësve), a e kishte blerë
paluajtshmërinë kontestuese nga J.K, pasi që nga këto dëshmi vetëm është
vërtetuar se I.K, së bashku me A.Shll, nga prilli i vitit 1941, e deri në vitin 1945,
kanë mbajtur me qira lokalin e J.K.
Po ashtu nuk ka mundur të vërtetohet fakti nga dëgjimi dëshmitarëve se a ka qenë
I.lK. edhe pronar i lokalit kontestues në bazë të shitblerjes ashtu siç pretendojnë
paditësit, pasi që të gjitha dëshmitë e dëshmitarëve ishin të ngjashme në atë se
I.K së bashku me A.Shll, ishin vetëm duke e mbajtur me qira lokalin e J.K, andaj
të njëjtave dëshmi gjykata ua fali besimin si mjaft bindëse dhe reale, duke
arsyetuar se këta dëshmitar vërtetojnë faktin vendimtar, pra mungesën e një
prove materiale mbi shitblerjen.
Ka shtuar se të paditurit të dëgjuar në cilësinë e dëshmitarëve kanë deklaruar se
babi i tyre e ka blerë lokalin kontestues nga H.M në vitin 1978, ashtu që të njëjtin
e shfrytëzojnë gati që 30 vite, ndërsa ka shtuar se paditësit nuk kanë paraqitur
asnjë provë materiale që do të mund ta dëshmonin të kundërtën se në sendin,
dorëzimin e të cilit e kërkojnë, e kanë të drejtën e pronësisë në kuptim të nenit
20, 33 dhe 37 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore-Juridike, andaj
edhe një situatë e tillë e bën qëndrimin e gjykatës të besueshëm në atë se I.K.
(paraardhësi i paditësve), ka mund të jetë vetëm shfrytëzues me qira i lokalit
kontestues ku kanë punuar së bashku me A.Shll, dhe me të tjerë, dhe jo si pronar
në bazë të shitblerjes.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 333/2009, i datës 13.04.2011
Gjykata e Qarkut, si gjykatë e shkallës së dytë pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, kishte gjetur se ankesa e paditësve
është e pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e shkallës së parë.
Ka shtuar se gjykata e shkallës parë nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave
të procedurës kontestimore për të cilat kujdeset sipas detyrës zyrtare, si dhe atyre
të paraqitura në ankesë, gjendja faktike është konstatuar në mënyrë të plotë, ku
nga kjo gjendje e konstatuar faktike edhe e drejta materiale është zbatuar në
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mënyrë të drejtë me referencë në dispozitat e nenit 37 të Ligjit mbi Marrëdhëniet
Themelore Pronësore-Juridike, pasi që paditësit nuk kanë ofruar asnjë provë
bindëse, përveç deklaratave të dëshmitarëve të cilat nuk mund të shërbejnë si
provë bindëse në rastin konkret, pasi që të paditurit kanë ofruar bazën më të fortë
juridike dhe atë kontratën mbi shitblerjen e lidhur në mes H.M si shitës dhe
paraardhësit të tyre si blerës. Sa i përket pretendimeve të paditësve se H.M nuk
ka mund të jetë trashëgimtar i J.K, dhe se bashkëshortja e J.K, nuk ka mundur të
disponojë me testament para shqyrtimit të pasurisë së tani të ndjerit J.K, të njëjtat
pretendime gjykata i ka refuzuar si të pathemelta, me arsyetim se pretendime
eventuale në pasurinë e të ndjerit J.K., mund të kenë vetëm trashëgimtarët e tij,
dhe jo paditësit të cilët nuk kanë asnjë provë mbi të drejtën e pronësisë në
paluajtshmërinë kontestuese.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 197/2011, i datës 14.05.2013
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë e
paraqitur nga prokurori i shtetit, dhe revizionit të paditësve, ka gjetur se kërkesa
për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar, ndërsa revizionin e paditësve e ka
hedhur poshtë si të palejuar, duke i vërtetuar kështu aktgjykimet e gjykatave të
instancave më të ulëta.
Ka shtuar se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar
gjendjen faktike, kur kërkesëpadinë e paditësve e ka refuzuar si të pabazuar për
faktin se paditësit me asnjë provë nuk e kanë argumentuar në mënyrë të sigurt se
paraardhësi i tyre I.K, ka qenë pronar i paluajtshmërisë kontestuese, ndërsa të
paditurit e kanë fituar të drejtën e pronësisë në mënyrë të ligjshme, dhe po ashtu
gjykata e shkallës së dytë drejtë ka vendosur kur ankesën e paditësve e ka
refuzuar si të pabazuar, duke pranuar konstatimet faktike dhe qëndrimin juridik
të gjykatës së shkallë së parë, duke i pranuar edhe Gjykata Supreme si vendime
të drejta dhe të ligjshme. Sa i përket pretendimeve të prokurorit të shtetit se
aktvendimi mbi trashëgiminë është i falsifikuar, të njëjtat pretendime Gjykata
Supreme i ka refuzuar si të pabazuara, me arsyetim se në shkresat e lëndës nuk
ka dëshmi të pranueshme, ndonjë provë apo aktgjykim i plotfuqishëm me të cilin
do të ishte dëshmuar se aktvendimi në fjalë është i falsifikuar.
Lidhur me hedhjen poshtë si të palejuar të revizionit të paditësve, ka arsyetuar se
deri te kjo vendosje ka ardhur për shkak se paditësit në padinë e parashtruar kanë
shënuar si vlerë të kontestit lartësinë prej 100 DM, ndërsa sipas dispozitës së
nenit 11 të Urdhëresës Administrative nr. 2001/10, të UNMIK-ut, e datës
21.06.2011, për zbatimin e Rregullores 1999/4, të UNMIK-ut, për valutën e
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lejuar për përdorim në Kosovë, vlera prej 8.000 DM, e përcaktuar në nenin 381
pika 3 e LPK-së, duhet të zëvendësohet me vlerën prej 1.600 DM, e cila
rregullore ka qenë në fuqi në kohën kur paditësit e kanë paraqitur padinë e tyre
në gjykatën e shkallës së parë, me datë 26.07.2001, andaj meqenëse vlera e
objektit të kontestit nuk kalon shumën e paraparë në dispozitën e nenit 382
paragrafi 3 të LPK-së, rezulton se edhe revizioni në këtë çështje juridike nuk
është i lejuar.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Përveç arsyeve të paraqitura në arsyetimet e vendimeve të përshkruara më sipër,
në përmbledhjen e këtij rasti do të theksonim se kërkesëpadia e paditësve është
refuzuar nga shkaku se të njëjtit nuk kanë arritur t’i provojë pretendimet e tyre
mbi bazën e të cilave e kanë mbështetur kërkesën.
Barra e të provuarit është përgjegjësi e palëve, për shkak se të njëjtit kanë detyrim
sipas dispozitave të LPK-së, të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin
kërkesat e veta, dhe të propozojnë provat me të cilat i vërtetojnë faktet e tilla. një
detyrim i tillë përcaktohet me dispozitat e nenit 7 dhe 319 të LPK-së, prandaj
rrjedh konkludimi se palët duhet të kenë rol aktiv në dhënien e propozimeve, për
shkak se gjykata parimisht do të hetojë rrethanat e çështjes kontestuese deri në
masën që palët propozojnë. Është krejt e mundshme që në mungesë të propozimit
për faktet dhe provat e nevojshme gjykata të vendos për refuzimin e
kërkesëpadisë, pavarësisht se nëse do të administroheshin provat e caktuara
gjykata do të mund të vendoste për aprovimin e kërkesëpadisë.
Pra, thënë thjeshtë nuk mjafton të kesh të drejtë, por të drejtën duhet ta provosh
para gjykatës.
Rasti 13: Vërtetim i pronësisë në bazë të kontratës mbi shitblerjen
Përshkrimi i rastit:
Paditësit R.D, N.G, e lindur D., dhe N.B, e lindur D, kanë paraqitur padi për
vërtetimin e pronësisë, kundër të paditurës N.Th, me të cilën kanë kërkuar që të
vërtetohet kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë nr____, me kulturë arë e
klasit të tretë, në sipërfaqe prej 0.22.53 ha, të lidhur në mes të paraardhësit
(D.D),të paditësve, si blerës, dhe të paditurës si shitëse, dhe të detyrohet e
paditura që t’ua njeh këtë të drejtë paditësve.
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Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 341/2000, i datës 16.04.2001
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“VËRTETOHET se me kontratën mbi shitblerjen e paluajtshmërisë të lidhur në
mes të paraardhësit juridik të paditësve të tani të ndjerit D.D, ish nga Gjakova,
si blerës në njërën anë, dhe të paditurës N.Th, e lindur Sh, si shitëse në anën
tjetër, e legalizuar në gjykatën e atëhershme të Rrethit në ________, nën Leg.
nr_____, të datës 25.12.1961, shitësja i ka shitur blerësit parcelën nr____, me
kulturë arë e klasit të III-të, në sipërfaqe prej 0.22.53 ha, KK ________-Jashtë
Qytet, dhe DETYROHET e paditura që t’ua njeh këtë të drejtë paditësve”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: bëri shikimin e kontratës së shitblerjes Leg. nr________, të
datës 25.12.1961; librin origjinal të legalizimit të kontratave të kësaj gjykate të
vitit 1961; historiatin e paluajtshmërisë kontestuese të datës 04.01.2001;
ekspertizën e gjeodezisë; dokumentacionin e procedurës administrative të
Drejtorisë Komunale të Gjeodezisë në Gjakovë; deklaratën e dhënë nga ana e
T.Sh; konstatimin e neuropsikiatrit; dhe dëgjimin e dëshmitarëve.
Në arsyetim të aktgjykimi ka theksuar se paraardhësi i paditësve me anë të
kontratës së lidhur me të paditurën, ka blerë parcelën nr____, në sipërfaqe prej
0.22.53 ha, fleta poseduese nr____KK ________ mirëpo në kontratë gabimisht
është shënuar emri i parcelës tjetër nr_____, dhe që kjo kontratë është vërtetuar
me vendim të plotfuqishëm të Drejtorisë Komunale të Gjeodezisë, në ________.
Ka shtuar se nga dëgjimi i dëshmitarëve është vërtetuar saktë vendi se ku ndodhet
paluajtshmëria - objekt i kontratës së shitblerjes. Tutje ka theksuar se e paditura
dhe interventja në vitin 1993, në bazë të aktvendimit të trashëgimisë janë shpallur
trashëgimtar të parcelës nr____, në sipërfaqe prej 0.29.96 ha, e cila ndodhet në
vendin e quajtur “________”, parcelë kjo e evidentuar gabimisht në kontratën e
lidhur në mes paraardhësit të paditësve dhe të paditurës. Ka shtuar se si është e
mundur që e paditura t’ia ketë shitur këtë parcelë paraardhësit të paditësve, dhe
për të njëjtën ta kryejë edhe trashëgiminë, andaj rrjedh edhe përfundimi se
paraardhësi i paditësve e ka blerë parcelën nr____, në sipërfaqe prej 0.22.53 ha,
dhe jo atë nr____, me sipërfaqe prej 0.29.96 ha, për shkak se me rastin e lidhjes
së kontratës është bërë gabim teknik vetëm në numrin e parcelës, andaj sipërfaqja
e shënuar në kontratë i përket parcelës nr____.
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Gjykata ka arsyetuar se meqenëse baza e kërkesëpadisë është vërtetimi i faktit se
cilën parcelë e ka blerë paraardhësi juridik i paditësve në vitin 1961, atëherë është
e panevojshme që të lëshohet hollësisht në pësimet e ndërrimeve kadastrale dhe
ndarjet tjera të parcelës kontestuese pas vitit 1961, si vit i legalizimit të kontratës,
duke theksuar vetëm atë se në vitin 1963, parcela nr. 4406/3, pëson ndarje duke
u formuar parcelë e re me numër ____, me ç’rast parcela nr. 4406/3, mbetet në
sipërfaqe prej 0.11.54 ha, e evidentuar në emër të paraardhësit të paditësve,
ndërsa pjesa tjetër i bashkëngjitet parcelës së re nr____, duke kaluar kështu në
posedim të ish ushtrisë Jugosllave. Tutje ka theksuar se në vitin 1984, tërë parcela
nr____, në bazë të kontratës Leg. nr________kalon në emër të paditëses N.B, e
lindur D, ndërsa në vitin 1988, kalon në posedim të Y.B dhe G.B, të cilët pastaj
ia shesin N.R, mirëpo meqenëse dokumentacioni kadastral ishte vjedhur nga
okupatori serb, ka theksuar se Drejtoria Komunale e Gjeodezisë nuk ka qenë në
gjendje që të sqarohet se në cilin vit është kryer shitblerja, por vetëm dihet se tani
parcela nr____, në sipërfaqe prej 0.11.54 ha, evidentohet në emër të N.R, i cili
ka ndërtuar edhe shtëpi banimi në këtë paluajtshmëri.
Lidhur me pretendimet e të paditurës dhe intervientes në anën e të paditurës, se
e paditura asgjë nuk i ka shitur paraardhësit të paditësve, gjykata këto pretendime
nuk i kishte marrë për bazë, me arsyetim se nga provat e nxjerra është vërtetuar
e kundërta, dhe po ashtu edhe nga dëgjimi i dëshmitarëve, dhe nga dëshmia e
xhaxhait të të paditurës, është vërtetuar se e paditura ia ka shitur paraardhësit të
paditësve paluajtshmërinë lëndore. Ndërsa sa i përket propozimit të të paditurës
që të bëhet ekspertiza e grafologjisë lidhur me vërtetimin e nënshkrimit, të njëjtin
propozim gjykata e kishte refuzuar me arsyetim se është parim qenësor që para
se të nënshkruhet kontrata në gjykatë bëhet së pari verifikimi i identitetit të
kontraktuesve, dhe pastaj nënshkruhet, dhe vërtetohet në prezencën e palëve
kontraktuese. Për fund, ka shtuar se shkresat e kontratës mbi paluajtshmërinë nuk
gjenden në arkivin e gjykatës, mirëpo kjo nuk bie në dyshim ekzistimin e kësaj
kontrate, pasi që nga libri i legalizimeve të kontratave të kësaj gjykate të vitit
1961, vërtetohet se kontrata është legalizuar nga kjo gjykatë, dhe e njëjta ka hyrë
në jetë pranë Drejtorisë Komunale të Gjeodezisë, në ________.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 290/2001, i datës 11.07.2001
Gjykata e Qarkut, si gjykatë e shkallës së dytë pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, kishte gjetur se ankesa e të paditurës
është e pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e shkallës së parë. Ka
shtuar se aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë në shkelje esenciale të
98

PËRMBLEDHJE NGA PRAKTIKA E GJYKATËS SUPREME NË
KONTESTET PRONËSORE

dispozitave të procedurës kontestimore, për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës
zyrtare, dhe as atyre të pretenduara në ankesë, pasi që gjykata e shkallës së parë
nga provat e administruara ka vërtetuar tërësisht dhe në mënyrë të drejtë gjendjen
faktike, duke krijuar një pasqyre reale të gjendjes së çështjes, e cila nuk vihet në
dyshim me pretendimet ankimore. Po ashtu, nga kjo gjendje e konstatuar faktike,
është aplikuar po ashtu në mënyrë të drejtë edhe e drejta materiale duke dhënë
arsye bindëse dhe juridike, të cilat si të ligjshme dhe të rregullta i ka pranuar edhe
gjykata ankimore.
Pretendimet ankimore të të paditurës se nuk ka lidhur kontratë mbi shitblerjen
dhe nuk është as nënshkrimi i saj, dhe se babai i saj ia ka falur sipërfaqen prej 8
ari, paraardhësit të paditësve, ka shtuar se këto pretendimet janë irrelevante për
të vendosur ndryshe, pasi që nuk kanë mbështetje ligjore dhe as logjike, andaj
edhe aktgjykimi i gjykatës së shkallë së parë pranohet në tërësi nga gjykata e
shkallës së dytë, si vendim i drejtë dhe i ligjshëm.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 63/2001, i datës 18.12.2001
Gjykata Supreme duke vendosur sipas revizionit të të paditurës, ka gjetur se i
njëjti është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës
së dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se e paditura në revizion vetëm në mënyrë
të përgjithësuar ka thënë se aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta
përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, duke mos
i sqaruar më konkretisht se cilat janë ato, andaj gjykata duke u bazuar në nenin
386 të LPK-së, ka arsyetuar se aktgjykimi i shkallës së dytë, por edhe ai i shkallës
së parë nuk përmbajnë shkelje esenciale për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës
zyrtare, duke potencuar se me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë janë
dhënë arsye të mjaftueshme lidhur me pretendimet e të paditurës të paraqitura
edhe në revizion, ndërsa sa i përket pretendimeve ankimore të të paditurës lidhur
me vërtetimin e gjendjes faktike, ka arsyetuar se këto pretendimet nuk janë
vlerësuar nga kjo gjykatë, pasi që në kuptim të nenit 385, paragrafit 3 të LPK-së,
nuk mund të paraqitet revizioni për konstatim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes
faktike
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Rasti i përshkruar më sipër është i rëndësishëm për shkak se, objekt kontesti është
vërtetimi se me kontratën e shitblerjes të lidhur në mes të palës paraardhëse
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juridike të paditësve në cilësinë e blerësit, dhe të paditurës si shitëse, e legalizuar
në gjykatë në vitin 1961, shitësi i ka shitur blerësit parcelën nr______, dhe jo
parcelën e cila figuron në kontratën në fjalë.
Është e njohur se në praktikën gjyqësore nuk lejohet vërtetimi i ekzistimit të
faktit, por lejohet vërtetimit i ekzistimit të marrëdhënies juridike civile, andaj në
rastin konkret çështja është zhvilluar mbi këtë logjikë, se në çështjen kontestuese
objekt kontesti ka qenë vërtetimit i ekzistimit të marrëdhënies juridike civile. Në
rastin konkret, përfundimin e gjykatës së shkallës së parë me të cilin është
aprovuar kërkesëpadia dhe është vërtetuar se me kontratën e shitblerjes është bërë
shitblerja e ngastrës nr______, e ka pranuar edhe gjykata e shkallës së dytë dhe
rrjedhimisht edhe Gjykata Supreme, për shkak se me provat e administruara është
provuar në tërësi se me rastin e përpilimit të kontratës gabimisht është shënuar
ngastra e cila ka qenë objekt i shitblerjes.
Me rëndësi për praktikën gjyqësore është që në rastet e kërkesave të natyrës së
tillë gjykatat të kenë kujdesin e duhur, që objekt kërkesëpadie të mos jetë
vërtetimi i faktit.
Rasti 14: Anulim kontratës mbi shitblerjen e lokalit afarist
Përshkrimi i rastit:
Paditësja Ndërmarrja Shoqërore Turistike “________”, ka paraqitur padi për
anulim kontrate, kundër të paditurit E.A, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet
se është nule kontrata nr____, të datës 24.10.1995, mbi shitblerjen e lokalit afarist
p. nr. në sipërfaqe prej 42 m2, e lidhur në mes të paditësit si shitës, dhe të paditurit
si blerës.
I padituri E.A, ka paraqitur kundërpadi, kundërpaditëses Ndërmarrja Shoqërore
Turistike “________”, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet është pronar i
lokalit afarist, p. nr. në sipërfaqe prej 42 m2, në bazë të kontratës mbi shitblerjen
nr____, të datës 24.10.1995.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. Nr. 15/2002 i datës 26.11.2002
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditëses kundër të paditurës, pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në
përfundimin se e njëjta është e bazuar, ndërsa kundërpadia e të paditurit-kundër
paditësit është e pabazuar dhe ka vendosur:
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“ I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit-kundër të paditurit, dhe
VËRTETOHET se kontrata mbi shitblerjen e lokalit afarist nr____, të datës
24.10.1995, i cili gjendet në Gjilan, në ish Rr. “________”, p. nr. në sipërfaqe
prej 42 m2, e lidhur në mes të paditësit-kundër të paditurit si shitës dhe të
paditurit-kudër paditësit si blerës është NULE.
II. REFUZOHET kundërpadia e të paditurit-kundër paditësit me të cilën ka
kërkuar që të vërtetohet se në bazë të kontratës mbi shitblerjen e lokalit afarist e
lidhur me datë 24.10.1995, është pronar i lokalit afarist në Gjilan, në sipërfaqe
prej 42 m, dhe të obligohet paditësi-kundër i padituri që ta njoh këtë të drejtë dhe
të lejojë kalimin e pronësisë së lokalit dhe ndryshimin e pronësisë në librat
kadastral”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: leximin e kontratës mbi shitblerjen nr____, të datës
24.10.1995, të lidhur ndërmjet ndërgjyqësve; leximin e fletëpagesës; dhe
shkresën mbi pranim-dorëzimin e lokalit afarist; leximin e statutit të paditëses në
nenin 18 al. 1. pika 14 në dispozitat e gazetës zyrtare të RS Serbisë nr. 20/1990,
që kanë të bëjnë me masat e dhunshme të futura nga Kuvendi i Serbisë në
ndërmarrjen e paditëses, në dispozitat e ligjit mbi ndryshimet dhe plotësimet e
ligjit mbi kufizimin e qarkullimit të paluajtshmërisë në shkresën e Ministrisë për
Financa të Serbisë, të datës 09.05.1991; leximin e vendimit të Qeverisë së
Republikës së Kosovës 01 nr____, të datës 16.03.1992, dhe ka bërë dëgjimin e
dëshmitarëve.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se pas konstatimit të gjendjes faktike ka
ardhur në përfundim se kontrata mbi shitblerjen e lokalit afarist, e lidhur në mes
të palëve ndërgjyqësore me datë 24.10.1995, është në kundërshtim me dispozitat
e nenit 3 paragrafi 2 të LMD-së, lidhur me nenin 18 paragrafin 1 pika 14 të
Statutit të Ndërmarrjes i nxjerrë me datë 29.12.1992, po ashtu është në
kundërshtim me dispozitat e Ligjit mbi Qarkullimin e Paluajtshmërive; në
kundërshtim me Vendimin e Qeverisë së Kosovës të datës 16.03.1992, si dhe në
kundërshtim me dispozitat e nenit 103, paragrafit 1 dhe nenit 104 paragrafit 2 të
LMD-së, dhe si e tillë e njëjta është NULE. Po ashtu ka vërtetuar se kjo kontratë
është lidhur kur në ndërmarrjen paditëse, ishin në fuqi masat e përkohshme, po
ashtu kjo kontratë nuk është përmbushur nga ana e të paditurit sa i përket pagesës
prej 616.000,00 dinarë, por vëllai i tij S.A i cili nuk ishte palë kontraktuese, i
kishte paguar arkës shumën prej 220.000,00 DM, kurse sipas dëshmisë së tij del
se kishte paguar 250.000,00 DM, pastaj pranim dorëzimi i lokalit nuk është bërë
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në mes palëve kontraktuese, kjo pasi që lokalin afarist në vend të blerësit e kishte
pranuar agjencia turistike “________”, e cila po ashtu nuk ishte palë
kontraktuese.
Gjykata kishte ardhur në përfundim se duke u bazuar në faktin se në bazë të nenit
3, paragrafit 2 të LMD-së, në të cilin parashihet se për tjetërsimin e
paluajtshmërive në marrëdhëniet obligatore bëhet në bazë të vendimeve të cilat i
marrin punëtorët dhe njerëzit-punonjës në organizatat punuese konfrom Statutit
apo akteve tjera vetëqeverisëse, e që në rastin konkret edhe pse një gjë e tillë
ishte sanksionuar me Statutin e Ndërmarrjes Paditëse, me nenin 18 paragrafin 1
pika 14, kjo nuk ishte përfillur.
Po ashtu, gjykata nga dëgjimi i dëshmitarëve kishte vërtetuar se në kohën kur
është bërë shitja e lokalit nuk është zbatuar kurrfarë referendumi, të cilave dëshmi
gjykata ua kishte falur besimin. Po ashtu, ka shtuar se kjo kontratë është në
kundërshtim edhe me Ligjin mbi Qarkullimin e Paluajtshmërive, sepse kjo
kontratë si për nga forma ashtu edhe për nga përmbajtja nuk është në pajtim me
ligjin e cituar, kjo për shkak se në përmbajtjen e kontratës fare nuk është përfshirë
se në çfarë baze është shitur ky lokal, si dhe kjo kontratë nuk është vërtetuar në
gjykatë, andaj duke u mbështetur në dispozitat e nenit 103, paragrafit 1 lidhur me
nenin 104 paragrafin 2 të LMD-së, vërtetohet se kërkesëpadia e paditësit-kundër
të paditurit është e bazuar, dhe kontrata objekt kontesti është NULE.
Lidhur me kundërpadinë e të paditurit-kundër paditësit, ka arsyetuar se e njëjta
është e pabazuar, për shkak se bazueshmëria e kundërpadisë në asnjë mënyrë nuk
është provuar nga ana e të paditurit-kundër paditësit, sepse vetëm me
nënshkrimin e kontratës mbi shitblerjen e lokalit, pa u përmbushur obligimet e
ndërsjella të përcaktuara në kontratë, dhe pa vërtetimin e saj në gjykatë dhe
regjistrimin e kontratës në librat e tokës dhe pranimin e lokalit nga vetë blerësi,
nuk mund të fitohet e drejta e pronësisë, andaj edhe kundërpadia është refuzuar
si e pabazuar.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 37/2003, i datës 31.03.2003
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të padituritkundër paditësit është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se e pranon si të drejtë dhe të ligjshëm
përfundimin e gjykatës së shkallës së parë, duke gjetur se një përfundim i tillë
është në tërësi i bazuar duke pasur parasysh faktin se nga provat e shtjelluara
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është vërtetuar në tërësi gjendja faktike, kurse një përfundim i tillë i gjykatës së
shkallës së parë ka mbështetje në prova, duke dhënë arsye të plota dhe të
mjaftueshme të cilat i ka pranuar edhe gjykata ankimore, dhe po ashtu edhe e
drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 81/2003, i datës 11.09.2003
Gjykata Supreme, duke vepruar sipas revizionit të të paditurit-kundër paditësit,
ka gjetur se i njëjti është i bazuar, ashtu që aktgjykimet e gjykatave të instancave
më të ulëta i ka prishur, duke e kthyer çështjen në gjykatën e shkallës së parë në
rigjykim dhe vendosje.
Ka arsyetuar se duke u nisur nga kjo gjendje e çështjes Gjykata Supreme, nuk
mund ta pranojë një konkludim të tillë të gjykatave të instancave më të ulëta, kjo
pasi që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është marrë në shkelje të
dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 354, paragrafi 2, pika 14 e LPKsë, dhe si pasojë e zbatimit të gabuar të së drejtës materiale nuk është vërtetuar
gjendja faktike, dhe se nuk ka kushte për ndryshimet e këtyre aktgjykimeve,
andaj edhe është dashur të prishen, dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe
vendosje.
Shkeljet e thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore qëndrojnë në atë
se gjykata e shkallës së parë nuk ka vepruar sipas vërejtjeve të Gjykatës Supreme
të dhëna me aktvendimin MLC. nr____, kjo për shkak se nuk ka administruar
provat me marrjen në pyetje të ekspertit të gjeodezisë lidhur me identifikimin e
lokalit, i cili është objekt i shitblerjes dhe objekt i kontestit, po ashtu nuk janë
marrë në pyetje palët ndërgjyqësore në cilësi të dëshmitarëve, edhe pse sipas
nenit 377, paragrafit 1 të LPK-së, ka qenë e detyruar t’i përfillë vërejtjet e kësaj
gjykate, dhe të veprojë sipas tyre.
Po ashtu arsyetimi i aktgjykimit nuk përmban arsye të mjaftueshme për faktet
relevante të vlefshme për gjykim të drejtë të kësaj çështje juridike, ndërsa arsyet
e dhëna janë të paqarta dhe kontradiktore mes vete dhe me shkresat e lëndës. Në
një pjesë të aktgjykimit ka theksuar se “gjykata konstaton se mes paditëses dhe
të paditurit është bërë pranim dorëzimi i lokalit afarist”, ndërsa në një pjesë tjetër
të aktgjykimit cekë se “pranim dorëzimi i lokalit nuk është bërë mes palëve
kontraktuese, sepse lokalin në vend të blerësit e pranoi agjencia turistike
“________”, e cila po ashtu nuk ishte palë kontraktuese”.
Tutje ka shtuar se nga dëgjimi i dëshmitarit S.A, kishte konstatuar se “kjo
kontratë nuk është përmbushur nga ana e të paditurit sa i përket pagesës së
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shumës prej 616.000 DM, por vëllai i tij S.A., i pagoi arkës shumën prej 220.000
DM”, pra aktgjykimi nuk përmban arsye lidhur me faktet se vëllai i tij, a e ka
paguar shumën e përmendur në emër të çmimit të shitblerjes së lokalit me qëllim
të përmbushjes së detyrimit sipas kontratës së shitblerjes së lokalit kontestues,
apo për ndonjë destinim tjetër, dhe nëse këto të holla a kanë qenë pasuri e këtij
dëshmitari, apo e të dy vëllezërve. Ndërsa nga dëshmia e dëshmitarit tjetër
gjykata e shkallës së parë ka konstatuar se sipas ankandit publik është bërë oferta
për shitblerjen e lokalit, mirëpo nuk është e qartë nëse oferta është bërë nga i
padituri, nga ky dëshmitar apo nga të dy këta, kjo për shkak se nga Ndërmarrja
Paditëse, është lajmëruar që oferta e tij, përkatësisht e tyre, ka qenë më e
favorshme, i ka marrë të hollat, ka shkuar në Ndërmarrjen Paditëse, ka biseduar
me drejtorin e asaj ndërmarrje, dhe në prani të të paditurit është lidhur kontrata,
i ka paguar çmimin në DM arkës së shitësit të lokalit, edhe pse në kontratë është
cekur çmimi në dinarë.
Nga dëgjimi i dëshmitarëve tjerë del se sipas kontratës së shitblerjes nga ana e
shitësit është bërë dorëzimi i lokalit agjencisë “________”, mirëpo nuk ka arsye
nëse kjo agjenci është pronë ekskluzive e dëshmitarit S.A., vëllait të të paditurit
apo bashkëpronësi e të këtyre vëllezërve. Po ashtu, aktgjykimi nuk ka arsye
lidhur me faktin se kush është shfrytëzues i këtij lokali që nga koha e dorëzimit
nga ana e shitësit sipas kontratës së shitblerjes: pra, a është i padituri; vëllai i tij
- dëshmitari S.A, apo të dy së bashku.
Në arsyetimin e aktgjykimit gjykata ka cekur se “në kohën e lidhjes së kontratës
së shitblerjes në Ndërmarrjen Paditëse, kanë qenë në fuqi masat e përkohshme”,
mirëpo nga shkresat e lëndës del se ato masa janë caktuar në vitin 1990, të cilat
sipas pikës V. të vendimit mbi caktimin e këtyre masave, kanë zgjatur 12 muaj.
Ka shtuar se vërtetimi jo i plotë dhe i gabuar i gjendjes faktike qëndron në atë se
në procedurën e shkallës së parë nuk janë vërtetuar faktet lidhur me mënyrën e
lidhjes së kontratës së shitblerjes së lokalit. Kjo për shkak se ekzistojnë
kundërthënie në mes kontratës së hartuar me shkrim, dhe fakteve që kanë të bëjnë
me mënyrën e përmbushjes së saj, ngase si palë kontraktuese në kontratë janë
cekur paditësja si shitëse, dhe i padituri si blerës, ndërsa nuk është vërtetuar në
mënyrë të sigurt nëse blerësi i vërtetë është i padituri, vëllai i tij - dëshmitari i
pyetur S.A., sipas ankandit të shpallur, apo të dy këta janë blerës, kur çmimin e
ka paguar ky dëshmitar – S.A.. Po ashtu, nuk është vërtetuar nëse këto mjete kanë
qenë pasuri e këtij dëshmitari apo të dy këtyre; nëse ky dëshmitar ka bërë pagesën
për llogari të veten, apo për llogari të përbashkët me të paditurin, dhe kush është
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shfrytëzues faktik i këtij lokali, që nga data e dorëzimit nga ana e shitëses,
agjencisë së përmendur.
Se shitblerja është bërë nëpërmjet ankandit publik, në procedurën e shkallës së
parë nuk është administruar si provë, mirëpo në procedurën e shkallës së dytë
është propozuar si provë, ngase në atë fazë i padituri e ka siguruar këtë provë,
por nga gjykata e shkallës së dytë nuk është vlerësuar se çfarë rëndësie ka kjo
provë për marrjen e vendimit të ligjshëm në këtë çështje juridike. Andaj këto
fakte të pavërtetuara janë të rëndësishme edhe lidhur me sjelljen e palëve
ndërgjyqësore me rastin e lidhjes së kontratës në frymën e parimit të
ndërgjegjshmërisë dhe nderit të pjesëmarrësve në marrëdhëniet e detyrimeve,
ashtu siç parashikohet në nenin 103 lidhur me nenin 12 të LMD-së.
Në rigjykim është udhëzuar gjykata e shkallës së parë që t’i administrojë provat
me marrjen në pyetje të ekspertit të gjeodezisë, lidhur me identifikimin e lokalit
afarist kontestues, po ashtu përsëri t’i marrë në pyetje dëshmitarët S.A dhe S.R,
lidhur me rrethanat që kanë të bëjnë me mënyrën dhe kushtet e lidhjes së
kontratës së shitblerjes, pagesën e çmimit të shitblerjes, pronësinë e agjencisë
“________”, dhe raportet e paditësit dhe të dëshmitarit S.A, lidhur me blerjen
dhe shfrytëzimin e lokalit afarist kontestues; dorëzimin e lokalit nga ana e
shitësit, dhe të merren në pyetje palët në cilësinë e dëshmitarëve dhe eventualisht
të administrohen edhe prova tjera, ndërsa pas vlerësimit të drejtë të provave të
merret një vendim i ligjshëm.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Gjykata Supreme ka vendosur për prishjen e aktgjykimeve të gjykatave të
instancave më të ulëta për shumë arsye të paraqitura si në arsyetimin e
aktvendimit të Gjykatës Supreme, megjithatë në këtë përmbledhje ritheksojmë
se nuk mund të konsiderohet se është zbatuar procedurë e ligjshme, dhe është
marrë vendim i ligjshëm nëse gjykata gjatë procesit gjyqësor nuk është thelluar
në masë të mjaftueshme në hetimin e rrethanave kontestuese lidhur me kontestin
e palëve ndërgjyqësore, duke i identifikuar kështu faktet vendimtare mbi bazën
e të cilave gjykata mund të nxjerrë një vendim të drejtë dhe të ligjshëm.
Sistemi jonë i procedurës i jep diskrecionin e plotë gjykatës të përcaktojë se cilat
fakte duhet të provohen, të pranojë propozimet për mjetet provuese, por e njëjta
është e detyruar që të jap shpjegime lidhur me vërtetimin e fakteve, mënyrën e
vërtetimit të fakteve dhe mënyrën e vlerësimit të provave. Në rastin konkret
gjykata nuk ka konstatuar faktet thelbësore dhe për rrjedhojë ka ardhur deri te
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zbatimi i gabuar i të drejtës materiale, prandaj është vendosur që çështja të
kthehet në rigjykim.
Në çdo procedurë gjyqësore gjykata duhet që figurën e çështjes kontestuese ta
ndërtojë duke ballafaquar pretendimet kundërshtuese të palëve ndërgjyqësore,
por natyrisht faktet thelbësore duhet të identifikohen edhe duke pasur parasysh
natyrën e çështjes kontestuese. Është norma materialo-juridike e cila përcakton
sjelljen e subjekteve të së drejtës dhe rrjedhimisht është pikërisht norma juridike
e cila përcakton pasojat juridike në rastet e caktuara, duke pasur parasysh
gjendjen faktike të konstatuar nga ana e gjykatës.
Gjykata duhet të demonstrojë shkathtësi gjykuese ashtu që të ftojë palët që të
paraqesin të gjitha faktet mbi bazën e të cilave ato mendojnë se provohen
pretendime e tyre, dhe rrjedhimisht të ftojë palët që të paraqesin provat për
vërtetimin e fakteve të paraqitura.
Rasti 15: Padi për vërtetimin e nulitetit të kontratës mbi ndërrimin e
paluajtshmërisë
Përshkrimi i rastit:
Paditësit Xh.B, N.B, B.B, G.B, Y.B, Sh.B, L.B, D.B dhe H.B, kanë paraqitur
padi për vërtetimin e nulitetit të kontratës, kundër të paditurës Komuna e
________, me të cilën kanë kërkuar që të vërtetohet se është nule kontrata mbi
ndërrimin e paluajtshmërisë Leg. nr________, e legalizuar në gjykatë me datë
25.04.1961, e lidhur në mes paraardhësit të paditësve dhe të paditurës, me anë të
të cilës është bërë ndërrimi i paluajtshmërisë, parcela kadastrale nr____, me
ngastrën nr____, dhe të obligohet e paditura që paditësve si trashëgimtar ligjor të
të ndjerit Sh.B, t’ua dorëzojë në posedim dhe shfrytëzim të lirë këtë
paluajtshmëri.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 177/2011, i datës 29.03.2012
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar dhe ka vendosur:
“VËRTETOHET se është NULE kontrata mbi ndërrimin e paluajtshmërisë zyr.
Leg. nr________, e legalizuar në Gjykatë, me të cilën është bërë ndërrimi i
paluajtshmërisë parcela kadastrale nr____, arë e klanit të II-të, në vendin e
quajtur “Pashallti”, në sipërfaqe prej 0.39.95 ha, e cila evidentohet sipas fletës
poseduese nr____ ZK ________, për parcelën kadastrale nr____me kulturë
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kopsht i klasit të II-të, në sipërfaqe prej 0.22.95 ha, fleta poseduese nr____ ZK
_______, dhe të OBLIGOHET e paditura që paditësve si trashëgimtar ligjor të
të ndjerit Sh.B, t’ua dorëzojë në posedim dhe shfrytëzim të lirë pjesën e parcelës
kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 18.52 ari”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: kontratën mbi ndërrimin e paluajtshmërisë Leg. nr________,
të datës 25.04.1961; certifikatën e shërbimit kadastral; fletë posedimin nr____
KK ________; aktgjykimin e plotfuqishëm C. nr. ________, të datës 24.10.1997;
procesverbalin e daljes në vendin e ngjarjes dhe konstatimin e ekspertit;
certifikatën e vdekjes të Sh.B; certifikatën e kurorëzimit për Sh.B dhe të Xh.L;
dhe certifikatat lindjes.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se në bazë të kontratës mbi ndërrimin e
paluajtshmërive është vërtetuar se paraardhësi i paditësve dhe e paditura kanë
bërë ndërrimin e paluajtshmërive në atë mënyrë që paraardhësi i paditësve
parcelën e tij nr____, e ka ndërruar me parcelën e të paditurës nr____, ndërsa nga
aktgjykimi i plotfuqishëm i Gjykatës Komunale në ________, është vërtetuar se
është anuluar kontrata Leg. nr________, e legalizuar në gjykatë me datë
20.11.1963, mbi shitblerjen e paluajtshmërisë (prona nr____, e marrë me
ndërrim), e lidhur në mes të paraardhësit të paditësve, dhe KBI “Progresi”, dhe
me këtë aktgjykim është detyruar KBI “________”, që paraardhësit të paditësve
t’ia kthejë në posedim parcelat kadastrale nr____, nr____, dhe nr____, ndërsa
është refuzuar kërkesa për dorëzimin e parcelës kadastrale nr____, me arsyetim
se e njëjta evidentohet në emër të të paditurës (KBI “________”, në këtë rast)¸
dhe se e paditura as që e shfrytëzon të njëjtën, por në të janë të ndërtuara objekte
banesore të personave fizik të cilët kanë leje të rregullt ndërtimore për ndërtim,
ndërsa i paraardhësi i paditësve pas marrjes së këtij aktgjykimi nuk ka kërkuar
që e paditura KBI “________”, në atë procedurë t’i bëjë kompensimin në të holla,
për shkak të pamundësisë për kthimin e asaj që ka marrë nga paraardhësi i
paditësve, kjo pasi që në dispozitat e nenit 104, paragrafit 1 të LMD-së,
parashihet se: “në rast të nulitetit të kontratës secila palë kontraktuese ka për
obligim t’ia kthejë palës tjetër çdo gjë që ka marrë në bazë të asaj kontrate, e
nëse kjo nuk është e mundur ose nëse natyra e saj që është plotësuar, kundërshton
kthimin, atëherë do të jepet kompensimi përkatës në të holla sipas çmimeve si në
kohën e marrjes së vendimit gjyqësor, nëse ligji nuk parasheh diçka tjetër”,
andaj në kuptim të kësaj dispozite e paditura KBI “________”, ka qenë e obliguar
ta kthejë paluajtshmërinë (ngastrën nr____), sepse restitucioni si pasojë e
nulitetit të kontratës nënkupton vendosjen e asaj gjendje në pronën e palëve e cila
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ka qenë para lidhjes së kontratës nule, andaj meqë kthimi i paluajtshmërisë nuk
ka qenë i mundur, atëherë paraardhësi i paditësve ka pasur në dispozicion
mundësi të tjera.
Ka theksuar se paditësit në rastin konkret në vend që të kërkojnë nga KBI
“________”, plotësimin e obligimit, pra me anë të padisë për prestim, të njëjtit
kanë ushtruar padi të re me të cilën kërkojnë nulitetin e kontratës mbi ndërrimin
e paluajtshmërisë e lidhur nga paraardhësi i paditësve (para se ky pronën e marrë
në ndërrimin nr____, nga e paditura t’ia shesë KBI “________”,), dhe e paditura
Komuna e ________.
Andaj në rastin konkret gjykata kishte vlerësuar se paditësit nuk kanë pasur
interes juridik për inicimin e këtij kontesti, sepse interesi juridik nuk krijohet nga
marrëdhënia e nevojës dhe mënyrës së plotësimit të asaj nevoje, kjo pasi që
paraardhësi i paditësve me vetë faktin e inicimit të procedurës për anulimin e
kontratës së shitblerjes (e lidhur me KBI “________”,), i njëjti me siguri është
pajtuar dhe ka qenë i kënaqur që tani është pasuri e tij prona e marrë në ndërrim
nga e paditura, prandaj edhe ka pasur suksese në të. Ka shtuar se kërkesa nga
kontesti i mëparshëm (procedura për anulimin e kontratës mbi shitblerjen), nga
ky kontest tani, nuk është identik, por esenca e kontestit është e njëjtë, pasi që
paditësit kërkojnë që ta realizojnë të drejtën e vetë nga ndonjë ngjarje e më
hershme në jetën e tyre, të cilën të drejtë e ka realizuar paraardhësi i tyre në
kontestin paraprak, andaj edhe rrjedhë përfundimi se paditësit nuk kanë interes
juridik që në kontestin e ri të parashtrojnë kërkesa të cilat janë trajtuar në
procedurat e mëparshme.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 1620/2014, i datës 13.03.2017
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditësve
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimi ka theksuar se vendimi i gjykatës së shkallës së parë
është i drejtë dhe i ligjshëm, dhe i njëjti ka mbështetje në shkresat e lëndës dhe
në dispozitat ligjore, ndërkohë që janë dhënë arsye të justifikueshme të cilat i
pranon edhe gjykata ankimore. Ka shtuar se nuk qëndrojnë pretendimet ankimore
të paditësve, pasi që gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë shkelje esenciale të
dispozitave të procedurës kontestimore, dhe po ashtu edhe e drejta materiale
është zbatuar drejtë për të cilat gjykata ankimore kujdeset sipas detyrës zyrtare.
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Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 144/2017, i datës 27.06.2017
Gjykata Supreme, duke vepruar sipas revizionit të paditësve, ka gjetur se i njëjti
është i bazuar, ashtu që aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta i ka
prishur, duke e kthyer çështjen në gjykatën e shkallës së parë në rigjykim dhe
vendosje.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se nuk mund ta pranojë një përfundim të
tillë juridik të gjykatave të instancave më të ulëta si të drejtë dhe të ligjshëm, pasi
që sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, aktgjykimet e cekura janë marrë në
shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182
paragrafi 2 pika n), e LPK-së, ndërsa aktgjykimi gjykatës së shkallë së dytë është
marrë në shkelje nga neni 194 lidhur me nenin 204 të LPK-së, dhe në zbatim të
gabuar të së drejtës materiale, e që për pasojë gjendja faktike ka mbetur e pa
vërtetuar në mënyrë të plotë, andaj edhe nuk ka kushte për ndryshimin e
aktgjykimeve, prandaj edhe të njëjtat i ka prishur, duke e kthyer çështjen në
rigjykim dhe vendosje.
Ka theksuar se gjykata e shkallës së dytë nuk i ka vlerësuar thëniet ankimore që
kanë të bëjnë me shkeljet e dispozitave të procedurës kontestimore, dhe se
aktgjykimi nuk përmban arsyet lidhur me pretendimet e paditësve përkitazi me
nulitetin e kontratës. Ka shtuar se paditësit me padi kanë kërkuar vërtetimin e
nulitetit të kontratës mbi ndërrimin (1961), dhe detyrimin që e paditura t’ua
dorëzojë paluajtshmërinë në posedim, me pretendim se në kohën e lidhjes së
kontratës ka munguar shprehja e lirë e vullnetit, ka pasur kërcënim, presion
politik ndaj paraardhësit të paditësve për largim nga puna dhe partia, nga
aktivistët e komitetit komunal, dhe nga organet e pushtetit të atëhershëm, mirëpo
gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë deklarime, përfundim të saktë, të plotë,
logjik dhe të drejtë, përkitazi me faktet relevante lidhur me ekzistimin ose jo të
arsyeve për nulitetin, qoftë absolut apo relativ të kontratës mbi ndërrimin. Pra,
nuk ka deklarim të gjykatave të instancave më të ulëta lidhur me atë se kontrata
mbi ndërrimin e lidhur në vitin 1961, a është apo jo në kundërshtim me dispozitat
imperative, rendin juridik, moralin, ose e njëjta është e lidhur me kërcënim, me
mungesë të vullnetit etj. Me ç’rast duhet pasur parasysh rregullat e përgjithshme
të të drejtës civile dhe afatet. Ka shtuar se nga shkresat e lëndës rezulton se objekt
i këtij kontesti juridiko-civil është vërtetimi i nulitetit të kontratës mbi ndërrimin,
dhe detyrimi i të paditurës për dorëzimin e paluajtshmërisë përkatëse, dhe jo
kontrata mbi shitblerjen, me të cilën janë marrë në arsyetim gjykatat e instancave
më të ulëta, dhe po ashtu objekt kontesti nuk ka qenë as aktgjykimi me të cilën
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KBI “________”, ishte detyruar t’ia dorëzojë paraardhësit të paditësve
paluajtshmërinë e marrë në ndërrim nga këtu e paditura, duke konstatuar pastaj
se paditësit nuk kanë pasur interes juridik për inicimin e këtij kontesti.
Gjykata Supreme ka vlerësuar se në rastin konkret juridiko-civil kemi të bëjmë
me padi ndryshimi (transformues-konstituiv), dhe me padi detyrimi
(kondemnator), tek të cilat interesi juridik (për dallim nga padia vërtetimi), edhe
supozohet, dhe në rastin konkret edhe ekziston dhe nuk ka nevojë as të provohet.
Në ri-procedurë e ka udhëzuar gjykatën e shkallës së parë që t’i mënjanojë të
metat e sipër theksuara, t’i vlerësojë të gjitha provat duke i vënë në relacion
krahasues veç e veç dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 të LPK-së, me
qëllim të vërtetimit të të gjitha fakteve relevante të vlefshme për gjykim të drejtë
të kësaj çështje juridike, po ashtu të vërtetojë se a ekzistojnë ose jo shkaqet e
nulitetit të kontratës mbi ndërrimin, dhe nga cilat arsye kërkohet nuliteti i
kontratës (qoftë për pavlefshmëri absolute apo relative - afatet), dhe duke pasur
parasysh edhe thëniet tjera në revizion, të marrë një vendim të drejtë dhe të
ligjshëm.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Gjykata Supreme i ka prishur vendimet e gjykatave të instancave më të ulëta, nga
shkaku se ka mos përputhje në mes të dispozitivit të aktgjykimeve dhe arsyeve
të aktgjykimit, rrjedhimisht nuk ka arsye për faktet vendimtare dhe për normat e
zbatuara në rastin konkret. Në këtë rast, është kërkuar anulimi i kontratës mbi
ndërrimin e vitit 1961, mirëpo gjykata e shkallës së parë pavarësisht se ka
vendosur për refuzimin e kërkesëpadisë, nuk ka dhënë arsye të qarta për faktet
relevante që kanë dërguar deri te përfundimi se kërkesëpadia është e pabazuar.
Gjykata në raste të tilla duhet të paraqesë një analizë për pretendimet e palëve
dhe për rrethanat se natyra e pretendimeve-kërkesave lidhet me shkaqet që
kontratën potencialisht e bëjnë të rrëzueshme apo të anulueshme. Kjo është
shumë me rëndësi për shkak se varësisht nga natyra e pretendimeve, gjykata
duhet të ketë një vlerësim se pretendimet kualifikohen si rrethana për
rrëzueshmërinë e kontratës apo si rrethana për anulimin e kontratës, kjo për shkak
se varësisht nga konteksti i rrethanave përcaktohet në radhë të parë se kemi të
bëjmë me një kërkesë që mund të parashkruhet apo me një kërkesë që nuk
parashkruhet, pastaj kemi të bëjmë me rolin e gjykatës që sipas detyrës zyrtare të
kujdeset për anulimin e kontratës apo të vlerësojë vetëm pretendimet e palëve,
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dhe rrjedhimisht kemi të bëjmë edhe me rrethanën se kush është i legjitimuar të
kërkoj anulimin e kontratës, vetëm palët apo edhe subjektet e tjera.
Dështimi për të dhënë arsye për këto çështje ka qenë përcaktues për rikthimin e
çështjes në rishqyrtim.
Rasti 16: Vërtetim i të drejtës së pronësisë në bazë të kontratës së shitblerjes
dhe mbajtjes
Përshkrimi i rastit:
Paditësi T.R, ka paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë, kundër të paditurit D.P
me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se paditësi është pronar i parcelave
kadastrale nr. ____ ZK ________, me kulturë arë livadh i klasit të V, në sipërfaqe
prej 1.59.08 ha, dhe nr____ ZK ________, me kulturë arë i klasit të VI, në
sipërfaqe prej 1.40.92 ha, në sipërfaqe të përgjithshme prej 3.00.00 ha, dhe të
detyrohet i padituri që t’ia njoh këtë të drejtë paditësit.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 575/2004, i datës 06.02.2007
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“VËRTETOHET se paditësi është pronar i parcelave kadastrale nr____ ZK
________, me kulturë livadh i klasit të V-të, në sipërfaqe prej 1.59.08 ha, dhe
parcelës kadastrale nr____ ZK ________, me kulturë arë i klasit të VI-të, në
sipërfaqe prej 1.40.92 ha, në sipërfaqe të përgjithshme prej 3.00.00 ha, dhe
DETYROHET i padituri që paditësit t’ia njoh këtë të drejtë.”
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nuk ishte kontestuese në mes të palëve
ndërgjyqësore fakti se parcelat kadastrale me numër ____ dhe ____, janë të
mbjella me jonxhe (tërfojë), dhe janë në shfrytëzim dhe posedim të qetë faktik të
paditësit që nga viti 1988, e gjerë më tani.
Në cilësi të provës materiale ka administruar kontratën private të shitblerjes e
lidhur me datë 14.08.1988, në bazë të së cilës ka vërtetuar se i padituri i ka shitur
paluajtshmëritë kontestuese paditësit në shumë prej 145.000,00 CHF. Ka shtuar
se kjo kontratë është lidhur në Zvicër dhe në të është përcaktuar jo me numra të
parcelave meqenëse palët kanë qenë jashtë vendit, por paluajtshmëritë i kanë
përcaktuar gjeografikisht në këtë mënyrë: “paluajtshmëria është shitur prej
rrugës e cila e ndanë me tokën tjetër të djemve të Gj, dhe deri ku është kufizuar
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toka e D”, ndërsa nga identifikimi në vend me anë të ekspertëve është konstatuar
se paditësi është në posedim të parcelës kadastrale nr____, dhe nr____, në
sipërfaqe të përgjithshme prej 3.00.00 ha, ZK ________.
Ka shtuar se nga dëgjimi i dëshmitarëve është vërtetuar në mënyrë të padyshimtë
se paditësi në vitin 1988, i ka blerë nga i padituri paluajtshmëritë kontestuese,
dhe se paditësi menjëherë ka hyrë në posedim të qetë dhe faktik, në të cilin
posedim ndodhet edhe tani, i papenguar dhe i pa shqetësuar nga askush, dhe po
ashtu i padituri i ka kërkuar paditësit edhe një çmim shtesë në vlerë prej
10.000,00 CHF, për të cilin çmim ishte pajtuar paditësi, duke e paguar në muajin
maj të vitit 2006.
Nga të cekurat më lartë, gjykata ka shtuar se posedimi i paditësit kualifikohet si
posedim i ndërgjegjshëm, me mirëbesim dhe i ligjshëm, kjo për shkak se
posedimi është i ndërgjegjshëm nëse nuk e din, ose sipas rrethanave normale të
rastit nuk ka mundur ta dijë se sendin të cilin e posedon nuk është i tij, çka do të
thotë se paditësi tërë kohën është sjellë si pronar, me bindje se e mbanë tokën e
tij. Tutje ka shtuar se posedimi është i ligjshëm kur bazohet në ndonjë punë të
vlefshme juridike që nevojitet për fitimin e pronësisë, e që në rastin konkret si
pune e vlefshme juridike është kontrata e shitblerjes e lidhur në mes palëve
ndërgjyqëse, e cila është realizuar në tërësi, andaj paditësi përveç kësaj, të drejtën
e pronësisë e ka fituar edhe sipas dispozitës ligjore të nenit 20 paragrafi 1 të Ligjit
mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike në të cilin përcaktohet se: “e
drejta e pronësisë fitohet sipas vetë ligjit, në bazë të veprimit juridik dhe me
trashëgimi”, lidhur me nenin 28 paragrafi 2 të Ligjit mbi Marrëdhëniet
Themelore Pronësoro-Juridike në të cilin përcaktohet se: “Mbajtësi me
mirëbesim dhe i ligjshëm i sendit të paluajtshëm, mbi të cilin tjetri ka të drejtën
e pronësisë fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë send me parashkrim fitues me
kalimin e kohës prej dhjetë vjetësh”.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 403/2007, i datës 10.12.2008
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurit
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se gjykata e shkallës së parë nga gjendja
e konstatuar faktike të cilën e pranon edhe gjykata ankimore, ka marrë qëndrim
juridik të drejtë duke aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit, duke
theksuar se paditësi e ka fituar të drejtën e pronësisë si posedues i ligjshëm dhe i
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ndërgjegjshëm i paluajtshmërisë me mbajtje me kalimin e kohës mbi dhjetë vjet,
në bazë të nenit 28, paragrafit 2 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore PronësoroJuridike.
Ka shtuar se aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë në shkeljet thelbësore të
dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 354 paragrafi 2 i LPK-së, për të
cilat shkelje gjykata ankimore kujdeset sipas detyrës zyrtare në bazë të nenit 365,
paragrafit 2 i LPK-së, dhe po ashtu edhe e drejta materiale është zbatuar në
mënyrë të drejtë.
Vlerësimin e gjykatës së shkallës së parë se paditësi e ka fituar pronësinë në bazë
të parashkrimin fitues në kuptim të nenit 28, paragrafit 2 i LMThJP-së, e ka
pranuar edhe gjykata ankimore, pasi që paditësi si posedues i ligjshëm dhe me
mirëbesim me mbajtje të paluajtshmërisë në posedim të pandërprerë që nga data
14.08.1988, e deri në momentin e parashtrimit të padisë me datë 05.07.2004, por
edhe më tani e tutje e ka shfrytëzuar pa u penguar nga askush.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 275/2009, i datës 04.07.2012
Gjykata Supreme, duke vepruar sipas revizionit të të paditurit, ka gjetur se i njëjti
është i bazuar, ashtu që aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta i ka
prishur, duke e kthyer çështjen në gjykatën e shkallës së parë në rigjykim dhe
vendosje.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se duke u nisur nga kjo gjendje e çështjes
Gjykata Supreme tani për tani nuk mund ta pranojë një qëndrim të tillë të
gjykatave të instancave më të ulëta si të drejtë dhe të ligjshëm, sepse aktgjykimet
janë marrë në zbatim të gabuar të së drejtës materiale për të cilin shkak ka mbetur
pa u vërtetuar gjendja faktike, dhe nuk ka kushte për ndryshimet e këtyre
aktgjykimeve, andaj edhe është dashur të prishen, dhe çështja të kthehet në
rigjykim dhe vendosje.
Ka shtuar se qëndrojnë thëniet në revizion se gjykatat e instancave më të ulëta të
drejtën e paditësit e pranojnë në dy baza juridike, dhe atë në bazë të kontratës
interne të shitblerjes dhe në bazë të posedimit të ndërgjegjshëm në kuptim të
dispozitës së nenit 20, paragrafit 1, lidhur me nenin 28, paragrafin 2 të Ligjit mbi
Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike. Andaj nga të cekurat e më lart ka
shtuar se, një e drejtë nuk mund të fitohet duke e mbështetur kërkesëpadinë në
dy ose më tepër baza juridike, dhe se gjykata në rigjykim duhet që nga paditësi
të kërkojë që kërkesëpadinë e tij ta drejtojë në një bazë juridike, dhe të vërtetojë
faktet me provat e nevojshme.
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Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Gjykata e shkallës së parë ka vendosur për aprovimin e kërkesëpadisë duke i
njohur paditësit të drejtën e pronësisë mbi dy baza juridike dhe atë me punë
juridike dhe me parashkrim fitues, ndërsa gjykata e shkallës së dytë e ka
konfirmuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë.
Gjykata Supreme nuk e ka pranuar përfundimin e gjykatave të instancave më të
ulëta duke vë theksin në rrethanën se pronësia mund të fitohet vetëm mbi një
bazë juridike dhe gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosje për themelësinë
e kërkesëpadisë të tregojë vetëm një bazë mbi të cilën sipas vlerësimit të gjykatës
paditësit ka fituar të drejtën e pronësisë.
Gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se paditësi e ka ftuar të drejtën e pronësisë
mbi bazën e punës juridike, mirëpo një përfundim të tillë Gjykata Supreme nuk
e ka pranuar për faktin se në shkresat e lëndës nuk është konfirmuar se ka
ekzistuar një punë juridike formale, e legalizuar dhe e regjistruar në organin
përkatës.
Është praktikë gjyqësore që transaksionet jo formale nuk mund të konsiderohet
si punë e vlefshme juridike për bartjen e pronësisë. Në këtë kontekst theksohet
se një punë e vlefshme juridike për bartjen e pronësisë mund të konsiderohet e
tillë vetëm në rastin kur e njëjta në procedurë jashtëgjyqësore shërben për bartjen
e pronësisë me regjistrimin tek organi përkatës. Nuk mundet gjykata t’ia pranojë
pronësinë një subjekti duke konsideruar punën juridike si bazë për bartjen e
pronësisë, sepse puna juridike nëse është e vlefshme për bartjen e pronësisë nuk
i nënshtrohet procedurave gjyqësore. Transaksionet jo formale sipas praktikës
gjyqësore mund të shërbejnë vetëm si rrethanë për të konfirmuar mirëbesimin e
posedimit.
Nga ky rast nxjerrët edhe një konstatim i rëndësishëm për praktikën gjyqësore që
gjykata zhvillon një proces faktik të provuar, në atë mënyrë të faktet e konstatuara
duhet domosdoshmërisht të kualifikohen vetëm mbi një bazë për themelësinë e
kërkesëpadisë. Nuk është e zakontë që faktet e njëjta të kualifikohen mbi dy baza
ligjore.
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Rasti 17: Vërtetim i të drejtës së pronësisë në pronë shoqërore
Përshkrimi i rastit:
Paditësi M.G, ka paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë, kundër të paditurës
Komuna e ________, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se sipërfaqja prej
10m2, në kufijtë në pjesën perëndimore dhe verilindore me gjatësi prej 8.28 m,
në pjesën juglindore në gjatësi prej 1.84 m, ndërsa në pjesën veriperëndimore 0
m, e parcelës kadastrale nr____, fleta poseduese nr____ ZK ________, është
pjesë përbërëse e parcelës kadastrale nr____, fleta poseduese nr____ ZK
________, dhe të detyrohet e paditura që ta pranojë këtë dhe t’i lejojë paditësit ta
bëjë regjistrimin e kësaj sipërfaqe në librat kadastral si parcelë kadastrale nr____,
fleta poseduese nr____ ZK ________.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 257/2004, i datës 14.03.2005
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“APROVOHET kërkesëpadia e paditësit, dhe VËRTETOHET se sipërfaqja
prej 10.00 m2, në pjesën verilindore me gjatësi prej 8.28 m, në pjesën juglindore
në gjatësi prej 1.84 m, ndërsa në pjesën veriperëndimore 0m, e parcelës
kadastrale nr____ ZK ________, është pjesë përbërëse e parcelës kadastrale
nr____, e nga fleta poseduese nr____ ZK ________, dhe DETYROHET e
paditura që ta pranojë këtë dhe t’i lejojë paditësit të bëjë regjistrimin e kësaj
sipërfaqeje në librat kadastral”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: shikimin e kopjes së fletë posedimit nr____ KK ________;
leximin e kontratës mbi ndarjen e pasurisë gjatë jetës Leg. nr. ________, të datës
30.04.1993; shikimin e kopje së fletë posedimit nr____ KK Prizren; shikimin e
kopjes së planit për ngastrën nr____, shikimin e fotografive nga arkivi i institutit
për mbrojtjen e monumenteve të kulturës në Prizren; skicat e datës 12.02.1913;
dhe dëgjimin e dëshmitarëve.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se në bazë të të dhënave jokontestuese në
mes të palëve ndërgjyqësore, dhe nga provat e administruara është vërtetuar se
sipërfaqja kontestuese prej 10m2, është pjesë përbërëse e parcelës kadastrale
nr____, fleta poseduese nr____ ZK ________- respektivisht gjerësia e rrugës
kontestuese ka qenë e të njëjtës gjerësi siç është edhe sot, dhe si paditësi ashtu
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edhe paraardhësi i tij në asnjë mënyrë nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim që do të
kalonin në një sipërfaqe që përndryshe nuk u takon atyre. Të gjitha këto fakte
gjykata i ka vërtetuar si nga deklaratat e dëshmitarëve, po ashtu edhe nga
fotografitë e vitit 1913, të siguruara nga arkivi i Institutit për Mbrojtjen e
Monumenteve të Kulturës së ________. Ka shtuar se duke pasur parasysh faktin
se fjala është për gabime të bëra me rastin e aero-incizimit, andaj edhe si pasojë
e kësaj janë bërë edhe gabime me rastin e tërheqjes së vijave kufizuese, ashtu që
sipërfaqja prej 10m2, gabimisht është regjistruar si pjesë përbërëse e parcelës
kadastrale (pronë shoqërore), nr. 4813, fleta poseduese nr____, me ç’rast edhe
gjykata e aprovoi kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 458/2005, i datës 06.02.2006
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurës
është e pabazuar.
Ka arsyetuar se nuk qëndron pretendimi ankimor se aktgjykimi i atakuar është i
përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, gjendja
faktike është konstatuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, ku nga kjo gjendje e
konstatuar faktike është aplikuar drejtë edhe e drejta materiale. Ka shtuar se nga
shkresat e lëndës rezulton se sipërfaqja prej 10 m2, në kadastër është regjistruar
pa bazë juridike si pjesë e ngastrës kadastrale nr____, e cila regjistrohet si pronësi
shoqërore, ndërsa gjendja faktike sipas planeve dhe fotografive nga vendi i
ngjarjes dhe arkivit të Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve Historike, dhe
dëshmive të dëshmitarëve, vërtetohet se kjo pjesë kontestuese është pjesë
përbërëse e ngastrës së paditësit nr._____, andaj duke u nisur nga fakti se
shënimet në kadastër janë prezumime për të drejtën e pronësisë derisa mos të
provohet e drejta më e fortë nga ajo që është në librat kadastral, andaj edhe në
rastin konkret paditësi ka të drejtën më të fortë nga ajo që është në kadastër, dhe
se në këtë drejtim pretendimet ankimore se paditësi nuk e ka bazën për të provuar
të drejtën e pronësisë janë të pabazuara.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 56/2006, i datës 29.01.2008
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të të paditurës, ka gjetur se i
njëjti është i bazuar, duke i ndryshuar kështu aktgjykimet e gjykatave të
instancave më të ulëta, ndërsa kërkesëpadinë e paditësit e ka refuzuar në tërësi si
të pabazuar.
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Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se një qëndrim i tillë i gjykatave të
instancave më të ulëta nuk mund të pranohet si i drejtë dhe i ligjshëm, ngase sipas
vlerësimin të Gjykatës Supreme, nga kjo gjendje e konstatuar faktike, gabimisht
është zbatuar e drejta materiale kur gjykatat e instancave më të ulëta kanë gjetur
se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. Ka shtuar se në shkresat e lëndës
gjendet prova - kopja e planit nr____, e datës 26.01.2005, ku është konstatuar se
paditësi e shfrytëzon sipërfaqen prej 10m2, pjesë e ngastrës kadastrale nr____,
me kulturë rrugë, pronë shoqërore e evidentuar sipas listës poseduese nr____ ZK
________, dhe se investitori e shfrytëzon sipërfaqen prej 10m2, pjesë e ngastrës
kadastrale së lartpërmendur me dimensione të paraqitura në skicë, e cila sipërfaqe
shfrytëzohet nga ana e paditësit si pjesë e lokalit afarist. Po ashtu ka shtuar se nga
ekspertiza gjeodezike del se sipas matjeve në terren dhe barazimin me planet
evidente objekti - lokali afarist është ndërtuar dhe shfrytëzohet në sipërfaqen prej
10m2, pjesë e ngastrës kadastrale nr____, me kulturë rrugë, fleta poseduese
nr____ ZK ________, dhe se paditësi nuk e ka provuar as bazën e as mënyrën e
fitimit të pjesës kontestuese se a kanë qenë paraardhësit e tij pronar, dhe se
paditësi a e ka trashëguar të njëjtën.
Ka theksuar se në kontestet kur kërkohet mbrojtja e pronës dhe lidhur me
vërtetimin e pronësisë, paditësi duhet të provojë që është pronar i sendit me të
cilin nënkuptohet edhe vërtetimi i fakteve mbi të cilën bazohet e drejta e tij, dhe
atë jo vetëm ndaj paditësit, por edhe ndaj paraardhësve të tij. Po ashtu, paditësi
është i detyruar të provojë ekzistimin e fakteve juridike në bazë të së cilave
fitohet, apo në bazë të së cilës mund të fitohet e drejta e kërkuar e pronës, andaj
në rastin konkret paditësi nuk e ka provuar as bazën e as mënyrën e fitimit të
pronës në paluajtshmërinë kontestuese, por vetëm ka cekur se në bazë të aeroincizimit të kryer gabimisht, është regjistruar parcela kontestuese si pjesë
përbërëse e parcelës kadastrale nr____, fleta poseduese nr____ ZK ________,
dhe se paluajtshmëria e evidentuar sipas listës poseduese nr____ ZK ________,
i takon atij sipas kontratës mbi ndarjen e pasurisë gjatë jetës së babait të tij, por
akoma evidentohet në emër të babait të tij, përveç gjysmës së lokalit të
përkohshëm me hyrje në pjesën e epërme e cila gjendet në këtë parcelë.
Nga arsyet e cekura më lartë Gjykata Supreme ka gjetur se gjykatat e instancave
më të ulëta gabimisht kanë zbatuar të drejtën materiale kur kanë gjetur se ngastra
kontestuese është pjesë përbërëse e ngastrës kadastrale nr____, fleta poseduese
nr____ ZK ________, kjo pasi që nga ekspertizat e ekspertëve të gjeodezisë del
se paditësi ka ndërtuar objektin - lokalin afarist në sipërfaqe prej 10 m2, të
ngastrës kadastrale nr____ me kulturë rrugë, e evidentuar si pronë e Komunës së
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________, sipas fletës poseduese nr____ ZK ________, andaj edhe vendosi që
aktgjykimet e goditura me revizion t’i ndryshojë, ashtu që kërkesëpadinë e
paditësit ta refuzojë si të pabazuar.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në këtë rast Gjykata Supreme e ka pranuar revizionin e të paditurës dhe i ka
ndryshuar aktgjykimet e gjykatës së shkallës së dytë dhe të gjykatës së shkallës
së parë duke e refuzuar kërkesëpadinë e paditësve si të pabazuar. Për ndryshimin
e aktgjykimit është me rëndësi që gjykata e instancës më të lartë të ketë vlerësim
se vendimet e atakuara nuk janë të përfshira në shkelje thelbësore të dispozitave
të procedurës kontestimore për shkak të cilave çështja do të duhej të kthehej në
rigjykim, dhe rrjedhimisht gjendja faktike të jetë e konstatuar në mënyrë ë drejtë
dhe të plotë, pavarësisht se e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të gabuar.
Në rastin konkret Gjykata Supreme ka konkluduar se me aprovimin e
kërkesëpadisë në mënyrë të gabuar është zbatuar e drejta materiale, prandaj ka
vendosur që ta refuzojë kërkesëpadinë.
Nga ky rast del konkludimi i rëndësishëm se në kontestet ku kërkohet mbrojtja e
pronës dhe lidhur me vërtetimin e të drejtës së pronësisë, paditësi duhet të provojë
se është pronar i sendit nga rrjedh edhe detyrimi për vërtetimin e faktit mbi të
cilën e bazon të drejtën e tij, ashtu që në rastin konkret jo vetëm për veten e tij,
por edhe për paraardhësin e tij. Paditësi ka qenë i detyruar t’i provojë faktet
juridike në bazë të të cilave fitohet apo mund të fitohet e drejta e kërkuar e pronës.
Në këtë rast paditësi nuk e ka provuar as bazën dhe as mënyrën e fitimit të pronës
së paluajtshme.
Në këtë rast paditësi vetëm ka cekur se në bazë të aero-incizimit të kryer
gabimisht është regjistruar parcela kontestuese si pjesë përbërëse e një parcele
tjetër, e regjistruar në emrin e të paditurës, e që në fakt patundshmëria
kontestuese i takon të njëjtit sipas kontratës mbi ndarjen gjatë jetës së babait të
paditësit. Në rastin konkret paditësi nuk e ka provuar se patundshmëria
kontestuese ka qenë e babait të tij, prandaj në mungesë të vërtetimit të fakteve
vendimtare kërkesëpadia e të njëjtit është refuzuar si e pabazuar.
Rasti 18: Vërtetim i të drejtës së pronësisë në pronë shoqërore
Përshkrimi i rastit:
Paditësit H.R dhe A.R kanë paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë, kundër të
paditurës Komuna e ________, me të cilën kanë kërkuar që të vërtetohet se
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paditësi H.R është pronar i pjesës së ngastrës kadastrale nr____, në sipërfaqe prej
661 m2, e cila ngastër me rastin e regjistrimit do të marrë numrin ____, ndërsa
paditësi A.R. është pronar i një pjese të ngastrës kadastrale nr____, në sipërfaqe
prej 1062 m2, e cila me rastin e regjistrimit do të marrë numrin ____, ashtu që të
detyrohet e paditura që paditësve t’ua njeh këtë të drejtë.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 38/2010, i datës 15.09.2010
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“APROVOHET NË TËRËSI SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditësve, dhe
VËRTETOHET se paditësi H.R është pronar i pjesës së ngastrës kadastrale
nr____, në sipërfaqe prej 661m2, e cila ngastër me rastin e regjistrimit do të
marrë numrin ____, ndërsa paditësi A.R. është pronar i një pjese të ngastrës
kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 1062 m2, e cila me rastin e regjistrimit do
të marrë numrin ____, ashtu që të detyrohet e paditura që paditësve t’ua njeh
këtë të drejtë”
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nga fleta poseduese nr____ ZK
________, është vërtetuar se pasuria kontestuese evidentohet në emër të pronës
shoqërore “________Publike”, dhe e pa kategorizuar, me kulturë 0, me të cilat
menaxhon e paditura, dhe se këtë pasuri paditësit e kanë në shfrytëzim dhe
posedim që 40 vite, ku me daljen në vend shikim gjykata ka vërtetuar se paditësit
në këto ngastra kanë ndërtuar nga një lokal secili veç e veç, dhe pasurinë të cilën
e kërkojnë paditësit përkufizohet në të gjitha anët me pasuri private, dhe askund
nuk kufizohet me pasuri shoqërore.
Gjykata nga deklaratat e paditësve kishte vërtetuar se të njëjtit i kanë në posedim
dhe shfrytëzim për më shumë se 40 vite paluajtshmëritë kontestuese, të cilat kanë
deklaruar se i kanë blerë nga H.S, të cilin fakt gjykata e kishte vërtetuar nga
deklaratat e dëshmitarëve A.F dhe I.R, të cilët kishin deklaruar se paditësit këtë
pasuri e kanë punuar, pastaj e kanë mbjellë me kultura të ndryshme si tërshërë,
grurë dhe misër. Tutje ka shtuar se pasuria të cilën paditësit e kërkojnë është në
fshatin ________, dhe atë parcela kadastrale nr____, në vendin e quajtur
“________”, dhe në fillim të parcelës është rruga që shkon përreth pasurisë të
cilën e kërkojnë që shkon në ara, pastaj është lokali i paditësit A.R pastaj një
pjesë është livadh, dhe është e ndarë me tela, pastaj është lokali i paditësit H.R,
dhe përfundon në rrugën e asfaltuar ____-____
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Gjykata ka shtuar se nga provat e administruara ka nxjerrë konstatimin se
paditësit këtë pasuri e kanë në shfrytëzim dhe posedim të pa penguar nga askush,
dhe se nuk janë penguar as nga e paditura, pastaj e paditura asnjëherë nuk ka
paraqitur asnjë fletëparaqitje për uzurpim të pronës shoqërore, dhe po ashtu
gjykata duke marrë për bazë edhe deklaratat e dëshmitarëve ka vendosur që t’ua
njeh paditësve të drejtën e pronësisë në këto pjesë të kësaj paluajtshmërie, pasi
që paditësit në këtë paluajtshmëri i kanë ndërtuar secili nga një lokal, dhe se
paluajtshmëria gjendet në vendin ku nuk ka pasuri shoqërore, dhe në të gjitha
anët kufizohet me pronën private, andaj duke u mbështetur në dispozitat e nenit
40, paragrafit 1 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, vendosi që
ta aprovojë si të bazuar kërkesëpadinë e paditësve.
Pretendimet e të paditurës që kërkesëpadia të refuzohet si e pabazuar, për shkak
se kjo paluajtshmëri evidentohet si pronë shoqërore, të njëjtat pretendime gjykata
i ka refuzuar si të pabazuar, me arsyetim se e paditura asnjëherë nuk i ka penguar
paditësit në shfrytëzimin e kësaj pasurie, dhe se paditësit kanë ndërtuar lokale në
këto ngastra, po ashtu të njëjtin e kanë në posedim dhe shfrytëzim që 40 vite,
andaj edhe në bazë të këtyre fakteve ka vendosur si në dispozitiv të aktvendimit.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 1952/2012, i datës 07.02.2014
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurës
është e bazuar, duke e ndryshuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
parë, ndërsa kërkesëpadinë e paditësve e ka refuzuar në tërësi si të pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nisur nga kjo gjendje e fakteve të
paraqitura, gjykata ankimore nuk e pranon vlerësimin juridik të gjykatës së
shkallës së parë, për shkak se aktgjykimi nuk është marrë në shkelje të
dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika n), e LPKsë, të cilat gjykata ankimore i shikon sipas detyrës zyrtare, gjendja faktike është
vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, mirëpo nga kjo gjendje e konstatuar
faktike gabimisht është zbatuar e drejta materiale.
Ka shtuar se kolegji i Gjykatës së Apelit vlerëson se pasuria të cilën pretendojnë
paditësit është e regjistruar si pronë shoqërore e që kjo vërtetohet edhe nga fleta
poseduese nr.66 ZK B., dhe se gjykata e shkallës së parë në asnjë moment nuk
ka mundur që pasurinë shoqërore ta vërtetojë si pasuri private e personave fizikë,
sepse në rastin konkret raporti juridik është krijuar derisa ishte në fuqi Ligji mbi
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Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike, Ligji mbi Qarkullimin e
Paluajtshmërive, Ligji mbi Tokën Bujqësore, dhe Ligji mbi Punën e Bashkuar.
Kështu që sipas Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike në
dispozitën e nenit 29 është përcaktuar se: “për sendet në pronësi shoqërore e
drejta e pronësisë nuk mund të fitohet me parashkrim fitues”, pra, e drejta e
pronësisë nuk mund të ekzistojë mbi sendet që mund të jenë vetëm pronësi
shoqërore, andaj sipas kësaj dispozite ligjore me mbajtje, përkatësisht shfrytëzim
dhe posedim të çfarë do kohëzgjatje qoftë ajo, nuk mund të fitohet e drejta për
sendet në pronësi shoqërore, siç është rasti konkret me paditësit. Tutje ka shtuar
se edhe në dispozitat e nenit 9 të Ligjit mbi Qarkullimin e Paluajtshmërive është
përcaktuar se: “tjetërsimi i pasurisë së paluajtshme nga pronësia shoqërore
bëhet në ankandin publik, përkatësisht me marrjen e ofertave me shkrim, kurse
me marrëveshjen e drejtpërdrejtë bëhet vetëm atëherë kur tjetërsimi nëpërmjet
ankandit publik, përkatësisht kur paraqitja e ofertave me shkrim mbetet e
pasuksesshme”, ndërsa në paragrafin 2 të të njëjtit nen përcaktohet se: “kontrata
mbi tjetërsimin e pasurisë së paluajtshme nga pronësia shoqërore kundër
dispozitës së paragrafi 1 të këtij neni është nule”, andaj në rastin konkret kjo vlen
edhe për paditësit.
Ka shtuar se me dispozitat e nenit 6, paragrafit 2 të Ligjit mbi Tokën Bujqësore
thuhet se: “në tokën bujqësore të pronësisë shoqërore nuk mund të fitohet e drejta
e pronësisë përmes mbartjes”, ndërsa dispozitat e nenit 226 të Ligjit mbi Punën
e Bashkuar, i cili ka qenë në fuqi kur paditësit e kanë shfrytëzuar pronën
shoqërore, theksohet se: “nëse paluajtshmëria ka kaluar në pronësi private pa
bazë juridike, kthimi i saj mund të kërkohet në afat prej pesë vitesh, nga data e
marrjes në dijeni, e më së voni në afat prej dhjetë vitesh”, andaj gjykata në rastin
konkret ka theksuar se gjykata e shkallës së parë pasi ka vërtetuar gjendjen
faktike, gabimisht ka zbatuar të drejtën materiale kur i është referuar dispozitës
së nenit 40 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, sepse një
dispozitë e tillë është në fuqi shumë vite pasi që kanë ndodhur situatat e
ndryshuara në paluajtshmëritë kontestuese. Tutje ka shtuar se edhe pse Ligji mbi
Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore nuk ka ndonjë dispozitë që përcakton se
e drejta e pronësisë nuk mund të fitohet mbi sendin në pronësi shoqërore, në
rastin konkret ky ligj nuk ka mundësi të zbatohet ngase raporti juridik është
krijuar siç thuhet para 40 viteve, derisa ky ligji nuk ka qenë në fuqi, dhe i cili nuk
mund të ketë fuqi retroaktive.
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Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 139/2014, i datës 19.05.2014
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të paditësve, të njëjtin e ka
hedhur pasi ka gjetur se është i palejuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e
gjykatës së shkallës së dytë.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se revizionin e paditësve e ka hedhur
poshtë si të palejuar për shkak se vlera e kontestit në padinë e paditësve të
dorëzuar në gjykatë me datë 22.01.2010, është caktuar në shumë prej 1000 euro,
ndërsa paditësit në emër të taksës gjyqësore me datë 22.01.2010, kanë paguar
shumën prej 15.00 euro.
Ka shtuar se me dispozitat e nenit 211, paragrafit 2 të LPK-së, përcaktohet se
revizioni nuk lejohet në kontestet pronësoro-juridike në të cilat kërkesa ka të bëjë
me kërkesat në të holla, me dorëzimin e sendit ose me përmbushjen e ndonjë
premtimi tjetër, në qoftë se vlera e objektit të kontestit në pjesën e goditur të
aktgjykimit nuk kalon shumën prej 3000 euro, andaj gjykata në kuptim të nenit
të cituar, ka vendosur që ta hedhë revizionin e paditësve si të palejuar.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në këtë rast Gjykata Supreme e Kosovës e ka hedhur revizionin për shkak të
vlerës së objektit të kontestit. Pavarësisht kësaj ky rast është përzgjedhur për këtë
përmbledhje për shkak të natyrës se çështjes, dhe për shkak se gjykatat e
instancave me të ulëta kanë mbajtur qëndrime të ndryshme lidhur me themelësinë
e kërkesëpadisë.
Gjykata e shkallës së parë nuk i ka përmbushur përgjegjësitë ligjore që i ka
përkitazi me caktimin e vlerës së objektit të kontestit.
Me dispozitën e nenit 36 të Ligjit për Procedurën Kontestimore është përcaktuar
se: “Nëse paditësi nuk e ka përmendur fare vlerën e objektit të kontestit në padinë
e paraqitur në gjykatë, apo nëse ai vlerën e tillë e ka caktuar tepër të lartë apo
shumë më të vogël se që është ajo realisht, atëherë gjykata sipas detyrës zyrtare,
apo sipas prapësimit të palës së paditur, më së voni në seancën përgatitore, e
nëse kjo nuk është mbajtur, atëherë në seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes
juridike, por para se të fillojë shqyrtimi i çështjes kryesore, shpejtë dhe në mënyrë
të përshtatshme do ta caktojë, përkatësisht do ta verifikojë saktësinë e vlerës së
treguar në padi nga paditësi. Në rast të këtillë gjykata vendos me aktvendim
kundër të cilit nuk lejohet ankimi.”.

122

PËRMBLEDHJE NGA PRAKTIKA E GJYKATËS SUPREME NË
KONTESTET PRONËSORE

Në këtë rast objekt kontestit është vërtetimi i së drejtës se pronësisë për një pronë
e cila ka vlerë kontesti shumëfish me të lartë se vlera e treguar në padi prej 1000
euro, megjithatë rasti ka mbetur pa u shqyrtuara në Gjykatën Supreme të
Kosovës, për shkak se vlera e treguar në padi ka qenë në lartësi prej 1000 euro,
ndërsa kushti i lejimit të revizionit është që kontesti të ketë vlerë mbi 3000 euro,
e po ashtu paditësi taksën gjyqësore e ka paguar në lartësi prej 15 euro.
Do të ishte shumë i rëndësishëm edhe vlerësimi i Gjykatës Supreme sikur çështja
të shqyrtohej sipas revizionit, por mos zbatimi i përgjegjësive ligjore nga ana e
gjykatës së shkallës së parë dhe moskujdesi i palëve i ka privuar të njëjtit nga
mundësia e shfrytëzimit të revizionit si mjet i jashtëzakonshëm me të cilën do të
mund të vlerësohej ligjshmëria e vendimeve të instancave me të ulëta.
Është krejt e kuptueshme që vlera e objektit të kontestit është element i padisë i
përcaktuar me ligj por nuk është kusht i domosdoshëm i padisë. Sipas kësaj edhe
në rastet kur pala nuk e ka caktuar vlerën e objektit të kontestit gjykata nuk do ta
hedhë poshtë padinë dhe as nuk do t’ia kthejë paditësit padinë në përmirësim, por
në mënyrë të përshtatshme do ta caktoj vlerën deri në fazën e procedurës kur
lejohet caktimi i vlerës se objektit të kontestit (...,më së voni në seancën
përgatitore, e nëse kjo nuk është mbajtur, atëherë në seancën për shqyrtimin
kryesor të çështjes juridike, por para se të fillojë shqyrtimi i çështjes kryesore,
shpejtë dhe në mënyrë të përshtatshme do ta caktojë).
Përveç përgjegjësisë që ka gjykata e shkallës së parë për ta caktuar vlerën e
objektit të kontestit, e njëjta ka përgjegjësi për të vlerësuar edhe lejueshmërinë e
revizionit dhe nëse gjen se është i palejuar të njëjtin ta hedh. Në rastin konkret
gjykata e shkallës së parë nuk e ka përmbushur asnjërin nga përgjegjësitë e
cekura: atë të caktimit të vlerës së objektit të kontestit dhe atë të hedhjes se
revizionit për shkak të pa lejueshmërisë.
Gjykata Supreme e Kosovës për hedhjen e revizionit si i palejueshëm i është
referuar dispozitave të Ligjit për Procedurën Kontestimore nga neni 36, 221.2,
218 dhe 221.
Rasti 19: Anulim i kontratës mbi shitblerjen e patundshmërisë
Përshkrimi i rastit:
Paditësit A.S, R.K dhe Z.N kanë paraqitur padi për anulimin e kontratës, kundër
të paditurës NPB “________”, me të cilën kanë kërkuar që të anulohet kontrata
mbi shitblerjen e patundshmërisë e lidhur në mes të paraardhësit të paditësve,
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dhe paraardhëses juridike të të paditurës, e vërtetuar në gjykatë, sipas numrit Vr.
________, të datës 08.03.1966.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 131/00, i datës 06.02.2001.
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar dhe ka vendosur:
“REFUZOHET NË TËRËSI SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditësve,
kundër të paditurës, me të cilën kanë kërkuar që të anulohet kontrata mbi
shitblerjen e patundshmërisë e lidhur në mes të paraardhësit të paditësve, dhe
paraardhëses juridike të të paditurës, e vërtetuar në gjykatë, sipas numrit
Vr________, të datës 08.03.1966.”
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nuk ishte kontestuese në mes palëve
ndërgjyqësore se paraardhësi i paditësve me paraardhësen juridike të të paditurës
kanë lidhur kontratë mbi shitblerjen patundshmërisë, e vërtetuar në gjykatë sipas
numrit Vr. ________, të datës 08.03.1966, dhe po ashtu nuk ishte kontestuese se
çmimin kontraktues e ka marrë paraardhësi i paditësve. Mirëpo, kontestuese ishte
rrethana se kjo kontratë është lidhur në harmoni me ligjin ekzistues dhe në kohën
e ekzistimit të rrethanave kur mbi shitësin është bërë presion me qëllim që pa
vullnetin e tij ta shesë patundshmërinë objekt kontesti.
Gjykata kishte shtuar se në këtë drejtim ka vlerësuar vlefshmërinë e kontratës në
kuptim të nenit 103 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Obligative, nga ka konstatuar se
kjo kontratë nuk përmban elemente të cilat kishin me qenë në kundërshtim me
dispozitën e përmendur, dhe po ashtu kjo kontratë nuk është lidhur në
kundërshtim me parimet kushtetuese, e as në kundërshtim me ligjin, sepse në
kuptim të ligjit ekzistues të atëhershëm mbi qarkullimin e patundshmërive
kontrata është në formë të shkruar, objekti i kontratës është i lejuar për qarkullim
dhe nënshkrimet e palëve janë të vërtetuara nga ana e gjykatës.
Gjykata me qëllim të vërtetimit të rrethanës se a ka ekzistuar presioni apo jo në
kohën e lidhjes së kontratës nga ana e paraardhësit të paditësve, kishte bërë
dëgjimin e dëshmitarëve, të cilët kishin deklaruar se të ndjerin (paraardhësin e
paditësve), e kishte malltretuar fizikisht policia e stacionit policor në O., mirëpo
të njëjtat deklarata gjykata i kishte refuzuar si jo bindëse dhe jo të argumentuara,
për shkak se nuk është argumentuar nëse malltretimi eventual i të ndjerit, ka qenë
në lidhshmëri reciproke me shitjen e domosdoshme të patundshmërisë, apo ai
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malltretim ka qenë në lidhje me diçka tjetër. Po ashtu gjykata ka shtuar se nuk ka
mundur t’ua falë besimin dëshmive të dëshmitarëve nga fakti se po që se ka qenë
presioni për shitjen e patundshmërisë, atëherë nuk mund të arsyetohet rrethana
se paraardhësi i paditësve vullnetarisht ka marrë çmimin kontraktues, dhe po që
se ai mos ta kishte dëshiruar shitjen e patundshmërisë, ai ka pasur mundësi dhe
ka mundur që me dhunë mos ta pranojë çmimin kontraktues.
Po ashtu ka theksuar se kërkesëpadia e paditësve është e pabazuar duke u
mbështetur në nenin 111 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Obligatore, në të cilin
përcaktohet se: “kontrata është e rrëzueshme nëse është lidhur nga pala me aftësi
të kufizuar veprimi, nëse me rastin e lidhjes ka pasur të meta në kuptim të
dëshirës dhe vullnetit të palëve dhe në rastet tjera të parapara me ligj”, andaj në
kuptim të kësaj dispozite anulimi i kontratës për shkak të mungesës së vullnetit
eventual të palëve nëse ajo është lidhur me presion, mashtrim po lajthim (vis,
clar, precario), duhet të kërkohet në afatin subjektiv prej një viti nga dita e
njohjes për arsyet e anulimit, apo më së largu deri në kalimin e afatit tre vjeçar
nga dita e lidhjes së kontratës. Andaj, meqenëse kërkesa për anulim të kontratës
nuk është bërë në afatin e paraparë, por pas 34 vjetësh, gjykata ka gjetur se
kërkesëpadia e paditësve është e pas afatshme. Po ashtu ka theksuar se
kërkesëpadia e paditësve është e pabazuar edhe nga aspekti se për momentin të
paditurës i mungon edhe legjitimiteti i plotë, meqë ajo si subjekt afarist ka vetëm
të drejtën e shfrytëzimit të tokës bujqësore me qëllim të ushtrimit të veprimtarisë
së caktuar, ndërsa të drejtën e pronësisë dhe të qeverisjes me tokë bujqësore e ka
Komuna si titullare, ndërsa në momentin aktual UNMIK-u, si administratë civile
e Kombeve të Bashkuara, e cila rrethanë është vërtetuar në bazë të klauzolës të
vënë në vendimin mbi regjistrimin e të paditurës si subjekt afaristë pranë zyrës
për regjistrim të UNMIK-ut, nr____, të datës 27.07.2000.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 68/2001, i datës 04.12.2003
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e paditësve
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se në kuptim të nenit 365 paragrafi 2 të
LPK-së, gjykata ankimore heton sipas detyrës zyrtare shkeljet qenësore të
dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 345, paragrafi 2, të LPK-së, dhe
në aplikimin e rregullt të së drejtës materiale, ku në kontekst të kësaj dispozite
gjykata ankimore ka gjetur se aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë në
shkeljet qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 345,
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paragrafi, 2 të LPK-së, për arsye se nuk ka mangësi për shkak të së cilave nuk
mund të hetohet aktgjykimi i atakuar, dhe po ashtu ka arsye të mjaftuara, bindëse,
juridike dhe faktike mbi faktet vendimtare në këtë çështje të cilat si të rregullta
dhe të bazuara në ligj në tërësi i pranon edhe gjykata ankimore. Për shkak të
hetimit të mjaftuar dhe të rregullt të gjendjes së çështjes e cila nuk vihet në
dyshim me asnjë pretendim ankimor, drejtë po ashtu është aplikuar edhe e drejta
materiale.
Të pabazuara i ka refuzuar pretendimet e paditësve se kontrata mbi shitblerjen
është dashur të shqyrtohet dhe vlerësohet në bazë të nenit 103 të Ligjit mbi
Marrëdhëniet e Detyrimeve, për shkak se anulimi i kontratave absolutisht nule
mund të kërkohet po që se është lidhur në kundërshtim me parimet e përcaktuara
me kushtetutë të rregullimit shtetëror, me dispozitat imperative dhe me moralin
e shoqërisë, andaj nuk ekzistojnë asnjëra nga këto kushte për të cilat do të mund
të kërkohet anulimi i kontratës në kuptim të dispozitës së lartcekur.
Meqenëse paditësit si trashëgimtarë të shitësit nuk e kanë kërkuar anulimin e
kontratës lëndore brenda afateve të cekura në nenin 117 të Ligjit mbi
Marrëdhëniet e Detyrimeve, (afati subjektiv 1 vit nga dita kur është ditur shkaku
i anulimit, dhe afati 3 vite, nga prej ditës së lidhjes së kontratës), të njëjtit e kanë
humbur të drejtën për të kërkuar anulimin e kontratës, kështu që konsiderohet,
përkatësisht supozohet se pala e interesuar e cila e kishte këtë të drejtë është
tërhequr nga një e drejtë e tillë, dhe konsiderohet konvalidimi në heshtje i
gjendjes.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 89/2004, i datës 26.01.2005
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të paditësve, ka gjetur se i njëjti
është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se duke u nisur nga kjo gjendje e tillë e
vërtetuar faktike, ka gjetur se gjykatat e instancave më të ulëta duke vërtetuar
drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, kanë zbatuar drejtë të drejtën
materiale kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësve është e pabazuar. Në
arsyetim të aktgjykimeve janë dhënë arsye të mjaftueshme, të cilat i ka pranuar
edhe gjykata e revizionit, duke shtuar se për faktin e vërtetuar se kontrata e
shitblerjes është lidhur me datë 19.05.1966, në rastin konkret nuk mund të
zbatohet dispozitat e LMD-së, i cili ka hyrë në fuqi me datë 01.10.1978, sepse
sipas nenit 1106 të këtij ligji, dispozitat e tij nuk mund të zbatohen në
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marrëdhëniet e detyrimeve të sajuara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, por do të
zbatohen rregullat e përgjithshme të së drejtës civile të cilat kanë qenë në fuqi në
kohën e lidhjes së kontratës, e cila është objekt shqyrtimi në këtë kontest, dhe po
ashtu edhe të dy gjykatat e instancave më të ulëta drejtë i kanë zbatuar rregullat
e përgjithshme të së drejtës civile, kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësve
është e pabazuar.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Rasti i përshkruar më sipër i referohet kërkesës për anulimin e kontratës së datës
19.05.1966, e cila kërkesë nga gjykata e shkallës së parë është refuzuar, ndërsa
gjykata e shkallës së dytë dhe gjykata e shkallës së tretë e kanë konfirmuar
përfundimin e gjykatës së shkallës së parë.
Specifike në këtë çështje është se gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e shkallës
së dytë me rastin e vendosjes për anulimin e kontratës së vitit 1966, i janë referuar
dispozitave materialo-juridike të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve i cili ka
hyrë në fuqi me datë 01.10.1978, mirëpo Gjykata Supreme në këtë rast ka
konkluduar se përfundimi i gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë është i drejtë,
mirëpo referenca në Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, i vitit 1978, është e
gabuar, për shkak se në nenin 1106 të ligjit të njëjtë, është përcaktuar se dispozitat
e tij nuk do të zbatohen në marrëdhëniet e detyrimeve të sajuara para hyrjes në
fuqi të këtij ligji, por do të zbatohen rregullat e përgjithshme të së drejtës civile
të cilat kanë qenë në fuqi në kohën e lidhjes së kontratës.
Ky konkludim i Gjykatës Supreme është shumë i rëndësishëm për shkak se në
shumë raste gjyqësore të cilat i referohet raporteve juridiko-civile të krijuara para
datës 01.10.1978, gjykatat gabimisht i janë referuar Ligjit të Detyrimeve të vitit
1978, duke aplikuar kështu dispozitat e këtij ligji në mënyrë retroaktive, me ç’rast
kanë cenuar një standard të drejtësisë civile për jo retroaktivitetin e ligjit material.
Përveç të cekurave, konkludimi i Gjykatës Supreme është shumë i rëndësishëm
për shkak se përmes këtij vendimi gjyqësor për marrëdhëniet e detyrimeve të
krijuara në periudhën para datës 01.10.1978, gjykata e ka identifikuar burimin e
zbatueshëm të së drejtës civile, e që janë rregullat e përgjithshme të së drejtës
civile.
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Rasti 20: Vërtetim i së drejtës së shfrytëzimit në bazë të mbajtjes dhe ndërtimit
Përshkrimi i rastit:
Paditësi S.P, ka paraqitur padi për vërtetimin e së drejtës së shfrytëzimit në bazë
të mbajtjes dhe ndërtimit, kundër të paditurës Komuna e ________, me të cilën
ka kërkuar që të vërtetohet se paditësi në bazë të mbajtjes dhe ndërtimit është
shfrytëzues i tokës ndërtimore - një pjesë e ngastrës kadastrale nr____, fleta
poseduese nr____ ZK ________, e cila gjendet në “________”, Rr. “________”,
nr____, nën ndërtesë - shtëpi familjare në sipërfaqe prej 117 m2, dhe nën oborr
në sipërfaqe prej 64m2, në sipërfaqe të tërësishme prej 181 m2, e cila shtëpi është
e ndërtuar në vitin 1984, sipas projektit të Planit Urbanistik të lagjes “________”,
në masë dhe kufi nga veriu 25.85 m, nga jugu 25.77 m, nga lindja 6.94 m, dhe
nga perëndimi 7.02 m.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 161/2009, i datës 16.04.2010
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“APROVOHET SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditësit dhe VËRTETOHET
se paditësi në bazë të mbajtjes dhe ndërtimit është shfrytëzues i tokës ndërtimore
- një pjesë e ngastrës kadastrale nr. 5643/1, fleta poseduese nr____ ZK
________, e cila gjendet në “________”, Rr. “________”, nr____, nën ndërtesë
- shtëpi familjare në sipërfaqe prej 117 m2, dhe nën oborr në sipërfaqe prej 64
m2, në sipërfaqe të tërësishme prej 181 m2, e cila shtëpi është e ndërtuar në vitin
1984, sipas projektit të Planit Urbanistik të lagjes “________”, në masë dhe kufi
nga veriu 25.85 m, nga jugu 25.77 m, nga lindja 6.94 m, dhe nga perëndimi 7.02
m, dhe OBLIGOHET e paditura që ta pranojë dhe të lejojë që paluajtshmëria e
cekur në sipërfaqe të regjistrohet në emër të S.P., si shfrytëzues i së njëjtës në
Drejtori për Gjeodezi dhe Kadastër”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: shikimi në lutjen e parashtruar nga ana e paditësit për të
paditurën - Komisionit për Shpalljen e Konkursit për dhënien e parcelave
ndërtimore; listën poseduese nr____ ZK ________; kopjen e planit për parcelën
kadastrale nr____, sipas fletë posedimit nr____; është bërë shikimi në vendin e
ngjarjes me ekspertin e gjeodezisë si dhe është lexuar konstatimi me shkrim i
ekspertit të gjeodezisë.
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Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar
për faktin se paditësi në vitin 1984, në mënyrë të rregullt është lajmëruar në
konkurs - komision për dhënien e parcelave të Komunës së Prizrenit, dhe atë
kërkesën e parë ka bërë me datë 20.06.1984, ndërsa kërkesën e dytë e ka bërë me
datë 22.06.1984. Ka shtuar se paditësi në vitin 1984, i ka paguar BVI-së për
banim shumën prej 50.000 dinarë, në emër të pjesëmarrjes në konkurs, dhe me
datë 04.02.1985, në emër të punëve të kryera gjeodezike ka paguar 500 dinarë,
dhe pasi që paditësi ka qenë i detyruar që të sigurojë familjen e tij, dhe pasi që
nuk i janë përgjigjur në afat prej 30 ditëve sipas ligjit të atëhershëm, paditësi në
parcelën lëndore në muajin shtator të vitit 1984, e ka ndërtuar shtëpinë dhe që
nga atëherë jeton me familjen e tij, dhe se të njëjtën parcelë e shfrytëzon pa
pengesë dhe është në posedim të së njëjtës, i pa penguar nga askush në
shfrytëzimin e saj.
Gjykata ka shtuar se me dispozitat e nenit 28, paragrafit 4 është paraparë se:
“mbajtësi me mirëbesim i sendit të paluajtshëm, mbi të cilën tjetri ka të drejtën
e pronësisë, fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë send me parashkrim fitues me
kalimin e kohës prej 20 vjetësh”, andaj në rastin konkret janë përmbushur kushtet
ligjore për fitimin e së drejtës së pronësisë me mbajtje dhe ndërtim, pra, baza
ligjore, mbajtja me mirëbesim dhe kalimi i kohës së caktuar. Ka shtuar se bazën
ligjore paditësi e ka përmbushur sepse në mënyrë të rregullt është lajmëruar në
konkurs për dhënien e parcelave në Komunën e ________, dhe atë dy herë, dhe
ka bërë pagesën sipas këtij konkursi. Paditësi është mbajtës me mirëbesim të
paluajtshmërisë lëndore, sepse të njëjtën nuk e ka fituar në mënyrë joligjore,
respektivisht nuk e ka fituar me dhunë, mashtrim, dhe se është në posedim të së
njëjtës dhe shtëpinë e ka të ndërtuar në pjesën e kësaj parcele dhe e shfrytëzon
pa pengesë, dhe po ashtu jeton me familjen e tij në shfrytëzim të kësaj
paluajtshmërie. Ndërsa sa i përket kushtit të tretë, dhe atë kalimit të kohës së
caktuar, ka shtuar se paditësi e ka përmbushur këtë kusht pasi që paluajtshmërinë
lëndore me oborr e ka ndërtuar në pjesën e parcelës në sipërfaqe prej 118 m2, në
vitin 1984, dhe e shfrytëzon më shumë se 20 vjet, afat ky i paraparë për mbajtje
në kuptim të nenit 28 paragrafi 4 të LMTHPJ-së.
Lidhur me pretendimet e të paditurës se nuk mund të fitohet e drejta në pronësisë
në paluajtshmëritë në pronësi shoqërore, të njëjtat pretendimet gjykata i ka
vlerësuar si të pabazë, sepse në vitin 1996 është ndryshuar Ligji për Marrëdhëniet
Themelore Pronësoro-Juridike, dhe me këtë është shlyer neni 29, i cili më herët
nuk e ka lejuar fitimin e pronësisë në pronën shoqërore me mbajtje, ashtu që
mund të fitohet e drejta e pronësisë edhe në pronësi, e cila është pronë shoqërore
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në bazë të mbajtjes. Ka shtuar se gjithashtu paditësi ka fituar të drejtën në
shfrytëzim në bazë të ndërtimit dhe investimit, sepse paditësi ka qenë ndërtues
me mirëbesim dhe objekti ndërtimor - shtëpia e paditësit e cila është e ndërtuar
në pjesën e parcelës së cekur, vlen më shumë se vet toka, ashtu që objekti
ndërtimor së bashku me tokën mbi të cilën është ndërtuar objekti i takojnë
paditësit në këtë rast si pronar të së njëjtës, andaj ka shtuar se e paditura detyrohet
që ta lejojë paditësin që shtëpinë e cekur me oborr në sipërfaqe të cekur të
regjistrohet në emër të shfrytëzuesit në Drejtori për Gjeodezi dhe Kadastër.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 490/2010, i datës 05.12.2012
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurës
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se meqenëse aktgjykimi i atakuar është
prishur më tepër se dy herë, dhe prapë nuk kemi vërtetim të plotë të gjendjes
faktike, duke pasur parasysh dispozitat ligjore të parapara me nenin 190 të LPKsë, gjykata ankimore ka vendosur që të caktojë shqyrtimin e çështjes
drejtpërdrejtë, ashtu që me datë 05.12.2012, ka caktuar shqyrtimin dhe në
prezencën e palëve, gjykata ankimore bëri shikimin, leximin dhe vlerësimin e të
gjitha provave që janë administruar nga gjykata e shkallës së parë, e të cilat
gjenden në shkresat e lëndës. Ka shtuar se me rastin e shqyrtimit të kësaj çështje,
kjo gjykatë bëri vlerësimin e raportit të shkruar, bëri shikimin e skicës së
përpiluar dhe njëherësh bëri vlerësimin e sqarimeve që ka dhënë eksperti i
angazhuar në këtë çështje, i cili edhe gjatë shqyrtimit të çështjes në gjykatën
ankimore kishte deklaruar se me daljen në vend shikim ka konstatuar se vërtetë
paditësi ka ndërtuar objektin - shtëpinë për banim në të cilën jeton, dhe me këtë
objekt i njëjti e ka nxënë sipërfaqen prej 117 m2, duke shfrytëzuar edhe pjesën
tjetër të oborri në sipërfaqe prej 64 m2, që është si pjesë e domosdoshme për
shfrytëzimin normal të objektit të ndërtuar - shtëpisë së tij P+2K, dhe se ky
ndërtim ndodhet në lagjen “________”, saktësisht në vendin trualli ndërtimor
nr____, e cila paluajtshmëri evidentohet në ngastrën kadastrale nr____, fleta
poseduese nr____ ZK ________.
Ka shtuar se kolegji i gjykatës ankimore pas vlerësimit të të gjitha provave të
administruara, fakteve të vërtetuara dhe me zbatimin e dispozitave ligjore të
parapara me nenin 24 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike,
ligj ky i zbatuar në këtë çështje juridike, ka konstatuar se paditësi në bazë të
ndërtimit e ka fituar të drejtën e pronësisë në paluajtshmërinë kontestuese, dhe
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atë me arsyetim se me nenin e cituar 24 të LMTHPJ-së, përcaktohet se: “personi
që mund të jetë bartës i së drejtës së pronësisë, e që ndërton ndërtesën ose
godinën tjetër (objektin e ndërtimit), në tokën mbi të cilën tjetri ka të drejtën e
pronësisë (ndërtuesi) fiton të drejtën e pronësisë edhe mbi tokën në të cilën është
ndërtuar objekti ndërtimor si dhe mbi tokën që është e domosdoshme për
përdorimin e rregullt të këtij objekti ndërtimor, kurse pronari i tokës ka pasur
dijeni për ndërtimin dhe nuk ka kundërshtuar menjëherë. Në rastin nga paragrafi
1 i këtij neni pronari i tokës ka të drejtën që brenda tri vitesh nga dita kur ka
mësuar për ndërtimin e përfunduar po jo më vonë se dhjetë vite pas ndërtimit të
përfunduar, të kërkojë që ndërtuesi t’ia kompensojë vlerën e tokës në lartësinë e
çmimit të qarkullimit në kohën kur është marrë vendimi gjyqësor”. Po ashtu ka
theksuar se edhe në dispozitat e nenit 25 të të njëjtit ligj është paraparë mundësia
ligjore që pronari i tokës ka mundur të kërkojë po që se në të njëjtën pasuri të tij
ndërton jo pronari, dhe se në rastin konkret e paditura nuk i ka shfrytëzuar me
kohë këto të drejta, nga fakti se paditësi ka ndërtuar në tokën e huajpatundshmërinë që është pronë e të paditurës.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 173/2013, i datës 20.06.2013
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të të paditurës, të njëjtin e ka
hedhur pasi ka gjetur se është i palejuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e
gjykatës së shkallës së dytë.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se sa i përket revizionit të të paditurës,
Gjykata Supreme duke i aprovuar si të bazuara pretendimet e përgjigjes në
revizion, konkludoi se i njëjti është i palejuar, për shkak se vlera e objektit të
kontestit në padi është 50 euro, e pandryshuar asnjëherë më vonë, dhe se nuk i
përgjigjet vlerës së kontestit mbi të cilën në kuptim të nenit 382 paragrafi 2 të
LPK-së, do të ishte i lejuar revizioni. Ka shtuar se sipas dispozitës së nenit 382
paragrafi 2 të LPK-së, dhe nenit 211 paragrafi 2 të Ligjit të Ri të Procedurës
Kontestimore, si dhe nenit 2 nën pika i), të Urdhëresës Administrative të
UNMIK-ut, për valutën e lejuar në Kosovë, e cila ka hyrë në fuqi me 21 qershor
2001, revizioni nuk është i lejuar në kontestet pasurore-juridike, në të cilat
kërkesëpadia ka të bëjë me kërkesat me para, me dorëzimin e sendit ose me
kryerjen e ndonjë veprimi, nëse vlera e objektit të kontestit të cilën paditësi e ka
përcaktuar në padi, nuk kalon shumën prej 1.600 DM, (800 euro), kur është
paraqitur padia me datë 19.07.2007.
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Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në këtë rast, Gjykata Supreme e Kosovës e ka hedhur revizionin për shkak të
vlerës se objektit të kontestit, megjithatë ky rast është përzgjedhur për këtë
përmbledhje për shkak të natyrës se çështjes dhe për të treguar se mos kujdesi i
palëve dhe i gjykatës në caktimin e vlerës se objektit të kontestit i privon palët
nga mundësia e përforcimit të mjetit të jashtëzakonshëm të goditjes - revizionit.
Siç mund të vërehet nga paraqitja e rastit vlera e objektit të kontestit është
përcaktuar në lartësi prej 50 euro, ndërsa vlera reale e objektit të kontestit është
shumë herë me lartë, por mungesa e kujdesit të palëve dhe mos zbatimi i
përgjegjësive ligjore nga na e gjykatës së shkallës së parë pamundëson
shqyrtimin e çështjes në Gjykatën Supreme.
Vlera e objektit të kontestit është element i padisë i përcaktuar me ligj por nuk
është kusht i domosdoshëm i padisë. Sipas kësaj edhe në rastet kur pala nuk e ka
caktuar vlerën e objektit të kontestit gjykata nuk do ta hedh poshtë padinë dhe as
nuk do t’ia kthejë paditësit padinë në përmirësim.
Në raste të tilla kur paditësi nuk e ka caktuar vlerën e objektit të kontestit, kur e
ka caktuar të ultë ose si shumë të lartë, atëherë gjykata sipas detyrës zyrtare, apo
sipas prapësimit të palës së paditur më se voni në seancën përgatitore e nëse nuk
është mbajtur seanca përgatitore para së të filloj shqyrtimi kryesor do të caktoj
në mënyrë të përshtatshme vlerën e objektit të kontesti duke i marrë parasysh
rrethanat objektive (sidomos lartësinë e kërkesës).
Me dispozitën e nenit 36 të Ligjit për Procedurën Kontestimore është përcaktuar
se: “Nëse paditësi nuk e ka përmendur fare vlerën e objektit të kontestit në padinë
e paraqitur në gjykatë, apo nëse ai vlerën e tillë e ka caktuar tepër të lartë apo
shumë më të vogël se që është ajo realisht, atëherë gjykata sipas detyrës zyrtare,
apo sipas prapësimit të palës së paditur, më së voni në seancën përgatitore, e nëse
kjo nuk është mbajtur, atëherë në seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes
juridike, por para se të fillojë shqyrtimi i çështjes kryesore, shpejtë dhe në mënyrë
të përshtatshme do ta caktojë, përkatësisht do ta verifikojë saktësinë e vlerës së
treguar në padi nga paditësi. Në rast të këtillë gjykata vendos me aktvendim
kundër të cilit nuk lejohet ankimi”.
Në raste të tilla gjykata duhet të vendos me aktvendim ndaj të cilit nuk lejohet
ankesë e veçantë.
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Me ligj parashihet që kamatat, shpenzimet procedurale, penalitetet e kontraktuara
dhe kërkesat tjera aksesore nuk merren parasysh me rastin e caktimit të vlerës së
objektit të kontestit.
Në këtë rast gjykata e shkallës së parë nuk ka përmbushur përgjegjësitë ligjore
për të caktuar vlerën e objektit të kontestit dhe për këtë arsyes ka mbetur si vlerë
e objektit të kontestit vlera e caktuar nga paditësi në lartësi prej 50 euro, e që nuk
e përmbush kushtin për t’u lejuar revizioni.
Është krejt e mundshme që sikur çështja të shqyrtohej edhe nga Gjykata Supreme
e Kosovës ajo të kishte tjetër përfundim.
Përveç përgjegjësisë që ka gjykata e shkallës së parë për të caktuar vlerën e
objektit të kontestit, e njëjta ka përgjegjësi për të vlerësuar edhe lejueshmërinë e
revizionit dhe nëse gjen se është i palejuar të njëjtin ta hedhë. Në rastin konkret
gjykata e shkallës së parë nuk e ka përmbushur asnjërin nga përgjegjësitë e
cekura: atë të caktimit të vlerës së objektit të kontestit dhe atë të hedhjes se
revizionit për shkak të palejueshmërisë.
Rasti 21: Vërtetim i të drejtës së pronësisë mbi bazën e kontratës së shitblerjes
Përshkrimi i rastit:
Paditësit R.H, kanë paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë, kundër të paditurve
P.M dhe L.T, me të cilën kanë kërkuar që të vërtetohet se paditësit janë pronar të
truallit në sipërfaqe prej 0.01.32 ha, e cila sipërfaqe pa të drejtë është shkëputur
nga ngastra kadastrale nr____, e regjistruar në fletën poseduese nr____, KK
________, dhe e njëjta sipërfaqe i është bashkangjitur ngastrës nr____, pronë e
të paditurve, dhe të obligohet të paditurit që paditësve t’ua njohin këtë të drejtë.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 175/2001, i datës 10.12.2002
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar duke vendosur:
“APROVOHET kërkesëpadia e paditësit dhe VËRTETOHET se ndaj të
paditurve, paditësi është pronar i pjesës së truallit në sipërfaqe prej 0.01.32 ha,
e cila matet dhe kufizohet nga veriperëndimi me rrugën “________”, në gjatësi
prej 10.30 m, nga verilindja me pronën e paditësit në gjatësi prej 15.42 m, nga
juglindja po ashtu me pronën e paditësit në gjatësi prej 8.30 m, ndërsa
jugperëndimi me pronën e të paditurve në gjatësi prej 5.82 m, dhe 5.68 m, dhe
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pjesë përbërëse e masave dhe kufijve është skica nga vendi i ngjarjes i ekspertëve
të gjeodezisë, e cila sipërfaqe pa të drejtë është shkëputur nga ngastra kadastrale
nr____, e regjistruar në fletën poseduese nr____ KK ________, dhe e njëjta i
është bashkangjitur ngastrës kadastrale nr____, pronë e të paditurve”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: kontratën mbi shitblerjen Vr. nr________, të datës 19.06.1970;
aktvendimin nr.____, të datës 14.04.1980, në kopjen e planit për ngastrën
kadastrale nr____; kopjen e planit për ngastrat nr____, ____ dhe ____;
aktgjykimin për shkak të mungesës C. nr.________, të datës 07.04.1998;
aktvendimin mbi trashëgiminë T. nr. ________, të datës 21.05.1998, fletën
poseduese nr____ ZK ________; kopjen e planit për ngastrën nr____, të datës
04.11.1998; kontratën mbi ndarjen nga viti 1958; leximin e procesverbalit për
shqyrtimin kryesor, lidhur me mendimin e ekspertit të gjeodezisë; si dhe
dëgjimin e dëshmitarëve.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nga kontrata mbi shitblerjen Vr.
nr________, e datës 19.06.1970, është vërtetuar se paditësi R.H, e ka fituar nga
pronari i mëparshëm S.R, të drejtën e pronësisë, në ngastrën nr____, ndërsa nga
aktvendimi nr____, të datës 14.04.1980, ka konstatuar se ngastrës nr____, i është
shkelur mexha, dhe i është uzurpuar sipërfaqja prej 0.01.23 ha, sepse nga kopja
e planit të datës 16.07.1970, vërtetohet se ngastra nr____, pronë e paditësit, ka
pasur një sipërfaqe prej 0.05.24 ha. Kurse nga administrimi i aktgjykimit për
shkak të mungesës C. nr. 29/89, të datës 19.02.1998, gjykata kishte konstatuar se
e paditura L.T, kishte ushtruar padi me datë 28.06.1998, kundër pasardhësit të
tani të ndjerit R.S, më të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se ajo është pronare në
pjesën e ngastrës nr____, në sipërfaqe prej 0.01.32 ha, dhe gjykata kishte nxjerrë
aktgjykim për shkak të mungesës, duke e aprovuar kështu padinë e paditëses (e
paditura në këtë rast L.T), duke ia njohur të drejtën e pronësisë në këtë sipërfaqe
edhe pse e njëjta i ka takuar pronës së paditësit.
Gjykata ka theksuar se pas vlerësimit dhe administrimit të provave është
vërtetuar se ngastra kadastrale nr____, pronë e paditësit, sipas incizimit të vitit
1955, ka qenë e formuar dhe e kufizuar, dhe e njëjta deri në vitin 1998, në
Drejtorinë e Gjeodezisë, ka pasur në sipërfaqe prej 0.05.24 ha, dhe atë me kulturë
shtëpi me sipërfaqe prej 0.02.04 ha, dhe oborr në sipërfaqe prej 0.03.88 ha, e
regjistruar në fletën poseduese nr____, KK ________, dhe e njëjta ngastër sipas
regjistrit të ndërrimeve ____ KK ________, mbanë sipërfaqen prej 0.03.92 ha,
dhe atë me kulturë shtëpi me sipërfaqe prej 0.02.04 ha, dhe oborr në sipërfaqe
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prej 0.01.88 ha. Kurse ngastra nr____, sipas të njëjtit regjistër të ndërrimeve ka
një sipërfaqe prej 0.06.10 ha, e regjistruar në emër të të dy të paditurve.
Andaj nga kjo gjendje shihet se është bërë ndërrimi i sipërfaqes së këtyre dy
ngastrave, sepse ngastra nr____, pronë e paditësve, është zvogëluar për
sipërfaqen prej 0.01.32 ha, kurse ngastra e të paditurve nr____, është rritur në
sipërfaqe prej 0.01.32 ha.
Sipas konstatimit të ekspertëve ka vërtetuar se deri tek ky ndryshim i sipërfaqeve
të këtyre dy ngastrave ka ardhur në bazë të aktgjykimit për shkak të mungesës C.
nr________, të datës 19.02.1998, me të cilin aktgjykim paditësit i ishte shkëputur
sipërfaqja prej 0.01.32 ha, dhe e njëjta i ishte bashkangjitur ngastrës së të
paditurve. Ka arsyetuar se nga kjo gjendje e konstatuar faktike, të drejtën më të
fortë juridike për pronësi në sipërfaqen kontestuese e ka blerësi-paditësit, të cilët
si palë të ndërgjegjshme në bazë të kontratës së vërtetuar në gjykatë në vitin 1970,
e kanë fuqinë më të madhe juridike se sa aktgjykimi për shkak të mungesës i
nxjerrë në vitin 1998, dhe në këtë rast po ashtu paraardhësit e shitësit R.S, i cili
ia ka shitur këtë paluajtshmëri paditësit, nuk kanë mundur të konsiderohen si
trashëgimtar të ndërgjegjshëm të paluajtshmërisë të cilën paraardhësi i tyre para
28 vitesh, ia ka shitur dhe bartur paditësit, andaj në kuptim të nenit 32 dhe 33 të
Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike, është vërtetuar pronësia
e paditësit mbi paluajtshmërinë kontestuese.
Pretendimet e të paditurve se këtë çështje juridike e konsiderojmë si çështje të
gjykuar sipas aktgjykimit C. nr________, të datës 19.02.1998, të njëjtat
pretendimet gjykata i ka refuzuar si të pabazuara, për shkak se në këtë kontest
nuk ishte i përfshirë si palë në procedurë edhe paditësi, dhe se kontesti ishte
udhëhequr sipas padisë së tani të paditurit L.T, kundër të paditurve S.D, e më
vonë duke e zgjeruar padinë edhe ndaj J.S, S.S dhe Sn.S, dhe se ky aktgjykim
nuk ka të bëjë fare me paditësin, i cili asnjëherë nuk ka pasur kurrfarë
marrëdhënie juridiko-civile.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 187/2004, i datës 27.12.2004
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurve
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se gjykata e shkallës së parë nga gjendja
e konstatuar faktike në mënyrë të drejtë ka vendosur kur ka gjetur se kërkesëpadia
e paditësit është e bazuar, duke theksuar se të drejtën e pronësisë për sipërfaqen
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kontestuese ndaj të paditurve e gëzon paditësi, i cili këtë paluajtshmëri e ka blerë
në vitin 1970, dhe i njëjti ka përpiluar kontratë të shitblerjes në gjykatë, dhe e
njëjta është përmbushur në tërësi. Ka shtuar se një përfundim i tillë i gjykatës së
shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm i cili ka një mbështetje në provat e
shtjelluara të cilat gjenden në shkresat e lëndës, dhe për një aktgjykim të tillë ka
dhënë arsye të mjaftueshme dhe të plota, të cilat i pranon në tërësi edhe gjykata
ankimore.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 53/2005, i datës 06.03.2006
Gjykata Supreme, duke vepruar sipas revizionit të të paditurve, ka gjetur se i
njëjti është i bazuar, ashtu që aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta i
ka prishur, duke e kthyer çështjen në gjykatën e shkallës së parë në rigjykim dhe
vendosje.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se nuk mund ta pranojë një përfundim të
tillë juridik të gjykatave të instancave më të ulëta si të drejtë dhe të ligjshëm, pasi
që sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, aktgjykimet e cekura janë marrë në
shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 354
paragrafi 2 pika 14 e LPK-së, dhe në zbatim të gabuar të së drejtës materiale, e
që për pasojë gjendja faktike ka mbetur e pa vërtetuar në mënyrë të plotë, andaj
edhe nuk ka kushte për ndryshimin e aktgjykimeve, prandaj edhe të njëjtat i ka
prishur, duke e kthyer çështjen në rigjykim dhe vendosje.
Deri te kthimi i çështjes në rigjykim dhe vendosje ka ardhur për faktin se për
kontratën mbi shitblerjen e ngastrës nr____, e lidhur në vitin 1970, nuk mund të
zbatohen dispozitat e Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike, i
cili ka hyrë në fuqi me datë 01.09.1980, dhe dispozitat e këtij ligji nuk kanë
veprim prapaveprues, andaj gjykatat e instancave më të ulëta gabimisht kanë
zbatuar të drejtën materiale. Po ashtu, edhe në qoftë se do të ishte në fuqi ligji i
lartcekur, gjykatat e instancave më të ulëta prapë kanë zbatuar gabimisht
dispozitave të nenit 32 dhe 33 të ligjit në fjalë, kjo për shkak se neni 32 i këtij
ligji flet për fitimin e të drejtës në sendin të cilin pronari e ka braktisur, ndërsa
neni 33 thotë se e drejta e pronësisë në sendin konkret fitohet me regjistrim në
librat publik, ose në formë tjetër të parashikuar me ligj, andaj në rastin konkret
nuk kemi të bëjmë me send të braktisur, dhe po ashtu kontesti zhvillohet për arsye
se ngastra kontestuese nuk është e regjistruar në emër të paditësit.
Ka theksuar se për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale gjykata e
shkallës së parë nuk i ka vërtetuar plotësisht faktet që kanë të bëjnë me
përmbushjen e detyrimeve të palëve kontraktuese sipas kontratës së shitblerjes,
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nga të cilat varet edhe fitimi derivativ i së drejtës së pronësisë mbi pasurinë
kontestuese në bazë të veprimit juridik.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se nuk ishte kontestuese në mes palëve
ndërgjyqësorë se paditësi e ka blerë ngastrën kontestuese, por para kontrata më
të cilën paditësi e ka blerë ngastrën në fjalë nuk ka të dhëna për masat dhe kufijtë
e ngastrës kadastrale, andaj për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale,
nuk është vërtetuar fakti se a ka hyrë paditësi në posedim edhe të pjesës
kontestuese, fakt ky i rëndësishëm për fitimin e të drejtës së pronësisë. Po ashtu
ky fakt është i rëndësishëm për vendosjen e drejtë të kësaj çështje, sepse në
shkresat e lëndës ekziston kontrata e lidhur me shkrim me datë 14.04.1959,
ndërmjet G.S, dhe B.M, paraardhës i të paditurve, me të cilin G.S, një pjesë të
ngastrës kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 1.01.32 ha, ia ka shitur paraardhësit
të të paditurve, i cili në bazë të lejes për ndërtim, ka ndërtuar shtëpinë familjare
në vitin 1961, e në këtë kontekst edhe me deklarimin e ekspertit se gjatë vitit
1966, janë bërë incizimet plotësuese për atë pjesë të qytetit, dhe me atë rast shihet
qartë se në pjesën kontestuese ka qenë i ndërtuar një objekt për banim të cilin e
kanë shfrytëzuar pronarët e ngastrës nr. 3456.
Në rigjykim e ka udhëzuar gjykatën e shkallës së parë që t’i mënjanojë të metat
e paraqitura në aktvendim, dhe me administrimin e provave të nevojshme t’i
vërtetojë faktet relevante, të vlefshme për një gjykim të drejtë të kësaj çështjeje
juridike, dhe pastaj të marrë një vendim të ligjshëm, dhe për përfundimet e veta
të jap arsye të plota dhe të qarta.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Gjykata Supreme në rastin konkret ka vendosur për prishjen e vendimeve të
gjykatave të instancave me të ulëta për shkak të zbatimit të gabuar të se drejtës
materiale dhe për konstatim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.
Në rastin konkret pala paditëse për të drejtën e pronësisë i referohet raportit
juridik civil kontaktuara të vitit 1970, ndërsa gjykata e shkallës së parë me rastin
e aprovimit të kërkesëpadisë i ishte referuar dispozitave të Ligjit mbi
Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore i cili ka hyre në fuqi me 1 shtator
1980. Në këtë rast bëhet fjalë për zbatim retroaktiv të ligjit nga ana e gjykatës së
shkallës së parë dhe natyrisht Gjykata Supreme e Kosovës konstaton zbatim të
gabuar të së drejtës materiale për shkak se ligji material nuk ka efekt retroaktiv.
Pamundësi e zbatimit retroaktiv të ligjit material është standard i drejtësisë civile
dhe rrjedhimisht i zbatueshëm edhe në praktikën gjyqësore.
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Përveç këtij vlerësimi në rastin konkret gjejmë edhe një vlerësim shumë të
rëndësishëm të Gjykatës Supreme e cila konstaton se edhe po të zbatohej ligji i
referuar nga gjykata e shkallës së parë mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike
Pronësore përsëri janë referuar dispozitave të gabuara, për shkak se për fitimin e
pronësisë me veprim juridik duhet të plotësohen disa kushte - prezumime ligjore:
ekzistimi i bazës së vlefshme juridike (justus titullus), pronësia e personit të
mëparshëm i cili e bën tjetërsimin e sendit, dorëzimi ligjor i sendit (modus
aquirendi), dhe regjistrimi në librat publik. Ky konkludim i Gjykatës Supreme
rrjedh duke pasur në vëmendje dispozita e Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
Juridike Pronësore.
Me ligjin aktual për Pronësisë dhe të Drejtat Tjera Sendore (LPDTS), në nenin
36 paragrafin 1, përcaktohet se: “Për bartjen e pronësisë në paluajtshmëri është
e nevojshme një punë juridike e vlefshme ndërmjet tjetërsuesit dhe fituesit si bazë
juridike dhe regjistrimi i ndryshimit të pronësisë në Regjistrin e të drejtave në
paluajtshmëri”.
Nga dispozitat e cituar rrjedh se dorëzimi tani nuk është kusht për fitimin e
pronësisë me punë juridike.
Rasti 22: Vërtetim të së drejtës së pronësisë dhe anulim e kontratës mbi
shitblerjen e paluajtshmërisë
Përshkrimi i rastit:
Paditësit Sh.B, N.M, E.C, B.C, K.P dhe I.K përmes të autorizuarit të tyre, kanë
paraqitur padi për shkak të vërtetimit të së drejtës së pronësisë, kundër të
paditurës Komuna e ________, me të cilën kanë kërkuar që të vërtetohet se të
njëjtit janë pronarë të vetëm të ngastrave kadastrale dhe atë: Sh.B i ngastrës
kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 1293 m2 dhe ngastrës kadastrale nr____, në
sipërfaqe prej 400 m2, Z.K ________, N.M i ngastrës kadastrale nr____, në
sipërfaqe prej 3000 m2 dhe ngastrës kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 1500
m2, Z.K ________, E.C i ngastrës kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 1500 m2,
Z.K ________, B.C i ngastrës kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 1500 m2, Z.K
________, K.P i ngastrës kadastrale ____, në sipërfaqe prej 4.070 m2, Z.K
________ dhe I.K i ngastrës kadastrale ____, në sipërfaqe prej 9174 m2, Z.K
________, tani të regjistruara si ngastra kadastrale nr____, në sipërfaqe prej
22.437 m2 sipas listës poseduese nr____, ZK ________.
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Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 978/2009, i datës 26.07.2010
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar duke vendosur:
“APROVOHET kërkesëpadia e paditësve, dhe VËRTETOHET se të njëjtit janë
pronarë të vetëm të ngastrave kadastrale dhe atë: Sh.B i ngastrës kadastrale
nr____, në sipërfaqe prej 1293 m2 dhe ngastrës kadastrale nr____, në sipërfaqe
prej 400 m2, Z.K ________, N.M i ngastrës kadastrale nr____, në sipërfaqe prej
3000 m2 dhe ngastrës kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 1500 m2, Z.K
________, E.C i ngastrës kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 1500 m2, Z.K
________, B.C i ngastrës kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 1500 m2, Z.K
________, K.Pi ngastrës kadastrale ____, në sipërfaqe prej 4.070 m2, Z.K
________ dhe I.K i ngastrës kadastrale ____, në sipërfaqe prej 9174 m2, Z.K
________, tani të regjistruara si ngastra kadastrale nr____, në sipërfaqe prej
22.437 m2 sipas listës poseduese nr____, ZK ________”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: ka bërë shikimin dhe leximin e listës poseduese nr____ ZK
________, është bërë identifikimi i ngastrave dhe konstatimet lidhur me
ndërmarrjen e punimeve ndërtimore me të njëjtat, ka bërë shikimin dhe leximin
e kontratave mbi shitblerjen e patundshmërisë Leg. nr.________të datës
23.10.2008, lidhur ndërmjet M.V e të tjerë si shitës dhe Sh.B si blerës, kontratës
Leg. nr________, të datës 26.06.2009, lidhur ndërmjet Sh.B si shitës dhe K.P si
blerës, kontratës Leg. nr________ të datës 30.06.2009, lidhur ndërmjet Sh.B si
shitës dhe E.C si blerës, kontratës Leg. nr.________të datës 06.11.2008, lidhur
ndërmjet Sh.B si shitës dhe N.M si blerës, kontratës Leg. nr________ të datës
14.04.2009, e lidhur ndërmjet Sh.B si shitës, dhe B.C si blerës, dhe kontratës mbi
dhurimin Leg. nr________, të datës 10.11.2008, lidhur ndërmjet Sh.B si
dhuratëdhënës, dhe I.K si dhuratëmarrës, ka bërë shikimin dhe leximin e
aktvendimeve të zyrës kadastrale komunale të ________ numri i Protokollit ____
me nr____, të datës 28.10.2008, numri i protokollit ____ me nr____ datë
13.08.2009, numri i protokollit ____ nr____të datës 17.11.2008, numri i
protokollit ____ nr____ të datës 10.07.2009, numri i protokollit ____ nr____ të
datës 03.07.2009, leximin e raportit të ekspertit të gjeodezisë dhe ndërtimtarisë
të datës 29.06.2010.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se paditësi Sh.B. në bazë të kontratës mbi
shitblerjen Leg. nr________, të datës 23.10.2008, regjistrohet si pronarë i vetëm
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i ngastrës kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 2.24,37 ha, ZK ________, i cili si
i tillë më pastaj bënë copëtimin e ngastrës në fjalë, në sipërfaqe përkatëse,
copëtim i cili gjithashtu i nënshtrohet rregullave ekzistuese ligjore dhe se një
pjesë e caktuar tani të evidentuara si ngastra të veçanta ia shet personave të vetë
këtu paditësve të tjerë, më ç’rast procedura për shitblerjen i nënshtrohet të gjitha
veprimeve të parapara ligjore dhe kështu bëhet regjistrimi i të drejtës së pronës
në librat përkatëse kadastrale në emër të pritësve në sipërfaqe adekuate të
kontraktuara. Ka shtuar se se Sh.B. ne momentin e lidhjes së kontratës mbi
shitblerjen e patundshmërisë ka qenë dhe ka mbetur pronar legjitim dhe legal dhe
se veprimet e tij, gjegjësisht në procedurën e lidhjes dhe legalizimit të kontratës,
nuk ka pasur asnjë lëshim ligjor i cili do të kontestonte legalitetin e kontratës,
pra, shitblerja ndërmjet M.V e tjerë, dhe Sh.B ka qenë në përputhje të plotë me
dispozitat ligjore, andaj edhe në tërësi është bërë plotësimi i së njëjtës, pagesa e
çmimit legalizimi në procedurë të rregullt dhe dorëzimi në shfrytëzim dhe
posedim. Tutje ka shtuar se pas legalizimit të plotë të pronës dhe realizimit të
kësaj drejtë me posedim dhe disponim të plotë, çka vërtetohet edhe me copëtimin
e ngastrës në ngastra më të vogla, me sipërfaqe të caktuar me rinumërim të të
njëjtave, lidhen kontrata për shitblerjen ndërmjet Sh.B si shitës në njërën anë,
(ngase i njëjti tani është pronar i vetëm legal dhe legjitim), dhe paditësve tjerë
në sipërfaqe përkatëse të cilat pas veprimeve të duhura ligjore dorëzohen në
shfrytëzim dhe posedim të lirë pronarëve, pra, bëhet plotësimi i të gjitha
atributeve të duhura për të fituar të drejtën e pronës, ku në rastin konkret janë
plotësuar të gjitha rrethanat e parapara me dispozitat e nenit 36 të Ligjit Pronësinë
dhe të Drejtat Tjera Sendore.
Po ashtu ka theksuar se kontrata mbi shitblerjen e patundshmërisë
Leg.nr________, e datës 23.01.2008, e lidhur ndërmjet M.V e të tjerë, si shitës,
dhe Sh.B si blerës, kontrata Leg. nr. ________, të datës 26.06.2009, e lidhur
ndërmjet Sh.B si shitës, dhe K.P si blerës, kontratës Leg. nr________, të datës
30.06.2009, e lidhur ndërmjet Sh.B si shitës, dhe E.C si blerës, kontratës Leg.
nr________, të datës 06.11.2008, e lidhur ndërmjet Sh.B si shitës dhe N.M si
blerës, kontratës Leg. nr________, të datës 14.04.2009, e lidhur ndërmjet Sh.B
si shitës, dhe B.C si blerës, dhe kontratës mbi dhurimin Leg. nr________, të datës
10.11.2008, e lidhur ndërmjet Sh.B si dhuratëdhënës dhe I.K si dhuratëmarrës,
me asnjë akt të vlefshëm juridik nuk janë anuluar, dhe të njëjtat janë në fuqi dhe
legale, dhe se anulimi i të drejtës së pronës, respektivisht evidentimi arbitrar i
Komunës së ________, si bartës i së drejtës së pronës vetëm në saje të një kërkese
e cila bazohet në një aktgjykim i cili nuk ka të bëjë me pronarët e tanishëm legal
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dhe legjitim është e kundërligjshme, ngase anulimi i të drejtë së pronës së M.V e
të tjerë nuk ndryshon asgjë sa i përket të drejtës në anën e paditësve Sh.B e të
tjerë, andaj gjykata ka konsideruar se veprimi për anulimin e duhur dhe ligjor të
kontratave të vlefshme do të sjellë pasiguri të plotë juridike.
Lidhur me pretendimet e të paditurës se me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të
Kosovës Rev. nr. ________, të datës 02.06.2009, ka ndryshuar tërësisht gjendja
në këtë çështje juridike ashtu që patundshmëria në fjalë e cila ka qenë në emër të
Komunës së ________, e njëjta është kthyer përsëri në emër të Komunës së
________, të njëjtat pretendimet gjykata i ka refuzuar si të pabazuara me
arsyetim se në rastin konkret për një gjë të tillë nuk ka bazë ligjore dhe se e
paditura realizimin e kërkesave të veta mund ta bëjë me një procedurë, dhe në
baza tjera juridike.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 507/2010, i datës 09.06.2011
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurës
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se në procedurën e gjykatës së shkallës
së parë nuk ka shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore për
të cilat gjykata e shkallës së dytë përkujdeset sipas detyrës zyrtare, dhe se
aktgjykimi i atakuar bazohet në gjendjen faktike të drejtë dhe plotësisht të
vërtetuar, ku drejtë edhe është aplikuar e drejta materiale kur është vendosur
sikurse në shqiptim të aktgjykimit, me të cilin aprovohet kërkesëpadia e
paditësve lidhur me vërtetimin e pronësisë së paditësve, dhe po ashtu për
vendimin e vet të tillë gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme,
të cilat nuk bien në dyshim me pretendimet ankimore të palës së paditur.
Ka shtuar se paditësit janë bërë pronarë të paluajtshmërisë lëndore dhe në
momentin e lidhjes së kontratës paluajtshmëria kontestuese ka qenë regjistruar
në emër të M.V e të tjerë gjegjësisht Sh.B. Dhe se çdo vendim tjetër të Gjykatës
në rastin konkret do të sjell një pasiguri në qarkullimin juridik të paluajtshmërive
e cila në rastin konkret është bërë konform dispozitave të ligjit mbi qarkullimin
juridik të paluajtshmërive, ku kërkohet forma me shkrim dhe legalizimi i
nënshkrimeve të palëve kontraktuese në gjykatë. Tutje ka shtuar se me rastin e
lidhjes së kontratave në fjalë ka ekzistuar lista poseduese e cila e ka figuruar në
emër të M.V e të tjerë, gjegjësisht Sh.B si shitës, dhe se e paditura nuk mund të
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kërkoj nga shitësi në bazë të rregullave të pasurimit të pa bazë kthimin e shumës
që e kanë marrë në emër të çmimit të shitblerjes.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. MLC. nr. 260/2011, i datës
14.05.2013
Gjykata Supreme duke vendosur sipas revizionit të të paditurës, dhe kërkesës për
mbrojtjen e ligjshmërisë së prokurorit të shtetit, ka gjetur se të njëjtat janë të
bazuara, duke i ndryshuar kështu aktgjykimet e gjykatave të instancave më të
ulëta, ndërsa kërkesëpadinë e paditësve e ka refuzuar në tërësi si të pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimi ka theksuar se një qëndrim i tillë juridik i gjykatave të
instancave më të ulëta nuk mund të pranohet si i drejtë dhe i ligjshëm, ngase sipas
vlerësimit të kësaj gjykate, mbi gjendjen e tillë të vërtetuar faktike, gabimisht
është zbatuar e drejta materiale, kur ato kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësve
është e bazuar. Kjo nga fakti se, me aktgjykimin e Gjykatës Supreme Rev.
nr________datë 02.06.2009, me rastin e ndryshimit të aktgjykimeve të instancës
më të ulët përfundimisht është refuzuar kërkesëpadia e paditësve M.V, si shitës
dhe blerësit këtu të paditurës. Për këtë arsye paditësve M.V e të tjerë, për
anulimin e kontratës mbi shitblerjen e paluajtshmërisë lëndore Leg. nr________,
e datës 02.09.1959, të lidhur në mes paraardhësit të paditësve S.V, si shitës dhe
blerësit këtu të paditurës. Për këtë arsye paditësve M.V e të tjerë, tani e tutje me
aktgjykimin e revizionit përfundimisht iu është refuzuar kërkesa për anulim të
kësaj kontrate, që do të thotë se ata nuk mund të jenë pronarë të paluajtshmërisë
lëndore sipas trashëgimisë nga paraardhësi i tyre S.V, ngase ky i fundit në vitin
1959, këtë ngastër ia ka shitur komunës. Nga kjo bazë, paditësit nuk kanë pasur
të drejtë të disponojnë me këtë ngastër kontestuese dhe të njëjtën t’ia shesin
paditësit Sh.B, ngase nuk kanë mundësi të bartin në personin tjetër këtu paditësin,
një të drejtë pronësore të cilën ata nuk e kanë, dhe si përfundim, Gjykata Supreme
e Kosovës, ka gjetur se paditësi Sh.B ngastrën lëndore e ka blerë nga jo pronari,
andaj si i tillë nuk mundë të bëhet pronar dhe si rrjedhojë e kësaj po ashtu as
paditësit tjerë nuk mund të fitojnë pronësinë në pjesën të ngastrës lëndore, nga jo
pronari këtu paditësi Sh.
Ka shtuar se nga të cekurat më lart, gjykata e revizionit ka gjetur se kërkesëpadia
e paditësve është e pabazuar dhe për shkak se gjykatat e instancës më të ulët kanë
zbatuar në mënyrë të gabuar të drejtën materiale, i ndryshojë aktgjykimet e
gjykatave të instancës më të ulët dhe kërkesëpadinë e refuzojë si të pabazuar, për
shkak se paditësit e kanë blerë ngastrën nga jo pronari andaj, shitblerjet e tyre
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përkitazi me këtë ngastër nuk mund të kenë efekt juridik, meqë edhe më tutje ka
ngelur në fuqi kontrata me të cilën paraardhësi i paditësve M.V e të tjerë, këtë
ngastër kontestuese ia ka shitur komunës në vitin 1959, dhe çdo disponim me
këtë ngastër pa pëlqimin e Komunës së ________ këtu të paditurës është i
palejuar.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Ky rast është shumë specifik dhe shumë i rëndësishëm për praktikën gjyqësore
sepse kemi vendimin e Gjykatës Supreme që i ndryshon të dy vendimet e
gjykatave më të ulëta dhe e refuzon kërkesëpadinë e paditësve për vërtetimin e
të drejtës së pronësisë.
Ish pronari i pronës kontestuese në vitin 1959, patundshmërinë kontestuese ia
kishte shitur të paditurës Komuna e ________. Pasardhësit e ish pronarit në vitin
2007, kishin iniciuar kontestin për anulimin e kontratës së shitblerjes të lidhur në
mes të paraardhësit të tyre dhe të paditurës. Gjykata e shkallës së parë e kishte
aprovuar kërkesëpadinë e paditësve për anulimin e kontratës, ndërsa gjykata e
shkallës së dytë në procedurën sipas ankesës e kishte vërtetuar aktgjykimin e
shkallës së parë.
Pasi që është anuluar kontrata mbi shitblerjen e vitit 1959, dhe vendimi ishte bërë
i plotfuqishëm, prona kalon në emrin e pasardhësve të ish pronarit të cilët
patundshmërinë ia shesin tani paditësit Sh.B, sipas kontratës mbi shitblerjen e
datës 23.10.2008, e legalizuar në gjykatë Leg. nr________, ndërsa blerësi Sh.B,
tani paditësve në bazë të kontratave mbi shitblerjen këtë patundshmëri ia shet
tani paditësve tjerë. Mirëpo pas legalizimit të kontratave Gjykata Supreme e
Kosovës me aktgjykimin Rev. nr________, të datës 02.06.2009, i ka ndryshuar
të dy aktgjykimet e instancave me të ulëta dhe e ka refuzuar kërkesëpadinë e
paditësve - pasardhësve të ish pronarit me të cilën kishin kërkuar anulimin e
kontratës mbi shitblerjen të vitit 1959, dhe pronësia e pronës kontestuese përsëri
ka kaluar në emrin e të paditurës.
Në një situatë të tillë paditësit si blerës të patundshmërive kanë paraqitur padi për
vërtetimin e të drejtës së pronësisë. Gjykata e shkallës së parë u ka njohur të
drejtën e pronësisë, ndërsa gjykata e shkallës së dytë e ka vërtetuar vendimin
gjykatës së shkallës së parë, mirëpo Gjykata Supreme në këtë rast ka vendosur
për ndryshimin e të dy aktgjykimeve të gjykatave të instancave me të ulëta duke
e refuzuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësve për vërtetimin e të drejtës së
pronësisë.
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Arsyetimi i Gjykatës Supreme për refuzimin e kërkesëpadisë së paditësve
qëndron në atë se kjo gjykatë vlerëson se paditësit e kanë blerë patundshmërinë
nga jo pronari, prandaj është vendosur për refuzimin kërkesëpadisë.
Në këtë rast, duket se ka vlejtur parimi se mund të bartësh vetëm të drejta që ke,
në subjektin tjetër.
Ky rast e ka vendosur edhe një standard që ndoshta edhe mund të diskutohet në
të ardhmen nga shkaku se paditësit patundshmërinë e kanë blerë me kontratë të
rregullt në kohen kur shitësi ka mundur ta konfirmojë me dokument publik të
drejtën e pronësisë, megjithatë anulimi i aktgjykimeve të instancave me të ulëta
automatikisht pronën e ka rikthyer në emrin e të paditurës, pavarësisht që në
ndërkohë ishin ndërruar pronarët.
Ky është një rast që e ngrit një temë për diskutim e që ka të bëjë me shtrirjen e
efektit të aktgjykimit edhe përtej palëve e që sipas literaturës në disa raste edhe
është i mundur.
Rasti 23: Anulim i kontratës së transaksionit dhe rikthim e titullit të pronarit
Përshkrimi i rastit:
Paditësi M.P ka paraqitur padi për shkak të anulimit të kontratës mbi
paluajtshmëritë, kundër të paditurve A.A, R.A, F.A dhe S.E, me të cilën ka
kërkuar:
- që të anulohet si e pavlefshme kontrata VR. Nr________, e datës 15.02.2004,
e lidhur në mes R.A si shitës, në njërën anë, dhe F.A si blerës, në anën tjetër;
- të shpallet e pavlefshme kontrata VR. Nr________, e datës 27.12.2004, e lidhur
në mes F.A si shitës në njërën anë, dhe R.G si blerës në anën tjetër;
- të shpallet e pavlefshme kontrata VR. Nr________, e datës 27.01.2005, e lidhur
në mes F.A në njërën anë si shitës, dhe S.E në anën tjetër si blerës, dhe:
- të urdhërohet F.A që të heqë dorë nga pronësia dhe të largohet nga prona e
paluajtshme parcela kadastrale nr____, ZK ________, fleta poseduese nr____,
në sipërfaqe prej 0.09.46 ha;
- të urdhërohet R.G, që të heqë dorë nga pronësia dhe të largohet nga prona e
paluajtshme parcela kadastrale nr____, ZK ________, fleta poseduese nr____,
në sipërfaqe prej 0.09.10 ha;
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- të urdhërohet S.E që të heqë dorë nga pronësia dhe të largohet nga prona e
paluajtshme parcela kadastrale nr____, ZK ________, fleta poseduese nr____,
në sipërfaqe prej 0.00.50 ha, dhe pastaj:
- të urdhërohet Komuna e ________, Zyra Kadastrale që të ndryshojë regjistrat
kadastral dhe t’i kthejë mbrapsht ndryshimet e bëra, duke e regjistruar paditësin
M.P, si pronar të parcelës kadastrale nr____, ZK________, fleta poseduese
nr____, në sipërfaqe prej 0.19.06 ha.
- dhe të detyrohet F.A, që t’ia kompensojë paditësit dëmet materiale të
shkaktuara.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 91/03, i datës 10.08.2010
Gjykata e Qarkut duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit, pas
shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta është
e bazuar dhe ka vendosur:
“Me APROVIMIN e padisë së M.P, nga ________, me numër të letërnjoftimit
____________, kontrata e transaksionit , nënshkruar në emër të P.M,
përfaqësuar nga R.A, nga fshati ________, Komuna e ________, bazuar në
letrën e autorizimit të verifikuar me datë 14.12.2004, në Gjykatën Komunale
________, me numër Vr. nr________, si shitës dhe F.A nga fshati ________,
Komuna e ________, si blerës, vërtetuar me datë 15.02.2004, në Gjykatën e
Qarkut në ________, me numër VR. Nr________, DEKLAROHET E
PAVLEFSHME.
Me APROVIMIN e padisë së M.P, kontrata e transaksionit , nënshkruar në emër
të F.A nga fshati ________, Komuna e________, si shitës dhe Rr.G, nga fshati
________, Komuna e________, si blerës, vërtetuar me datë 27.12.2004, në
Gjykatën e Qarkut në ________, VR. Nr. ________ DEKLAROHET E
PAVLEFSHME.
Me APROVIMIN e padisë së M.P, kontrata e transaksionit , nënshkruar në emër
të F.A nga fshati ________, Komuna e ________, si shitës dhe S.E, nga fshati
________, Komuna e ________, si shitës, vërtetuar me datë 27.01.2005, në
Gjykatën e Qarkut në ________, me numër VR.Nr________, DEKLAROHET E
PAVLEFSHME.
F.A URDHËROHET të heqë dorë nga pronësia dhe të largohet nga prona e
patundshme e përshkruar në fletën poseduese ____, parcela kadastrale ____, e
Zonës Kadastrale ________, me sipërfaqe të përgjithshme prej 0.09.46 ha.
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Rr.G URDHËROHET të heqë dorë nga pronësia dhe të largohet nga prona e
patundshme e përshkruar në fletën poseduese ____, parcela kadastrale ____, e
Zonës Kadastrale ________, me sipërfaqe të përgjithshme prej 0.09.10 ha.
S.E URDHËROHET të heqë dorë nga pronësia dhe të largohet nga prona e
patundshme e përshkruar në fletën poseduese ____, parcela kadastrale ____, e
Zonës Kadastrale ________, me sipërfaqe të përgjithshme prej 0.00.50 ha.
Komuna e ________, Zyra Kadastrale URDHËROHET të ndryshojë regjistrat
kadastral në përputhje me këtë aktgjykim, dhe të kthejë mbrapsht ndryshimet e
bëra në regjistrat kadastral, duke bërë regjistrimin e parcelës së përmendur në
fletën poseduese ____, parcela kadastrale ____, e Zonës Kadastrale ________,
me sipërfaqe të përgjithshme prej 0.19.06 ha, në emër të M.P.
F.A URDHËROHET t’i paguajë M.P, shumat e mëposhtme:
22.838,78 euro, kompensim për dëmet materiale të shkaktuara;
4.000,18 euro, interes për periudhën duke filluar nga 29.04.2003, deri me
31.07.2009;
Interes shtesë për të dyja shumat (22.838,78 euro, dhe 4.000,18 euro), duke
filluar nga 01.08.2009, deri në datën kur të jetë bërë pagesa.
1.100,00 euro, shpenzimet gjyqësore.
Pjesa tjetër e kompensimit HEDHET POSHTË.
Padia e ngritur nga M.P, kundër A.G dhe R.A, për të paguar bashkërisht me F.A
kompensimet për dëmet në shumë prej 24.351,50 euro, HEDHET POSHTË.
Në arsyetim të aktgjykimit ka shtuar se paditësi ishte pronar i pakundërshtueshëm
i parcelës kadastrale nr____, ZK ________, fleta poseduese nr____, në sipërfaqe
prej 0.19.06 ha, deri në vitin 1999, kur ai është larguar nga ____ dhe ka ikur për
në Serbi, dhe se në parcelë ka qenë e ndërtuar një pompë benzine, dhe që nga viti
1995, ishte menaxhuar nga vëllai i paditësit (B.P). Më vonë në të njëjtën parcelë
ishte ndërtuar dhe menaxhuar Qendra e Inspektimit, ndërsa në vitin 1991, dy
vëllezërit P, kishin regjistruar një kompani për prodhim dhe furnizim
“________”, në ________, ku drejtor i kompanisë ishte B.P (vëllai i paditësit),
ndërsa paditësi ishte zëvendës drejtor.
Ka shtuar se fakt i pakontestueshëm ka qenë edhe fakti se paditësi është i
arsimuar në fushën e mjekësisë, dhe ka punuar si mjek, dhe një vit para ngjarjeve
të vitit 1999, ai ishte edhe kryetar Bashkie i ________.
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Paditësi nga vendi ku kishte mërguar kishte ngritur padi për dëmshpërblim pasi
kishte mësuar se pompa e tij e benzinës ishte zënë dhe përdorur nga të paditurit
A, duke shtuar se F.A e kishte legjitimuar vetën si pronar të pronës në bazë të
kontratës së transaksionit të datës 15.12.2004, të verifikuar në Gjykatën
Komunale të ________, përmes të cilës kinse këtu paditësi përmes përfaqësuesit
të tij të autorizuar R.A (tani i paditur), autorizim ky i verifikuar me datë
14.12.2004, në Gjykatën Komunale të ________ me numër Vr.nr________, ia
ka shitur tokën e tij, parcelën kadastrale nr____, ZK ________, fleta poseduese
nr____, në sipërfaqe prej 0.19.06 ha, këtu të paditurit F.A për çmimin prej
185.000 euro, ku si pasojë e kësaj kontrate tani i padituri F.A është regjistruar si
pronarë i parcelës në Regjistrin Kadastral të Komunës së ________. Ka shtuar se
më vonë F.A kishte kërkuar nga Komuna ndarjen e parcelës në tri parcela, ku
parcelën në të cilën ishte ndërtuar pompa e benzinës e kishte mbajtur për vete,
ndërsa dy parcelat e tjera ia kishte shitur të paditurve Rr.G dhe S.E.
Tutje në vitin 2005 paditësi kishte ngritur padi në gjykatë duke kërkuar anulimin
e kontratës së transaksionit dhe rikthimin e titullit të pronarit, dhe kur më vonë e
kishte mësuar se një pjesë e parcelës i ishte shitur Rr.G dhe një pjesë tjetër i ishte
shitur S.E, ai e kishte zgjeruar padinë edhe kundër këtyre, duke kërkuar anulimin
e kontratave të shitblerjeve të tyre me F.A dhe rikthimin e pronës dhe titullit të
pronarit.
Andaj kontestuese ishte është nëse paditësi M.P, kishte hequr dorë vullnetarisht
nga e drejta pronësore mbi parcelën dhe mënyrën specifike, dhe nëse ai e ka
nënshkruar letrën e autorizimit me anë të së cilës ai kishte autorizuar R.A, për të
bërë kontratën e transaksionit në emër të tij, si dhe nëse ai e ka nënshkruar
deklaratën se pagesa e parcelës 185.000,00 euro, ka përfunduar.
Ka shtuar se i padituri F.A kishte deklaruar se ai e ka blerë parcelën përmes
ndërmjetësuesit M.K, dhe se paditësi M.P kishte shkuar në ________ së bashku
me ndërmjetësin e tij dhe avokatin Sh.A. nga ________ për të përpiluar
kontratën. Ata gjithashtu kishin arritur marrëveshje për çmimin prej 185.000,00
euro, dhe se atë ditë ai (F.A), i kishte paguar paditësit shumën prej 10.000,00
euro, në prani të avokatit, R.A dhe në prani të ndërmjetësuesit M.K. Kishte
deklaruar se paditësi i kishte thënë të paditurit F.A, se për pjesën tjetër të parave
M dhe H.T do të vinin pas tre ditësh, dhe se do të paguante i padituri edhe shumën
prej 50.000,00 euro. Tutje i padituri F.A kishte shtuar se ai nuk kishte hyrë në
Gjykatën e ________, por se këtë e kishte bërë vëllai i tij R.A. Ai kishte qëndruar
jashtë gjykatës së bashku me O.H dhe A.M, të dy nga ________ dhe se e njihnin
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paditësin, dhe që të dy (O.H dhe A.M,) kishin konfirmuar se personi i cili kishte
ardhur në ________, për të firmosur letrën e autorizimit ishte paditësi, dhe se
gjithë kjo ka ndodhur pas orës 12:00 të asaj dite.
Po ashtu edhe i padituri FA., kishte deklaruar se paditësi është i njëjti person i
cili nënshkroi letrën e autorizimit në Gjykatën Komunale të ________, dhe se ai
e ka paguar çmimin e parcelës në këste, të fundit në vitin 2006. Mirëpo kishte
theksuar se ai nuk ka marrë asnjëherë ndonjë dokument nga paditësi ku thuhet se
ai ka marrë paratë, dhe në fund dishte deklaruar se pompa e benzinës ishte
shembur nga paditësi i cili kishte marrë gjithçka dhe i kishte dërguar në Serbi,
dhe se pompa e benzinës ishte djegur krejtësisht.
Gjykata ka theksuar se deklaratat e të paditurit F.A, ishin kundërshtuar nga
paditësi M.P, i cili vazhdimisht kishte mohuar se ka autorizuar dikë që të shesë
pronën e tij, i cili kishte theksuar se në fund të muajit gusht të vitit 1999, ai është
takuar me L.K në Mal të Zi, për të diskutuar mbi pompën e benzinës, meqenëse
L.K kishte disa pompa benzine në Kosovë. Ka shtuar se ata kanë diskutuar mbi
mundësinë që paditësi t’ia jepte pompën me qira këtu L.K dhe të ndanin fitimin,
ku më vonë L.K e kishte thirrur paditësin dhe i kishte treguar atij, se pompa e
benzinës i ishte nxënë nga A.A, një gjeneral i UÇK-së. Tutje paditësi kishte
shtuar se me datë 14.12.2004, kishte qenë në një restorant në K., S., ku kishte
marrë fitimet e pompës së benzinës të cilën e kishte në K., dhe i kishte quar në
bankë dhe ishte kthyer në të njëjtin restorant ku qëndrojë me shokë deri vonë,
dhe se në lidhje me pompën e benzinës paditësi kishte deklaruar se në atë rajon
nuk kishte pompa benzine të tjera dhe se fitimi ishte i lartë. Ai fitonte qindra
mijëra DM, ndërsa gjykata ka shtuar se të paditurit S.E dhe Rr.G, e kishin
kundërshtar padinë e paditësit, duke deklaruar se ata e kanë blerë lëndën në
mënyrë legale.
Ka shtuar se gjykata kishte kërkuar nga Gjykata Komunale në ________,
origjinalin e letrës së autorizimit dhe origjinalin e kontratës së transaksionit nga
Gjykata Komunale ________, por kishte marrë përgjigje se origjinalet janë marrë
nga Prokurori Ndërkombëtarë për nevojat e hetimit penal kundër vëllezërve A,
dhe meqenëse gjykata nuk kishte mundur të gjente menjëherë dosjen penale,
kishte lëshuar një vendim për kryerjen e ekspertizës se shkrimit të dorës me datë
25.06.2009, për të ekzaminuar nënshkrimin e letrës së autorizimit dhe për t’iu
përgjigjur pyetjes nëse paditësi e ka nënshkruar atë. Ka shtuar se ekzaminimi
është kryer nga Znj. N.I, eksperte në Laboratorin e Forenzikës, Ministria e
Punëve të Brendshme, Prishtinë, mirëpo në fund ekspertja nuk kishte arritur që
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të merrte një rezultat, për arsye se nënshkrimi i kontestuar ishte fotokopje e keqe,
dhe se ajo nuk mund të identifikonte ndonjë karakteristikë individuale.
Në nëntor 2009, gjykata i kishte gjetur dosjet penale në Zyrën e Prokurorit Publik
Komunal në ________, dhe në mes të dokumenteve ishin edhe tre origjinalet e
letrës së autorizimit të kontestuar, ashtu që me datë 03.12.2009, gjykata kishte
lëshuar një urdhër të dytë për ekspertizë grafologjike e cila duhej të kryhet mbi
origjinalin e nënshkrimit në fjalë, ku eksperti kishte për detyrë të krahasonte
mostrat e stilit të lirë të nënshkrimit të paditësit “________” (një kopje të kartës
për lëshimin e letërnjoftimit të M.P e cila përmban nënshkrimin e tij bërë me
shkronja cirilike, e datës 19.08.1997, origjinalin e letrës së autorizimit, e datës
20.09.2005, origjinalin e kërkesës së datës 20.04.2003, origjinalin e një thirrje
zyrtare të datës 10.04.2007, dhe një zarf bashkangjitur thirrjes, të gjitha të
nënshkruara nga ________ në shkronja cirilike),50 nënshkrime eksperimentale
të nënshkrimit të ________ në shkronja latine, 16 nënshkrime eksperimentale të
nënshkrimit të tij në shkronja cirilike dhe 16 shkronja latine të shkruara nga ai në
nënshkrim të letrës së autorizimit të datës 14.12.2004, për dhënësin e autorizimit
(“davaoc punomocja”), ndërsa se me datë 18.01.2010, e njëjta eksperte
grafologjike kishte parashtruar një raport sipas të cilës nënshkrimi në fjalë mund
të jetë bërë nga paditësi. Gjykata ka shtuar se ekspertja kishte konfirmuar
gjithashtu konkluzionin e saj gjatë një seance gjyqësore të mbajtur me datë
10.11.2009, dhe kishte specifikuar se ajo kishte arritur në këtë konkluzion në
bazë të ngjashmërive të dy nënshkrimeve, dhe se ajo nuk kishte krahasuar
ndryshimet. Në lidhje me ndryshimet ekspertja kishte sqaruar se ajo kishte bërë
gjetje të tilla dhe se për këtë arsye kishte arritur në përfundimin se paditësi mund
të jetë i njëjti person i cili kishte bërë nënshkrimin në fjalë në letrën e autorizimit,
mirëpo ajo nuk ishte përgjigjur nëse ai ishte i njëjti person.
Gjykata pas kërkesës së paditësit, dhe duke marrë parasysh paqartësinë e raportit
të dorëshkrimit të ekspertes N.I, e cila nuk është përgjigjur qartë në pyetjen e
gjykatës nëse paditësi ka nënshkruar autorizimin që mbanë datën 14.12.2004,
dhe që është verifikuar në Gjykatën Komunale në ________ nën Vr. nr________,
kishte urdhëruar një ekspertizë tjetër të grafologjisë me të njëjtën detyrë që duhet
të kryhet nga një ekspert ndërkombëtarë, duke zgjedhur kështu një ekspert me
eksperiencë në krahasimin e nënshkrimeve të nënshkruara në shkronja në
alfabetin latin dhe cirilik. Ka shtuar se eksperti i njëjtë ka kryer disa raporte me
detyra të ngjashme për Agjencinë Kosovare të Pronës.
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Eksperti Z.I kishte paraqitur raportin e tij me datë 02.07.2010, zyrtarisht të
përkthyer në gjuhen angleze, ku sipas konkluzionit të tij, nënshkrimet e
nënshkruara në autorizimin e datës 14.12.2004, nuk janë nënshkruar nga i njëjti
person i cili i ka nënshkruar nënshkrimet eksperimentale (paditësi). Po ashtu
gjatë seancës gjyqësore eksperti i kishte shpjeguar metodat e tij të ekzaminimit,
dhe kishte specifikuar se ai ka zbuluar një grup ndryshimesh sa i përket nivelit të
rrjedhshmërisë, shpejtësisë së shkrimit dhe koordinimit, shtrirjes vertikale dhe
horizontale, kombinimit të shkronjave dhe konfiguracioneve, dhe se kjo ishte e
mjaftueshme për përfundimin që nënshkrimet e ekzaminuara dhe nënshkrimet
mostër të marra nga M.P, kanë reflektuar shkrimin personal dhe zakonet
motorike të dy individëve të ndryshëm. Nënshkrimet mostër kanë reflektuar një
nivel më të lartë të rrjedhshmërisë dhe shpejtësisë së shkrimit, dhe po ashtu
eksperti gjithashtu kishte gjetur dallime fondamentale në nënshkrimin e
shkronjave “P”, “e”, “E”, “R”, “O”, “V”, “I”, “C”, “M”, “A”, “L”,, “S”.
Gjykata në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se në bazë të kërkesës së drejtuar
Zyrës së Regjistrimit Civil të Komunës së _____, gjykata e kishte marrë kartelën
për lëshimin e letërnjoftimit të paditësit M.P, të pranuar si provë nga gjykata, ku
sipas kartelës për lëshimin e letërnjoftimit paditësi M.P, ka lindur me 14.08.1951,
dhe ka numrin e amzës ____________, letërnjoftimi i tij është lëshuar në ____
me 19.08.1997, me numrin e regjistrimit ____, numri serik CP________, dhe po
ashtu në dosjen e lëndës penale është e bashkangjitur një kopje e letërnjoftimit të
paditësit, dhe po ashtu edhe ajo përmban të njëjtat shënime sa i përket shënimeve
në kartelën për lëshimin e letërnjoftimit.
Ndërsa sipas autorizimit të vërtetuar në Gjykatën Komunale në ________ me
datë 14.12.2004, nën Vr. nr________, dhe në bazë të të cilit është nënshkruar dhe
verifikuar kontrata e transaksionit në Gjykatën Komunale në ________ me
15.12.2004, nën Vr. nr________, numri i letërnjoftimit të paditësit është
________. Ka shtuar se autorizimit të verifikuar në Gjykatën Komunale në
________, i bashkëngjitet një kopje e letërnjoftimit të personit i cili e ka
verifikuar nënshkrimin e tij në të, dhe sipas tij paditësi ka numrin amzës
____________, dhe numrin e letërnjoftimit të tij është ________, numri serik
________ i lëshuar me 14.08.1996.
Ka theksuar se për paraqitje të plotë duhet të shtohet edhe, që numri i amzës (më
tej NA) është numër unik i identifikuar që i caktohet në lindje çdo personi të ish
Jugosllavisë, dhe se kjo ka filluar me datë 31.12.1976, me Ligjin mbi Numrin
Amzës (GZ e RSFJ, Nr. 58/76) dhe kjo është zbatuar për të gjithë qytetarët e
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lindur atëherë dhe gjallë në atë kohë, dhe ende ka qenë në përdorim në Kosovë
në vitin 2003. Ka shtuar se numri përbëhet prej 13 shifrave të formuara në 6
grupe, të përshkruara detajisht në nenin 3 të Ligjit mbi Numrin Amzës, ku dy
shifrat e para janë dita e lindjes, dy shifrat në vijim muaj i lindjes, tri shifrat në
vijim – tri shifrat e fundit të vitit të lindjes. Dy shifrat në vijim – regjioni politik
i lindjes, tri shifrat në vijim - numri unik i cili gjithashtu identifikon personin si
mashkull apo femër (000-499 janë numrat për meshkuj, 500-999 për femër), dhe
shifra e fundit është një checksum që llogaritet duke përdorur formulë të veçantë.
Autorizimi i kontestuar dhe kopja e letërnjoftimit e bashkëngjitur me të ka
shënime që nuk përputhen me shënimet personale të paditësit. Në bazë të NA
____________ mund të përfundohet se personi i cili e ka nënshkruar autorizimin
në fjalë është një mashkull i lindur me 13.01.1957 në regjionin e ________ dhe
që jeton në ________. Paditësi ka lindur me 27.09.1934 në ________, ________
dhe gjithashtu së pari është regjistruar në ________, dhe është e qartë që ai nuk
është personi i cili e ka nënshkruar autorizimin në fjalë. Krahasimi i thjeshtë i
fotografive të letërnjoftimit të M.P dhe letërnjoftimit të bashkëngjitur me
autorizim tregon që personi i cili e ka identifikuar vetën në këtë letërnjoftim
përpara zyrtarit të regjistrit në Gjykatën Komunale në ________ dhe ka
verifikuar nënshkrimin e tij në autorizim nën Vr. nr________ me 14.12.2004
është një person tjetër jo paditësi. Sa i përket padisë për kompensim me 9 korrik
2009 gjykata ka urdhëruar një ekspertizë financiare me detyrë që të jepet
përfundimi se sa ka qenë qiraja mujore në treg për pompën e kontestuar të
benzinës nga 1 gushti 1999. Eksperti i caktuar prof. A.B nga Prishtina pas
analizës së detajshme të ardhurave të pompave të ngjashme të benzinës në 10
vitet e fundit, dhe gjithashtu pas marrjes parasysh të shënimeve zyrtare për
qarkullimin e realizuar nga F.A që nga 01.07.2000 (kur të gjitha bizneset në
Kosovë janë obliguar të paguajnë një taksë paushalle), ka përfunduar se qiraja
mujore në treg për pompën e kontestuar të benzinës për periudhën 01.08.1999
deri me 31.07.2009 (data kur raporti është paraqitur nga eksperti ) është
24.351.50 €. Kamata mujore mbi këtë shumë duke filluar nga data kur është
ngritur padia deri në përgatitjen e raportit është shuma prej 4.242.54 €. Gjatë
seancës së mbajtur me 10.11.2009, eksperti i konfirmoj përfundimet e tij, andaj
autorizimi i kontestuar dhe kopja e letërnjoftimit e bashkëngjitur me të, ka
shënime që nuk përputhen me shënimet personale të paditësit.
Ka shtuar se në bazë të NA ____________, mund të përfundohet se personi i cili
e ka nënshkruar autorizimin në fjalë është një mashkull i lindur me 13.01.1957,
në regjionin e Pejës, dhe që jeton në ________, ndërsa paditësi ka lindur me
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27.09.1934, në ________, ________ dhe gjithashtu së pari është regjistruar në
________, dhe është e qartë që ai nuk është personi i cili e ka nënshkruar
autorizimin në fjalë. Krahasimi i thjeshtë i fotografive të letërnjoftimit të M.P
dhe letërnjoftimit të bashkëngjitur me autorizim tregon që personi i cili e ka
identifikuar vetën në këtë letërnjoftim përpara zyrtarit të regjistrit në Gjykatën
Komunale në ________, dhe ka verifikuar nënshkrimin e tij në autorizim nën
Vr.nr. ________, me datë 14.12.2004, është një person tjetër, dhe jo paditësi,
Lidhur me lartësinë e dëmit të shkaktuar gjykata me datë 09.07.2009, kishte
urdhëruar një ekspertizë financiare me detyrë që të jepet përfundimi se sa ka qenë
qiraja mujore në treg për pompën e kontestuar të benzinës nga data 01.09.1999,
ku eksperti i caktuar prof. A.B nga ________, pas analizës së detajshme të
ardhurave të pompave të ngjashme të benzinës në 10 vitet e fundit, dhe gjithashtu
pas marrjes parasysh të shënimeve zyrtare për qarkullimin e realizuar nga F.A që
nga data 01.07.2000, (kur të gjitha bizneset në Kosovë janë obliguar të paguajnë
një taksë paushalle), ka përfunduar se qiraja mujore në treg për pompën e
kontestuar të benzinës për periudhën nga data 01.08.1999, e deri me datë
31.07.2009 (data kur raporti është paraqitur nga eksperti ), është në shumë prej
24.351,50 euro, kurse kamata mujore mbi këtë shumë duke filluar nga data kur
është ngritur padia deri në përgatitjen e raportit është në shumë prej 4.242,54
euro.
Gjykata ka theksuar se dokumentet e shkruara të bashkangjitura në dosjen penale
janë pranuar si prova në lëndën civile, dhe se janë dokumente të rëndësishme për
këtë çështje. Ku m datë 02.09.1999, B.P (vëllai i paditësit), në rolin e tij të
drejtorit të PPPU ________, nga ________, ka autorizuar L.K që të përdorë
pompën e benzinës dhe stacionin e inspektimit në ________. Paditësi gjithashtu
kishte paraqitur kontratën nr____________, të datës 19.03.2004, të nënshkruar
nga ai në rolin e drejtorit të ________, ________ dhe Raiffeisen Bank ________,
sipas së cilës M.P ka marrë kredi nga banka në shumë prej 180.000.00 euro, për
qëllime investimi dhe me afat 4 vjeçar për të kthyer kredinë. Ai gjithashtu kishte
paraqitur shënime bankare të lëshuara nga Banka Komerciale në ________ të
datës 14.12.2004, dhe 15.12.2004, sipas të cilave M.P. në këto data ka transferuar
të holla në llogarinë bankare të kompanisë ________, ________ ku sipas
deklaratave të M.P, ia i ka bërë këto transferime para kohës së drekës.
Gjykata duke i analizuar provat e mbledhura dhe më saktësisht: mospërputhjet
në shënimet e letërnjoftimit origjinal të paditësit, dhe shënimet e letërnjoftimit të
bashkëngjitura me autorizimin në fjalë, duke përfshirë mospërputhjet në dy
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fotografitë e ngjitura në dy letërnjoftimet, dhe përfundimin e ekspertit
ndërkombëtarë të dorëshkrimit që paditësi nuk e ka nënshkruar autorizimin e
kontestuar V. nr. 2760/04 me 14.12.2004, gjykata kishte ardhur në përfundim se
R.A (këtu i padituri), nuk ka qenë i autorizuar si duhet për të nënshkruar
kontratën e transaksionit në pajtim me nenin 89 të LMD -së (GZ 29/78), andaj
ka shtuar se në këtë deklaratë nuk mund të mbështetemi për të përfunduar që
paditësi ka pranuar shumën nga transaksioni i bërë nga i padituri F.A.
Dhe po ashtu ky përfundim nuk mund të kundërshtohet nga deklarata e dhënë e
të paditurit F.A, i cili kurrë më parë nuk e kishte njohur paditësin, dhe as nuk e
ka parë atë duke nënshkruar autorizimin, e as duke e pranuar shumën nga
transaksioni, dhe i cili i ka besuar njerëzve të tjerë që i ka përmendur (O.H dhe
A.Sh). Ka shtuar se gjatë kohës kur autorizimi i kontestuar është nënshkruar në
________(rreth kohës së drekës sipas të paditurit F.A) paditësi ka qenë në
________ duke transferuar të hollat në bankë, dhe se nuk ka prova që mbështesin
që kontrata për transaksion është nënshkruar me dashje apo pjesëmarrje të
paditësit. Po ashtu gjykata ka shtuar se i jep besim raportit të ekspertit të
dorëshkrimit Z.I i cili pas ekzaminimit të thellë të dallimeve të dy nënshkrimeve
(atij të kontestuar dhe mostrave të nënshkrimeve), ka ardhur në përfundim se
paditësi nuk e ka nënshkruar autorizimin e kontestuar, ndërsa raporti i ekspertes
N.I nuk është i qartë, sepse atij i mungon shpjegimi i metodologjisë së përdorur
për të arritur përfundimin, ngase fotografitë e bashkangjitura në raport që
përfaqësojnë shkronjat e rritura “P”, “E”, “C”, “L”, “S” dhe “A” të nënshkrimit
të kontestuar dhe nënshkrimit mostër, nuk tregojnë në të vërtetë ndonjë
ngjashmëri në dy nënshkrimet. Ka shtuar se përfundimi i ekspertit Iliev gjithashtu
mbështet me provat tjera në dosje të lëndës - mospërputhjet në shënimet e dy
letërnjoftimeve dhe fotografive të ngjitura në to.
Gjykata ka arsyetuar, se ka refuzuar dëgjimin e dëshmitarëve sa i përket faktit
nëse paditësi ka qenë prezent në ________, dhe ka nënshkruar autorizimin e
kontestuar, sepse sa i përket kësaj çështje përgjigja është dhënë nga eksperti i
dorëshkrimit Ilieve, dhe se vlefshmëria e një kontrate nuk mund të provohet me
dëshmitarë pasi që dokumentet me shkrim dhe ekspertiza kanë fuqi më të madhe
provuese.
Gjykata ka përfunduar se kontrata mbi transaksionin nuk ka qenë marrëveshje
detyruese për shitje të ngastrës, pasi që nuk është vërtetuar që paditësi, si pronarë
ligjor i ngastrës, ka qenë palë miratuese e kontratës në fjalë, dhe se kontratës mbi
transaksionin i mungon dashja miratuese e njërës prej palës kontraktuese dhe nuk
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është lidhur asnjë marrëveshje detyruese (neni 26 i LMD-së). Prandaj, kontrata
mbi transaksionin shpallet e pavlefshme dhe duhet anuluar në pajtim me nenit
103 paragrafi 1 të LMD-së, dhe në kuptim të dispozitës së nenit 104 të LMD-së,
secila prej palëve kontraktuese do t’i kthejë tjetrës atë që e ka marrë në bazë të
kontratës.
Sa i përket faktit që i padituri e ka paguar çmimin për pronën, ka arsyetuar se nuk
është relevant për çështjen e pronës, për shkak se ai mund të pretendojë që t’i
kthehen të hollat nga personi i cili e ka marrë. Është e qartë që i padituri ka qenë
i përfshirë si viktimë e një skeme kriminale që ka pasur për qëllim fitimin e të
hollave nëpërmes mashtrimit. Edhe pse kontrata mbi transaksionin është
autentike pasi që është verifikuar në gjykatë, e njëjta nuk ka as një efekt ligjor
pasi që personi i cili e ka nënshkruar nuk ka qenë i autorizuar nga pronari i vërtetë
i pronës, dhe ai nuk ka mundur t’i transferojë të drejtat mbi pronën të cilat kurrë
nuk i ka pasur. Me fjalë të thjeshta autorizimi ka qenë fals.
Lidhur me kërkesën për anulimin e kontratave vijuese mbi transaksionin, të
lidhura në mes të F.A si shitës në njërën anë, dhe Rr.G dhe S.E si blerës në anën
tjetër, ka arsyetuar se këto dy kontrata nuk i kanë bartur të drejtën e pronësisë
blerësve.
Andaj retroaktiviteti për t’u kthyer në kushtet e mëparshme në marrëdhëniet në
mes të palëve kontestuese (A – P), ka ndikim edhe në palët e treta. Tutje ka shtuar
se blerësit në vijim kanë “fituar” të drejtat në bazë të një kontratë nule (diçka që
nuk ekziston në sferën ligjore), dhe për këtë arsye ata nuk kanë asnjë të drejtë
mbi pronën. Kjo është pasojë e rregullës që askush nuk mund të transferojë më
shumë të drejta se që ka vetë. Të drejtat e pronësisë së palëve të treta dështojnë
pavarësisht nga fakti se a kanë qenë ata në dijeni për pavlefshmërinë e kontratës
apo jo, andaj edhe pse paditësi nuk ka është palë në këto dy kontrata, sipas
dispozitës së nenit 109 të LMD-së, ai në rolin e një personi të interesuar, mund
të pretendojë pavlefshmërinë e tyre, andaj meqenëse kontrata mbi transaksionin
në këtë mënyrë është anuluar, atëherë edhe dy kontratat vijuese mbi transaksionin
gjithashtu duhet të anulohet, dhe të paditurit Rr.G dhe S.E, urdhërohen që të
dorëzojnë posedimin dhe të largohen nga ngastra, duke u urdhëruar Zyra
Kadastrale e Komunës së ________, që të kthejë mbrapsht librat e saj kadastrale
dhe kështu të rivendos paditësin si pronarë ligjorë të ngastrës.
Lidhur me padinë për kompensimin e dëmit të shkaktuar, paditësi kishte
deklaruar që të paditurit A.A, F.A dhe R.A, e kanë përdorur ngastrën në mënyrë
të paligjshme, prandaj ata duhen të obligohen që t’i paguajnë atij bashkërisht
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kompensimin në shumë prej 24.351,50 euro, nga data 01.08.1999, deri me datë
31.07.2009, me kamatë që fillon prej datës 01.08.2009, dhe shumën prej 4.249,00
euro, si kamatë e llogaritur për periudhën nga data 01.08.1999, deri me datë
31.07.2009. Gjykata ka shtuar se padia është paraqitur në gjykatë me 29.04.2003.
Ndërsa të paditurit përmes përfaqësuesit të tyre ligjor e kanë kundërshtuar padinë
duke deklaruar që ata nuk kanë borxh kurrfarë kompensimi për përdorimin e
paligjshëm të pronës së kontestuar, pasi që ata janë pronarë ligjorë. Gjykata ka
shtuar se i padituri F.A është ftuar në mënyrë të rregullt në seancë për herë të
parë në vitin 2009, kur paditësi ia ka drejtuar padinë për kompensim atij, dhe
vëllait të tij R.A.
Gjykata ka theksuar në arsyetim të aktgjykimit se është e pakontestueshme që
pas ngjarjeve në qershor të vitit 1999, F.A, e ka uzurpuar ngastrën dhe e ka
përdorur pompën e benzinës dhe stacionin për inspektim, dhe se vëllai i tij R.A
ka punuar në pompë të benzinës si punonjës, dhe ka marrë rrogë për këtë. Të
ardhurat nga pompa e benzinës i ka marrë i padituri F.A. Kurse sa i përket të
paditurit A.A ka shtuar se nuk ekziston asnjë provë që do të zbulonte ndonjë
përfshirje të tij në uzurpimin e paligjshëm të ngastrës. Ka theksuar se me datë
15.12.2004, ngastra është transferuar në emër të F.A, kurse ai me datë
27.12.2004, ia ka shitur një pjesë të saj së bashku me stacionin për inspektim
Rr.G, ndërsa me datë 27.01.2005, një pjesë tjetër (vetëm tokë) ia ka shitur S.E.
Po ashtu e pakontestueshme ka qenë, që pas ngjarjeve të qershorit të vitit 1999,
paditësi nuk ka mundur të kthehet në ________, dhe të vazhdojë të përdorë
ngastrën për arsye sigurie, dhe për këtë arsye në gusht të vitit 1999, ai e kishte
autorizuar L.K, që ta përdorë pompën e benzinës dhe stacionin e inspektimit si
rezultat i një marrëveshje në mes atyre dyve, ku paditësi është dashur të merr
gjysmën e të ardhurave të stacionit, pasi që L.K do të mbulonte shpenzimet dhe
do të drejtonte biznesin. Më pas në shtator paditësi ia kishte dërguar një letër
autorizimi me shkrim L.K, ku më pas L.K e kishte kontraktuar paditësin, duke i
thënë se pompa e benzinës tashmë është uzurpuar nga familja A, dhe që ata nuk
lejojnë atë që ta marrë posedimin. Andaj duke u gjendur pranë një situate të tillë
gjykata se me këto fakte mund të përfundohet se i padituri F.A, ka uzurpuar
ngastrën në mënyrë të paligjshme duke përfshirë pompën e benzinës nga gushti
i vitit 1999, deri me datë 15.12.2004, dhe si uzurpues i vetëm i ngastrës ai
gjithashtu nuk ka lejuar personin e autorizuar të paditësit, L.K, që të fillojë të
drejtojë pompën e benzinës në emër të paditësit.
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Po ashtu i padituri F.A e ka ndaluar paditësin nga përdorimi i pompës së benzinës
dhe kështu i ka shkaktuar atij dëme materiale – fitim i humbur, sepse i padituri
F.A e ka ditur se ai nuk është pronarë i ngastrës dhe i pompës së benzinës, dhe
se ai nuk ka pasur asnjë arsye ligjore që ta përdorë atë, por megjithatë ai ka
vazhduar të drejtojë këtë biznes dhe të mbledhë fitimin nga shitja e benzinës,
edhe pasi që ai është informuar nga prokurori për kallëzimin penal të paditësit,
andaj në kuptim të dispozitës së nenit 154 paragrafi 1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet
e Detyrimeve (LMD, GZ e RSFJ 29/78) “kush i shkakton tjetrit dëmin që e ka
për detyrë ta kompensojë, në qoftë se nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij”.
Ndërsa sipas dispozitës së nenit 155 paragrafi 1 të LMD-së, “dëmi është pakësim
i mjeteve shoqërore, respektivisht i pasurisë së dikujt (dëm i zakonshëm) dhe
parandalimi i shtimit të tyre (përfitimi i munguar). Fajësia ekziston kur dëmtuesi
e ka shkaktuar dëmin me dashje ose nga pakujdesia” (neni 158 i LMD-së). Kurse
dispozitës së nenit 186 të LMD-së, “detyrimi i kompensimit të dëmit
konsiderohet se rrjedh për pagesë që nga momenti i shkaktimi të dëmit”. Ka
shtuar se gjatë vlerësimit të shumës së përfitimit të munguar merret në
konsideratë fitimi që ka mundur të pritej në mënyrë të bazuar sipas procesit të
rregullt të sendeve apo sipas rrethanave të veçanta ndërsa realizimi i të cilave
është penguar nga veprimi i dëmtuesit ose nga ometimi (neni 189 par. 3 i LMDsë). Tutje ka shtuar se para se të arrij përfundimi sa i përket vlerës së padisë,
gjykata duhet të përmend disa përfundime sa i përket provueshmërisë së saj,
andaj sipas dispozitës së nenit 376 të LMD-së, përcaktohet se: “kërkesa e
shpërblimit të dëmit të shkaktuar parashkruhet për tre vjet nga data kur i
dëmtuari ka mësuar për dëmin dhe për personin që e ka bërë dëmin”. Mirëpo ka
shtuar se sidoqoftë kjo kërkesë parashkruhet për 5 vjet nga data kur është krijuar
dëmi. Kërkesa e shpërblimit të dëmit të krijuar nga cenimi i detyrimit kontraktues
parashkruhet për kohen e caktuar për parashkrimin e këtij detyrimi. Sidoqoftë,
një padi e tillë do të skadojë pesë vite pas ndodhjes së dëmit apo humbjes.
Gjykata ka theksuar se paditësi ka paraqitur padinë për kompensimin e dëmit të
shkaktuar duke filluar nga muaji gusht i vitit 1999, me datë 29.04.2003, kundër
të paditurit të parë A.A, ndërsa padia për kompensim dëmi, kundër të paditurve
F.A dhe R.A është paraqitur me datë 02.03.2009, 10 vite pas fitimit të humbjeve
të shkaktuara, andaj ka theksuar se disa fakte do të përmenden sa i përket kësaj,
duke vazhduar se së pari dihet mirë se gjykatat në Kosovë kanë ndërprerë punën
pas ngjarjeve në 1999 dhe kanë filluar të punojnë përsëri me 1 janar të vitit 2000,
dhe meqenëse paditësi ka jetuar jashtë Kosovës dhe është logjike që një situatë
të pasluftës ai si serb e ka pasur shumë të vështirë që të dijë se kush në të vërtetë
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e ka uzurpuar pronën e tij. Ka shtuar se gjatë hetimeve penale të kryera nga
Prokurori Publik Komunal në ________, kundër të paditurve F.A dhe R.A,
paditësi në këtë rast nuk është ftuar, dhe as nuk është informuar për hetimet, por
ai vetëm është informuar për aktvendimin e prokurorit për hedhjet e kallëzimit
penal. Tutje me 6 tetor 2005, ai ka paraqitur padi për anulimin e kontratës mbi
transaksionin ashtu që gjykata e pranon që nga kjo datë i padituri e ka ditur se
kush e ka uzurpuar pronën e tij, dhe gjykata është e mendimit që për paditësin
kanë ekzistuar pengesa të pakapërcyeshme në kuptim të nenit 383 të LMD-së,
duke marrë parasysh luftën dhe situatën e pasluftës gjatë të cilës periudha e
parashkrimit nuk ka rrjedhur. Kjo ka të bëje me periudhën prej qershorit të vitit
1999 deri me datë 01.01.2000 (kur janë rihapur gjykatat), dhe prej datës
01.01.2000, deri me datë 06.10.2005, gjatë së cilës kohë për paditësin ka qenë
praktikisht e pamundur që të vijë në vendndodhje në Klinë dhe të kontrollojë se
kush është duke e përdorur pompën e benzinës. Prandaj gjykata ka gjetur se padia
për kompensim të dëmeve materiale është paraqitur brenda pesë viteve të
periudhës së parashkrimit të paraparë në nenin 376 paragrafi 2 të LMD-së, andaj
edhe si e tillë është e pranueshme.
Ka shtuar se sa i përket vlerave, i padituri F.A e ka ditur që ngastra dhe pompa e
benzinës e ndërtuar në të nuk kanë qenë pronë e tij, por ai sidoqoftë i ka uzurpuar
ato duke filluar të përdorë pompën e benzinës për fitimin e tij që nga gushti i vitit
1999. Andaj gjykata konsideron që për periudhën prej datës 15.12.2004 (kur ai
ka transferuar pronësinë e ngastrës së bashku me ndërtesat në emër të tij), dhe
prej datës 14.12.2005 (kur ai është informuar nga prokurori për kallëzim penal
M.P), i padituri F.A nuk i ka shkaktuar qëllimisht dëm paditësit, pasi që nuk ka
prova në dosjen që do të zbulonin që ai e ka ditur që transaksioni është mashtrues,
respektivisht që autorizimi është fals. Ndërsa pas datës 14.12.2004, ai ka
shkaktuar dëme nga neglizhenca, për shkak se ai e ka ditur që nuk e ka blerë
tokën dhe pompën e benzinës nga pronari i vërtetë, por e ka pranuar këtë fakt dhe
ka vazhduar t’i përdorë lokalet kundër dëshirës së paditësit, prandaj i padituri
F.A do të obligohet që t’i paguaj paditësit shumën prej 22.838,78 euro,
kompensim ky për dëmet materiale të shkaktuara nga përdorimi i paligjshëm i
ngastrës dhe pompës së benzinës në të në periudhat prej datës 01.08.1999 –
15.12.2004 dhe 14.12.2005 – 31.07.2009 (data kur është përgatitur raporti i
ekspertit financiar). Ka shtuar se i padituri F.A. do të paguaj shumën së bashku
me kamatë 4.000,18 euro, të llogaritur për këtë shumë duke filluar nga data
29.04.2003 (kur padia është paraqitur në gjykatë), deri me datë 31.07.2009.
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Ka shtuar se të dy shumat do të paguhen me kamatë duke filluar nga data
01.08.2009, deri sa të bëhet pagesa përfundimtare, kurse sa i përket padisë për
pjesën tjetër të shumës së kërkuar, ka arsyetuar se diferenca në mes të shumës
24.351,50 euro, 22.838,78 euro, dhe në mes të 4.249,04 euro, dhe 4.000,18 euro,
do të refuzohet si e pabazë. Kurse padinë kundër të paditurve A.A dhe R.A,e ka
hedhur poshtë, për shkak se paditësi nuk e ka vërtetuar që ata në mënyrë të
paligjshme kanë uzurpuar ngastrën dhe pompën e benzinës, ngase është vërtetuar
se R.A ka punuar në pompë të benzinës si punonjës i F.A dhe ka marrë rrogë nga
ai. Prandaj, ai nuk i ka shkaktuar dëme paditësit, kurse sa i përket të paditurit
A.A, ka arsyetuar se nuk ka asnjë provë që ai ka qenë në ndonjë mënyrë i
involvuar në uzurpimin e paligjshëm të pronës.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 114/2011, i datës 22.02.2012
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurve
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se duke u bazuar në këtë gjendje të
vërtetuar faktike, gjykata e shkallës së parë ka marrë qëndrim juridik se kontrata
mbi shitblerjen e paluajtshmërisë e lidhur në mes të paditësit i përfaqësuar nga
R.A si shitës dhe F.A si blerës, e vërtetuar në Gjykatën Komunale në ________
nën numrin Vr________të dt. 15.12.2004, është absolutisht e pavlefshme në bazë
të nenit 103 dhe 104 LMD-së, për arsye se është lidhur dhe nënshkruar nga ana
e personit të paautorizuar. Pavlefshmëria e kësaj kontrate ka për pasojë edhe
pavlefshmërinë e kontratave të lidhura në mes të F.A. si shitës dhe blerësve Rr.G
dhe S.E, për arsye se shitësi përkatësisht i padituri i parë nuk ka mundur t’i
tjetërsojë të paditurve të tjerë paluajtshmërinë ngase as vet nuk ka qenë pronarë
e sipas parimit të mirënjohur juridik askush nuk mund ta tjetërsojë në tjetrin më
shumë të drejta se sa që ka vetë “neto plus juris ad alium tranfsero quam ipso
habet”
Ka shtuar se qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë si të rregullt dhe të
bazuar në ligj në tersi e aprovon edhe Gjykata e Qarkut, për arsye se aktgjykimi
i atakuar nuk është përfshirë me shkelje qenësore të dispozitave të procedurës
kontestimore të parashikuara me nenin 182.2 të LPK-së, të cilat gjykata e
shkallës së dytë i vlerëson në bazë të detyrës zyrtare e në kuptim të nenit 194 të
LPK-së. Kjo për arsye se dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është i qartë, i
kuptueshëm dhe nuk është në kundërthënie me arsyetimin dhe me përmbajtjen e
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shkresave dhe provave tjera e në anën tjetër përmban arsye të mjaftuara, bindëse,
faktike dhe juridike mbi faktet vendimtare në këtë çështje dhe për këtë arsye
mund të vlerësohet ligjshmëria dhe rregullsia e aktgjykimit të atakuar. Gjendja e
vërtetuar faktike nga ana e gjykatës së shkallës së parë nuk vihet në dyshim me
pretendimet ankimore, dhe për shkak të zbatimit të rregullt të dispozitave të
procedurës kontestimore dhe për shkak të hetimit të mjaftuar dhe të rregullt të
gjendjes faktike drejtë është aplikuar edhe e drejta materiale, për të cilën kujdeset
sipas detyrës zyrtare gjykata e shkallës së dytë në bazë të nenit 194 të LPK-së.
Po ashtu gjykata ankimore e ka pranuar në tersi pikëpamjen juridike të gjykatës
së shkallës së parë se kontratat mbi shitblerjen të cilat janë objekt i shqyrtimit në
këtë çështje juridike janë absolutisht të pa vlefshme, dhe si i tilla duhet anuluar.
Kjo për shkak se me nenin 103 të LMD-së, parashihet se është nule kontrata e
cila është lidhur në kundërshtim me principet e përcaktuara me rendin juridik –
shoqërorë, përkatësisht kushtetutë, të dispozitave të imperative (të detyrueshme)
ose me rregullat e moralit të shoqërisë.
Po ashtu të pabazuara i ka vlerësuar pretendimet ankimore se kemi të bëjmë me
shkeljet qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore, nga neni 182,
paragrafi 1 e lidhur me nenin 369 të Ligjit të Procedurës Kontestimore, pasi që
kemi dy mendime të ekspertëve dhe pasi këto janë kontradiktore ka qenë dashtë
të bëhet ekspertiza përkatëse. Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë ka
tentuar të bëjë ekspertizën në Laboratorin e Forenzikës - Ministria e Punëve të
Brendshme në ________, mirëpo meqë kanë munguar origjinalet e nënshkrimeve
kjo nuk ka mundur të kryhet dhe pasi që gjykata i ka siguruar origjinalet e
nënshkrimeve është bërë ekspertiza përkatëse me të cilën është vërtetuar se
paditësi nuk është person i cili e ka nënshkruar autorizimin në fjalë. Prandaj, në
rastin konkret nuk kemi të bëjmë me konstatime të ndryshme të mendimeve të
ekspertëve siç pretendon pala paditëse dhe se eksperti i caktuar nga gjykata në
rastin e ekzaminimit të nënshkrimeve origjinale ka dhënë arsye të mjaftuara për
konstatimin e vet dhe nuk ka arsye të dyshohet në njëanshmërinë e tij për çfarë
arsye kjo gjykatë pretendimet e tilla ankimore nuk mund t'i merr si të bazuara.
Po ashtu është i pa bazuar pretendimi ankimor sa i përket vjetërsimit të
kompensimit të dëmit, për arsye se koha e parashkrimit të kompensimit të dëmit
fillon nga data kur i dëmtuari ka marrë dijeni për dëmin dhe për personin i cili e
ka shkaktuar dëmin. Në këtë drejtim gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të
mjaftuara se nuk kemi të bëjmë me parashkrimin e kompensimit të dëmit të cilat
arsye në tersi i pranon edhe kjo gjykatë. Pos arsyeve të dhëna nga gjykata e
shkallës së parë kjo gjykatë shton se kërkesa për kompensimin e dëmit e lidhur
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me detyrimet kontraktuese parashkruhet për kohën e përcaktuar të parashkrimit
të këtij detyrimi (neni 376 al. 3 të LMD-së), mirëpo kur kemi të bëjmë lidhur me
kërkesën e kompensimit të dëmit të krijuar me lëndimin e detyrimit kontraktues
për të cilën kërkesë nuk është paraparë afati i posaçëm i parashkrimit, por
aplikohet afati i përgjithshëm i parashkrimit nga neni 371 të LMD-së, atëherë ky
afat në kuptim të nenit 376 al. 3 të të njëjtit ligj do të aplikohet edhe në këtë
kërkesë.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 158/2012, i datës 03.09.2013
Gjykata Supreme duke vepruar sipas revizionit të të paditurve ka vlerësuar se i
njëjti është i pabazuar, duke lënë në fuqi aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
dytë, ndërsa e ka hedhur poshtë si të palejuar revizionin e të paditurit Rr.G duke
e lënë në fuqi aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se duke u nisur nga gjendja e tillë e
çështjes ka vlerësuar se gjykatat e instancës më të ulët, drejtë i kanë zbatuar
dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur kanë gjetur se
kërkesëpadia e paditësit është e bazuar si në pjesët aprovuese. Në aktgjykimet e
cekura ata kanë dhënë arsye të mjaftueshme mbi faktet vendimtare të cilat i
pranon edhe kjo gjykatë. Aktgjykimet e goditura nuk janë përfshirë në shkelje
thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore për të cilat kjo gjykatë
kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 215 të LPK-së.
Si të pabazuara i ka vlerësuar thëniet e revizionit të paditurve se aktgjykimet e
gjykatave të instancës më të ulët janë marrë me shkeljet thelbësore të dispozitave
të procedurës kontestimore dhe atë të nenit 182 paragrafi 2 pika n), ngase
arsyetimi i aktgjykimit të goditur është mjaft i qartë, dhe përveç që përmban arsye
për faktet vendimtare të vlefshme për gjykimin e drejtë të kësaj çështje juridike,
i njëjti është në pajtim me provat e pranueshme edhe nga kjo gjykatë nga të cilat
rezulton bindshëm themelësia e kërkesëpadisë së paditësit për pjesët aprovuese.
Andaj nga kjo që u tha rezulton se arsyetimi i aktgjykimit nuk është në
kundërshtim me provat e administruara e as me rezultatin e përgjithshëm të
procedurës provuese, prandaj mund të përfundohet se aktgjykimi i shkallës së
dytë dhe ai i shkallës së parë në asnjë mënyrë nuk përfshihen me shkelje esenciale
të dispozitave të procedurës në të cilat pretendohet në revizion.
Ka shtuar se janë të pabazuara po ashtu pretendimet e revizionit për zbatimin e
gabuar të së drejtës materiale me rastin e pranimit si të bazuar të kërkesëpadisë
së paditësit për anulimin e kontratave, ngase me rastin e aprovimit të
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kërkesëpadisë së paditësit për anulimin e kontratave, nuk kemi të bëjmë me
zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, sepse kontratat kontestuese për arsyet
e dhëna nga gjykatat e instancës më të ulët por edhe sipas vlerësimit të Gjykatës
Supreme janë të pavlefshme dhe si të tilla duhet të anuluar, kjo për shkak se në
nenin 103 të LMD-së, parashihet se është nule kontrata e cila është në
kundërshtim me principet e përcaktuara me rendin juridik – shoqërorë
përkatësisht me kushtetutë, me dispozitat imperativë ose me rregullat e moralit
shoqërorë. Kontratat mbi shitblerjen të cilat janë objekt i shqyrtimit pa dyshim
se janë lidhur dhe nënshkruar nga ana e personit të paautorizuar ashtu që këto
kontrata e obligojnë paditësin vetëm nëse ai më vonë lejon një kontratë të tillë në
mënyrë të parashikuar me nenin 88 të LMD-së. Mirëpo pasi që paditësi nuk ka
lejuar një kontratë të tillë e as që ka autorizuar nënshkruesin e kësaj kontrate në
emër të tij për lidhjen e saj, konsiderohet se kontrata është inekzistente,
përkatësisht nuk është lidhur fare. Kontrata inekzistente sipas pasojave të veta
dhe efektit juridik barazohet në kontratën absolute nule. Për shkak të anulimit të
kësaj kontrate doemos paraqiten edhe pasojat juridike të parapara me nenin 104
par. 1 të LMD-së, në bazë të së cilës dispozitë pala e paditur është e detyruar t’ia
kthejë palës paditëse patundshmërinë të cilën e ka në posedim pa bazë të
vlefshme juridike.
Ka shtuar se në rastin konkret kontratat kontestuese janë absolutisht nule dhe nuk
kemi të bëjmë me kontratë të rrëzueshme pasi që shitësi nuk ka autorizuar askënd
për lidhjen e kësaj kontrate, por e njëjta është lidhur pa dijeninë dhe vullnetin e
palës paditëse dhe në kundërshtim me nenin 3 par. 1 dhe 2 të LMThPJ-së, sipas
të cilit pronari ka të drejtë ta mbajë sendin e vet, ta shfrytëzojë dhe me te të
disponojë në kufijtë e lejuar me ligj, dhe çdo kush tjetër është i detyruar që të
përmbahet nga cenimi i të drejtës së pronësisë personit tjetër.
Gjykata Supreme e Kosovës, i ka vlerësuar si të pa bazuara pretendimet e të
paditurve në revizion, për zbatimin e gabuar të së drejtës materiale me rastin e
aprovimit të pjesës së kërkesëpadisë së paditësit që ka të bëjë me shpërblimin e
dëmit dhe atë dispozitën e nenit 145 të LMD-së, ngase gjykata e shkallës së parë
me provat e administruara ka vërtetuar faktin se i padituri i parë F.A pa pëlqimin
e paditësit ka përdorur pompën e benzinës që ka qenë në pronësinë e tij duke
mbledhur fitimin nga shitja e benzinës, ndërsa i ka ndaluar paditësit përdorimin
e saj dhe në këtë mënyrë i ka shkaktuar dëm material në emër të fitimit të humbur
për periudhë kohore në shumën siç është aprovuar në pjesën e VIII të dispozitivit
të aktgjykimit të shkallës së parë, prandaj pretendimet e tilla u refuzuan si të
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pabazuara për të njëjtën arsye e shkaqe të dhëna nga gjykatat e instancës më të
ulët, të cilat është e panevojshme që edhe në këtë vendim të përsëritet.
Gjykata Supreme e Kosovës, ka arsyetuar se revizioni i paraqitur nga i autorizuari
i të paditurit R.G. sipas nenit 211.1 të LPK-së, është i palejuar ngase i njëjti është
paraqitur kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë në pjesën që ka të
bëjë me të paditurin, kundër të cilit aktgjykim në kuptim të nenit 221.1 të LPKsë, nuk lejohet revizioni, ngase nga aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë nuk
rezulton se i njëjti ka ushtruar paraprakisht ankesë kundër aktgjykimit të gjykatës
së shkallës së parë, e as në shkresat e lëndës nuk ka prova se ka paraqitur ankesë.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Rasti i përshkruar më sipër është përzgjedhur për shkak të natyrës specifike dhe
arsyetimit të zgjedhur që e kanë dhënë secila gjykatës lidhur me përfundimet e
tyre. Gjykatat në mënyrë unike kanë arritur në konkludimin se kontratat objekt
kontesti janë absolutisht nule.
Në çdo procedurë gjyqësore ku kërkohet anulimi i kontratës, gjykata duhet të
thellohet në masë të mjaftueshme në kontestin e palëve për të identifikuar nëse
shkaqet e pretenduara kanë të bëjnë me shkaqet që kontratën e bëjnë potencialisht
të rrëzueshme, apo me shkaqe të kontratën e bëjnë potencialisht nule. Në këtë
rast është vendosur një standard i praktikës gjyqësore për kontratat të cilat janë
lidhur me autorizim të falsifikuar, për shkak se Gjykata Supreme këto kontrata i
konsideron absolutisht nule.
Fakti se kontrata është lidhur pa vullnetin e pronarit, dhe atë sipas autorizimit të
falsifikuar nuk është konsideruar si rrethanë që ka të bëjë vetëm me mungesën e
vullnetit të palës kontraktuese për lidhjen e kontratës, e cila edhe mund të
shikohej si shkak për rrëzueshmërinë e kontratës, por në këto kontrata lidhja me
autorizim të falsifikuar është konsideruar në kundërshtim me rendin juridik.
Sipas dispozitave të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, në çdo rast kur
kontrata është lidhur në kundërshtim me rendin juridik e njëjta është nule. Në
këto raste mjafton që procedurën ta iniciojë subjekti i caktuar, ndërsa gjykata ka
detyrim ligjor që edhe ex officio të bëjë anulimin e kontratës.
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III. MBROJTJA E PRONËSISË
Dispozita Ligjore: Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore LPDTS,
neni 93 - Kërkesa për kthimin e sendit
Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, me dispozitën e nenit 93,
përcakton se: “Pronari mund të kërkojë kthimin e sendit të caktuar prej secilit i
cili nuk ka të drejtë posedimi”.
Komente për mënyrën e zbatimit të dispozitës së cituara
E drejta e pronësisë është institut i hershëm juridik dhe si e tillë përcaktimin më
konciz e fiton në të drejtën romake, në kontekstin e asaj periudhe kohore. Edhe
përkundër faktit se juristët romakë nuk e kanë dhënë definicionin e të drejtës
reale, juristët klasikë kishin idenë themelore se prona duhet përcaktuar si pushtet
i plotë mbi sendet ose si plena in re potestas. Termi “proprietas” ose pronë që
etimologjikisht do të thotë ajo që i takon dikujt, lind relativisht vonë, por
përpjekjet për ta përcaktuar kuptimin e pronës janë të hershme. Sipas përcaktimit
që i bëjnë juristët romakë, përmbajtjen e pronësisë e përbëjnë të drejtat e
përdorimit, gëzimit dhe disponimit. Duke e analizuar përmbajtjen e pronës të
marrë si plena in re potestas, u pa se pronarët në bazë të së drejtës pronësore
marrin kryesisht tri grupe autorizimesh: jusutendi, jusfruendi et jusabutendi.
Këto tri grupe të autorizimeve që i merrnin pronarët në bazë të së drejtës
pronësore nënkuptonin: jusutendi - e drejta e posedimit dhe e përdorimit të sendit
të tyre, jusfruendi - e drejta për të mbledhur frytet natyrale, por edhe civile të
sendit të tyre dhe jusabutendi - e drejta e asgjësimit të sendit apo tjetërsimit të
sendit apo të drejtën që të konstituonin ndonjë të drejtë reale për persona të tjerë.
Analizimi i këtyre të drejtave nënkupton pushtet absolut të pronarit mbi sendin.
E drejta e pronësisë përfaqëson një marrëdhënie shoqërore lidhur me sendin.
Titullari i një marrëdhënie të tillë juridike-shoqërore, ka të drejtë të plotë që të
përdorë, të gëzojë, të vjelë frytet dhe të disponojë me sendin e vet.
Në kohën bashkëkohore shkenca juridike, por edhe shumica e vendeve me ligjet
e tyre e kanë definuar (përcaktuar), të drejtën e pronësisë. E drejta e pronësisë
është e drejtë sendore, e cila titullarit të vetë (pronarit), i jep autorizimin më të
plotë për çdo pushtet juridik privat, çka rendi juridik lejon dhe shteti garanton.
Pronësia midis të drejtave reale, është e drejta që përfshinë më shumë tagra që
subjekti mund të ushtrojë mbi sendin tagra të cilat janë potencialisht të
pakufizuara. Pavarësisht formulimeve që mund të hasim në shkencën juridike
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lidhur më të drejtën e pronësisë, në përmbajtjen e saj detyrimisht hasim në tri
autorizime që kanë të bëjnë më përdorimin, shfrytëzimin dhe disponimin e një
sendi. Këto tri autorizime janë të lidhura me titullarin - pronarin, i cili ka pushtet
faktik dhe juridik mbi sendin.
Ligji që ka qenë në fuqi mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore, në
dispozitën e nenit 3 përcaktonte se: “pronari ka të drejtë që sendin e vet ta
mbajë, ta shfrytëzojë dhe të disponojë në kufijtë e caktuar me ligj”.
LPDTS me dispozitën e nenit 18, paragrafit 1, përcakton se: “Pronësia është e
drejtë e tërësishme në një send. Pronari mund të disponojë sipas dëshirës së tij,
veçanërisht atë ta posedojë dhe ta përdorë, më atë disponim dhe të tjerët t'i
përjashtojë nga çfarëdo ndikimi, nëse nuk kundërshtohet nga ligji ose nga e
drejta e një të treti”.
LPDTS përveç qe ka përcaktuar autorizimet e pronarit, me dispozita të veçanta
ka përcaktuar edhe mbrojtjen e pronësisë. Në këtë rast me dispozitën e nenit 93
është paraparë e drejta e pronarit për të parashtruar kërkesë për kthimin e sendit
të caktuar prej secilit i cili nuk ka të drejtë posedimi.
Në vendin tonë prona gëzon mbrojtje edhe me Kushtetutën e Republikës së
Kosovës. Kushtetuta në nenin 46, paragrafin 1, përcakton se: “E drejta e pronës
është e garantuar”, ndërsa në paragrafin 3 të nenit të njëjtë përcaktohet se:
“Askush nuk mund 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 eksproprijimi është i autorizuar me ligj, 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”. Edhe
Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore
me Protokollin 1, parasheh mbrojtjen e pronësisë. Në nenin 1, të Protokollit 1,
përcaktohet se: “Çdo person fizik ose juridik ka të drejtë për respektimin e
pasurisë së tij. Askujt nuk mund t’i hiqet prona e tij, veçse për dobi publike dhe
në kushte e parashikuar nga ligji, si dhe nga parimet e përgjithshme të së drejtës
ndërkombëtare”.
Në kuptim të dispozitave të cituara rrjedhë se pronari e ka të drejtën e mbrojtjes
së pronësisë përmes padisë së Reivindikimit (Actio Reivindicatio).
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Padia e Reivindikimit është padi e pronarit jo poseduese kundër poseduesit jo
pronar, me të cilën kërkohet njohja e të drejtës së pronësisë dhe kthimi i sendit
nga poseduesi jo pronar te pronari jo posedues.
Në praktikën gjyqësore janë të shpeshta rastet e padisë së Reivindikimit, dhe në
këtë kuptim praktika gjyqësore është mjaftë e konsoliduar.
Është me rëndësi të theksohet se në procedurën sipas padisë së Reivindikimit
mbrojtja e pronësisë kërkohet nga pronari jo posedues kundër poseduesit jo
pronar, dhe në këtë kontekst kërkesa për mbrojtje gjyqësore mbështetet në
autorizimin që ka pronari për posedimin e sendit.
Ashtu siç është theksuar edhe në dispozitën e nenit 18 të LPDTS të cituar më
lartë, pronësia është pushteti i tërësishëm i pronarit të sendit mbi një send të
caktuar përfshirë edhe të drejtën e tij që ta posedojë sendin, dhe në çdo rast kur
pronarit i cenohet pushteti faktik mbi sendin, ai ka të drejtën e mbrojtjes
gjyqësore për të drejtën e tij subjektive. E drejta e tij subjektive me rastin e
cenimit të posedimit rrjedhë nga e drejta objektive e normuar me nenin 93 të
LPDTS-së.
Çështje me rëndësi në procedurën e mbrojtjes gjyqësore sipas padisë së
Reivindikimit është që të konstatohet se mbrojtja kërkohet sipas autorizimit të
pronarit. Në këtë kontekst është e domosdoshme që gjatë procedurës pronësia e
subjektit që kërkon mbrojtje gjyqësore të provohet si fakt. Nga kjo rrjedhë se
pronari jo posedues nuk mund të ketë kërkesë edhe për dorëzimin e sendit,
respektivisht kthimin në posedim, por edhe për vërtetimin e pronësisë, sepse e
drejta e pronësisë është parakusht për të kërkuar dorëzimin e sendit - rikthimin
në posedim. Në qoftë se do të paraqitej padia me dy kërkesa kryesore, vërtetimi
i pronësisë dhe dorëzimi i sendit, nën supozimin se paditësi është i konfirmuar
me dokument publik si pronar, atëherë kërkesa për vërtetimin e pronësisë do të
hedhet si e palejuar në mungesë të interesit juridik.
Tek padia e Reivindikimit paditësi ka për obligim që gjykatës t’i prezantojë
dëshmitë e vlefshme, si certifikatën e pronës e lëshuar nga organi përkatës
kompetent sipas librave për regjistrimin e të drejtave në patundshmëri, dhe
rrjedhimisht gjykata ka për detyrë që në shqyrtimin kryesor të konstatoj faktin
nëse paditësi është pronar.
Pronësia si pushtet i tërësishëm mbi sendin e caktuar i jep të drejtë gjithmonë
pronarit të sendit që ta kërkojë sendin prej së cilit që nuk e ka të drejtën e
posedimit. Përveç kësaj, e drejta e pronarit për të kërkuar kthimin e sendit nuk
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parashkruhet, prandaj në çdo rast kur dorëzimi i sendit kërkohet sipas autorizimit
të pronarit në mënyrë parimore rezulton se sendi duhet t’i kthehet pronarit. Në
praktikën gjyqësore mund të ndodhë që edhe për kundër faktit se dorëzimi i
sendit kërkohet sipas autorizimit të pronarit, gjykata të vendosë për refuzimin e
kërkesëpadisë, për shkak se në procedurën e njëjtë gjykata duke vendosur sipas
kundërpadisë e ka gjetur si të themeltë kërkesën e të paditurit - kundër paditësit
si posedues i sendit me mirëbesim dhe rrjedhimisht si pronar me parashkrim
fitues.
Një çështje që është e diskutueshme deri në një farë mase në praktikën gjyqësore
i referohet pyetjes nëse ka parashkrim humbës për pronarin jo posedues me
kalimin e afatit prej 20 vitesh, nën supozimin që i padituri gjatë procedurës e ka
kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit - pronarit për shkak të parashkrimit
humbës, por pa e paraqitur i padituri një kundërpadi për vërtetimin e pronësisë
për parashkrimin fitues.
Duket se praktika gjyqësore përkrah idenë që e drejta e pronarit mbi sendin e
caktuar do të pushojë vetëm në rastin kur konfirmohet në procedurë përkatëse se
e drejta e pronësisë mbi sendin e caktuar i takon subjektit tjetër.
Nga kjo rrjedhë se edhe në qoftë se kemi një posedues me mirëbesim përkundër
faktit se posedimi i tij i plotëson konditat që në procedurë kontestimore gjykata
me vendim gjyqësor t’i njohë të drejtën e pronësisë, nëse i njëjti nuk ka paraqitur
padi, ose kundërpadi kur ai është i paditur, gjykata potencialisht do ta konfirmojë
në çdo rast dhe në çdo kohë të drejtën e pronarit për ta poseduar sendin.
Mund të konkludohet se kundërshtimi materialo-juridik i parashkrimit humbës, i
paraqitur nga i padituri (poseduesi me mirëbesim), do të ketë efekt vetëm nëse
paraqitet së bashku me kërkesën e poseduesit me mirëbesim për vërtetimin e të
drejtës së pronësisë. Ky koncept gjen mbështetje në normat materialo-juridike të
cilat të drejtën e pronësisë e kualifikojnë në të drejtat absolute të cilat nuk
parashkruhen.
Në procedurën gjyqësore sipas padisë së Reivindikimit kur gjykata nxjerrë
aktgjykim për dorëzimin e sendit tek pronari, aktgjykimi ka një specifikë, sepse
efekti i aktgjykimit do të shtrihet edhe ndaj subjekteve që nuk kanë qenë palë në
procedurë.
Lidhur me efektin e aktgjykimit në pikëpamje subjektive, ligji përkitazi me
kufijtë subjektiv nuk përmban rregulla të shprehura, megjithatë praktika
gjyqësore dhe shkenca juridike pranojnë parimin e vjetër, se aktgjykimi i formës
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së prerë prodhon efekt juridik vetëm ndaj palëve ndërgjyqëse (res judicata, ius
facit interpartes). Kufizimi i efektit vetëm ndaj palëve është pasojë e parimit të
shqyrtueshmërisë, sepse rezultati i gjykimit varet para së gjithash nga materiali
procedural të cilin gjykata zakonisht e mbledhë nga palët. Personat e tretë nuk
kanë ndikim në procesin gjyqësor, andaj nuk do të ishte e drejtë që vendimi edhe
për ta të jetë i pakontestuar.
Përveç kësaj, është legjitimiteti real i palëve (aktiv dhe pasiv), që përcakton se
kush është subjekti që ka të drejtë, dhe kush është subjekti që ka detyrim,
megjithatë në rastin e mbrojtjes gjyqësore sipas padisë së Reivindikimit efekti i
aktgjykimit të formës së prerë i zgjeron kufijtë subjektiv edhe ndaj disa
subjekteve që nuk kanë qenë palë në procedurë. Është tipike situata që efekti i
aktgjykimit të shtrihet edhe ndaj p.sh familjarëve të të paditurit i cili është
detyruar që sendin e paluajtshëm t’ia dorëzojë pronarit. Nëse X-personi (që është
bashkëshort dhe baba), ka qenë palë në procedurë si i paditur, dhe është
urdhëruar ta dorëzojë sendin e caktuar, atëherë me rastin e zbatimit të
aktgjykimit, aktgjykimi vlen edhe për bashkëshorten e të paditurit dhe fëmijët e
tij.
Për nevojat e praktikës gjyqësore theksohet fakti, se edhe përkundër asaj se
aktgjykimi e shtrin efektin edhe ndaj disa subjekteve që nuk janë palë në
procedurë, kjo nuk nënkupton se çështja është e gjykuar për subjektet që nuk
kanë qenë palë në procedurë. Pra, të njëjtit mund ta iniciojnë një proces gjyqësor
ndaj pronarit.
Në procedurën sipas padisë së Reivindikimit shpeshherë në praktikën gjyqësore
nga poseduesit e sendit paraqiten kundërshtime të natyrave të ndryshme, si
mbrojtje nga padia. Është i shpeshtë rasti kur të paditurit e kundërshtojnë
dorëzimin e sendit të caktuar-objekt kontesti, duke pretenduar se në sendin e
poseduar kanë bërë investime dhe e kanë rritur vlerën e sendit, madje duke
theksuar se u takon e drejta e posedimit apo parablerjes për shkak të investimeve.
Në praktikën gjyqësore kundërshtimet e të paditurit në raport me pronarin do të
kenë rëndësi dhe ndikim në rastin e vendosjes vetëm kur i padituri e pretendon
të drejtën e pronësisë sipas parashkrimit fitues, dhe e provon para gjykatës se
plotësohen të gjitha kushtet që gjykata t’ia njohë të drejtën e pronësisë.
Në të kundërtën çfarë do pretendimi kundërshtues i të paditurit, përfshirë edhe
pretendimet për investimet janë irelevante në përcaktimin e mënyrës së vendosjes
në raport me pronarin.
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Pronari si paditës në procedurën e mbrojtjes gjyqësore për kthimin e sendit në
posedim (reivendikimi), ka mundësi që të parashtrojë përveç kërkesë për
dorëzimin e sendit edhe kërkesën për kompensimin e dëmit të shkaktuar me
rastin e posedimit nga ana e të paditurit. Dëmi mund të jetë real, fitim i munguar
apo pasurim pa bazë. Në qoftë se së bashku me kërkesën për kthimin e sendit
është paraqitur edhe kërkesa për kompensimin e dëmit, atëherë në procedurën e
të provuarit gjykata nuk kufizohet vetëm në konstatimin e rrethanave përkitazi
me pronësinë e paditësit, por zgjerohet edhe në konstatimin e fakteve për të
provuar lartësinë e dëmit.
Për nevojat e praktikës gjyqësore në qoftë se paraqitet së bashku kërkesa për
kthimin e sendit dhe kompensimin e dëmit, atëherë gjykata ka mundësi të marrë
edhe aktgjykim të pjesshëm në momentin që konstaton faktin se dorëzimi i sendit
kërkohet sipas autorizimit të pronarit, dhe në këtë mënyrë është pjekur për
vendosje një pjesë e kërkesëpadisë, ndërsa për pjesën tjetër përkitazi me dëmin
gjykata do të vendosë pastaj me aktgjykim për shkak se procedura për
kompensimin e dëmit mund të zgjasë për shkak të vëllimit të materialit
procedural (faktik dhe provues).
Përveç procedurës kontestimore për dorëzimin e sendit sipas padisë së
Reivindikimit, kërkesa e pronarit për dorëzimin e sendit në disa raste konsumohet
në një procedurë tjetër. Në qoftë se i padituri e posedon sendin e pronarit në
mënyrë të kundërligjshme, në atë mënyrë që veprimet e tij konsumojnë ndonjërin
nga veprat penale, atëherë është e mundshme që në procedurën penale të
vendoset edhe për kërkesën pasurore-juridike të palës së dëmtuar, e që në këtë
rast është dorëzimi i sendit. Pra, gjykata në procedurë penale nëse të akuzuarin e
shpallë fajtor për ndonjë vepër penale që lidhet me mënyrën se si ai e posedon
sendin e huaj, atëherë në procedurën e njëjtë mund të urdhërohet që ta dorëzojë
sendin tek pala e dëmtuar.
Për nevojat e praktikës gjyqësore duhet theksuar se urdhri që i akuzuari ta
dorëzojë sendin e caktuar tek pala e dëmtuar, nuk përfaqëson çështje të gjykuar
për të akuzuarin për çfarë do kërkesë që mund të ketë ai në të ardhmen të drejtuar
ndaj pronarit të sendit.
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Rasti 24: Vërtetim i të drejtës së pronësisë dhe dorëzim i paluajtshmërisë në
posedim
Përshkrimi i rastit
Paditësit L.K, S.K, Sa.K, I.K dhe S.Zh kanë paraqitur padi për vërtetimin e
pronësisë dhe dorëzimin e paluajtshmërisë në posedim, kundër të paditurës
Komuna e ________, me të cilën kanë kërkuar që të vërtetohet se të njëjtit janë
pronar të parcelës kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 0.69,40 ha, sipas listës
poseduese nr____, ZK ________, Komuna e ________.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, C. nr. 580/2003, i datës 14.05.2008
Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësve pas
administrimit dhe vlerësimit të provave, ka ardhur në përfundim se e njëjta është
e bazuar dhe ka vendosur:
“I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësve dhe vërtetohet se paditësit janë
pronar të parcelës kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 0.69.40 ha, sipas listës
poseduese nr____ ZK fshati ________, dhe OBLIGOHET e paditura që
paditësve t’ua dorëzojë në posedim të njëjtën në afat prej 15 ditësh, pas
plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë ”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: vendimin e Gjykatës së Rrethit Agrar për Kosmet në ________
nr____, të datës 25.07.1946; lista poseduese nr____ ZK ________; Vërtetimin e
shërbimit për kadastër të paluajtshmërisë në ________; kontratën mbi qiranë e
lidhur në mes të KBI “________”, si qiradhënëse dhe S.K si qiramarrës;
vërtetimin e Drejtorisë për Gjeodezi dhe Kadastër; certifikatat e lindjes për I.K,
S.K, Se.K, dhe Sa.K; është bërë shikimi në vendin e ngjarjes me ekspert të
gjeodezisë dhe është lexuar konstatimi i ekspertit të gjeodezisë; si dhe janë
dëgjuar dëshmitarë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se me vendimin e Këshillit të vendit në
________, nr____, të datës 17.05.1946, i cili vendim është për fuqizuar me
vendimin e Gjykatës së Rrethit për ________, nr____, të datës 25.08.1946,
paraardhësi i paditësve S.K, është shpallur subjekt agrar në tokën me sipërfaqe
prej 0.50.00 ha, në vendin e quajtur ________, me kulturë arë, në fshatin
________. Ka shtuar se paraardhësi i paditësve këtë patundshmëri e ka punuar
pa pengesë gjatë gjithë kohës, deri në vitin 1949, kur toka e tij-objekt kontesti,
ka hyrë në kolektiv, dhe i njëjti është detyruar që ta dorëzojë tokën, dhe se ky ka
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qenë qëndrim i organeve shtetërore. Ka theksuar se kjo ka zgjatur deri në vitin
1953, kur edhe është shformuar kolektivi, dhe pas kësaj e gjithë toka e kolektivit
ka kaluar në një lloj ekonomizimi si faza paraprake e formimit të KBI
“________”, në ________, rrethana këto të vërtetuara nga dëgjimi i
dëshmitarëve, dhe nga provat e administruara. Po ashtu dëshmitarët kanë
deklaruar se saktë e dinë vendin se ku gjendet parcela lëndore e paraardhësit të
paditësve, dhe se të njëjtën mund ta identifikojnë në vend të ngjarjes, pasi që të
njëjtit kanë tokë e cila kufizohet me parcelën e paraardhësit të paditësve, dhe se
së bashku i kanë punuar parcelat e tyre, dhe gjithashtu dëshmitarëve iu është e
njohur rrethana se si paluajtshmëria është marrë nga paraardhësi i paditësve nga
ana e Këshillit Popullor të Komunës së_______.
Ka theksuar se paluajtshmëria - objekt kontesti pa bazë juridike është regjistruar
në emër të Këshillit Popullor të Komunës së ________, gjatë matjeve detale të
vitit 1957, dhe se paraardhësi i paditësve nuk ka mundur ta regjistrojë parcelën
lëndore në matjet detale në emër të tij, pasi që ka qenë afati i shkurtë kohor deri
në vitin 1958, kur edhe ka hyrë në fuqi matja, dhe po ashtu i njëjti ka qenë palë
laike dhe se nuk e ka ditur se duhet bërë një regjistrim i tillë, andaj gjykata nga
të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se paditësit janë pronar të
paluajtshmërisë kontestuese në bazë të trashëgimisë pas vdekjes së paraardhësit
të tyre, (babai dhe bashkëshorti i paditësve), po ashtu të njëjtit kanë legjitimitet
aktiv prandaj edhe kërkojnë nga e paditura dorëzimin në posedim të
paluajtshmërisë lëndore në kuptim të nenit 37 të LMThPJ-së.
Sa i përket asaj se sipërfaqja e paluajtshmërisë sipas vendimit të Gjykatës së
Rrethit të ________, për ________, nr____, e datës 25.07.1946, është 0.50.00
ha, ndërsa tani paditësve iu është njohur e drejta e pronësisë në sipërfaqe prej
0.69.00 ha, ka arsyetuar se paraardhësi e ka fituar këtë kur është bërë matja detale
në vend të ngjarjes, ashtu që siç çdo pronar që e ka shfrytëzuar tokën e tij, është
bërë edhe matja dhe është caktuar sipërfaqja e saktë, dhe në rastin konkret kjo
është sipërfaqja e parcelës nr. 350, ZK ________, qe e ka poseduar dhe
shfrytëzuar paraardhësi i paditësve.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 541/2008, të datës 18.02.2009
Gjykata e Qarkut, si gjykatë e shkallës së dytë pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, kishte gjetur se ankesa e të paditurës
është e pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e shkallës së parë.
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Ka shtuar se gjykata e shkallës parë nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave
të procedurës kontestimore për të cilat kujdeset sipas detyrës zyrtare, si dhe atyre
të paraqitura në ankesë, gjendja faktike është konstatuar në mënyrë të plotë, ku
nga kjo gjendje e konstatuar faktike edhe e drejta materiale është zbatuar në
mënyrë të drejtë. Ka shtuar se gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të
mjaftueshme, të cilat nuk bien në dyshim me pretendimet ankimore të palës së
paditur, andaj këtë përfundim e ka pranuar edhe gjykata ankimore, duke e
refuzuar si të pabazuar ankesën e të paditurës, ashtu që e vërtetoi aktgjykimin e
atakuar.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 309/2003, i datës 04.06.2012
Gjykata Supreme, duke vepruar sipas revizionit të të paditurës, ka gjetur se i njëjti
është i bazuar, ashtu që aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta i ka
prishur, duke e kthyer çështjen në gjykatën e shkallës së parë në rigjykim dhe
vendosje.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se dispozitivi i aktgjykimi të gjykatës së
shkallës së parë është marrë në shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore
nga neni 182 paragrafi 2 pika n), e LPK-së, pasi që në dispozitiv të të njëjtit fare
nuk është cekur se nga cila bazë është vërtetuar se paditësit janë pronarë të
parcelës kadastrale nr. 350, në sipërfaqe prej 0.69.40 ha. Tutje ka shtuar se në
aktgjykimet e instancave më të ulëta fare nuk janë treguar arsyet për faktet
vendimtare, pra, në rastin konkret nuk është vërtetuar historiati i parcelës
kontestuese, kjo pasi që konstatimi në arsyetim të aktgjykimit “...se në mënyrë
të gabuar dhe pa bazë ligjore parcela kontestuese evidentohet në emrin e të
paditurës”, është i paqartë, për faktin se aktgjykimi duhet të bazohet në provat
konkrete dhe konstatimet e gjykatës duhet të kenë mbështetje ligjore.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, arsyetimi i gjykatës së shkallës së parë,
është kontradiktor me vetveten dhe me provat e shtjelluara, kjo pasi që në një
pjesë të arsyetimit ka theksuar “paraardhësi i paditësve ka qenë në posedim të
përhershëm të parcelave kadastrale, dhe se të njëjtën e ka shfrytëzuar pa pengesë
nga koha kur është marrë nga ai, nga ana e Këshillit Popullor të Komunës së
________”, ndërsa një pasus më poshtë ka theksuar se:
“...pasi që me provat e parashtruara gjatë procedurës është vërtetuar se në
posedim të parcelës lëndore sot është Komuna e________... dhe në kadastër
është e evidentuar në emër të Komunës së ________...”
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I paqartë ishte për Gjykatën Supreme, ndryshimi i sipërfaqes në parcelën
kontestuese nga sipërfaqja prej 0.50.00 ha, në sipërfaqe prej 0.69.40 ha, pasi që
e njëjta nuk ka arsyetim se nga ka ardhur pjesa prej 0.19.40 ha, andaj e ka detyruar
gjykatën e shkallës së parë, që e njëjta t’i mënjanojë të metat e sipërpërmendura,
ashtu që të vërtetojë bazën juridike të fitimit të pronësisë. Po ashtu ka theksuar
se duke pas për bazë vendimin e Gjykatës së Rrethit për Kosmet, na del se
paraardhësi i paditësve është caktuar për subjekt agrar në sipërfaqe prej 0.50.00
ha, në vendin e quajtur “________”, ndërsa gjykata e shkallë së parë me rastin e
aprovimit të kërkesëpadisë ka vërtetuar se paditësit janë pronar të parcelës
kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 0.69.40 ha, sipas listës poseduese nr___, ZK
________, andaj në rastin konkret gjykata nuk ka nxjerrë prova relevante për të
vërtetuar se a kemi të bëjmë me parcelën për të cilën paraardhësi i paditësve është
shpallur subjekt agrar, dhe se e njëjta a paraqet bazë për fitimin e pronësisë për
paraardhësin e paditësve, dhe se a paraqet bazë për trashëgimi të paditësve.
Gjykata Supreme, me rastin e kthimit të çështjes në rigjykim dhe vendosje, e ka
urdhëruar gjykatën e shkallës së parë që ta vërtetojë se nëse paraardhësi i
paditësve nga viti 1957 (viti i matjeve detale), e deri në vitin 19.02.2003, (data
kur ka vdekur), a ka paraqitur kërkesë në procedurën administrative për kthimin
e pronës kontestuese, dhe nëse po, atëherë nga cila bazë. Tutje ka theksuar se
gjykata e shkallës së parë në ri-procedurë detyrohet që të caktojë ekspertizën nga
lëmia përkatëse, lidhur me historiatin e parcelës kontestuese, ashtu që të
deklarohen ekspertët më saktësisht për historiatin e parcelës sipas vendimit të
Këshillit Popullor të atëhershëm, dhe historiatin e parcelës kadastrale nr. 350, të
vërtetohet po ashtu baza e kalimit të parcelës kontestuese në emër të PSh, e KK
Prizren, e cila evidentohet në listën poseduese nr____ ZK ________.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Nga rasti i përshkruar më sipër rrjedhë se gjykata e shkallës së parë duke
vendosur sipas kërkesës së paditësve ka vërtetuar se të njëjtit janë pronar të
parcelës kontestuese, dhe e ka detyruar të paditurën që paditësve t’ua njehë të
drejtën e pronësisë, të t’ua dorëzojë në posedim patundshmërinë kontestuese. Në
arsyetim të aktgjykimit gjykata ka theksuar se kërkesëpadia e paditësve është e
bazuar, për shkak se prona ka kaluar në emrin e të paditurës pa bazë juridike gjatë
matjeve detale të vitit 1957, andaj nisur nga kjo rrethanë gjykata ka vendosur që
ta aprovojë kërkesëpadinë e paditësve.
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Gjykata e shkallës së dytë e ka konfirmuar vendimin e gjykatës së shkallës së
parë, ndërsa Gjykata Supreme ka vendosur që t’i anulojë të dy vendimet dhe
çështjen ta kthejë në rigjykim.
Një prej të gjeturave të Gjykatës Supreme në këtë rast është se dispozitivi i
aktgjykimit është kontradiktor me arsyet e aktgjykimit, dhe një prej të metave
serioze është se dispozitivi i aktgjykimit nuk tregon se mbi cilën bazë ligjore
paditësit janë pronar të patundshmërisë kontestuese. Pra, baza juridike për fitimin
e pronësisë është një prej komponentëve të domosdoshme e cila duhet të
përfshihet në dispozitivin e aktgjykimit, për shkak se mbi bazën juridike të
theksuar në dispozitivin e aktgjykimit, gjykata do ta orientojë arsyetimin e
aktgjykimit. Pra, materiali procedural i grumbulluar nga gjykata, e që i referohet
fakteve të çështjes, provave të administruara, dhe dispozitave të zbatuara, është i
lidhur ngushtë me bazën e theksuar në dispozitiv të aktgjykimit, mbi të cilin
gjykata ka vendosur që paditësve t’ua njohë të drejtën e pronësisë.
Po ashtu një çështje tjetër e rëndësishme e konstatuar nga Gjykata Supreme, ka
të bëjë me posedimin e sendit objekt kontesti, për shkak se nga arsyetimi i
aktgjykimit nuk mund të kuptohet në mënyrë të qartë se kush është posedues i
sendit-objekt kontesti. Kjo rrethanë është shumë e rëndësishme, sidomos në
rastin kur së bashku me kërkesën për vërtetimin e pronësisë është paraqitur edhe
kërkesa për dorëzimin e sendit, dhe natyrisht nëse sendi do të ishte në posedim
të paditësve, atëherë kërkesa për dorëzimin e sendit do të ishte e palejueshme për
shkak të mungesës së interesit juridike. Përndryshe nëse sendi do të ishte në
posedim të të paditurës, fati i kërkesës për dorëzimin e sendit prejudikohet nga
fati i kërkesës për vërtetimin e pronësisë.
Rasti 25: Dorëzim i paluajtshmërisë në posedim dhe shfrytëzim të papenguar
Përshkrimi i rastit.
Paditësja R.B, ka paraqitur padi për dorëzimin e paluajtshmërisë, kundër të
paditurës Xh.Sh, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura që paditëses
t’ia dorëzojë në posedim dhe shfrytëzim të papenguar patundshmërinë e
identifikuar si ngastra kadastrale nr____, me kulturë shtëpi, në sipërfaqe prej
0.02.00 ha, oborr në sipërfaqe të përgjithshme prej 0.07.89 ha, në vendin e quajtur
“________”, fleta poseduese nr____, ZK ________.
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Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 55/2010, i datës 06.11.2012
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditëses,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“ APROVOHET e bazuar kërkesëpadia e paditëses, dhe DETYROHET e
paditura Xh që paditëses t’ia dorëzojë në posedim dhe shfrytëzim të pa penguar
patundshmërinë e identifikuar si ngastër kadastrale me numër ____ me kulturë
shtëpi në sipërfaqe prej 0.02.00 ha, oborr e në sipërfaqen e përgjithshme prej
0.07.89 ha, në vendin e quajtur “________” nga fl. ps. nr____ ZK-________”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: kontratën mbi shitblerjen e datës 20.06.2006, e vërtetuar në
gjykatë nën shenjën Vr. nr________, të datës 02.02.2007; fleta poseduese nr____
ZK ________, për ngastrën kadastrale nr____ në emër të paditëses; historiatin e
datës 13.04.2012, e punuar nga drejtoria për kadastër dhe gjeodezi në________,
që i referohet ngastrës dhe patundshmërisë kontestuese; deklaratat e T.B.;
deklarata mbi shitblerjen vullnetare të paluajtshmërisë të dhënë nga S.B, dhe T.B,
në origjinal e vërtetuar në gjykatë; autorizimi i dhënë nga S.B dhe T.B i datës
16.06.2006, Nr. VR________, sipas të cilit autorizim është autorizuar S.Sh për
lidhjen e kontratës së shitblerjes së paluajtshmërisë kontestuese; deklaratat e S.B;
shkresat e lëndës C.nr________; shkresat e lëndës ________; dhe dëgjimi i
dëshmitarëve.
Në arsyetim të aktgjykimi ka theksuar se nuk ishte kontestuese se paditësja e ka
blerë paluajtshmërinë në vitin 1997, nga pronarët S.Bo dhe S.Br, dhe se paditësja
me anë të të autorizuarit të saj ka lidhur kontratë mbi shitblerjen e patundshmërisë
e cila kontratë ishte vërtetuar në Gjykatën Komunale në ________, me numër
Vr. nr________, e datës 02.02.2007, nga e cila ishte vërtetuar se paditësja e ka
blerë patundshmërinë kontestuese, ku fillimisht në cilësi të blerësit ishte paraqitur
S.Sh, ku edhe kishte deklaruar se këtë patundshmëri e ka blerë për paditësen R.B,
e cila në kohën e lidhjes së kontratës por edhe sot jeton në botën e jashtme në
Gjermani.
Ka shtuar se deri te vërtetimi i gjendjes faktike ka ardhur edhe me dëgjimin e
dëshmitarëve nga ka vërtetuar rrethanën se S.Sh, ia ka dorëzuar të hollat në emër
të çmimit të shitblerjes për patundshmërinë kontestuese A.K, i cili në atë kohë e
ka pasur cilësinë e ndërmjetësuesit, dhe kontrata nuk është legalizuar në atë kohë
për faktin se është dashur të merret pëlqimi nga Ministria e Financave të ish
pushtetit. Tutje A.K i dëgjuar në cilësinë e dëshmitarit kishte deklaruar se në
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momentin e marrjes së pëlqimit nga Ministria e Financave dhe me rastin e
tentimit që të lidhë kontratë nuk ka mundur të lidhë kontratë për faktin se referenti
i kësaj gjykate të asaj kohë, pra në vitin 1998, ka refuzuar që ta vërtetojë një
kontratë të tillë për faktin e mungesës së pronarëve, dhe se ish pronarët kanë
refuzuar në atë kohë që të vinë dhe ta vërtetojnë kontratën nga shkaku se kanë
qenë të sëmura, mirëpo gjykata pas analizimit të deklaratave të ish pronarëve
kishte vërtetuar se arsyeja e mos ardhjes për legalizimin e kontratës është arsyeja
se ndërmjetësuesi këtu dëshmitari A, nuk ia ka dorëzuar të gjitha të hollat e
çmimit kushtues, dhe të njëjtat pas pranimit të shumës prej 35.000 euro, e kanë
autorizuar S.Sh, për shitblerjen e patundshmërisë kontestuese. Ka shtuar se
paditësja të drejtën e pronësisë e ka argumentuar dhe të njëjtën të drejtë e ka fituar
nga baza e shitblerjes, me anë të lidhjes së kontratës në formë të shkruar dhe
legalizimin e të njëjtës në gjykatën kompetente dhe me regjistrimin e të njëjtës
në Drejtorinë për Gjeodezi Pronësi dhe Kadastër në ________.
Gjykata i ka vlerësuar edhe kundërshtimet e të paditurës se patundshmërinë
kontestuese e ka blerë diku në vitin 1985 ose 1986, dhe se e ka përmbushur
pjesërisht detyrimin që rrjedh nga ky raport kontraktual duke paguar shumën prej
16.000 DM, të atëhershëm mirëpo këto kundërshtime janë të pabazuara për faktin
se as vetë e paditura e as dëshmitarët e dëgjuar të propozuara nga e paditura, nuk
kanë mundur ta argumentojnë se i ndjeri S bashkëshorti i të paditurës ka lidhur
kontratë me ish pronarët dhe as ta argumentojnë shumën e dorëzuar në emër të
çmimit të shitblerjes për këtë patundshmëri.
Kundërshtimet e të autorizuarit të të paditurës se paditësja nuk mund të kërkoj
kthimin e paluajtshmërisë me arsyetim se në momentin e lidhjes së kontratës nuk
e ka marrë në posedim këtë paluajtshmëri janë të pasakta, sepse këtu kemi të
bëjmë me dorëzimin e sendit të paluajtshëm e jo të sendit të luajtshëm, ngase te
sendet e luajtshme element konstituiv i fitimit të pronësisë është dorëzimi i
sendit, ndërsa te paluajtshmëritë është lidhja e kontratës në formë të paraparë me
ligj dhe regjistrimi në librat publik. Gjykata i kishte vlerësuar pretendimet e të
paditurës lidhur me ekzistimin e gjyqvarësisë, për faktin se në rastin konkret
paditë e iniciuara nga S.Sh., janë padi nga baza e vërtetim të pronësisë nga të
cilat i njëjti është tërhequr andaj edhe nuk kemi të bëjmë me gjyqvarësi. Në këtë
rast nuk ekziston identiteti objektiv dhe subjektiv i kërkesëpadisë së paditëses me
rastet e shqyrtuara e të cilat udhëhiqen në shkresat e lëndës C. nr________ dhe
________, sepse në proceset e zhvilluara në kontestet me shenjën C.br________,
dhe ________, paditës paraqitet S.Sh, sipas bazës juridike vërtetim i të drejtës së
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pronësisë, ndërsa në rastin konkret kërkesa është e orientuar nga baza e dorëzimit
të patundshmërisë.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 412/2013, i datës 26.02.2018
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurës
është e pabazuar. Ka arsyetuar se nuk qëndron pretendimi ankimor se aktgjykimi
i atakuar është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës
kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK-së pasi që nga gjykata janë
dhënë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për të gjitha faktet vendimtare të cilat
janë marrë në vlerësim nga gjykata e shkallës së parë, e sipas të cilave edhe është
vendosë lidhur me themelësinë e kërkesëpadisë.
Për pretendimet ankimore të të paditurës në lidhje me ekzistimin e gjyqvarësisë
së dyfishtë, Gjykata e Apelit kishte vlerësuar se në rastin konkret nuk mund të
bëhet fjalë për gjyqvarësi të dyfishtë, sepse në kuptim të dispozitës së nenit 262
paragrafi 3, përcaktohet se: “Gjatë kohës së ekzistimit të gjyqvarësisë për të
njëjtën kërkesëpadi nuk mund të iniciohet gjykimi i ri midis palëve të njëjta. Po
që se, prapëseprapë, bëhet një gjë e tillë, gjykata e hedh poshtë padinë”, andaj
në rastin konkret nuk bëhet fjalë për palë të njëjta. Edhe po të ekziston në zhvillim
procesi i vëllait të paditëses, pavarësisht se tani nuk është kontestuese se i njëjti
e ka tërhequr padinë, përsëri nuk do të përfaqësonte gjyqvarësi të dyfishtë, madje
as nuk do të kishte pengesa tjera për zhvillimin e gjykimit, pasi që në çdo rast
aktgjykimi do të prodhonte efekte në mes të palëve të përfshira në kontest,
respektivisht palëve ndërgjyqësore.
Lidhur me zbatimin e të drejtës materiale Gjykata e Apelit e kishte pranuar në
tërësi përfundimin e gjykatës së shkallës së parë, me arsyetim se në rastin konkret
gjendja faktike e konstatuar nga gjykata e shkallës së parë është në pajtim me të
drejtën materiale të referuar nga ajo gjykata, nga ka rrjedhur edhe përfundimin
meritori kësaj çështje kontestuese.
Në këtë rast gjykata i është referuar dispozitës së nenit 37 të Ligjit mbi
Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore, nga rrjedh e drejta e pronarit për ta
kërkuar nga mbajtësi kthimin e sendit të caktuar në mënyrë individuale. Në rastin
konkret në mënyrë të pakontestueshme është provuar se paditësja është pronare
e patundshmërisë kontestuese e regjistruar në regjistrin për të drejtat në pronën e
paluajtshme dhe e drejta e pronësisë nga ana e saj sa i përket kërkesës për
dorëzimin e pronës është dëshmuar para gjykatës me titull të vlefshëm pronësie,
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andaj në këtë kuptim janë të pathemelta pretendimet e të autorizuarit të të
paditurës se paditësja fillimisht është dashtë ta provoj të drejtën e pronësisë e
pastaj të kërkojë lirimin e pronës. Është pikërisht e drejta e pronësisë e cila
përfaqëson autorizimin për pronarin që ta mbajë, ta përdorë dhe ta disponoj
sendin, që i ka krijuar bazën paditëses që me padi të kërkojë mbrojtjen duke
kërkuar dorëzimin e sendit në posedim.
Ka shtuar se nuk do të ishte e pranueshme kërkesëpadia e paditëses për të drejtën
e pronësisë (nëse do të paraqitej), sepse do të hidhej në mungesë të interesit
juridik, përderisa e njëjta është pronare e patundshmërisë kontestuese e
regjistruar si pronare. Pretendimet e të paditurës se patundshmërinë kontestuese
e ka blerë paraardhësi juridik i të paditurës në vitin 1987, të njëjtat pretendime
gjykata ka arsyetuar se në këtë rast si rrethanë nuk përfaqësojnë bazë për një
vendim ndryshe sepse baza e shitblerjes në mënyrë parimore përfaqëson titull të
vlefshëm për bartjen e pronësisë vetëm nëse i nënshtrohet procedurës formale që
nënkupton kontratën formale, e legalizuar-noterizuar dhe e regjistruar, ndërsa në
raste tjera raporti joformal mund të përbëjë bazë vetëm për mirëbesimin në
posedim, por i cili posedim edhe po të ekzistojë do të jetë i vlefshëm vetëm në
raport me pretenduesit me autorizime më të ulëta, e jo edhe për pronarin,
përderisa mirëbesimi nuk formalizohet me vendim gjykate si bazë për të drejtën
e pronësisë dhe rrjedhimisht edhe për regjistrimin e pronësisë.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 159/2018, i datës 06.06.2018
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të të paditurës, ka gjetur se i
njëjti është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës
së dytë. Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se arsyetimet e gjykatave të
instancave më të ulëta lidhur me aprovimin e kërkesëpadisë së paditëses janë të
drejta dhe të ligjshme, për faktin se pasi që është vërtetuar se paditësja është
pronare e paluajtshmërisë kontestuese në bazë të punës së vlefshme juridikekontratës mbi shitblerjen e regjistruar po ashtu në Regjistrin për të Drejtat e
Pronës së Paluajtshme, andaj edhe kërkesa e paditëses për lirimin e
paluajtshmërisë gjen zbatim në nenin 37 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
Pronësore-Juridike. Pretendimet e të paditurës në revizion se gjykatat e
instancave më të ulëta kanë bërë shkeljen e nenit 6.1 të KEMDNJ-së, të njëjtat
pretendimet gjykata i kishte marrë për bazë pasi që të paditurës i është dhënë
mundësia që t’i shprehë pretendimet e saja para gjykatës, e cila kishte propozuar
prova, dhe se gjykata kishte dëgjuar dëshmitar të propozuara nga e paditura. Sa i
përket pretendimeve lidhur me gjyqvarësinë, dhe po ashtu pretendimeve se
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gjykata është dashur ta vërtetojnë të drejtën e pronësisë, dhe më pas të kërkojnë
lirimin e saj, gjykata i kishte refuzuar si të pabazuara, duke i pranuar vlerësimet
e gjykatave të instancave më të ulëta, të dhëna lidhur me të njëjtat pretendime.
Gjykata Supreme pretendimet e të paditurës lidhur me vërtetimin e kontratës së
shitblerjes; kontratës në gjuhën serbe; aktvendimin e Ministrisë së Financave të
Republikës së Serbisë; analizën e deklaratave të dëshmitarëve dhe palëve
ndërgjyqëse, si dhe pretendimin se pala paditëse është tërhequr nga dëgjimi i
dëshmitarit A.K., ka arsyetuar se të njëjtat pretendime nuk ndikuan për një
vendosje ndryshe, pasi që të njëjtat kanë të bëjnë me vërtetimin e gjendjes
faktike, për të cilat nuk mund të paraqitet revizioni, andaj gjykata në kuptim të
nenit 214 paragrafi 2 i LPK-së, nuk mund t’i shqyrtojë.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Rasti i paraqitur më sipër përfaqëson një rast ku qëndrimi i tri instancave
gjyqësore që kanë vendosur në këtë çështje është unik, dhe me këto vendime
gjyqësore konfirmohet se një prej autorizimeve të pronarit të sendit është e drejta
e pronarit për të kërkuar mbrojtjen gjyqësore për kthimin e sendit nën pushtetin
e tij. Çështja e parë që ngrihet për diskutim në një rast të tillë është se praktika
gjyqësore është në harmoni me konceptin e dispozitave ligjore, se kërkesa që i
referohet kthimit të sendit nuk parashkruhet dhe e njëjta mund të drejtohet ndaj
çdo personi në çfarë do kohe.
Në procedurën gjyqësore për të vendosur lidhur me kërkesën e pronarit për
kthimin e sendit në posedim, është e rëndësishme që gjykata ta konstatojë dhe
provojë si fakt të drejtën e pronësisë së paditësit por e cila nuk duhet të jetë pjesë
e dispozitivit të aktgjykimit, për shkak se autorizimi i pronarit është bazë për të
njohur - pranuar kërkesën për kthimin e sendit në posedim. Edhe në rastin konkret
gjykatat e kanë vlerësuar rrethanën se paditësja është pronare e sendit dhe mbi
bazën e autorizimeve që rrjedhin nga pronësia, e njëjta gjen mbrojtje gjyqësore
lidhur me dorëzimin e sendit.
Një çështje e diskutuar relativisht gjatë në praktikën gjyqësore, e që ka të bëjë
me atë se a mund të ketë ndikim në vendosjen e çështjes sipas padisë së pronarit
për dorëzimin e sendit, kundërshtimi i paraqitur nga i padituri për fitimin e
pronësisë me parashkrim nga ana e tij, në qoftë se i njëjti nuk paraqet kundërpadi
për vërtetimin e pronësisë, në këtë rast ka marrë përgjigje.
Nga përfundimi i kësaj çështje rrjedhë se pretendimi i të paditurit-poseduesit të
sendit se i njëjti e ka fituar pronësinë me parashkrim fitues, në qoftë se nuk
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paraqitur si kërkesë me kundërpadi nuk ka asnjë impakt në vendosjen e çështjes
sipas padisë. Duket se logjika në këtë rast qëndron në atë se sendi i paluajtshëm,
respektivisht pronësia mbi sendin e paluajtshëm, duhet gjithsesi t’i takojë një
titullarit, pra në qoftë se i padituri-poseduesi i sendit nuk paraqet kundërpadi në
procesin e paditësit për vërtetimin e pronësisë, pretendimi i tij për parashkrim
nuk është i vlefshëm. Nga kjo rrjedhë se tek të drejtat absolute që është edhe
pronësia si e drejtë sendore, në një formë mund të konkludohet se parashkrimi si
institut vlen edhe si parashkrim humbës, në qoftë se në të njëjtën procedurë
dikush tjetër me parashkrim fitues e fiton të drejtën mbi sendin e caktuar.
Për t’u vlerësuar pretendimi i të paditurit lidhur me parashkrimin fitues, duhet
gjithsesi që kundërpadia të parashtrohet në procesin e paditësit, apo nëse e njëjta
është parashtruar më herët ose në të njëjtën kohë duhet që t’i bashkohet padisë së
paditësit për dorëzimin e sendit, në të kundërtën pasi që vendimi për dorëzimin
e sendit, në qoftë se kërkesëpadia e paditësit aprovohet dhe vendimi bëhet i
formës së prerë, atëherë në procedurën e re, të iniciuar sipas padisë së të paditurit
për fitimin e pronësisë me parashkrim, ka gjasa që nga ana e gjykatës të
vlerësohet se është ndërprerë afati i parashkrimit, dhe është shuar cilësia e
poseduesit me mirëbesim.
Rasti 26: Zbrazja dhe dorëzimi i lokalit afarist
Përshkrimi i rastit:
Paditësja Këshilli i____________, ka paraqitur padi për zbrazjen dhe dorëzimin
e lokalit afarist, kundër të paditurit I.Ç.
Aktgjykimi Gjykatës Komunale.
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditëses,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“APROVOHET kërkesëpadia e paditëses dhe OBLIGOHET i padituri që ta
zbrazë lokalin afarist te xhamia e ________, me dimensione 8.00 x 5.00, në dy
kate dhe të njëjtat t’ia dorëzojë paditëse”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: fletën poseduese nr____ KK ____; leximin e licencës mbi
regjistrimin e Këshillit ________; leximin e procesverbalit mbi mbajtjen e
mbledhjes të ish Këshillit; leximin e shkresës dërguar Këshillit; leximin e
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vendimit mbi verifikimin e zgjedhjeve të Këshillit; leximin e shkresës së
Bashkësisë Islame dërguar Qeverisë së Përkohshme të Kosovës - Kuvendit
Komunal në ________; leximin e vendimit të Kuvendit të Komunës së _____ komisionit për dëbimin dhe mbrojtjen e pronës shoqërore dhe private; shikimin
e peticionit; leximin e përgjigjes së kryeadministratorit B.K; deklaratat e palëve;
dhe vërejtjen e gjykatës së shkallës së dytë.
Në arsyetim të aktgjykimi ka theksuar se lokali afarist me dimensione 8.00 x 5.00
metra, në dy katet e Xhamisë së ________, është pronë e paditëses, e cila
evidentohet sipas fletës poseduese nr____, dhe sipas vendimit të Komisionit për
evidentimin dhe mbrojtjen e pronës shtetërore dhe private nr____, prej datës
11.10.1999, fakt ky i cili nuk ishte kontestuar as nga i padituri. Ka shtuar se këtu
i padituri është shkarkuar nga detyra e kryetarit të Këshillit ________, nga ana e
Kryesisë së ________, me vendimin nr____, të datës 11.10.1999, dhe se pas
shkarkimit të të paditurit nga detyra e tij si Kryetar i Këshillit, në vend të tij është
emëruar si ushtrues detyre B.S, me aktvendimin nr____, prej datës 21.08.1995.
Tutje ka theksuar se pas shkarkimit të këtu të paditurit, i njëjti ka vazhduar që t’i
shfrytëzojë dhe posedojë lokalet afariste në Xhaminë e ________, edhe sot e
kësaj dite, fakt ky i pa kontestuar as nga palët në procedurë.
Pretendimet si dhe provat materiale të paraqitura nga i padituri si në
procesverbalin nga mbledhja e Këshillit ____________; shkresën dërguar
Bashkësisë ____________; peticionet me nënshkrimet e besimtarëve të qytetit të
____, mbi përkrahjen e ish Këshillit të Bashkësisë Islame në________, në krye
me kryetarin - këtu të paditurin I.Ç, si dhe licencimin mbi regjistrimin e
përkohshëm pranë administratës së përkohshme civile të OKB-së, të njëjtat prova
gjykata nuk i ka marrë për bazë gjatë vendosjes, për shkak se sipas nenit 1 të
Kushtetutës së Bashkësisë Islame, të aprovuar në 1994, e cila është ende në fuqi,
është precizuar saktë se Bashkësia ________, është e vetmja bashkësi e pavarur
fetare myslimane që vepron në Kosovë, andaj regjistrimin e përkohshëm që e ka
bërë i padituri pranë Administratës së përkohshme, i njëjti e ka bërë si person jo
kompetent, çka edhe nga ana e Përfaqësuesit Special të Sekretarit Gjeneral B.K,
është iniciuar procedura për revokimin e licencës, ndërsa sipas dispozitës së nenit
16 të Kushtetutës në fjalë, prona e ________i shërben ekskluzivisht shërbimeve
të saja, dhe nuk mund të përdoret për qëllime të tjera, dhe se shkarkimi i kryetarit
të atëhershëm - këtu të paditurit, është bërë në procedurë të paraparë konform
dispozitave të nenit 42 të Kushtetutës së ____________.

180

PËRMBLEDHJE NGA PRAKTIKA E GJYKATËS SUPREME NË
KONTESTET PRONËSORE

Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 161/2001, i datës 12.07.2001
Gjykata e Qarkut, si gjykatë e shkallës së dytë pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, kishte gjetur se ankesa e të paditurit
është e pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e shkallës së parë.
Ka shtuar se gjykata e shkallës parë nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave
të procedurës kontestimore për të cilat kujdeset sipas detyrës zyrtare, si dhe atyre
të paraqitura në ankesë, dhe po ashtu drejtë ka vërtetuar gjendjen faktike në bazë
të provave që ka administruar, dhe se qëndrimi i saj për shpërnguljen e të paditurit
nga lokali është i drejtë dhe i ligjshëm, të cilin qëndrim e pranon edhe gjykata
ankimore, andaj nga konstatimi i plotë i gjendjes faktike edhe e drejta materiale
është zbatuar në mënyrë të drejtë nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Sa i
përket pretendimeve të të paditurit të paraqitura në ankesë se i njëjti e ka
përkrahjen e xhematit, dhe se duhet përfshirë në padi subjektin juridik, të njëjtat
pretendime gjykata ankimore nuk i kishte marrë për bazë, për shkak se nga provat
ekzistuese në shkresat e lëndës ky fakt është vërtetuar, dhe se nuk ka rëndësi
ekzistimi i certifikatës mbi regjistrimin e Bashkësisë Islame në _____, pasi që
me aktin e Përfaqësuesit Special të Sekretarit Gjeneral B.K, të datës 25.10.2000,
është vërtetuar se është marrë vendim për anulimin e regjistrimit të Bashkësisë
Islame në ________, si subjekt afarist, të bërë nga këtu i padituri.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 102/2002, i datës 13.05.2003
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të të paditurit, ka gjetur se i
njëjti është i pabazuar, duke i vërtetuar kështu aktgjykimet e gjykatave të
instancave më të ulëta.
Ka arsyetuar se Gjykata Supreme i pranon si të drejta dhe të ligjshme vlerësimet
e gjykatave të instancave më të ulëta lidhur me vendosjen meritore sipas
kërkesëpadisë së paditëses, duke e detyruar të paditurin që ta lirojë lokalin afarist,
duke ia dorëzuar paditëses. Ka shtuar se gjykata e shkallë së dytë e ka zbatuar
drejtë të drejtën materiale kur ka vendosur që ta refuzojë ankesën e të paditurit si
të pabazuar, pasi që në nenin 3, paragrafin 1 të Ligjit për Marrëdhëniet Themelore
Pronësore-Juridike parashihet se: “pronari ka të drejtë që sendin e vet ta mbajë,
ta shfrytëzojë dhe ta disponojë në kufijtë e caktuar me ligj”, tutje në paragrafin 2
të nenit të njëjtë përcaktohet se: “secili ka për detyrë të përmbahet nga shkelja e
së drejtës së pronësisë të personit tjetër”, ndërsa sipas nenit 37 paragrafi 1 të të
njëjtit ligj përcaktohet se: “pronari mund të kërkojë me padi nga mbajtësi kthimin
e sendit të caktuar në mënyrë individuale”, andaj duke pasur parasysh që i
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padituri nuk ka paraqitur prova për vërtetimin e bazës juridike të mbajtjes së
lokalit, rrjedhë se gjykatat e instancave më të ulëta drejtë e kanë aplikuar të
drejtën materiale.
Lidhur me pretendimet e të paditurit të paraqitura në revizion se “në këtë çështje
kontestimore si palë e paditur është paraqitur në padi I.Ç., dhe si i paditur ai
është i obliguar t’i kryej veprimet, veprime këto të cilat ai assesi nuk mund t’i
kryej, ngase nuk ka vepruar në emër dhe në llogari të vet, por ai është
përfaqësues legjitim i një subjekti juridik, dhe se ai nuk ka uzurpuar kurrfarë
lokali afarist”, të njëjtat pretendime gjykata i vlerësuar si të pabazë, pasi që në
rastin konkret është fjala për pronësi të paditëses, e që është në shfrytëzim të të
paditurit, andaj edhe nuk është zbatuar në mënyrë të gabuar e drejt materiale në
dëm të të paditurit, pasi që i njëjti i mbanë objektin kontestues në posedim dhe
shfrytëzim pa kurrfarë baze juridike që do të përjashtonte të drejtën e paditëses,
andaj edhe sa i përket thënieve në revizion se aktgjykimi gjykatës së shkallës së
parë është marrë në shkelje të dispozitave nga neni 354, paragrafi 2, pika 11 e
LPK-së, nuk qëndrojnë sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Rasti i përshkuar më sipër është i thjeshtë dhe të tri gjykatat që kanë vendosur
për këtë çështje kanë mbajtur qëndrim unik duke konfirmuar të drejtën e
paditëses, për kthimin e sendit në posedim.
Gjykata Supreme e konfirmon se pronari ka të drejtën që sendin e vet ta mbajë,
ta shfrytëzojë dhe ta disponojë në kufijtë e caktuar me ligj, dhe secili ka për detyrë
që të përmbahet nga shkeljet e së drejtës së pronësisë, pronarit tjetër.
Karakteristikë për mbrojtjen gjyqësore të rastit për kthim në posedim të sendit,
është se e drejta për të kërkuar mbrojtje gjyqësore parimisht nuk lind me krijimin
e raportit juridik, por lind në momentin e shkeljes së të drejtës pronësore. Edhe
në rastin konkret i padituri pronën e paditëses e ka mbajtur sipas funksionit që e
ka pasur tek paditësja, dhe ajo pronë i ishte dhënë në posedim për kohë të caktuar,
dhe sipas vendimit të pronarit.
Në momentin e pushimit të funksionit që ka pasur i padituri dhe parashtrimit të
kërkesës së paditëses për kthimin e sendit, vet fakti i mos pranimit nga ana e të
paditurit për kthimin e sendit, konsiderohet si shkelje e së drejtës së pronësisë.
Dhe sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, referuar dispozitave materialo
juridike, një prej autorizimeve të pronarit është e drejta e kërkimit - kthimit të
sendit individual, duke u nisur nga fakti se i padituri nuk ka bazë juridike për
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mbajtjen e sendit. Edhe në këtë rast pronësia e paditësit nuk ka qenë kontestuese,
por kontestuese ka qenë rrethana e ligjshmërisë së mbajtjes së sendit nga ana e të
paditurit.
Rasti 27: Dorëzimi i paluajtshmërisë në posedim
Përshkrimi i rastit:
Paditësi E.L., ka paraqitur padi për dorëzim të paluajtshmërisë, kundër të
paditurit S.S., me të cilën ka kërkuar që të detyrohet i padituri që paditësit si
pronar t’i kthejë në posedim pjesën e paluajtshmërisë e cila evidentohet si parcelë
kadastrale nr____, fletë posedimi nr____, në sipërfaqe prej 31 m2.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 1821/2004, i datës 18.10.2007
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“APROVOHET kërkesëpadia e paditësit, dhe DETYROHET i padituri që
paditësit si pronar t’i kthejë në posedim pjesën e paluajtshmërisë e cila
evidentohet si parcelë kadastrale nr____, fletë posedimi nr____, në sipërfaqe
prej 31 m2...”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: është dëgjuar dëshmitari S.S.; leximi i mendimit të ekspertit të
Inxhinierisë; deklarata nr____, të datës 30.07.1998; dëftesa nr____, mbi
pranimin e shumës prej 2.000 DM, nga ana e D.J; letra dërguar S.S; dhe është
bërë shikimi në fletën poseduese.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nga dëgjimi i dëshmitarit është
vërtetuar se i padituri para se ta ndërtojë shtëpinë e tij ka ekzistuar një rrugicë në
të cilën ka mundur të kalohet vetëm me karrocë, dhe i padituri është marrë vesh
me vëllanë e paditësit, i cili edhe i ka lejuar të paditurit që mbi këtë rrugicë ta
ndërtojë shtëpinë, kurse në anën tjetër ta rregullojë rrugën që të mund paditësi të
shkojë në paluajtshmërinë e tij. Tutje ka shtuar se për këtë rrugë, ish pronarja D.J,
me datë 30.07.1998, të paditurit i ka paguar shumën prej 2.000 DM, e që më vonë
ish pronarja ia ka shitur këtë rrugë të paditurit, çmimin e të cilës e ka paguar i
padituri, dhe më pas e ka ndërtuar shtëpinë. Po ashtu ka theksuar se në vitin 2002,
nga paditësi ka marrë një letër, ku më pas i padituri e ka thirrur në telefon, me
ç’rast paditësi e kishte pyetur për çmimin e shtëpisë, dhe se i padituri ia kishte
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caktuar çmimin prej 400.000 DM, mirëpo të njëjtit nuk kishin arritur
marrëveshje.
Me dëgjimin e ekspertit gjykata kishte vërtetuar se paditësi posedon ngastrën nr.
3058/13, në sipërfaqe prej 0.03.10 ha, dhe se atë nën objekt 0.00.66 ha, dhe oborr
0.02.44 ha, e cila më parë ka pasur dalje në rrugën “________”, në gjerësi prej
1.79 metra, ndërsa paluajtshmëria e të paditurit gjendet në jug-lindje për nga
rruga “________”, dhe evidentohet si parcelë kadastrale nr____, në sipërfaqe
prej 0.01.24 ha, nën objekt 0.00.33 ha, dhe oborr 0.00.91 ha. Këtë paluajtshmëri
i padituri e kishte bartur gjatë vitit 1998, dhe kishte ndërtuar objektin e tipit P+1,
me dimensione nga veriu në gjerësi prej 17.00 metra, nga lindja në gjerësi prej
8.10 metra, nga jugu në gjatësi prej 17.00 metra, dhe nga perëndimi në gjerësi
prej 9.20 metra. Tutje, eksperti kishte deklaruar se i padituri me ndërtimin e
shtëpisë e kishte dëmtuar paditësin në sipërfaqe prej 31 m2.
Ka shtuar se në bazë të dispozitës së nenit 20 të Ligjit mbi Marrëdhëniet
Themelore Pronësoro-Juridike në të cilin parashihet se: “e drejta e pronësisë
fitohet sipas ligjit, në bazë të veprimit juridik dhe me trashëgimi ose në bazë të
vendimit të organit shtetëror në kushte dhe mënyrë të paraparë me ligj”, i
padituri nuk e ka dëshmuar para gjykatës asnjë nga bazat e vlefshme juridike
sipas të cilës do të kishte të drejtën e pronësisë, e si pasojë e kësaj edhe të drejtën
e posedimit të paluajtshmërisë kontestuese, e cila është pasuri e huaj, dhe mund
të posedohet dhe shfrytëzohet vetëm nëse për një gjë të tillë ekziston pëlqimi
shprehimor i pronarit të pasurisë. Andaj në rastin konkret në kuptim të nenit 72,
paragrafit 2 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike në të cilin
parashihet se:
“posedimi është me mirëbesim po që se mbajtësi nuk e di ose nuk mund të dijë se
sendi që e mbanë nuk është i tij”, i padituri nuk mund të kualifikohet as si
posedues me mirëbesim i paluajtshmërisë, ngase ai që nga fillimi e ka ditur se
sendin që e mbanë nuk është i tij.
Ndërsa paditësi si pronar, posedon provë mbi pronësinë - objekt kontesti, gjë që
paraqet bazë të fortë juridike edhe për të drejtën e posedimit, për ç’arsye gjykata
në kuptim të nenit 73, paragrafit 1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
Pronësoro-Juridike në të cilin përcaktohet se: “trashëgimtari bëhet mbajtës në
momentin e vdekjes së trashëgimlënësit, pa marrë parasysh se kur e ka fituar
zotërimin faktik të sendit”, përfundoi se posedimi i paditësit në paluajtshmërinë
kontestuese do të ishte i ligjshëm ngase mbështet në bazë të plotfuqishmërisë
juridike që nevojitet për të fituar të drejtën e pronësisë ku në dispozitën e nenit
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37 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike përcaktohet se:
“Pronari mund ta kërkojë me padi nga mbajtësi kthimin e sendit të caktuar në
mënyrë individuale. Pronari mund të provojë se mbi sendin kthimin e të cilit e
kërkon ka të drejtën e pronësisë dhe se sendi gjendet nën zotërimin faktik të të
paditurit, dhe e drejta e paraqitjes së padisë nga paragrafi 1 i këtij neni nuk
parashkruhet”, andaj paditësi paluajtshmërinë nuk e ka fituar me forcë, mashtrim
apo me keqpërdorim.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 432/2008, i datës 28.10.2011
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurit
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nga kjo gjendje e konstatuar faktike
nga gjykata e shkallës së parë, gjykata ankimore vlerëson se aktgjykimi i atakuar
është rrjedhojë e vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, si dhe
zbatimit të drejtë të së drejtës materiale, andaj edhe si i tillë është vërtetuar,
ndërsa sa i përket thënieve ankimore se aktgjykimi përmban shkelje esenciale
nga dispozitat e nenit 354, paragrafit 1 pika 14 e LPK-së, ka shtuar se të njëjtat
janë të pabazuara, për shkak se aktgjykimi ankimor është i kuptueshëm dhe i
përshtatshëm për përmbarim, arsyetimi i aktgjykimit është në pajtueshmëri me
dispozitivin si dhe gjykata ka paraqitur arsye të plota dhe të kuptueshme për të
gjitha faktet të cilat kanë qenë me rëndësi për gjykimin e drejtë të kësaj çështje
kontestimore.
Lidhur me pretendimet ankimore se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka
aplikuar të drejtën materiale, këto pretendime gjykata ankimore i ka refuzuar si
të pabazuara, për shkak se gjykata drejtë i ka aplikuar dispozitat e nenit 37 të
Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike, pasi që fillimisht në
mënyrë të drejtë ka vërtetuar se paditësi është pronar i paluajtshmërisë
kontestuese, dhe se kjo paluajtshmëri si e tillë është në posedim faktik të të
paditurit pa bazë të vlefshme juridike
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 22/2013, i datës 11.07.2013
Gjykata Supreme duke vendosur sipas revizionit të të paditurit ka gjetur se i njëjti
është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
dytë.
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Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se edhe pse thëniet në revizion janë se
aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë përmban shkelje esenciale të dispozitave
të procedurës kontestimore të njëjtat pala në revizion nuk i ka arsyetuar, ndërsa
Gjykata Supreme i ka vlerësuar vetëm shkeljet esenciale të cilat shqyrtohen sipas
detyrës zyrtare, e për të cilat ka gjetur se aktgjykimi nuk përmban shkelje.
Sa i përket pretendimeve në revizion se paluajtshmëria - objekt kontesti deri në
vitin 2000, ka figuruar në emër të të atit të paditësit, dhe se paditësi nuk ka
reaguar deri në vitin 2004, andaj edhe kështu është bërë konvalidimi i
marrëveshjes, të njëjtat pretendime gjykata i ka refuzuar si të pabazuara, kjo për
shkak se i padituri nuk ka pas asnjë marrëveshje me paditësin si pronarë, e as
bazë ligjore në bazë të të cilës do ta kishte fituar të drejtën e ndërtimit të shtëpisë
në paluajtshmërinë e paditësit, andaj edhe e drejta materiale është zbatuar në
mënyrë të drejtë dhe nga thëniet në revizion nuk vihet në dyshim bazueshmëria
dhe ligjshmëria e aktgjykimeve të gjykatave të instancave më të ulëta.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Rasti i përshkruar më sipër është rast i zakonshëm dhe mbështetet në kërkesën e
pronarit për dorëzimin e sendit - pronës, e cila është aprovuar nga gjykata e
shkallës së parë dhe është konfirmuar nga gjykata e shkallës së parë dhe gjykatës
së shkallës së tretë.
Në këtë çështje na paraqitet si specifike përmbajtja e kërkesës për shkak se është
kërkuar dorëzimi i një pjese - ngastrës kontestuese, dhe është shumë me rëndësi
që të kihet në vëmendje se në rastet kur kërkohet dorëzimi i një pjese të pronës
kontestuese, gjykata duhet të kujdeset që dispozitivi i vendimit gjyqësor të jetë i
rregullt dhe rrjedhimisht i përmbarueshëm. Pra, në një procedurë të tillë është e
domosdoshme që gjykata ta bëjë matjen e pjesës së ngastrës me ndihmën e
ekspertit të gjeodezisë i cili në raportin e tij me shkrim duhet t’ia paraqesë
gjykatës në mënyrë të saktë të dhënat për identifikimin, matjen, përshkrimin e
kufizimit - shtrirjen, dhe sipërfaqen, për shkak se në dispozitivin e vendimit
gjyqësor duhet domosdoshmërisht të shënohet se pjesa e ngastrës që dorëzohet
me cilat ngastra, respektivisht me cilat pjesë të ngastrave kufizohet, dhe për këtë
kufizim duhet të paraqiten të dhënat lidhur me gjatësinë dhe gjerësinë e pikave
kufizuese.
Në qoftë se në procedurën gjyqësore pas marrjes së provës me ekspertizë, pala
paditëse nuk e bënë precizimin e kërkesëpadisë, është e detyruar gjykata që ta
kthejë padinë në plotësim me urdhër që paditësi ta saktësojë kërkesën në mënyrë
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që nëse e njëjta do të jetë e themeltë, vendimi të jetë i përmbarueshëm, por në
çdo rast kërkesa duhet të jetë e saktësuar, pavarësisht nëse do të përmbarohet, për
shkak se në këtë mënyrë identifikohet objekti i çështjes së gjykuar për të
ardhmen. Zakonisht në raste të tilla në fazën e shqyrtimit paraprakë të padisë,
gjykata nuk mund ta kthejë padinë në plotësim, për shkak se paditësi në atë fazë
të procedurës nuk disponon me të dhënat për kufizimin e pronës kontestuese. Për
nevojat e procedurës gjyqësore duhet të theksohet se në çdo rast kur marrja e
provës me ekspertizë është e domosdoshme, gjykata mund ta marrë provën edhe
sipas detyrës zyrtare, por duke e detyruar paraprakisht palën me interes juridik
për deponimin e shpenzimeve të procedurës.
Përndryshe, kjo kërkesëpadi me rastin e aprovimit nga ana e gjykatës është
arsyetuar në kontekstin e autorizimeve që ka pronari për të kërkuar kthimin e
sendit nga çfarë do subjekti tjetër. Në rastin konkret pretendimet e të paditurit se
ka pasur një marrëveshje me vëllanë e paditësit dhe ajo marrëveshje është
konvaliduar duke i krijuar kështu bazën juridike të paditurit për posedimin e
sendit, nga ana e gjykatave është konsideruar si pretendim i pathemeltë. Kjo për
shkak se mënyra e fitimit të pronësisë është përcaktuar me dispozita ligjore
imperative dhe asnjë bazë tjetër nuk mund të jetë e vlefshme përveç atyre që
njeh ligji materialo-juridik.
Rasti 28: Lirim dhe dorëzim i pronës
Përshkrimi i rastit:
Paditësit A.Q, B.I dhe A.K kanë paraqitur padi për dorëzim për lirim të pronësisë,
kundër të paditurës Sh.M, me të cilën kanë kërkuar që të urdhërohet e paditura
që të largohet nga hapësira e bodrumeve që gjenden në pjesën jugore të ndërtesës
banesore, ________, Objekti ____, hyrja 3, të liroj nga njerëzit dhe sendet dhe
t’ua dorëzoj në posedim dhe shfrytëzim paditësit A.Q, hapësirën e bodrumit nr.
1 në sipërfaqe prej 19 m2, paditësit B.I, hapësirën e bodrumit nr. 3 në sipërfaqe
prej 16.80 m2 dhe paditësit A.K, hapësirën e bodrumit nr. 4 në sipërfaqe prej
14.00 m2 dhe tualetin në këtë hapësire në sipërfaqe prej 3.6 m2.
Aktgjykimi i Gjykatës Themelore C. nr. 289/12, i datës 17.12.2012
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
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“APROVOHET NË TËRËSI, kërkesëpadia e paditësve A.Q, B.I dhe A.K, të
gjithë nga Prishtina, URDHEROHET e paditura Sh.M, nga ________, që të
largohet nga hapësira e bodrumeve që gjenden në pjesën jugore të ndërtesës
banesore, ________, Objekti C____, hyrja 3, të liroj nga njerëzit dhe sendet
dhe të ju dorëzoj në posedim dhe shfrytëzim paditësit A.Q, hapësirën e bodrumit
nr.___ në sipërfaqe prej 19 m2, paditësit B.I., hapësirën e bodrumit nr____në
sipërfaqe prej 16.80 m2 dhe paditësit A.K., hapësirën e bodrumit nr____në
sipërfaqe prej 14.00 m2 dhe tualetin në këtë hapësire në sipërfaqe prej 3.6 m2,
sipas skicës së matjeve të ekspertit, në afat prej 15 ditësh nga marrja e
aktgjykimit e nën kërcenim të përmbarimit me dhunë”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: kontratën e shitblerjes të lidhur në mes të paditësit B.I, në
cilësinë e blerësit dhe R.T, në cilësinë e shitëses të vërtetuar në Gjykatën
Komunale në ________ me dt. 31.01.2002, Vr. nr________, kontratën mbi
shfrytëzimin e banesës numër ____, dt.11.12.1985, kontratën mbi shitblerjen e
vërtetuar në Gjykatën Komunale në ________, numër ________, vendimin e
datës 26.02.1985, nr. ____mbi ndarjen e banesës, kontratën mbi shitblerjen e
banesë dt. 19.04.2002, numër ________dhe ekspertizën e eksperti të gjeodezisë
Q.H, e datës 12.01.2009.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se në bazë të ekspertizës së gjeodezisë ka
vërtetuar se sipërfaqja e përgjithshme e bodrumeve është 53.40 m2, të cilën e ka
në posedim e paditura dhe të cilën e ka shndërruar në banesë. Bodrumet e
shndërruara në banesë kanë këtë radhitje: një paradhomë, një banjë, një kuzhinë,
një dhomë të ditës dhe një dhomë gjumi dhe një tarracë e hapur nga ana lindore
e bodrumit.
Ka shtuar se nuk ka qenë kontestuese në mes të palëve së paditësit sipas
kontratave mbi shitblerjen e banesave e kanë edhe nga një bodrum, mirëpo në
kontratë nuk përcaktohet sipërfaqja e bodrumeve apo pjesa e bodrumit të cilën
duhet ta kenë paditësit. Kontestuese nga e paditura ka qenë legjitimiteti aktiv i
paditësve si bashkëndërgjyqës unik.
Gjykata ka vlerësuar fillimisht pretendimin e të paditurës për mungesën e
legjitimitetit aktiv të paditësve si bashkëndërgjyqës unik dhe ka vlerësuar së
paditësve nuk u mungon legjitimitet aktiv si bashkëndërgjyqës unik pasi që në
rastin konkret natyra e raportit material juridik dikton vendosje të njëjtë për të
gjithë paditësit. Në rastin konkret kërkesat e paditësve nuk atakohen nga njëra
tjetra as sa i përket të drejtës në raport me të paditurën e as sa i përket kërkesës
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reale për pjesën dhe sipërfaqen e bodrumeve. Ky pretendim i të paditurës nga ana
e gjykatës nuk është pranuar edhe për faktin se nga e paditura vetëm është
kontestuar legjitimiteti aktiv i paditësve pa theksuar se kush mund ta ketë këtë
cilësi.
Gjykata nuk e ka pranuar pretendimin e palëve ndërgjyqësore së në rastin
kontestues të aplikohen dispozita e Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera
Sendore, pasi që sipas vlerësimit të gjykatës në rastin konkrete aplikohen
dispozita e Ligjit Mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore (LMTHJP),
ku në dispozitën e nenit 20 të LMTHJP-së, përcaktohet se e drejta e pronësisë
fitohet ne bazë të ligjit, në bazë të veprimit juridik, me trashëgimi ose me bazë
të vendimit të organeve shtetërorë. Ndërsa me dispozitën e nenit 72 paragrafi 1
të po këtij Ligji, është paraparë se posedimi është i ligjshëm, po që se mbështetet
në bazën e plotfuqishme juridike, që nevojitet për të fituar të drejtën e
pronësisë, dhe nëse nuk është fituar me forcë, me mashtrim apo me keqpërdorim
të besimit. Në rastin konkret, gjykata ka gjetur se posedimi i të paditurës në
bodrumet kontestuese është i paligjshëm në kuptim të dispozitës së nenit 72
paragrafi1 të LMTHJP-së, pasi që nuk mbështetet në kurrfarë baze juridike. Ka
shtuar se sipas dispozitës së 37 al 1 e LMTHJP-së, është paraparë së: “pronari
mund të kërkoj me padi nga mbajtësi kthimin e sendit të caktuar në mënyrë
individuale”.
Gjykata ka vlerësuar së kërkesëpadia e paditësve është e bazuar në kuptim të
dispozitave të cituara, për shkak se paditësit kanë provuar të drejtën e pronësisë
në bodrumin kontestues, ndërsa kërkesat individuale për pjesë të caktuara të
bodrumit është në pajtim me të drejtën që rrjedhë nga e drejta e pronësisë sidomos
në rastin kur kërkesat e paditësve sa i përket pjesës dhe sipërfaqes së bodrumeve
nuk atakohen në mes tyre.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 2228/2013, i datës 19.11.2015
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurës
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se pas ekzaminimit të aktgjykimit të
atakuar, gjykata ankimore gjeti se i njëjti nuk është i përfshirë në shkelje
thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, për të cilat kjo gjykatë
kujdesët sipas detyrës zyrtare, ndërsa pretendimet ankimore të cilat tregojnë për
shkelje thelbësore të dispozitave të LPK-së, nga neni 182 paragrafi 2 pika n), janë
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të pabazuara, sepse aktgjykimi i atakuar në masë të mjaftueshme është i qartë dhe
i arsyetuar, dispozitivi i të njëjtit është i kuptueshëm dhe në pajtim me arsyet e
fakteve thelbësore të dhëna në arsyetim, kurse arsyet e fakteve thelbësore janë në
lidhje logjike me provat e administruara.
Sa u përket pretendimeve ankimore me të cilat kontestohet e drejta e pronësisë
së paditësve ndaj bodrumit, të njëjtat pretendimet i ka refuzuar si të pabazuara,
sepse fjala është për lokalet e përbashkëta që përfaqësojnë pronësinë e katit, dhe
u përkasin pronarëve të banesave. Po ashtu pretendimet ankimore që tregojnë për
mosveprim të gjykatës sipas urdhrit të Gjykatës së Qarkut të dhënë me
aktvendimin Ca. nr.________, të datës 12.01.2012, i ka refuzuar si të pabazuara,
për shkak se gjykata e shkallës së parë ka identifikuar çdo bodrum, që duhet t’iu
dorëzohet paditësve, dhe përveç kësaj nuk do të kishte pengesa për përmbarimin
e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, edhe sikur të mos ishte bërë kjo, pra
edhe sikur të ishte fjala për një lokal të vetëm, sepse secili nga paditësit ka të
drejtën e pronësisë së katit ndaj të njëjtit, në proporcion me madhësinë e banesës,
pronar i së cilës është.
Lidhur me pretendimet për gjendjen faktike, të njëjtat po ashtu i ka refuzuar si të
pabazuara, për shkak se gjykata e shkallës së parë e ka vërtetuar drejtë dhe në
masë të mjaftueshme në bazë të provave të administruara, ndërsa lidhur me
pretendimet ankimore se aktgjykimi i atakuar është marrë në zbatim të gabuar të
së drejtës materiale, të njëjtat pretendime nuk qëndrojnë ngase gjykata e shkallës
së parë ka përfunduar drejtë se paditësit si pronar të banesave në pajtim me nenin
19 të Ligjit Mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore (LMTHJP), kanë të
drejtën e përbashkët të pronësisë ndaj pjesëve të përbashkëta të ndërtesës, në të
cilën bie edhe bodrumi, dhe se shfrytëzimi i përbashkët i lokalëve mund të
rregullohet me marrëveshje, andaj meqenëse paditësit janë pajtuar për mënyrën
e shfrytëzimit të lokaleve të përbashkëta, atëherë në mënyrë të pabazuar tregohet
në ankesë pretendimi se gjykata e shkallës së parë ka zbatuar gabimisht dispozitat
e nenit 20 dhe 37 të LMTHJP-së.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 57/2016, i datës 16.03.2016
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit së të paditurës, ka gjetur se i
njëjti është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës
së dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se objekt shqyrtimi në këtë gjykatë ishin
pretendimet e revizionit për shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës
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kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika n), të cilat sipas revizionit qëndrojnë
në atë se të dy aktgjykimet përmbajnë dispozitiv të paqartë dhe të papërshtatshëm
për përmbarim, pasi që pjesët e paditësve në bodrumin kontestues nuk janë
caktuar me kontratë, ndërsa në dispozitiv në favor të paditësve është caktuar
lirimi i pjesëve të këtij bodrumi në pjesë të caktuara, edhe pse këto pjesë të
bodrumit nuk janë paraparë me kontratat e tyre për shitblerjen e banesave
përkatëse të tyre.
Të njëjtat pretendimet Gjykata Supreme i ka vlerësuar si të pabazuara, për faktin
se dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë dhe asaj të dytë është i
qartë, dhe i përshtatshëm për përmbarim, dhe si i tillë nuk përfshihet me të meta
të cilat këto aktgjykime do t’i kishin bërë të kundërligjshme. Përkundrazi në
dispozitivin dhe arsyetimin e tyre janë precizuar saktë se cilat pjesë të këtij
bodrumi e paditura është detyrohet që paditësve t’ua lirojë, duke qartësuar se me
këtë, bodrumi kontestues duhet të lirohet në tërësinë e tij, dhe paditësve t’iu
dorëzohet në shfrytëzim dhe disponim të lirë.
Ka shtuar se e paditura duhet ta lirojë në tërësi bodrumin kontestues, pasi që ajo
nuk disponon me këtë bodrum sipas një vendimi të ligjshëm të organit shtetëror,
dhe se nuk ka leje të caktuar për banim në këtë bodrum, as për adaptimin dhe
meremetimin e tij, dhe për më tepër e paditura nuk disponon as me pëlqimin e
banorëve të ndërtesës ku gjenden banesat e paditësve, për të jetuar dhe banuar në
bodrumin e kësaj ndërtese.
Nga arsyet e dhëna, gjykata e revizioni i ka refuzuar edhe pretendimet tjera të
revizionit përkitazi me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, ngase gjykatat
e instancave më të ulëta me të drejtë i kanë mbështetur aktgjykimet e tyre në
dispozitat e nenit 19, 20 dhe 37 të Ligjit Mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike
Pronësore (LMTHJP).
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkruar më sipër ekzistojnë disa specifika për shkak se
kërkesëpadia i referohej dorëzimit të podrumeve, të cilat kanë qenë të
përshkruara si pronësi e paditësve në kontrata e shitblerjes së banesave që
gjenden në ndërtesën e njëjtë. Në rastin konkret ekziston një specifik për shkak
se gjykata e shkallës së parë pronësinë e paditësve mbi bodrumet e ka provuar si
fakt, por duke u mbështetur vetëm në kontratat mbi shitblerjen e banesave, për
shkak se në kohën e zhvillimit të kontestit nuk ka qenë funksional sistemi i
librave publik për bartjen dhe regjistrimin e pronësive mbi banesat. Përveç kësaj
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në kontratat mbi shitblerjet e banesave, bodrumet janë identifikuar përmes
sipërfaqes dhe numrit të bodrumit, andaj në procedurën e lirimit të të njëjtave
gjykata në dispozitivin e aktgjykimit e ka bërë përshkrimin e bodrumeve në
formën e njëjtë, siç kanë qenë të përshkruara bodrumet në kontratën mbi
shitblerjen e banesave. Kjo mënyrë e përshkrimit nuk është konsideruar pengesë
për zhvillimin e procedurës, dhe rrjedhimisht edhe për përmbarimin e vendimit,
për shkak se paditësit nuk kanë pasur kontest mes tyre për pjesët e bodrumit, për
shkak se janë paraqitur në cilësinë e paditësve (bashkëndërgjyqësia unike),
ndërsa të gjitha kërkesat kanë qenë të drejtuara ndaj të paditurit të njëjtë, për të
cilin gjykata ka gjetur se nuk ka bazë ligjore për mbajtjen në posedim të
bodrumeve kontestuese.
Një çështje e rëndësishme e trajtuar nga ana e gjykatës është edhe prapësimi për
mungesën e legjitimitetit real aktiv për paditësit, të cilin pretendim gjykatat e
kanë konsideruar të pathemeltë, për shkak se paditësit në këtë çështje kontestuese
kanë kërkuar mbrojtje gjyqësore në cilësinë e pronarëve të bodrumeve
kontestuese.
Rasti 29: Lirim i banesave nga njerëzit dhe sendet
Përshkrimi i rastit:
Paditësja Ndërmarrja ________ ka paraqitur padi për lirimin e banesave, kundër
të paditurve S.S, F.B, N.D, R.S, N.V, M.P, dhe R.R, me të cilën ka kërkuar që të
detyrohen të paditurit që paditëses t’ia lirojnë banesat nga njerëzit dhe sendit të
cilat gjenden në objektin banesor në rrugën “________” lam ____, hyrja ____.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 401/07, i datës 26.03.2012
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditëses,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“APROVOHET NË TËRESI SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditëses
Ndërmarrja ________, DETYROHEN të paditurit që paditëses te ja lirojnë
banesat nga njerëzit dhe sendit të cilat gjenden ne objektin banesor në rrugën
“________” lam ____, hyrja____, si në vijim: i padituri F.B, nga ________, ta
liroj banesën nr____, në sipërfaqe prej 48.30m2, e cila gjendet në objektin
banesor, Rr.” ________” lam, ____, hyrja ____, i padituri S.S, nga ________,
ta liroj banesën nr.2,në sipërfaqe prej 90.55 m2, e cila gjendet në objektin
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banesor, Rr.” ________” lam, ____, hyrja ____, i padituri N.D, nga ________,
ta liroj banesën nr____,në sipërfaqe prej 48.30m2, e cila gjendet në objektin
banesor, Rr.” ________” lam, IV, hyrja ____, i padituri R.S, nga ________, ta
liroj banesën nr____, në sipërfaqe prej 90.55 m2, e cila gjendet në objektin
banesor, Rr.” ________” lam, ____, hyrja ____, i padituri N.V, nga ________,
ta liroj banesën nr____, në sipërfaqe prej 90.55 m2, e cila gjendet në objektin
banesor, Rr.” ________” lam, ____, hyrja ____ i padituri M.P, nga ________,
ta liroj banesën nr____, në sipërfaqe prej 48.30 m2, e cila gjendet në objektin
banesor, Rr.” ________” lam, ____, hyrja ____ dhe i padituri R.R, nga
________, ta liroj banesën nr____, në sipërfaqe prej 90.55 m2, e cila gjendet në
objektin banesor, Rr.” ________” lam, ____, hyrja ____, në afat prej 15 ditësh
nga marrja e aktgjykimit nën kërcenim të përmbarimit me dhunë”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: vërejtjen e paditëses për të paditurit, aktvendimin numër ____,
listat e bashkuesve të mjeteve, artikulli i dt. 30.04.2010 sipas gazetarit M.B,
procesverbalin numër ____dt. 16.06.1995, kontratën numër 459 dt. 16.01.1997,
kontratën numër ____ dt. 10.09.2003, aktgjykimin dt. 27.12.2002 nr________
dhe aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut ____ AC. nr________ dt. 23.06.2005.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nuk ka qenë kontestuese në mes të
palëve së të paditurit janë vendosur pa bazë ligjore në banesat kontestuese dhe
atë për shkak të strehimit pas luftës në Kosovë. Kontestuese ka qenë çështja e
legjitimitetit aktiv të paditëses, për të cilën gjykata ka gjetur në bazë të provave
të administruara së paditësja ka legjitimitet aktiv në këtë çështje juridike
kontestuese.
Gjykata në bazë të provës së administruar dhe atë aktvendimin numër ________,
dt. 19.10.1992, ka gjetur së paditëses i është lejuar ndërtimi i objektet në të cilin
gjenden banesat kontestuese. Gjithashtu në bazë të listës së prezantuara nga
paditësja ka vërtetuar se personat e interesuar kanë bërë bashkimin e mjeteve për
ndërtimin e objektit afarist banesor, në rastin konkret objektit ku gjenden banesat
kontestuese.
Me dispozitën e nenit 20 të LMTHJP-së, është paraparë se e drejta e pronësisë
fitohet në bazë të ligjit, në bazë të veprimit juridik, me trashëgimi ose me bazë të
vendimit të organeve shtetërore. Ndërsa me dispozitën e nenit 72, paragrafit 1 të
po këtij Ligji, është paraparë se posedimi është i ligjshëm, po që se mbështetet
në bazën e plotfuqishme juridike, që nevojitet për të fituar të drejtën e pronësisë
dhe nëse nuk është fituar me forcë, me mashtrim apo me keqpërdorim të besimit.
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Në rastin konkret, gjykata ka gjetur se posedimi i të paditurve në banesat
kontestuese është i paligjshëm në kuptim të dispozitës së nenit 72, paragrafit 1 të
LMTHJP-së, pasi që nuk mbështetet në kurrfarë baze juridike.
Ka shtuar se të paditurit nuk kanë bazë juridike për posedim të banesave
kontestuese, ngase pasuria e huaj mund të shfrytëzohet apo të përdoret, vetëm
nëse për një gjë të tillë ekziston pëlqimi shprehimor i pronarit të pasurisë, apo
nëse ka ndonjë bazë juridike për këtë. Fakti eventual se të paditurit kanë nevojë
strehimi, atyre nuk i siguron të drejtën që të posedojnë me pronën e tjetrit. Tutje
ka shtuar se të paditurit nuk kanë mundësi të kualifikohet as si posedues me
mirëbesim në kuptim të nenit 72, paragrafit 3 të LMTHPJ-së, ngase ata e kanë të
ditur se sendi, gjegjësisht banesat kontestuese nuk janë të tyre, ndërkaq paditësja
e ka lejen e ndërtimit valide dhe ka ndërtuar objektin derisa nuk është penguar ta
përfundoj nga rrethanat e luftës, çka paraqet bazë të qëndrueshme dhe të fortë
juridike për të drejtën e posedimit të të njëjtës, andaj edhe ka vendosur që
kërkesëpadinë e paditëses ta miratoj në tërësi si të bazuar.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 4522/2012, i datës 10.06.2013
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurve
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nga kjo gjendje e çështjes kjo gjykatë
e ka vlerësuar përfundimin e gjykatës së shkallës së parë dhe ka gjetur se i njëjti
është i drejtë dhe i bazuar, dhe se ka mbështetje në provat e zhvilluara dhe në
shkresat e lëndës, dhe po ashtu janë dhënë arsye të justifikueshme të cilat i ka
pranuar edhe gjykata ankimore. Po ashtu ka shtuar se kjo gjykatë konsideron se
gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë shkelje të dispozitave të procedurës
kontestimore për të cilat kjo gjykatë kujdesët sipas detyrës zyrtare, dhe se
gjendjen faktike e ka vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, dhe po ashtu edhe
e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë.
Ka shtuar se sa i përket pretendimeve ankimore, të njëjtat i ka vlerësuar si të
paqëndrueshme, siç është pretendimi ankimor i të paditurit të parë përkitazi me
kundërpadinë e datës 20.02.2012, për të cilën gjykata e shkallës së parë nuk ka
vendosur duke theksuar se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me kundërpadi,
por me padi të veçantë të ushtruar nga i padituri i parë, kundërpaditëses, andaj
nuk kemi të bëjmë me kundërpadi të ushtruar në mbështetje të nenit 256 të LPKsë.
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Të pabazuara i ka refuzuar pretendimet lidhur me legjitimitetin aktiv të paditëses,
për shkak se paditësja është pjesëmarrëse e raportit materialo-juridik, nga i cili
ka lindur kontesti civilo-juridik si palë ndërgjyqësore.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 296/2013, i datës 06.12.2013
Gjykata Supreme duke vendosur sipas revizionit të të paditurve ka gjetur se i
njëjti është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës
së dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se duke u nisur nga kjo gjendje e çështjes
ka gjetur se gjykatat e instancave më të ulëta duke vërtetuar drejtë dhe në mënyrë
të plotë gjendjen faktike, drejtë i kanë zbatuar dispozitat e procedurës
kontestimore dhe të drejtën materiale, kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditëses
është e bazuar, dhe se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, dhe ai i të dytës
nuk janë përfshirë në shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore për të
cilat kjo gjykatë kujdesët sipas detyrës zyrtare.
Ka shtuar se aktgjykimi i goditur është rrjedhojë e zbatimit të drejtë të dispozitave
materiale, sepse të paditurit banesat kontestuese i posedojnë pa bazë ligjore,
andaj e drejta e paditëses si pronare që të kërkojë kthimin e paluajtshmërisë së
vet nga jo pronarët të cilët këto paluajtshmëri i mbajnë në posedim pa bazë
juridike, mbështetet në dispozitat e nenit 3 dhe 37 paragrafi 2 të Ligjit mbi
Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike. Po ashtu me nenin 72 paragrafi 1
të këtij ligji, parashihet se: “posedimi është i ligjshëm po që se mbështetet në
bazën e plotfuqishme juridike që nevojitet për ta fituar të drejtën e pronësisë,
nëse nuk është fituar me forcë, mashtrim ose me keqpërdorim të besimit”, andaj
të paditurit nuk kanë kurrfarë baze të vlefshme juridike në patundshmëritë
lëndore, sipas të cilës kishin për të pasur të drejtën e pronësisë, dhe si pasojë e
kësaj edhe të drejtën e posedimit në paluajtshmëritë kontestuese.
Sa i përket pretendimeve në revizion se paditësja nuk ka legjitimitet për të
kërkuar lirimin dhe dorëzimin e banesave kontestuese, të njëjtat pretendime
gjykata i ka vlerësuar si të papranueshme, për faktin se paditësja është investitore
e banesave kontestuese dhe mbi këtë bazë ka të drejtën për të kërkuar lirimin dhe
dorëzimin e banesave në fjalë nga të paditurit, të cilët këto banesa i posedojnë pa
kurrfarë baze të vlefshme juridike.
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Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkruar më sipër si karakteristikë e vendimit mund të identifikohet
në radhë të parë bashkimi i kërkesëpadisë dhe i subjekteve, për shkak se paditësja
ka parashtruar disa kërkesa ndaj disa subjekteve , mirëpo pozita procedurale e të
paditurve në këtë rast nuk është bashkëndërgjyqësi e domosdoshme, por është
bashkëndërgjyqësi e thjeshtë, respektivisht formale, për shkak se rasti i drejtuar
ndaj të gjithë bashkëndërgjyqësve rrjedhë nga rrethana faktike dhe juridike
esencialisht të njëjta. Në raste të tilla është e rëndësishme që në radhë të parë
gjykata e çështjes të jetë gjykatë kompetente lëndore dhe territoriale për të gjitha
kërkesat, dhe pastaj kërkesëpadia të parashtrohet sa i përket petitumit në formë
konkrete për secilin subjekt të paditur.
Në rastin konkret të gjitha gjykatat që kanë vendosur në këtë çështje juridike
kontestuese kanë arritur në konkluzionin se të paditurit i mbajnë pa bazë juridike
banesat - objekt kontesti, dhe paditësja në cilësinë e pronares është e autorizuar
që të kërkojë kthimin e sendit në posedim nga cili do subjekt. Në rastin konkret
edhe për këtë çështje vlen rregulli se e drejta e pronarit është e karakterit absolut
dhe efekti i saj është erga omnes , pra shtrihet ndaj të gjithëve, në kuptimin që të
gjithë subjektet janë të detyruar të mos marrin veprime ndaj pronarit, pra
detyrimet e të tjerëve janë pasive. Mbrojtja gjyqësore në raste të tilla kërkohen
në momentin e cenimit, respektivisht shkeljes së të drejtës së pronarit, prandaj në
momentin e futjes në posedim të banesave kontestuese nga ana e të paditurve,
konsiderohet se është shkelur e drejta e pronarit, dhe në atë moment është
plotësuar kushti që pronari të kërkojë mbrojtje gjyqësore për të drejtën e tij
subjektive, e cila gëzon mbrojtje në kuptim të dispozitave materialo juridike - e
drejta objektive.
Edhe në këtë rast, gjykatat pronësinë e paditëses e kanë provuar si fakt, dhe mbi
bazën e autorizimeve që ka pronari mbështetur në normat materialo juridike që
gëzon pronësia në kuptimin e mbrojtjes juridike, gjykata ka vendosur për
themelësinë e kërkesëpadisë duke e aprovuar të njëjtën.
Pretendimet e të paditurve, se kanë bërë investime në banesat kontestuese,
meqenëse të njëjtat nuk kanë qenë të përfunduara, nga ana e gjykatave nuk janë
vlerësuar me relevancë për të vendosur ndryshe.
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Rasti 30: Dorëzim i paluajtshmërisë dhe vërtetimi i mbajtjes, shfrytëzimit dhe
posedimit te kundërligjshëm
Përshkrimi i rastit:
Paditësi H.B ka paraqitur padi për dorëzimin e paluajtshmërisë, kundër të
paditurve H.B dhe Z.B, me të cilën ka kërkuar që vërtetohet se i padituri i parë e
mbanë në shfrytëzim dhe posedim të kundërligjshëm sipërfaqen prej 0.03.00 ha,
të marrë nga ngastra nr. P____________ me kulturë arë e klasit II. fleta
poseduese nr. UL-____________ ZK ________, pronë kjo në emër të paditësit,
dhe të vërtetohet se i padituri i dytë e mbanë në shfrytëzim dhe posedim të
kundërligjshëm sipërfaqen prej 0.12.85 ha, të marrë nga ngastra nr. P____________, me kulturë arë e klasit II. fleta poseduese nr. UL-____________
ZK ________, pronë kjo po ashtu në emër të paditësit, ashtu që të detyrohet të
paditurit që paluajtshmërinë e marrë në mënyrë të kundërligjshme t’ia dorëzojnë
paditësit.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, C. nr. 385/12, i datës 15.10.2012.
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar dhe ka vendosur:
“REFUZOHET NË TËRËSI SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditësit me të
cilën ka kërkuar që të vërtetohet se i padituri i parë e mbanë në shfrytëzim dhe
posedim të kundërligjshëm sipërfaqen prej 0.03.00 ha, të marrë nga ngastra nr.
P-_______________, me kulturë arë e klasit II. fleta poseduese nr. UL______ZK
____ pronë kjo në emër të paditësit, dhe të vërtetohet se i padituri i dytë e mbanë
në shfrytëzim dhe posedim të kundërligjshëm sipërfaqen prej 0.12.85 ha, të marrë
nga ngastra nr. P-____________, me kulturë arë e klasit II. fleta poseduese nr.
UL-____________ ZK ________, pronë kjo po ashtu në emër të paditësit, ashtu
që të detyrohen të paditurit që paluajtshmërinë e marrë në mënyrë të
kundërligjshme t’ia dorëzojnë paditësit”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: fletën poseduese nr____ ZK ________ dhe kopjen e planit;
kërkesën për verifikimin e pronës; procesverbalin nga vendi i ngjarjes;
ekspertizat e ekspertëve të gjeodezisë; procesverbalin e shqyrtimit kryesor;
plotësimin e ekspertizës së gjeodezisë; ekspertizat gjyqësore të gjeodezisë;
dëgjimi i dëshmitarëve, dhe dëgjimi i palëve ndërgjyqësore.
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Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar pas administrimit të provave është
konstatuar se paditësi është i evidentuar si pronar i paluajtshmërisë e cila
evidentohet si ngastër kadastrale nr____ në sipërfaqe prej 0.31.91 ha, dhe
ngastrës kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 02.48.07 ha, të regjistruara në fletën
poseduese nr____ ZK ________. Ka shtuar se me aktvendimin N. nr________,
të datës 03.05.2007, e ka ndërprerë procedurën jokontestimore të cilën e kishte
iniciuar këtu paditësi kundër H.B, B.B dhe Z.B dhe M.Z, për rregullimin e
mexhës të ngastrës kadastrale nr____ dhe nr. ____, fleta poseduese nr____ ZK
________, pronësi kjo e paditësit, për shkak se ekziston padia për vërtetim
pronësie për paluajtshmërinë e njëjtë.
Nga ekspertiza gjyqësore gjykata kishte konstatuar se i padituri H.B, e mbanë në
posedim pjesën e paluajtshmërisë në sipërfaqe prej 0.53.00 ha, i padituri Z.B e
mbanë në posedim pjesën e paluajtshmërisë në sipërfaqe prej 0.11.70 ha, ndërsa
ish i padituri M.Z. e mbanë në posedim pjesën e paluajtshmërisë në sipërfaqe prej
0.01.15 ha, pjesë këto të ngastrës nr____, e cila ka sipërfaqen e tërësishme prej
02.48.07 ha.
Gjykata kishte bërë daljen në vend shikim së bashku me ekspertin e gjeodezisë
nga kishte konstatuar se ngastrat kontestuese janë në një kompleks me kulturë
livadh, pemishte, shtëpi dhe oborr, dhe në anën verilindore të ngastrave është e
ndërtuar shtëpia e banimit e tipit përdhese, e cila është e ndërtuar me material të
fortë dhe blloqe betoni, e rrethuar në të gjitha anët me muri të gjallë, në anën jugperëndimore ngastrat kufizohen me mexhë të gjallë natyrore në të cilën mexhë
ka lisa të gjatë, dru plepi dhe drunj të tjerë në të njëjtin drejtim, gjegjësisht para
fillimit të kësaj mexhe ekziston edhe kanali i ujitjes - vija e ujit e cila shërben për
ujitjen e ngastrave më poshtë, në drejtim në jug-lindje ekziston mexha me një
gjerësi prej 25 deri në 30 cm, për tërë gjatësinë e kësaj ngastre, në drejtim lindje
- veri kufizohet me rrugën publike të fshatit në të cilën ekziston rrethoja me tela
me shtylla të betonit, dhe në drejtimin veri - perëndim ekziston rrethoja me tela
në formë të rrjetës me shtylla betoni.
Për vërtetimin e rrethanave ekzistuese gjykata kishte bërë dëgjimin e
dëshmitarëve të cilin kanë deklaruar se në rastin konkret nuk mund të themi se
kemi uzurpim, për shkak se nga ngastra nr____, në sipërfaqe prej 53 ari, i padituri
H.B. e ka blerë nga paditësi sipërfaqen prej 50 ari, ndërsa sipërfaqja prej 3 ari,
mund të themi se është e uzurpuar, për shkak se në momentin kur është shitur kjo
pjesë e tokës, nuk është bërë matja me ekspert të kadastrit. Kurse dëshmitari tjetër
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kishte deklaruar se mexha natyrore e cila sot gjendet në teren, e ndanë tokën e
paditësit me tokën e të paditurit të parë dhe të paditurit të dytë.
Ka shtuar se tokën që i ka shitur paditësi të paditurit të dytë ka qenë tokë prej
pjesës së tokës së paditësit, në drejtim të Bistricës, dhe se në mes të tokës së
paditësit dhe tokës së të paditurit të dytë nuk ka pasur rrugë, kurse vija e ujit ka
ekzistuar kah është mexha e gjallë, vija për ujitjen e tokës së të paditurit të dytë.
Gjykata kishte dëgjuar edhe paditësin në cilësinë e dëshmitarit të cilën dëshmi
pjesërisht e kishte marrë për bazë, i cili kishte deklaruar se në vitin 1982 me
ndarjen e bashkësisë familjare me vëllanë tim unë ia kam shitur një pjesë të kësaj
toke të paditurit H.B., në sipërfaqe prej 50 ari, për 40.000 DM, dhe se i njëjti më
ka paguar çmimin e kontraktuar, mirëpo pas luftës kam dyshuar se mua më është
uzurpuar një pjesë e tokës. Ndërsa i padituri H.B kishte deklaruar se pala paditëse
ka kërkesë ndaj meje vetëm 3 ari, sepse në vitin 1982, nga paditësi kam blerë
sipërfaqen e tokës prej 50 ari.
Për vërtetimin sa më të plotë të gjendjes faktike gjykata kishte marrë për bazë
edhe dëshminë e bërë më parë të ish të paditurit tani i ndjerë M.Z, i cili kishte
deklaruar se deri në vitin 2000, paditësi asnjëherë nuk e ka përmendur mexhën,
këtë e them me përgjegjësi të plotë se mexha në teren është mexhë e gjallënatyrore, dhe se ajo mexhë asnjëherë nuk ka ndryshuar për 100 vite, dhe se nuk
është e vërtetë se unë apo të paditurit e tjerë ia kemi shtyrë mexhën.
Ka shtuar se i padituri i dytë ka deklaruar se tokën që e kam blerë nga Xh.Z, e
kam blerë me matje nga kadastra, ndërsa tokën që e kam blerë nga M.Z, e kam
blerë me shenja të kadastrit, dhe kjo tokë shtrihet prej vendit të quajtur ________,
e deri tek rruga kryesore që qon në drejtim të ________, të njëjtën ka shtuar se e
mbanë në bazë të mexhës natyrore dhe në bazë të këtyre shenjave, ndërsa ka
theksuar se nuk ka çka t’i marrë apo t’i jap diçka si pjesë e kësaj toke.
Gjykata në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se paditësi në kuptim të nenit 20
lidhur me nenin 37 paragrafin 1 dhe 2 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
Pronësoro-Juridike, nuk ka arritur që t’i vërtetojë faktet mbi të cilat e mbështetë
kërkesëpadinë e tij, dhe meqenëse nuk ka arritur që gjatë shqyrtimit t’i paraqesë
faktet mbi të cilat e mbështet kërkesën e tij, dhe nuk ka propozuar prova me të
cilat do të konstatoheshin faktet e tilla, dhe duke iu referuar një gjendje të këtillë
të vërtetuar faktike, rrjedhë se padia e paditësit nuk ka bazë juridike, dhe si e tillë
duhet të refuzohet si e pabazuar. Ka shtuar se duke u bazuar në faktet e vërtetuara
dhe duke u mbështetur në dispozitat e nenit 12 të LMD-së, lidhur me nenin 28,
paragrafin 2 dhe 4 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike,
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rrjedhë se të paditurit si mbajtës me mirëbesim dhe të ligjshëm të kësaj
paluajtshmërie që është objekt kontesti, do ta fitonin të drejtën e pronësisë me
kalimin e kohës prej 20 vjetësh, për arsye se i padituri H.B, pjesën kontestuese e
mbanë në bazë të shitblerjes të cilën pjesë e ka blerë me gjendjen faktike në terren
nga paditësi në vitin 1982, kurse i padituri i dytë Z.B një pjesë të kësaj
paluajtshmërie e mbanë në emër të ndarjes së bashkësisë familjare me të paditurin
e parë, ndërsa pjesën tjetër e mbanë në emër të shitblerjes, të blerë nga Xh.Z dhe
M.Z, të cilën e mbanë në bazë të gjendjes faktike në teren, e të cilën shitësit e
kanë mbajtur për më shumë se 100 vjet.
Ka shtuar se paditësi e ka humbur të drejtën të kërkojë kthimin e paluajtshmërisë
kontestuese në kuptim të dispozitës së nenit 37, paragrafit 1 dhe 2, lidhur me
nenin 28 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike, sepse të
paditurit të drejtën e pronësisë do ta fitonin me parashkrim fitues, ngase ka kaluar
koha më shumë se 20 vite, dhe se asnjëherë nuk kanë qenë të shqetësuar apo
penguar nga pala paditëse, apo ndonjë pretendim nga ndonjë palë e tretë.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 4888/12, i datës 13.08.2013
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e paditësit është
e bazuar, duke e ndryshuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë,
ndërsa kërkesëpadinë e paditësit e ka aprovuar në tërësi si të bazuar.
Në dispozitiv të aktgjykimit ka theksuar se:
“I. ...i padituri i parë H.B, detyrohet për sipërfaqen prej 0.03.00 ha, të marrë
nga ngastra kadastrale P-____________, dhe
i padituri i dytë Z.B, detyrohet për sipërfaqen prej 0.12.85 ha, të marrë nga e
njëjta ngastër kadastrale P-____________, dhe atë në kufijtë dhe në anët e
paraqitura si në Raportin e datës 30.05.2011, për ekspertizën nga lëmi i
gjeodezisë...
II. Raporti i ekspertit të gjeodezisë Sh.K nga dita e daljes në vend shikim me datë
30.05.2011, konsiderohet pjesë përbërëse e këtij aktgjykimi me interes të
përmbarimit të tij”
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se gjendja faktike është konstatuar drejtë
nga gjykata e shkallës së parë, mirëpo e drejta materiale është zbatuar në mënyrë
të gabuar gjë që paraqet shkak për ndryshimin e aktgjykimit në kuptim të
dispozitës së nenit 201 paragrafi 1 pika d), të LPK-së. Përveç kësaj, ka shtuar se
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gjykata e shkallës së parë ka dalë jashtë kuadrit të kërkesëpadisë së paditësit duke
paragjykuar çështjen në të mirë të të paditurve kur ka konstatuar se atyre iu takon
e drejta e pronësisë e paditësit mbi bazën e mbajtjes me mirëbesim sipas
dispozitës së nenit 28 të LMTHJP-së, për të cilën as nuk shqyrtohet në këtë
kontest, sepse këtë as që e kanë kërkuar të paditurit me kundërpadi eventuale të
tyre, e që edhe kjo paraqet shkak për ndryshimin e këtij aktgjykimi.
Ka shtuar se nga sipërfaqja e tërësishme e paluajtshmërisë së paditësit prej
02.48.08 ha, përjashtohet sipërfaqja prej 50 ari, e cila nuk ishte kontestuese, dhe
nuk është objekt shqyrtimi në këtë kontest, sepse paditësi atë ia ka shitur vet të
paditurit H.B, në vitin 1982, ashtu siç ka precizuar i autorizuari i tij, që është fakt
jo kontestues në mes tyre. Gjykata e shkallës së parë gabimisht dhe në dëm të
paditësit e ka zbatuar të drejtën materiale duke konsideruar se ai e ka humbur të
drejtën për të kërkuar kthimin e pronës së tij në kuptim të nenit 37, paragrafit 1
dhe 2 të LMTHJP-së, përkundër faktit se në paragrafin 3 të kësaj dispozite
parashihet se: “e drejta për ushtrimin e kësaj padie nuk parashkruhet”.
Po ashtu gjykata e shkallës së parë gabimisht dhe në kundërshtim me dispozitën
e nenit 201 paragrafi 1 pika a), e LPK-së, ka dalë jashtë kuadrit të kërkesëpadisë
së paditësit, kur sipas dispozitës së nenit 28 të LMTHJP-së, në mënyrë
paragjykuese konstaton se të paditurve mbi pjesët kontestuese do t’iu takonte e
drejta e pronësisë me parashkrim fitues si mbajtës me mirëbesim. Nga kjo
rezulton se përderisa posedimi i paditësit me këtë paluajtshmëri, që është pronë
e tij, do të ishte i ligjshëm mbi bazën e të drejtës së pronësisë, që është instituti
kryesor juridiko - civil i çdo sistemi dhe rendi juridik, i cili gëzon mbrojtje me
ligj, me kushtetutë dhe konventa ndërkombëtare, nga tjetër të paditurit të cilët
nuk dëshmojnë as të drejtën e pronësisë, as posedimin me mirëbesim të kësaj
paluajtshmërie në kuptim të nenit 28 të LMTHJP-së, dhe as posedimin e ligjshëm
në kuptim të nenit 72 të LMTHJP-së, atyre nuk mund t’iu takojë kjo e drejtë e
marrë nga paditësi, sepse pasuria e huaj mund të shfrytëzohet apo të përdoret
vetëm nëse për një gjë të tillë ekziston pëlqimi shprehimor i pronarit të pasurisë,
apo nëse ka ndonjë bazë juridike për këtë gjë, që në rastin konkret të paditurve
absolutisht iu mungon.
Gjykata e Apelit ka shtuar se si përfundim nxori se paditësi në kuptim të
dispozitës së nenit 3 paragrafi 1 të LMTHJP-së, si pronar i paluajtshmërisë
lëndore, ka të drejtë që të njëjtën ta mbajë, ta shfrytëzojë dhe disponojë në kufijtë
e caktuar me ligj, e sipas paragrafit 2 të këtij neni, secili ka për detyrë që të
përmbahet nga shkelja e të drejtës së pronësisë së pronarit tjetër, ndërsa sipas
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nenit 37, paragrafit 1 të LMTHJP-së, pronari, këtu paditësi me të drejtë me padi
ka kërkuar nga mbajtësit e sendit, këtu të paditurit, (të cilët nuk kanë lidhur asnjë
punë të vlefshme juridike me paditësin, e as nuk e kanë pëlqimin e tij për
posedimin me pronën e tij), kthimin në posedim dhe disponim të lirë të kësaj
paluajtshmërie në pjesët kontestuese, e drejtë kjo që nuk mund as të parashkruhet
në kuptim të dispozitës së nenit 37, paragrafit 3 të LMTHJP-së.
Ka theksuar se fakti eventual se të paditurit kanë iniciuar ndonjë procedurë tjetër
gjyqësore për vërtetim pronësie mbi paluajtshmërinë, pronë e paditësit, edhe nëse
është e vërtetë kjo nuk qon peshë në këtë kontest dhe nuk ka ndikim në vendosjen
ndryshe të çështjes, ngase të paditurve varësisht nga rezultati i vendosjes në atë
lëndë, nuk iu mohohet e drejta në padi tjetër të veçantë, si paditës, të kërkojnë të
njëjtën të drejtë që e kërkon paditësi në kontestin aktual.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 302/2013, i datës 06.01.2014
Gjykata Supreme, duke vepruar sipas revizionit të të paditurit, ka gjetur se i njëjti
është i bazuar, ashtu që aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta i ka
prishur, duke e kthyer çështjen në gjykatën e shkallës së parë në rigjykim dhe
vendosje.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se tani për tani gjykata e revizionit nuk
mund ta pranojë përfundimin juridik të gjykatave të instancave më të ulëta, për
shkak se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe ai i gjykatës së shkallës së
dytë janë marrë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore
nga neni 182 paragrafi 2 pika n), të LPK-së, dhe si pasojë e zbatimit të gabuar të
së drejtës materiale, nuk është zbatuar gjendja faktike, prandaj të dy aktgjykimet
duhet të prishen.
Ka shtuar se shkeljet thelbësore të procedurës kontestimore qëndrojnë në faktin
se dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë është i pakuptueshëm,
përkatësisht i papërmbarueshëm, ngase dispozitivi i aktgjykimit me të cilën
detyrohen të paditurit t’ia kthejnë paditësit në posedim pjesët nga ngastra
kadastrale nr. 146/2, duhet të jetë qartazi i përcaktuar, ashtu që t’i përmbajë
kufijtë e pjesëve të ngastrave kadastrale, të cilën të paditurit janë të detyruar t’ia
kthejnë në posedim paditësit, pra nuk mund të identifikohet, andaj për këtë shkak
aktgjykimi është i pakuptueshëm dhe praktikisht i papërmbarueshëm. Tutje ka
shtuar se gjykata e shkallës së dytë në pjesën e II të dispozitivit ka cekur se:
“Raporti i ekspertit të gjeodezisë Sh.K. nga dita e daljes në vend-shikim me datë
30.05.2011, konsiderohet pjesë përbërëse e këtij aktgjykimi me interes të
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përmbarimit të tij”, konstatim ky që dispozitivin e bënë të pa ekzekutueshëm,
ngase dispozitivi duhet të jetë konform dispozitës së nenit 160 të LPK-së, i qartë
dhe të përmbajë të gjitha elementet sipas dispozitës së cekur.
Gjykata Supreme ka vlerësuar se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është
marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni
182, paragrafi 2 pika n), e LPK-së, ngase aktgjykimi nuk ka arsye për faktet
vendimtare dhe arsyet e dhëna janë të paqarta. Ka shtuar se në aktgjykim janë
nxjerrë pjesë të deklaratave të dëshmitarëve të dëgjuar, ndërsa nuk është bërë
vlerësimi i drejtë i tyre. Në arsyetim të aktgjykimit ka cekur se pala paditëse është
dashur që të argumentojë se është pronar i paluajtshmërisë dhe se është mbajtës
i sendit, ndërsa nga provat materiale si fleta poseduese dhe ekspertiza e
gjeodezisë një fakt i tillë ka qenë i pakontestuar, dhe nuk ka qenë objekt shqyrtimi
vërtetimi i pronësisë, por lirimi i paluajtshmërisë, andaj gjykata është e detyruar
në rigjykim t’i mënjanojë të metat e cekura, të bëjë vlerësimin e drejtë të provave
formale dhe materiale, të bëjë identifikimin e parcelave kontestuese, duke
precizuar kufijtë, të cilat në mënyrë të qartë duhet të shënohen në dispozitivin e
aktgjykimit, dhe pastaj të marrë një vendim të ligjshëm dhe të drejtë.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkruar më sipër Gjykata Supreme e Kosovës i ka anuluar të dy
vendimet e gjykatave të instancave më të ulëta, për shkak se aktgjykimet kanë
qenë të përfshira në shkelje thelbësore nga neni 182 paragrafi 2 pika n), e LPKsë. Për shkak se dispozitivi i aktgjykimit ishte i pakuptueshëm dhe rrjedhimisht
edhe i papërmbarueshëm. Objekt kontesti ishte pjesa e ngastrës kadastrale nr.
146/2, të cilën ishin të detyruar të paditurit që t’ia dorëzojë paditësit, mirëpo
dispozitivit i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë ishte formuluar në atë
mënyrë që i njëjti nuk mund të përmbarohet. Me këtë rast Gjykata Supreme ka
konstatuar se në rastet e tilla kur bëhet fjalë për pjesën e ngastrës kadastrale,
atëherë është e nevojshme që përshkrimi në dispozitivin e aktgjykimit të
përmbajë masat dhe kufijtë e pjesëve të ngastrave kadastrale të cilat të paditurit
janë të detyruar t’ua kthejnë në posedim paditësve.
Ky është një standard i praktikës gjyqësore i cili duhet të respektohet në çdo rast
nga ana e gjykatës, për shkak se ka të bëjë me rregullsinë formale të parashtresës
- padisë, e cila një prej elementeve që duhet ë përmbaj është edhe kërkesa në
pikëpamje të çështjes kryesore. Në çdo rast kur kërkesa - petitumi i padisë nuk
është i saktësuar në masë të tillë që vendimi i gjykatës të jetë i përmbarueshëm,
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gjykata duhet domosdoshmërisht të kërkojë rregullimin e parashtresës, siç
kërkohet me dispozitat e nenit 102 lidhur me nenin 99 të LPK-së.
Është me rëndësi që gjykata të ketë në vëmendje që në disa raste kthimi i
parashtresës për rregullim bëhet në fazën e shqyrtimit paraprak të padisë, mirëpo
ka raste kur kthimi do të bëhet në një fazë të mëvonshme të procedurës, për shkak
të pamundësisë objektive që paditësi ta rregullojë parashtresën. Rast tipik për të
cilin rregullimi do të bëhej në fazat e mëvonshme të procedurës, është rasti i
përshkruar më sipër, për shkak se paditësi do të mundej ta rregulloje-precizojë
padinë vetëm pasi që gjykata ta bëjë këqyrjen në vend së bashku me ekspertin e
gjeodezisë. Nëse pas marrjes me ekspertizë paditësi nuk e bënë vet precizimin e
kërkesëpadisë, atëherë është gjykata e cila duhet ta ftojë paditësin që ta bëjë një
gjë të tillë.
Rasti 31: Dorëzim i paluajtshmërisë dhe vërtetimi i bashkëpronësisë në bazë të
ndërtimit
Përshkrimi i rastit:
Paditësja-kundër e paditura Universiteti i ________, ka paraqitur padi për
dorëzim të paluajtshmërisë, kundër të paditurit-kundër paditësit R.A, me të cilën
ka kërkuar që të detyrohet i padituri-kundër paditësi që banesën e cila gjendet në
________ në Lagjen “________”, trualli nr____, vila nr____, ndërtesa e tipit
Po+P+1, me dimensione prej 5.56 x 8.00 m, e cila kufizohet:
-nga ana veriore me truallin nr. 70, me një gjatësi prej 30.50 m,
-nga ana lindore me rrugën e urbanizuar me një gjerësi prej 10 m,
-nga ana jugore me truallin nr. 69, me një gjatësi prej 30.50 m,
-nga ana perëndimore me ngastrën nr. 68, me një gjatësi prej 30.50 m,
Dhe të detyrohet i padituri-kundër paditësi që t’ia dorëzojë paditëses në posedim
dhe shfrytëzim të qetë.
I padituri-kundër paditësi ka paraqitur kundërpadi kundërpaditëses-kundër të
paditurës, me të cilën ka kërkuar që në bazë të ndërtimit t’i njihet e drejta e
bashkëpronësisë.
Aktgjykimi i Gjykatës Themelore C. nr. 1862/03, i datës 11.06.2013
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditëseskundër të paditurës, dhe kundërpadisë së të paditurit-kundër paditësit, pas
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shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia
e paditëses-kundër të paditurës është e bazuar, ndërsa kundërpadia e të padituritkundër paditësit është e pabazuar dhe ka vendosur:
“I. APROVOHET kërkesëpadia e paditëses-kundër të paditurës, dhe
DETYROHET i padituri-kundër paditësi që banesën e cila gjendet në ________
në Lagjen “________”, trualli nr____, vila nr____, ndërtesa e tipit Po+P+1,
me dimensione prej 5.56 x 8.00 m, e cila kufizohet:
-nga ana veriore me truallin nr. 70, me një gjatësi prej 30.50 m,
-nga ana lindore me rrugën e urbanizuar me një gjerësi prej 10m,
-nga ana jugore me truallin nr. 69, me një gjatësi prej 30.50 m,
-nga ana perëndimore me ngastrën nr. 68, me një gjatësi prej 30.50 m, dhe ta
lirojë nga njerëzit dhe sendet, dhe ashtu të liruar t’ia dorëzojë paditëses-kundër
të paditurës në posedim dhe shfrytëzim të qetë”
II. REFUZOHET kundërpadia e të paditurit-kundër paditësit me të cilën ka
kërkuar që të vërtetohet se është bashkëpronar në bazë të ndërtimit me materialin
e tij dhe me mjetet e tij financiare të 80% të objektit të banimit, vilës nr____, e
cila gjendet në lagjen e “________”, në _______”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: konstatimin e gjykatës të hartuar në vend-shikim; leximin e
konstatimit të ekspertit të gjeodezisë; leximin e shkresës së Sekretarit të
Përgjithshëm të ___-së, drejtuar Kuvendit Komunal në ________; shkresën e
Sekretarit të Kuvendit Komunal në ________; kontratën mbi kompensimin mbi
rregullimin e tokës ndërtimore e lidhur në mes Fondit për Tokën Ndërtimore dhe
Universitetit të ________; aktvendimin e Sekretariatit për Urbanizëm, Punë
Komunale dhe Banesore e qytetit të ________; leximin e pëlqimit të Termokosit;
fletën poseduese nr____; shkresa e Sekretariatit për Urbanizëm; shkresën e
Sekretariatit drejtuar Entit për Planifikim Hapësinorë; kopjen e Planit të
Ndërtimit të Lagjes; dhe shkresën e Entit për Urbanizëm dhe Planifikim.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se me rastin e daljes në vendin e ngjarjes
është vërtetuar se paluajtshmëria lëndore gjenet në ______ në lagjen
“________”, vila nr____, dhe se në këtë paluajtshmëri është e ndërtuar vila
Po+P+1, dhe se në posedim të saj është i padituri me familjen e tij.
Nga ekspertiza e gjeodezisë ishte vërtetuar se paluajtshmëria lëndore gjendet në
Prishtinë, ngastra nr____, dhe sipas planit urbanistik të vitit 1994, trualli ka marrë
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numrin ____, dhe se në të është ndërtuar objekti-ndërtesa e tipit Po+P+1, me
dimension 5.56 x 8.00 m, dhe se kjo paluajtshmëri evidentohet si pronë
shoqërore, shfrytëzuese e së cilës është Universiteti i _______, dhe atë sipas
azhurnimit të vitit 1996, dhe se kjo paluajtshmëri i është ndarë Universitetit me
qëllim të ndërtimit të lagjes së ________.
Gjykata ka shtuar se nga provat e administruara ka ardhur në përfundim se
paditësja-kundër e paditura ka bazë për të poseduar me paluajtshmërinë, të cilën
gjerë më tani nuk ka pasur mundësi ta vejë në posedim me që i padituri-kundër
paditësi është vendosur pa asnjë bazë ligjore në atë banesë. Po ashtu ka vërtetuar
se paditësja-kundër e paditura është pronare e paluajtshmërisë lëndore dhe se të
njëjtës Kuvendi i Qytetit të ________, ia ka ndarë në shfrytëzim një numër
ngastrash në të cilat Universiteti i ________ kishte bërë ndërtimin e vilave, e në
mesin e të cilave është edhe vila nr____, e cila gjendet në truallin nr____, andaj
edhe e drejta e paditëses - kundër të paditurës nxjerrët në dispozitën e nenit 20 të
Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike në të cilën përcaktohet
se: “e drejta e pronësisë fitohet sipas vetë ligjit, në bazë të veprimit juridik dhe
me trashëgimi, ose në bazë të vendimit të organit shtetëror në kushtet dhe në
mënyrën e paraparë me ligj”.
Po ashtu kërkesëpadia e paditëses-kudër të paditurës është e bazuar edhe në
kuptim të nenit 37 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike në
të cilën është përcaktuar se: “pronari mund ta kërkojë me padi nga mbajtësi
kthimin e sendit të caktuar në mënyrë individuale dhe se duhet të provojë se mbi
sendin kthimin e të cilit e kërkon ka të drejtën e pronësisë dhe se sendi gjendet
në pushtetin faktik të të paditurit”, andaj edhe gjykata e aprovoi si të bazuar
kërkesëpadinë e paditëses-kundër të paditurës, pasi vërtetoi se e njëjta është
pronare e paluajtshmërisë, dhe se i padituri është në pushtetin faktik të saj pa
asnjë bazë ligjore.
Sa i përket kundërpadisë së të paditurit-kundër paditësit me të cilën ka kërkuar
që t’i njihet e drejta si bashkëpronarë në bazë të ndërtimit, të njëjtën gjykata e ka
refuzuar si të pabazuar, për shkak se i njëjti në kuptim të nenit 319, paragrafit 1
të LPK-së, nuk ka prezantuar asnjë provë me të cilat do të vërtetonte pretendimet
e tij. Po ashtu gjykata ka konstatuar se një kërkesë e tillë është në kundërshtim
me nenin 22 dhe 23 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike,
meqenëse i padituri-kundër paditësi nuk ka prezantuar asnjë provë me të cilën do
të vërtetonte investimet, përkatësisht materialin e shpenzuar si dhe mirëbesimin.
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Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 4048/2013 i datës 26.09.2016
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurit kundër paditësit është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se qëndrimin juridik të gjykatës së
shkallës së parë, si të rregullt dhe të bazuar në ligj, në tërësi e aprovon edhe kjo
gjykatë, për arsye se aktgjykimi i ankimuar nuk është i përfshirë me shkelje
qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore të parashikuara me nenin 182
të LPK-së, të cilat shkelje gjykata e shkallës së dytë i heton sipas detyrës zyrtare
në bazë të nenit 194 të LPK-së. Për shkak të zbatimit të rregullt të dispozitave të
procedurës kontestimore dhe për shkak të hetimit të rregullt dhe të plote të
gjendjes faktike e cila nuk vihet në dyshim me asnjë pretendim ankimor, gjykata
e shkallës së parë drejtë e ka aplikuar edhe të drejtën materiale. Gjithashtu janë
të pabazuara pretendimet ankimore se aktgjykimi i ankimuar është përfshirë me
shkelje qenësore. Meqenëse aktgjykimi i ankimuar nuk përmban të meta të cilat
do ta kishin kontestuar ligjshmërinë e aktgjykimit, ngase me prova të
mjaftueshme dhe me fakte vendimtare vërtetohet ligjshmëria e aktgjykimit.
Dispozitivi i aktgjykimit nuk është në kundërshtim me arsyetimin dhe me prova
që gjenden në shkresa të lëndës, qe do të thotë se aktgjykimi i ankimuar është i
qartë, preciz e konciz dhe si i tille është dokument i përshtatshëm përmbarues.
Ka shtuar se mbrojtja e pronësisë paraqet njërën ndër mbrojtjet më të
rëndësishme për të cilën nuk është i interesuar vetëm individi, titullari i pronësisë,
por edhe vetë ligjvënësi, kjo për arsye se pronësia konsiderohet edhe si e drejtë e
njeriut. Për këtë ajo sot gëzon edhe mbrojtje me konventat ndërkombëtare. Ka
shtuar se padinë e Reivindikimit mund ta paraqesë pronari i paluajtshmërisë,
pronësia e të cilit nuk është zhveshur, por vetëm nuk e ka posedimin mbi të. Kjo
padi është pronësore dhe mundet me sukses ta ushtrojë vetëm ai i cili është në
gjendje të provojë të drejtën e tij të pronësisë, dhe se i padituri e mbanë
paluajtshmërinë e tij pa kurrfarë baze juridike apo në mënyrë arbitrare, andaj
edhe paditësja-kundër e paditura me prova dhe argumente të mjaftueshme e ka
vërtetuar se është pronare e paluajtshmërisë që është objekt shqyrtimi.
Kurse sa i përket pretendimeve ankimore se i padituri-kundër paditësi është
bashkëpronar në bazë të ndërtimit në materialin e tij dhe në mjetet e tij financiare
për 80%, të objektit të banimit, të njëjtat pretendimet gjykata i ka arsyetuar duke
theksuar se me të drejtë gjykata e shkallës së parë të njëjtat pretendimet nuk i ka
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marrë parasysh për shkak se çdo ndërtim në paluajtshmëritë apo në objektin ku
gjendet paluajtshmëria me keqbesim, është investim në kundërshtim me ligjin.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 445/2016, i datës 13.02.2017
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit së të paditurit - kundër
paditësit, ka gjetur se i njëjti është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu
aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se gjykata e shkallës së parë plotësisht
dhe saktësisht i ka vërtetuar faktet vendimtare, me ç’rast ka zbatuar edhe të
drejtën materiale drejtë kur ka e ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e
paditëses-kundër të paditurës, dhe rrjedhimisht kjo gjykatë e pranon edhe
qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së dytë sipas të cilit është vërtetuar se
aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk është i përfshirë në shkelje të
dispozitave të procedurës kontestimore, për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës
zyrtare, dhe as në shkelje tjera që janë me ndikim në drejtëshmërinë, ligjshmërinë
dhe rregullsinë e aktgjykimit të kundërshtuar.
Të pabazuara i ka refuzuar edhe pretendimet e të paditurit - kundër paditësit se
aktgjykimi i atakuar përmban shkelje thelbësore nga dispozitat e nenit 182,
paragrafit 2 pika g), k), dhe n), të LPK-së, me arsyetim se palët nuk kanë mundur
të disponojnë me të drejtën e pronës kontestuese, dhe se paditësja-kundër e
paditura nuk mund të jetë palë në procedurë me legjitimitet aktiv, dhe se
aktgjykimi i kundërshtuar është i pa qartë dhe kundërthënës. Kjo për shkak se
sipas nenit 15 të Statutit të Universitetit të ________, Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë, i ka dhënë Universitetit në shfrytëzim tokën
shoqërore publike, ndërtesat, pajisjet si dhe rrjedhimisht edhe ngastrën kadastrale
nr_____, në të cilën është ndërtuar edhe vila nr____në ________.
Të kundërligjshme i ka vlerësuar pretendimet e paraqitura në revizion se pronat
e paluajtshme ku janë ndërtuar vilat janë pronë e Universitetit Publik të
________, të vendosura në Mitrovicën e Veriut, kjo për shkak se sipas nenit 17
të Ligjit të Arsimit të Lartë të Republikës së Kosovës, Statuti i atij universiteti
nuk është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, dhe se nuk ka prova
në shkresat e lëndës që sipas nenit 15 të Ligjit të Arsimit të Lartë të Republikës
së Kosovës, të jetë bërë akreditimi dhe vlerësimi i cilësisë së tij, dhe po ashtu për
këtë Universitet nuk është bërë licencimi i bartësve të arsimit të lartë nga
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës.
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Nga kjo gjendje e çështjes, gjykata e revizionit ka theksuar se me pa mëdyshje
dhe në mënyrë të sigurt rezulton se paditësja-kundër e paditura ka legjitimitet
aktiv, ngase sipas dispozitave të Ligjit të Arsimit të Lartë të Republikës së
Kosovës, paditësja-kundër e paditura është titullar i të drejtave dhe detyrimeve,
e së drejtës materiale dhe rrjedhimisht është e legjitimuar në mënyrë të drejtë, të
plotë dhe të saktë, dhe rrjedhimisht të ligjshme. Po ashtu ka theksuar se i padituri
- kundër paditësi ka qenë i detyruar të paraqesë arsye të qarta, të sakta dhe të
logjikshme, se përse e quan të vërtetuar një fakt, e jo vetëm të parafrazojë në
mënyrë boshe dhe të cunguar dispozitat ligjore.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Rasti i paraqitur me sipër i referohet kërkesës së paditësit për dorëzimin e sendit
dhe kundërkërkesës së të paditurit për vërtetimin e së drejtës së pronësisë. Pra,
në këtë rast kemi të parashtruar kundërpadinë konekse për shkak se pronari jo
posedues e kërkon dorëzimin e sendit, ndërsa poseduesi jo pronar e kërkon
vërtetimin e së drejtës së pronësisë, respektivisht kërkon bashkëpronësi sipas
bazës së ndërtimit.
Gjykatat e të tri niveleve kanë mbajtur qëndrime unike sa i përket mënyrës së
vendosjes në këtë çështje kontestuese. Gjykata e shkallës së parë ka arsyetuar se
nga provat e administruara është vërtetuar se paditësi-kundër i padituri është
pronar i paluajtshmërisë lëndore, dhe se të njëjtit nga Kuvendi i Qytetit të
_______ i është ndarë në shfrytëzim një numër ngastrash në të cilat Universiteti
i Prishtinës kishte bërë ndërtimin e vilave, në mesin e të cilave edhe vilën numër
69, e cila gjendet në truallin numër 69, andaj bazuar në dispozitën e nenit 20 të
Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore kërkesëpadia del e
themeltë. Pra, në këtë rast gjykata i ka dhënë mbrojtje gjyqësore paditësit duke i
njohur autorizimet e të njëjtit për të kërkuar nga kushdo qoftë sendin sipas të
drejtës që ka pronari, ndërsa për kundërpadinë e të paditurit ka theksuar se nuk
ka ofruar asnjë provë për të provuar pretendimet e tij.
Mbajtja e sendit pa bazë ligjore i jep të drejtë në çdo kohe pronarit apo subjektit
që ka më shumë të drejtë se poseduesi i cili e mbanë pa bazë, të kërkojë
dorëzimin.
Gjykata ankimore, mbrojtjes së të drejtës së pronësisë i jep hapësirë me rastin e
arsyetimit të aktgjykimit të saj, duke e trajtuar të njëjtën si të drejtë të njeriut. Për
këtë ajo sot gëzon mbrojtje me Konventa Ndërkombëtare. Konventa Evropiane
për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, respektivisht neni
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1, Protokolli 1, ku trajtohet e drejta e pronësisë parasheh se: “Çdo person fizik
ose person juridik ka të drejtën në shfrytëzimin e lirë të pasurisë së vet”. Në këtë
kontekst por edhe të dispozitave të Ligjit vendor gjykata i ka konfirmuar paditësit
të drejtën për ta rikthyer sendin në posedim.
Në rastin në fjalë është i rëndësishëm edhe arsyetimi që ka bërë gjykata ankimore
për kundërpadinë e që e tejkalon nivelin e arsyeve të paraqitura nga gjykata e
shkallës së parë. Gjykata ankimore përkitazi me kundërpadinë ka theksuar se
gjykata e shkallës së parë me të drejtë nuk e ka marrë në konsideratë pretendimin
për bashkëpronësi sipas bazës së ndërtimit, për shkak se çdo ndërtim në
paluajtshmërinë apo objektin ku gjendet paluajtshmëria, me keqbesim është
investim në kundërshtim me ligjin. Duke qenë se i padituri është posedues pa
bazë ligjore edhe investimet e të njëjtit janë me keqbesim dhe rrjedhimisht nuk i
japin asnjë të drejtë përkitazi me pronësinë.
Pretendimet e të paditurit se paditësi nuk ka legjitimitet real aktiv, për shkak se
prona e paluajtshme ku janë ndërtuar vilat, janë pronë e Universitetit Publik të
_______ të vendosura në Mitrovicën e Veriut, i ka dhënë përgjigje Gjykata
Supreme e cila ka theksuar se në bazë të nenit 17 të Ligjit për Arsimin e Lartë të
Republikës së Kosovës, se Statuti i atij Universiteti nuk është aprovuar nga
Kuvendi i Republikës së Kosovës. Në këtë kuptim Gjykata Supreme ka theksuar
se paditësi ka legjitimitet real aktiv, ngase sipas Ligjit për Arsimin e Lartë në
Republikës së Kosovës, paditësi është titullar i të drejtave dhe detyrimeve, dhe
rrjedhimisht është i legjitimuar në mënyrë të drejtë.
Çështja e legjitimitetit të paditësit në këtë rast është një standard edhe për rastet
tjera të mundshme të kësaj natyre.
Rasti 32: Dorëzim i banesës dhe lirimi nga njerëzit dhe sendet
Përshkrimi i rastit
Paditësi Zh.S dhe ndërhyrësi në cilësinë bashkëndërgjyqësit unik N.B, kanë
paraqitur padi për dorëzimin e paluajtshmërisë – banesës, kundër te paditurit A.M
me të cilën kanë kërkuar që të detyrohet i padituri që t’ia dorëzojë paditësve
banesën, të liruar nga njerëzit dhe sendet, e cila gjendet në Prishtinë, nr____,
lagja “________”, objekti ____, lamela nr____, hyrja ____, banesa nr____, me
sipërfaqe prej 59.18 m2,
I padituri A.M ka paraqitur kundërpadi kundër paditësit Zh.S, Ndërmarrjes
Publike Banesore në ______, dhe Komunës së _____, me të cilën ka theksuar se
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paditësit dhe ndërhyrësit iu mungon legjitimiteti aktiv për shkak se nuk janë
pronar të banesës lëndore, dhe ka propozuar që të aprovohet kundërpadia, dhe të
anulohet kontrata mbi shitblerjen e banesës Vr. nr________, të datës 26.03.1999,
e lidhur në mes Komunës së ________ si shitëse, dhe tani paditësit si blerës, si
dhe të anulohet kontrata Vr. nr____të datës 29.05.2008, e lidhur në mes të këtu
paditësit si shitës, dhe ndërhyrësit N.B si blerës, në posedim dhe shfrytëzim,
kundër te paditurit A.M, duke pretenduar se paditësi Zh.S është pronarë i
paluajtshmërisë – banesës lëndore, të cilën ia ka shitur N.B, për të cilën arsye ky
i fundit edhe ka ndërhyrë në kontest në anën e paditësit. Ka shtuar se i padituri
në banesën lëndore ka hyrë në mënyrë joligjore dhe nuk ka të drejtë posedimi në
të, andaj tani me padi kërkon që paluajtshmëria e liruar nga njerëzit dhe sendet,
t’i dorëzohet në posedim dhe shfrytëzim.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 1667/07, i datës 03.11.2011
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“APROVOHET padia dhe kërkesëpadia e paditësit dhe ndërhyrësit në cilësinë
e kundërshtarit unitar N.B, kundër të paditurit, dhe urdhërohet i padituri që në
afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, t’ia dorëzojë
banesën të liruar nga njerëzit dhe sendet, e cila gjendet në ________, lagjja
“________”, Objekti nr____, nr____, hyrja ____, banesa nr____, me sipërfaqe
prej 59.18 m2, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: aktvendimin e sekretariatit për çështje komunale banesore;
kontratën për qira-dhënien e banesës, e lidhur në mes ________, dhe paditësit;
kontratën mbi privatizimin e banesës e lidhur në mes Komunës së ____________
dhe paditësit; padinë e pranuar në gjykatë me datë 27.10.2005; certifikatat e
lindjes në emër të D.S dhe Da.S; vendimin e HPD-së; aktvendimin e Ministrisë
së Arsimit të Republikës së Serbisë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se paluajtshmëria e cila është objekt i këtij
kontesti është evidentuar si banesë e cila gjendet në ________, lagja “________”,
objekti ____, lamela ____, hyrja ____, banesa nr____, me sipërfaqe prej 59,18
m2, dhe se kjo banesë në bazë të aktvendimit të Sekretariatit për çështjet
Komunale – Banesore, KK _______, nr________ të datës 18.01.1999, i është
ndarë paditësit. Ka shtuar se paditësi në bazë të këtij aktvendimi e ka lidhur
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kontratën për marrjen me qira të banesës me Ndërmarrjen publike banesore në
________, ndërsa me kontratën Vr. nr________, të vërtetuar pranë Gjykatës
Komunale në ________, e lidhur në mes të Kuvendit Komunal të ________, nga
njëra anë, dhe paditësit , nga ana tjetër, paditësi e ka privatizuar banesën lëndore.
Ka shtuar se ndërhyrësi N.B ka ndërhyrë në këtë çështje juridike kontestimore,
për shkak se paditësi banesën lëndore ia ka tjetërsuar të njëjtit, andaj edhe gjykata
ia ka lejuar këtë pasi ka vlerësuar se janë përmbushur kushtet e parapara me nenin
272 të LPK-së, dhe ia ka ndarë pozitën e ndërhyrësit unitar në procedurë. Ka
theksuar se kontrata për shitblerjen e banesës e lidhur në mes paditësit si shitës,
dhe ndërhyrësit si blerës, është vërtetuar në gjykatë, mirëpo ndërhyrësi nuk ka
pasur mundësi që ta marrë në posedim, për shkak se në të njëjtën në vitin 1999,
është vendosur i padituri.
Lidhur me pretendimet të paditurit të cilat kanë të bëjnë me legjitimacionin pasiv
të paditësit, ligjshmërinë e procedurës e cila bëhet me ndarjen e banesës lëndore
paditësit, privatizimin e më vonshëm e të njëjtës dhe shitjen personit të tretë –
këtu ndërhyrësit, të njëjtat pretendime gjykata i ka refuzuar si të pabazuara, me
arsyetim se i padituri më asnjë provë nuk e ka provuar të drejta në banesën
lëndore, ndërsa kontesti i cili është zhvilluar pranë kësaj gjykate nuk ka qenë i
iniciuar për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, por për lirimin e paluajtshmërisë
dhe për dorëzimin e të njëjtës në posedim, ku në kuptim të dispozitës së nenit 93
të Ligjit mbi Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore është paraparë se: “pronari
mund të kërkojë dorëzimin e sendit të caktuar nga dikush i cili nuk ka të drejtë ta
mbajë atë”.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 3396/12, i datës 24.02.2014
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, kishte gjetur se ankesa e të paditurit
është e pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
parë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se gjykata e shkallës së dytë në tërësi e
aprovon qëndrimin juridik të gjykatës të 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, të parashikuara me nenin
182 paragrafi 2 të LPK-së, të cilat gjykata e shkallës së dytë i heton dhe i vlerëson
sipas detyrës zyrtare në bazë të nenit 194 të LPK-së, për arsye se aktgjykimi i
atakuar nuk ka të meta, për shkak të së cilave nuk do të kishte mundësi të
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vlerësohej rregullsia dhe ligjshmëria e tij, dispozitivi i aktgjykimit është i
kuptueshëm, nuk është në kundërthënie me vetveten dhe me arsyetimin si dhe
me provat që gjenden në shkresa të lëndës dhe se përmban arsye të mjaftuara
bindëse faktike dhe juridike mbi faktet relevante për të vendosur në këtë çështje
juridike, dhe se për këto arsye, pretendimet ankimore janë të pabazuara dhe të
paqëndrueshme për shkak të se cilave ankesa është refuzuar si e pabazuar.
Gjendja faktike është vërtetuar tërësisht dhe rregullisht nga ana e gjykatës së
shkallës së parë e cila nuk vihet në dyshim me pretendimet ankimore dhe në këtë
gjendje të vërtetuar faktike, gjykata e shkallës së parë kishte pasqyrë reale mbi
gjendjen e çështjes dhe në bazë të kësaj gjendje drejtë ka aplikuar edhe të drejtën
materiale.
Ka shtuar se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vlerësuar se paditësi është pronar
i banesës kontestuese, ndaj të cilës të drejtën e pronësisë e ka fituar në bazë të
kontratës së shitblerjes e cila është punë juridike e vlefshme për fitimin e të
drejtës së pronësisë, prandaj në bazë të nenit 93 të Ligjit për Pronësinë dhe të
Drejtat Tjera Sendore, i njëjti ka të drejtë të kërkoj kthimin e banesës nga i
padituri i cili nuk ka të drejtë posedimi, dhe se i padituri ashtu siç parashihet me
nenin 97, paragrafin 1 të këtij ligji, është posedues me keqbesim, ngase i njëjti
ishte në dijeni se nuk ka pasur të drejtën e pronësisë dhe të posedimit në banesën
lëndore, të cilin fakt nuk e mohon edhe vet ai. Prandaj nga kjo rezulton se edhe
e drejta materiale është aplikuar drejtë. Tutje ka shtuar se me provat e
administruara bindshëm dhe në mënyrë të sigurt është vërtetuar fakti vendimtar
se i padituri e ka të padrejtë pushtetin faktik, respektivisht pa kurrfarë baze të
vlefshme juridike e ka pushtetin faktik ndaj patundshmërisë lëndore, kështu që
paditësi përkundër faktit se e ka autorizimin e përdorimit, shfrytëzimit dhe të
disponimit të lirë si autorizime themelore që rrjedhin për pronarin, paditësi këto
autorizime nuk i shfrytëzon si pronar për arsye se i padituri e ka pushtetin e fundit
faktik ndaj patundshmërisë lëndore pa bazë të vlefshme juridike.
Lidhur me aprovimin e kërkesës për ndërhyrje të ndërhyrësit nga gjykata e
shkallës së parë, në këtë çështje juridike, gjykata ankimore ka theksuar se është i
drejtë vlerësimi i gjykatës së shkallës së parë, për arsye se në bazë të nenit 271,
paragrafit 1 të LPK-së, saktësisht parashihet se kush mund të ndërhyjë në
procedurën kontestimore e cila zhvillohet në mes personave të tjerë, kur ka
interes juridik për të mbështetur njërën ose tjetrën palë të cilës i bashkohet për ta
ndihmuar, në rastin konkret ka prova të sigurta se ndërhyrësi N.B. e ka blerë
banesën lëndore nga shitësi respektivisht paditësi Zh.S. dhe për këtë shkak ka
interes juridik t’i bashkohet të përmendurit në mënyrë që të ketë paditësi sukses
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në kontest dhe se në bazë të nenit 272, paragrafit 3 të LPK-së, kundër aktvendimit
me të cilin aprovohet ndërhyrja nuk lejohet ankesë e posaçme. Mirëpo nga këto
arsye edhe pretendimet ankimore në këtë drejtim janë të pabazuara. Po ashtu më
të drejtë gjykata e shkallës së parë e ka hedhur kundërpadinë si të palejuar e në
bazë të nenit 256.1 të LPK-së, për arsye se i padituri e ka parashtruar
kundërpadinë pasi që ka përfunduar seanca përgatitore, ndërsa ka vlerësuar se
është irrelevante për këtë çështje juridike se Ndërmarrja Publike Pronësore në
________ e ka iniciuar kontestin C. nr________, për arsye se paditësi dhe
ndërhyrësi nuk e kanë cilësinë e ndërgjyqësve, qoftë në cilësinë e palës së
paditëses ose në cilësinë e palës së paditur.
Aktvendimi Gjykatës Supreme Rev. nr. 334/2014, i datës 14.01.2015
Gjykata Supreme, duke vepruar sipas revizionit të të paditurit, ka gjetur se i njëjti
është i bazuar, ashtu që aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta i ka
prishur, duke e kthyer çështjen në gjykatën e shkallës së parë në rigjykim dhe
vendosje.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se thëniet e revizionit i ka vlerësuar si të
bazuara, ngase sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, aktgjykimet e gjykatave të
instancës më të ulët janë marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës
kontestimore të parashikuara me nenin 182 paragrafi 2 pika n), e LPK-së, dhe
për shkak të këtyre të metave, aktgjykimi nuk mund të shqyrtohet. Ka shtuar se
shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore ekzistojnë në faktin
se dispozitivi i aktgjykimit është në kundërshtim me arsyetimin dhe provat
ekzistuese në lëndë, ngase në dispozitivin e aktgjykimit nuk është përfshirë
vendimi i gjykatës mbi kundërpadinë, ndërsa në arsyetim të aktgjykimit të
gjykatës së shkallës së dytë është cekur se gjykata e shkallës së parë në
procesverbalin e shqyrtimit kryesor të datës 20.09.2011, e ka hedhur
kundërpadinë si të palejuar në këtë çështje juridike.
Prandaj, gjykatat e instancës më të ulët nuk kanë mohuar faktin se në Gjykatën
Komunale në _______, është duke u zhvilluar procedurë kontestimore, në të cilën
Ndërmarrja Publike Banesore me datë 27.10.2005, ka paraqitur padi për lirimin
e banesës, përveç tjerave edhe për të paditurin për banesën e njëjtë kontestuese.
Po ashtu, padia në mes Ndërmarrjes Publike Banesore në ________ dhe të
paditurit e personave të tjerë, është paraqitur me datë 27.10.2005, ndërsa padia
në mes paditësit dhe të paditurit në këtë çështje kontestimore është paraqitur më
vonë, saktësisht me datë 05.07.2007, ndërsa sipas dy padive të paraqitura para
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gjykatës, ka shtuar se kemi të bëjmë me të njëjtën banesë dhe të njëjtin të paditur,
andaj gjykata e shkallës së parë është e obliguar ta vërtetojë faktin se a është
vendosur sipas padisë së paraqitur më parë (lënda C. nr________), ngase, lirimi
i patundshmërisë mund të kërkohet nga pronari i saj, ndërsa në rastin konkret për
të njëjtën patundshmëri janë lajmëruar si pronar Ndërmarrja Publike Banesore
dhe paditësi Zh.S, andaj në rigjykim e ka udhëzuar gjykata e shkallës së parë që
t’i mënjanojë të metat e sipërpërmendura, e pastaj të marrë një aktgjykim të drejtë
e të bazuar në ligj.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në këtë rast komenti do të kufizohet vetëm në çështje të natyrës procedurale për
shkak se vendimet e gjykatave të instancave me të ulëta janë anuluar nga këto
shkaqe.
Fillimisht Gjykata Supreme vlerëson se aktgjykimet e gjykatave me të ulëta janë
të përfshirë në shkelje të procedurës në atë mënyrë që dispozitivi i aktgjykimit
është në kundërshtim me arsyetimin dhe me provat ekzistuese në lëndë.
Gjykata Supreme thekson se në dispozitivin e aktgjykimit nuk është përfshirë
vendimi mbi kundërpadinë, pavarësisht se në arsyetimin e vendimit të gjykatës
së shkallës së dytë theksohet se gjykata e shkallës së parë në seancën e datës
20.09.2011, e ka hedhur kundërpadinë si të palejueshme.
Duket se qasjen e gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë për kundërpadinë nuk
e ka pranuar Gjykata Supreme, sepse kundërpadia është padi e të paditurit-kundër
paditësit e parashtruar në procesin të cilin i dyti e ka vënë në veprim kundër të
parit. Me kundërpadi i padituri (në procesin e iniciuar sipas padisë të paditësit)
në të njëjtën gjykatë dhe në të njëjtin gjykim e parashtron kërkesëpadinë e tij të
veçantë. Me kundërpadi themelohet edhe një raport procedural juridik, me role
të kundërta të palëve. I padituri ka të drejtë të paraqesë kundërpadi derisa nuk ka
përfunduar seanca përgatitore, gjegjësisht seanca e parë për shqyrtim kryesor,
kur nuk është mbajtur seanca përgatitore, ndërsa pas mbajtjes së seancës
përgatitore apo të shqyrtimit kryesor, mund të lejohet vetëm me pëlqimin e
paditësit.
Në qoftë se gjykata ka vendosur për hedhje e kundërpadisë, atëherë do të duhej
aktvendim i veçantë për hedhjen, dhe assesi nuk mund të konsiderohet se
konstatimi në procesverbal e konsumon nevojën për aktvendim të veçantë. Po
ashtu është e pashpjegueshme se si ka arritur gjykata në konkluzionin për hedhjen
e kundërpadisë sepse nëse e njëjta nuk është paraqitur në fazën caktuar të
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procedurës atëherë gjykata nxjerrë aktvendim për moslejimin e kundërpadisë në
procesin e paditësit. Në këtë rast duhet aktvendim i veçantë me të drejtë ankese.
Një çështje tjetër e adresuar nga Gjykata Supreme në këtë rast është edhe
ekzistimi për një padi tjetër e cila ka objekt kontesti sendin e njëjtë, i padituri
është i njëjtë por dallon paditësi, dhe në këtë situatë Gjykata Supreme udhëzon
gjykatën e shkallës së parë që të shikoj nëse është vendosur për atë padi duke
qenë se e njëjta është paraqitur para kësaj padie për të cilën çështje është
shqyrtuar edhe në Gjykatën Supreme.
Duket që theksi i Gjykatës Supreme me këtë vlerësim është për nevojat e sigurisë
juridike dhe ekonomizimit të procedurës. Çështja e sigurisë juridike lidhet me atë
se nëse gjykata zhvillon dy konteste paralele për sendin e njëjtë ka gjasa që të
nxirren vendime të ndryshme, dhe kjo do të përbënte një sfidë në kuptimin e
besueshmëri së gjyqësorit, dhe çështja e dytë ka të beje me ekonomizimin e
procesit në atë mënyrë që gjykata e shkallës së parë duhet të vlerësoj mundësinë
e bashkimit të lëndëve apo edhe të ndërprerjes së njërës çështje derisa të
përfundoj çështja tjetër.
Pra, në ri-procedurë gjykata e shkallës së parë do të duhet të shikonte mundësinë
e bashkimit të lëndëve. Në këtë rast nuk vlejnë shprehjet litispendenca e dyfishtë,
për shkak se në të dy rastet paditësi është i ndryshëm, pavarësisht se objekti i
kontestit është i njëjtë dhe i padituri është i njëjtë.
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IV. SERVITUTI SENDOR
Dispozitat ligjore: Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore (LPDTS),
neni 252 deri te neni 260
Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore në kapitullin e tretë me dispozitat
nga neni 252 deri te neni 260, i ka rregulluar servitutet sendore. Për nevojat e
këtij punimi do t’i referohemi kuptimit - nocionit të servitutit sendor, krijimi të
servitutit sendor, mbrojtjes së servitutit, dhe shuarjes së servitutit.
Nocioni i servitutit sendor - LPDTS në nenin 252 paragrafi 1 përcakton se:
“servituti sendor është e drejta e pronarit përkatës të një paluajtshmërie
(paluajtshmëria dominuese) që një paluajtshmi tjetër (paluajtshmëria shërbyese)
në një mënyrë të caktuar ta shfrytëzojë apo të ndalojë kryerjen e veprimit të
caktuar ose të përjashtojë ushtrimin e së drejtës së caktuar, të cilat rrjedhin nga
e drejta e pronësisë në paluajtshmërinë shërbyese” .
Krijimi i servitutit sendor - Me dispozitën e nenit 253, paragrafit 1 përcaktohet
se: “servituti sendor krijohet në bazë të një pune juridike, një vendimi të organi
shtetëror ose një ligji”.
Mbrojtja e servitutit sendor dhe mbrojtja e posedimit - Mbrojtja e servitutit
sendor rregullohet me dispozitën e nenit 258 me të cilën përcaktohet se: “nëse
cenohet një servitut sendor, titullarit i takojnë të drejtat për pushimin e cenimit
nga neni 102 i këtij ligji”2, ndërsa në nenin 259 është normuar mbrojtja e
posedimit me përmbajtje si në vijim: “në qoftë se poseduesi i një paluajtshmërie
dominuese pengohet në ushtrimin e një servituti sendor të regjistruar në
regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri, atëherë poseduesi përshtatshmërisht e
gëzon të njëjtën mbrojtje të posedimit sikur pronari”.
Shuarja e servitutit sendor – Me dispozitën e nenit 260 të LPDTS-së, është
rregulluar shuarja e servitutit sendor ashtu që në paragrafin 1 të nenit 260

LPDTS, me dispozitën e nenit 102 paragrafi 1 përcakton se: “nëse pronësia cenohet
përmes largimit ose marrjes së posedimit të sendit, pronari mund të kërkojë ndërprerjen
e mëtejme të cenimit. Nëse priten cenime të mëtejme, pronari mund të ngritë padi për
cenime të tilla”, ndërsa në paragrafin 2 përcaktohet: “kërkesa kundër ndërhyrjeve në të
drejtën e pronarit nuk mund të paraqitet, nëse pronari është i detyruar për durimin e
ndërhyrjeve të tilla”.
2
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përcaktohet se: “për shuarjen e servitutit sendor janë të nevojshme deklarata e
pronarit të paluajtshmërinë dominuese për heqjen dorë nga servituti sendor dhe
regjistrimi në regjistrin për regjistrimin e të drejtave në paluajtshmëri”, ndërsa
në paragrafin 2 të nenit të njëjtë përcaktohet se: “pronari i paluajtshmërinë së
ngarkuar mund të kërkoj shlyerjen e servitutit sendor, nëse servituti sendor nuk
është më i nevojshëm për shfrytëzimin e paluajtshmërisë dominuese, ose nëse në
mënyrë substanciale kanë ndryshuar rrethanat. Shlyerja e servitutit duhet të
regjistrohet në regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri”.
Vërtetimi i ekzistimit të servitutit – LPDTS nuk e ka normuar në mënyrë të
veçantë vërtetimin e ekzistimit të servitutit sendor, por në jetën juridike dhe në
praktikën gjyqësore rastet e kërkesave për vërtetimin e ekzistimit të servitutit
sendor janë të shpeshta, andaj në pjesën e komenteve do të përshihet edhe kjo
çështje.
Komente për mënyrën e zbatimit të dispozitave të cituara- Servituti është e
drejtë sendore dhe nënkupton se e drejta e servitutit është e drejtë subjektive me
të gjitha karakteristikat e të drejtave të tjera sendore. Servituti sendor është një e
drejtë sendore, e cila e bën të mundshme ose, në bazë të së cilës bëhet e
mundshme që në dobi të një sendi të paluajtshëm të përdoret e shfrytëzohet një
send tjetër i paluajtshëm. Nga ky përkufizim del e qartë së fjala është për një të
drejtë sendore e cila është e lidhur për sende të paluajtshme, në bazë të së cilës
shfrytëzohet ekonomikisht njeri send, duke e shfrytëzuar ose përdorur një send
tjetër. Në literaturën juridike servituti sendor definohet edhe si: “Servituti sendor
është një e drejtë e pronarit ose e poseduesit aktual të një sendi të paluajtshëm,
që në dobi (ose komoditetin) e tij të përdor (ose shfrytëzojë) për një kohë të
caktuar, në një mënyrë dhe vëllim të caktuar, servitutin e paluajtshëm të një
pronari ose poseduesin tjetër aktual, duke kërkuar nga ky që diçka të duroj ose
të mos veproj në sendin e tij”.
Servituti sendor ka për objekt gjithmonë sendin e paluajtshëm dhe në këtë
mënyrë, parimisht, krijon lidhje të përhershme midis dy sendeve të paluajtshme.
Për të kuptuar më për së afërmi kuptimin e servitutit si e drejtë sendore duhet të
kemi vëmendjen se kjo e drejtë kuptohet përmes disa parimeve të cilat e
konkretizojnë kuptimin e përmbajtjes së servitutit. Ekzistojnë pikëpamje të
ndryshme lidhur me fondin e parimeve përkitazi me servitutet, megjithatë
dominon pikëpamja se parimet e të drejtës së servituteve janë:
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Servituti ka të bëjë me sendin e huaj; servituti nuk mund të ekzistojë në të
vepruar; servituti duhet të jetë i dobishëm; parimi i restrikcionit të servitutit; dhe
patjetërsueshmëria e pavarur e servitutit.
Mund të gjenden në literatura edhe parime të tjera se servituti duhet të ushtrohet
me kujdes, parimi i pacenueshmërisë së servitutit, parimi i papjestueshmërisë etj.
Rregulli i parë dhe i pakontestueshëm është se servituti ka të bëjë me sendin e
huaj. Ky parim gjen mbështetje edhe në normat e LPDTS-së, përkatësisht në
nenin 252.
Servituti nuk ekziston në të vepruar sepse pronari i pasurisë shërbyese, pasuria e
të cilit është e ngarkuar me servitut duhet vetëm të durojë që titullari i servitutit
të kryejë veprime të caktuar, ose duhet të heqë dorë nga kryerja e disa veprimeve,
të cilat përndryshe do të kishte të drejtë t’i bënte si titullar i së drejtës së pronësisë.
Nga kjo rrjedhë se pronari i pasurisë shërbyese assesi nuk duhet të bëjë veprimet
pozitive në favor të titullarit të pasurisë sunduese. Ky parim gjen mbështetje në
dispozitën e nenit 252, paragrafit 3 i LPDTS-s, kur përcaktohet se: “një servitut
sendor nuk mund ta detyrojë pronarin e paluajtshmërisë shërbyese për një
veprim”.
Parimi se servituti duhet të jetë i dobishëm nënkupton faktin se për të ekzistuar
një servitut duhet patjetër të ekzistojë nevoja për konstituimin e tij. Nga kjo
rrjedhë se servituti mund të konstituohet vetëm në qoftë se është i dobishëm për
titullarin e pasurisë sunduese. Ky parim gjen mbështetje në dispozitën e nenit
252, paragrafit 2 i LPDTS-së, ku përcaktohet se: “servituti sendor duhet t’i
sigurojë ndonjë dobi titullarit të servitutit, përndryshe servituti është i palejuar”.
Parimi i restrikcionit të servitutit nënkupton se ushtrimi i servitutit duhet të bëhet
me kujdes në atë mënyrë që titullari i të drejtës së servitutit ta ushtrojë të drejtën
e vet, në atë mënyrë që sa ma pak ta ngarkojë apo dëmtojë pasurinë shërbyese.
Ky parim gjen mbështetje në dispozitat e nenit 254, të LPDTS-së, ku në
paragrafin 1 të këtij neni përcaktohet se: “titullari i të drejtës së servitutit sendor
duhet ta ushtrojë servitutin në atë mënyrë, që pasurisë së paluajtshme shërbyese
t’i paraqesë ngarkesë më të vogël të mundshme”, ndërsa në paragrafin 2
përcaktohet se: “gjatë ushtrimit të një servituti, titullari i servitutit i ruan në
mënyrë adekuate edhe interesat e pronarit të paluajtshmërisë së ngarkuar, derisa
nuk cenohet ushtrimi i servitutit”.
Parimi i patjetërsueshmërisë së servitutit nënkupton se servituti nuk mund të
tjetërsohet pa tjetërsimin edhe të pasurisë shërbyese, gjegjësisht pasurisë
219

PËRMBLEDHJE NGA PRAKTIKA E GJYKATËS SUPREME NË
KONTESTET PRONËSORE

dominuese. Nga kjo rrjedhë se servituti gjithmonë e ndanë fatin e pasurive, dhe
jo atë të pronarëve. Kjo cilësi është karakteristikë e servitutit sendor. Pra, nuk
mund të veçohet vetëm e drejta e servitutit që të tjetërsohet pa u tjetërsuar edhe
vetë pasuria shërbyese apo sunduese. Ky parim gjen mbështetje në dispozitat e
nenit 257 të LPDTS-së, ashtu që në paragrafin 1 përcaktohet se: “nëse
paluajtshmëria dominuese ndahet, servituti vazhdon të mbetet për pjesë të
veçanta. Nëse servituti është i dobishëm vetëm për një pjesë të paluajtshmërisë
dominuese, ai vazhdon të qëndrojë vetëm për këtë pjesë. Ushtrimi i servitutit nuk
mund të vështirësohet për paluajtshmërinë e ngarkuar në rast të ndarjes së
paluajtshmërisë dominuese”, ndërsa në paragrafin 2 përcaktohet se: “nëse
ndahet paluajtshmëria e ngarkuar, servituti sendor vazhdon të mbetet për pjesë
të veçanta. Nëse ushtrimi i servitutit sendor kufizohet në një pjesë të caktuar të
paluajtshmërisë së ngarkuar, pjesët e tjera të paluajtshmërisë lirohen nga
servituti”.
Krijimi servitutit sendor- LPDTS me dispozitat e nenit 53 e ka rregulluar
krijimin e servitutit sendor.
Me dispozitën e nenit 253 paragrafi 1, përcaktohet se: “ Servituti sendor krijohet
në bazë të një pune juridike, një vendimi të organit shtetërore ose një ligji”
ndërsa në paragrafin 2, të nenit të njëjtë përcaktohet se: “Për krijimin e servitutit
sendor sipas punës juridike është e nevojshme një kontratë dhe regjistrimi në
Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri. Me kontratë palët duhet të merren vesh,
për krijimin dhe përmbajtjen e servitutit”.
Nga dispozitat e cituara rezulton se sipas LPDTS-së, servituti sendor krijohet me
punë juridike e cila është një kontratë (formale, madje e noterizuar) në mes
palëve-kontraktuesve të paluajtshmërisë dominuese dhe paluajtshmërisë
shërbyese. Përveç kushtit që të ekzistoj kontrata (formale, madje e noterizuar), e
njëjta duhet edhe të regjistrohet.
Kjo për faktin se servituti sendor është edhe e drejtë sendore për të cilën duhet të
ekzistoj regjistrimi. Sipas LPDTS-së, akti i regjistrimit në regjistrin për
regjistrimin e të drejtave në paluajtshmëri, konsiderohet si moment i fitimit të
servitutit sendor .
Është fare e qartë se për krijimin e servitutit sendor është i nevojshëm ekzistimi
i dy paluajtshmërive, që janë në komunikim. Servituti krijohet midis pronarëve
të ndryshëm të sendeve të paluajtshme të ndryshme. Ekzistimi i dy pronarëve të
ndryshëm tek krijimi i servitutit sendor me punë juridike vetvetiu përfaqëson
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edhe palët e kontratës mbi krijimin e servitutit sendor. Tek krijimi i servitutit
sendor me punë juridike sipas dispozitës se nenit 253, paragrafit 2, i LPDTS-së,
është përcaktuar se palët me kontratë duhet të merren vesh, për krijimin dhe
përmbajtjen e servitutit. Sipas përmbajtjes se kësaj dispozite rrjedhë se krijimi i
servitutit sipas punës juridike është analog me transferimin e titullit të pronësisë
nga rrjedhë se palët kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë përcaktojnë edhe
kushte për krijimin dhe përmbajtjen e servitutit. Është e rëndësishme të theksohet
se në punën juridike duhet të jetë i saktësuar përshkrimi i shtrirjes së servitutit
dhe rrjedhimisht edhe përmbajtja në kuptimin e mënyrës së shfrytëzimit si dhe
çështjet tjera siç janë çmimi etj. Krijimi i servitutit sipas punës juridike është një
lloj i zakonshëm i krijimit të servitutit sendor ku palët me marrëveshje midis tyre
sanksionojnë llojin e servitutit që do të krijojnë si dhe përmbajtjen e tij.
Krijimi i servitutit në bazë të një vendimi të organit shtetërorë ka rendësi në
praktikën gjyqësore sepse mund të ekzistojnë raste kur gjykata paraqitet në
cilësinë e organit e cila me vendim gjyqësor krijon servitutin sendor. Përveç
gjykatës mund të jetë edhe organi tjetër shtetëror administrativ veçanërisht kjo
mund të ndodhë gjatë hartimit të planeve rregulluese urbane.
Për nevoja të këtij punimi në vijim do të trajtohen krijimi servitutit sendor me
vendim të organit shtetërore, kur organ është gjykata, dhe vërtetimi i ekzistimit
të servitutit respektivisht fitimi i servitutit me parashkrim.
Nëse palët nuk zgjedhin mënyrë me të zakonshme të krijimit të servitutit me punë
juridike atëherë është e mundshëm që me padi të fillohet procedura gjyqësore për
krijimin e servitutit sendor. Në një rast të tillë palë të legjitimuar për procesin
gjyqësore do të jenë pronarët e pronave të cilat ndërveprojnë apo thënë ndryshe
titullari i paluajtshmërisë dominuese dhe titullari i paluajtshmërisë shërbyese.
Procedura gjyqësore për nxjerrjen e vendimit gjyqësor lidhur me kërkesën për
krijimin e servitutit sendor është një procedurë relativisht e vështirë sepse
parimisht ekzistojnë dy palë ndërgjyqësore të cilat kundërshtohen në lidhej me
nevojën e konstituimin të servitutit sendor. Në këtë kontekst është e logjikshme
se procesi gjyqësor do të jetë shumë kundërshtues në mes të palëve, prandaj
gjykata duhet të jetë profesionale, e kujdesshme dhe shume objektive, në mënyrë
që të konstatoj nevojën e konstituimin të servitutit.
Procedura e krijimit të servitutit me vendim të gjykatës parimisht nënkupton
marrjen e provave me ekspertizave të gjeodezisë dhe financiare (profili i ekspertit
i licencuar për vlerësimin e pronësisë) si dhe të behet këqyrja në vend.
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Është pothuajse analog vlerësimi i kushteve të krijimi i servitutit me vendim të
gjykatës sikurse të procedura e shpronësimit, përveç se në rastin e servitutit
procedura nuk identifikohet me nevojën e interesit publik po me nevojën e
interesit të pronarit të pasurisë dominuese.
Ne këtë kontekst rrjedh se gjykata do të vlerësoj kushtet si: nëse krijimi i servitutit
është i domosdoshëm, nëse është i dobishëm, në çfarë përmbajtje duhet të jetë
servituti dhe caktimi i kompensimit të menjëhershëm.
Për të vlerësuar këto kushtet nevojite që gjykata të udhëhiqet nga parimet e
servituteve dhe me mjete provuese adekuatë të konstatoj faktet nëse është i
nevojshëm krijimi i servitutit, nëse është i dobishëm, në çfarë përmbajte duhet te
jetë dhe gjithashtu të caktoj kompensimin për pronarin e pasurisë shërbyese.
Duke e pas parasysh natyrën e kërkesës për krijimin e servitutit sendor sipas
vendimit të gjykatës në procedurën e shqyrtimit të kërkesës, gjykata përveç
vlerësimit të kushteve për krijimin e servitutit duhet të administrojë prova edhe
për vlerësimin e kompensimit në emër të krijimit të servitutit, për shkak se krijimi
i servitutit sipas vendimit të gjykatës duhet të bëhet me kompensim.
Vlerësimi i kompensimit duhet të bëhet në mënyrën objektive dhe duke e pasur
parasysh përmbajtjen e servitutit. Përveç kësaj është me rëndësi të theksohet se
kundërshtimi i kërkesës për krijimin e servitutit i paraqitur nga pronari i
paluajtshmërisë shërbyese do të vlerësohet nga ana e gjykatës vetëm në
kontekstin e vlerësimit të kushteve për nevojën e themelimit të servitutit me
vendim të gjykatës, përndryshe nëse rrethanat e çështjes diktojnë nevojën e
krijimit të servitutit, kundërshtimi i pronari të pasurisë shërbyese nuk ka vlerë
përcaktuese. Kjo për shkak se do të jetë vlerësimi i gjykatës sipas rrethanave të
sipër theksuara nga të cilat do të varet nëse krijimi i servitutit është i
domosdoshëm dhe i dobishëm, por gjithsesi së bashku me aprovimin e kërkesës
për konstituimin e servitutit duhet të gjykohet edhe kompensimi i menjëhershëm
dhe adekuat.
Nëse i referohemi dispozitave të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtave Tjera
Sendore, mund të konstatohet se është rregulluar çështja e krijimit të servitutit
sipas punës juridike, vendimit të organit shtetëror, ose ligjit, dhe rrjedhimisht
është rregulluar edhe çështja e mbrojtjes dhe shuarjes së servitutit sendor, por
nuk është rregulluar vërtetimi i ekzistimit të servitutit, respektivisht krijimi i
servitutit me parashkrim fitues. Pavarësisht faktit se nuk është rregulluar fitimi i
servitutit me parashkrim fitues, në praktikën gjyqësore kjo çështje është zhvilluar
në masë të mjaftueshme, nga mund të konkludohet se praktika gjyqësore e njeh
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edhe fitimin e servitutit duke vërtetuar ekzistimin e servitutit apo konstituimin e
servitutit me parashkrim fitues.
Rastet për vërtetimin e ekzistimit të servitutit, respektivisht të konstituimit me
parashkrim fitues, në praktikën gjyqësore janë të shpeshta, dhe këto raste janë si
rezultat i mënyrës së realizimit të marrëdhënieve juridiko-civile, në mes të
qytetarëve tonë në periudha të ndryshme ku ka dominuar forma jo formale e
krijimit të raporteve juridiko-civile.
Përveç kësaj, kjo formë vjen edhe si rezultat i ndarjeve të shumta faktike të
pronave të bashkësive të mëdha familjare të cilat nuk kanë respektuar procedurën
e shqyrtimit të trashëgimisë, e bartjes së pronësisë dhe e parcializimit,
respektivisht ndarjes fizike në mënyrë formale. Ndarjet e pronave në mënyrë
faktike sidomos ato të bashkësive të mëdha familjare kanë krijuar në mënyrë
faktike servitute sendore, por të cilat nuk i janë nënshtruar procesit formal të
regjistrimit në librat publik kadastral. Një numër i këtyre situatave në ditët e
sotme janë në procese gjyqësore me kërkesë për vërtetimin e ekzistimin e
servitutit, respektivisht për konstituim të servitutit, me vendim të organit
shtetërorë.
Për shkak të numrit të këtyre rasteve dhe për shkak të mënyrës specifike të
zhvillimit të raporteve juridiko-civile në vendin tonë, praktika gjyqësore jo vetëm
e ditëve të sodit, por edhe në të kaluarën ka njohur krijimin e servitutit me
vendim të organit shtetëror, në ketë rast me vendim të gjykatës sipas bazës
'vërtetim i ekzistimit të servitutit apo konstituim i servitutit me parashkrim fitues'.
Në mungesë të dispozitave formale praktika gjyqësore ka njohur zbatimin analog
të dispozitave që vlejnë për fitimin e pronësisë me parashkrim fitues. Përveç se
në rastin e vërtetimit të ekzistimit të servitutit, zbatimi analog i dispozitave për
vërtetimin e pronësisë me parashkrim fitues bëhet duke marrë parasysh specifikat
që ka e drejta e servitutit si e drejtë sendore. Në këtë rast gjykata zbaton tërësisht
në mënyrë analoge kushtin e afatit për parashkrimin fitues me referencë në
dispozitën e nenit 40, paragrafit 1 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera
Sendore, me të cilën dispozitë përcaktohet se: “personi i cili me mirëbesim e ka
njëzet (20) vjet në posedim të pandërprerë një paluajtshmëri apo një pjesë të saj,
e fiton pronësinë në të”. Nga konteksti i kësaj dispozite rrjedhë se për të vërtetuar
ekzistimin e servitutit sendor apo konstituimin e servitutit sendor me parashkrim
fitues, duhet të provohet se pronari i pasurisë dominuese e ka shfrytëzuar
pasurinë shërbyese në një përmbajtje të caktuar, në një periudhë kohore prej 20
vitesh. Është me rëndësi të kuptohet se edhe në rastin e vërtetimit të ekzistimit
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të servitutit, respektivisht konstituimit të servitutit me parashkrim fitues duhet të
provohet se pronari i pasurisë dominuese e ka shfrytëzuar pasurinë shërbyese me
mirëbesim, dhe në mënyrë të pandërprerë në kohëzgjatje prej 20 vite. Mirëbesimi
është njëri prej parakushteve për fitimin e servitutit sendor me parashkrim fitues,
por si kusht në kuptimin thelbësor të përmbajtjes dallon nga mirëbesimi për
fitimin e pronësisë me parashkrim fitues, për shkak se tek fitimi i pronësisë me
parashkrim fitues pronari faktik duhet të demonstrojë se me sendin për të cilin
kërkon pronësinë është sjellë sikur sendi të jetë i tij, dhe gjatë tërë kohës ka
demonstruar se ai është pronari i sendit, ndërsa tek fitimi i servitutit sendor me
parashkrim fitues, pronari i paluajtshmërisë dominuese duhet të provojë se ka
pasur dhe ka demonstruar të drejtën e shfrytëzimit të sendit të huaj për një
periudhë prej 20 vitesh, sipas mirëbesimit.
Mirëbesimi në këtë rast nënkupton shfrytëzimin e sendit të huaj, e jo sipas cilësisë
arbitrare të sjelljes mbi sendin e huaj, por sipas një baze për të cilën edhe pronari
i pasurisë shërbyese ka njohje.
Kjo do të thotë se mirëbesimi konsiderohet i provuar në çdo rast kur pronari i
pasurisë dominuese dhe i pasurisë shërbyese, apo paraardhësit e tyre kanë
përcaktuar dhe lejuar shfrytëzimin e pasurisë shërbyese për nevojat e pasurisë
dominuese, pavarësisht ndërrimit të mundshëm të pronarëve të këtyre dy
pasurive. Shembull tipik do të ishte rasti i ndarjeve fizike në mënyrë faktike të
pronave të bashkësive të mëdha familjare të cilët me rastin e ndarjeve kanë
përcaktuar edhe përmbajtjen e të drejtës së shfrytëzimit të pasurisë shërbyese për
nevojat e pasurisë dominuese, pa e formalizuar një të drejtë të tillë në regjistrim.
Ndarjet e tilla të pronave në mënyrë faktike, por edhe format tjera të shfrytëzimit
të pasurisë shërbyese për një periudhë të gjatë (madje në disa raste për aq kohë
sa nuk dihet as kur ka filluar shfrytëzimi), përfaqësojnë bazë për krijimin e
servitutit me parashkrim fitues duke zbatuar dispozitat e fitimit të pronësisë me
parashkrim.
Në rastin e konstituimit të servitutet me parashkrim fitues vendimi i gjykatës
shërben si bazë për regjistrimin e servitutit në librat publik kadastral, dhe në këtë
procedurë nuk gjykohet fare kompensim për pronarin e pasurisë shërbyese.

224

PËRMBLEDHJE NGA PRAKTIKA E GJYKATËS SUPREME NË
KONTESTET PRONËSORE

Rasti 33: Shuarja e servitutit të kalimit
Përshkrimi i rastit:
Paditësi B.B, ka paraqitur padi kundër të paditurve H.B, S.B, D.B, K.B dhe Se.B,
me të cilën ka kërkuar që të shuhet servituti i kalimit nëpër ngastrën shërbyese
nr____, në gjatësi 32.5 metra, dhe gjerësi 4 metra, ose të njëjtit t’i caktohen
dimensionet e servitutit të kalimit në këmbë dhe me bagëti, nëpër të njëjtën
ngastër me gjatësi 32.5 metra, dhe me gjerësi prej 2 metra.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 767/01, i datës 26.01.2004
Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit, pas vlerësimit
dhe administrimit të provave, ka ardhur në përfundim se e njëjta është e pabazuar
dhe ka vendosur:
“REFUZOHET NË TËRËSI SI E PABAZUAR padia dhe kërkesëpadia e
paditësit i cili ka kërkuar që të SHUHET servituti i kalimit nëpër ngastrën
shërbyese nr____, në gjatësi prej 32.5 m, në gjerësi prej 4 m, nga fleta poseduese
nr____ KK ________, si e panevojshëm, në kuptim të nenit 58 paragrafi 2
LMTHPJ-së”.
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: shqyrtimin e shkresave të lëndës C. nr________; aktvendimin
e Gjykatës Komunale në ________ C. nr________, të datës 30.03.2001, me të
cilën është vërtetuar se paditësi i ka penguar të paditurit në posedimin e fundit
faktik të ngastrës nr________, e cila ngastër është formuar nga pjesët e ngastrave
kadastrale nr____ dhe nr____, gjatësi prej 32.5 m, dhe gjerësi prej 4m, aktvendim
ky i vërtetuar me aktvendimin e Gjykatës së Qarkut Ac. nr________, të datës
28.09.2001; dhe ekspertizën e ekspertit të gjeodezisë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se paraardhësit e ndërgjyqësve kanë jetuar
në të njëjtën bashkësi familjare dhe pasurore deri në vitin 1950, kur edhe është
bërë ndarja e bashkësisë familjare, si dhe është bërë caktimi i rrugës në këmbë
dhe me bagëti, me gjerësi 4 metra, duke filluar nga rruga publike e fshatit, e deri
tek lumi “________”, me qëllim që t’i dërgojnë bagëtitë për të pirë ujë dhe për
larjen e petkave. Ka theksuar se kjo rrugë është shfrytëzuar në mënyrë të qetë
nga të paditurit deri në vitin 1998, kur paditësi i ka penguar për të shfrytëzuar
këtë rrugë duke e ngushtuar të njëjtën për 2 metra, me ç’rast të paditurit e kanë
paditur paditësin për shkak të pengim posedimit, proces ky i fituar nga të paditurit
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me vendim të formës së prerë, rrethana këto të vërtetuara nga dëgjimi i
dëshmitarëve, dhe nga administrimi i vendimit në fjalë si provë materiale.
Ka shtuar se paditësi nuk ua mohon të paditurve të drejtën e kalimit, mirëpo jo
në gjerësi prej 4 metra, por në gjerësi prej 2 metra, pasi që kjo rrugë është
shfrytëzuar edhe më parë për të pastruar teshat dhe për nevoja familjare, mirëpo
që 30 vite, të paditurit nuk e kanë shfrytëzuar këtë rrugë, pasi që të njëjtit kanë
rrugë publike më të mirë që kalon pranë varrezave të fshatit, dhe po ashtu këtë
rrugë nuk e shfrytëzonin vetëm të paditurit, por edhe 25 familje të tjera, çka lë të
nënkuptohet se nuk është ushtruar në mënyrë të rregullt vetëm nga të paditurit.
Gjykata me qëllim të vërtetimit sa më të plotë të gjendjes faktike, kishte bërë
edhe daljen në teren, nga kishte konstatuar se në fillim ngastra kontestuese fillon
nga hyrja e pozllomit e të paditurve, e rrethuar në të dy anët, ku në anën
perëndimore ishte e kufizuar me rrugën që e shfrytëzonte paditësi me vëllezërit
e tij. Po ashtu paditësi kishte vendosur “Taraba”, ka ana e tij, në gjatësi prej 23
metra, dhe se gjerësia e kësaj rruge ndryshon prej 3.45 metra, në 3.60, 3.90 e deri
tek 2.40 metra, dhe se këtë gjendje i autorizuari i paditësit nuk e kishte pranuar,
me arsyetim se është vendosur me dhunë nga e ana e gjykatës dhe kadastrës,
ndërsa i autorizuari i të paditurve kishte deklaruar se paditësi nuk kishte vepruar
sipas urdhëresës së gjykatës së ekzekutimit për vendosjen e gjendjes sipas
aktvendimit të plotfuqishëm (aktvendimi i formës së prerë për shkak të pengim
posedimit).
Gjykata nga të lartcekurat e në mbështetje të nenit 49 të Ligjit mbi Marrëdhëniet
Themelore Juridiko-Pronësore në të cilin përcaktohet se: “Servitut real është e
drejta e pronarit të një pasurie të paluajtshme (prona sunduese), që për nevojat
e kësaj pasurie të paluajtshme të kryejë veprime të caktuara në pasurinë e
paluajtshme të pronarit tjetër (prona shërbyese), ose të kërkojë nga pronari i
pronës shërbyese që të përmbahet nga kryerja e veprimeve të caktuara që
përndryshe do të kishte të drejtë t’i kryente në pasurinë e vet të paluajtshme”, ka
ardhur në përfundim se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me servitut, por me
pasuri të përbashkët, pasuri kjo që u kishte takuar paraardhësve të ndërgjyqësve,
dhe se me rastin e ndarjes së bashkësisë familjare të paraardhësve të këtu palëve
ndërgjyqësore, patundshmëria e cila është objekt kontesti ishte lënë si rrugë e
përbashkët, andaj edhe nuk mund të vijë në shprehje dispozitat e nenit 58
paragrafi 2 i Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore-juridike. Pretendimet
e paditësit se të paditurit nuk e kishin shfrytëzuar të drejtën e kalimit, të njëjtat
pretendimet gjykata i kishte refuzuar si të pabazuara, pasi që të paditurit e kanë
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shfrytëzuar këtë patundshmëri, rrethanë kjo e vërtetuar edhe nga vetë fakti se të
njëjtit e kanë paditur paditësin për shkak të pengim posedimin, pengim ky i
vërtetuar me vendim të formës së prerë.
Sa i përket kërkesës eventuale të paditësit që gjykata të caktojë dimensionet e
servitutit dhe atë në gjatësi prej 32.5 metra, dhe në gjerësi prej 2 metra, të njëjtën
e ka refuzuar si të pabazuar, me arsyetim se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë
me të drejtën e servitutit të kalimit në favor të të paditurve, por pronësi të
përbashkët, pronësi kjo e lënë për kalim për të gjithë ndërgjyqësit nga
paraardhësit e tyre.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 129/2005, i datës 23.05.2006
Gjykata e Qarkut, si gjykatë e shkallës së dytë pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, kishte gjetur se ankesa e paditësit
është e pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e shkallës së parë.
Ka shtuar se gjykata e shkallës parë nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave
të procedurës kontestimore për të cilat kujdeset sipas detyrës zyrtare, si dhe atyre
të paraqitura në ankesë, gjendja faktike është konstatuar në mënyrë të plotë, ku
nga kjo gjendje e konstatuar faktike edhe e drejta materiale është zbatuar në
mënyrë të drejtë. Vlerësimin e gjykatës së shkallës së parë se kërkesëpadia e
paditësit nuk mund të shqyrtohet përkitazi me të drejtën e servitutit real, pasi që
në rastin konkret është fjala për pasuri të përbashkët të palëve ndërgjyqësore, e
ka pranuar edhe gjykata e shkallës së dytë si të drejtë dhe të ligjshëm, dhe po
ashtu edhe kërkesa alternative e paditësit që rrugë-kalimi të përkufizohet nga
gjerësia prej 4 metra, në gjerësi prej 2 metra, me të drejtë është refuzuar nga
gjykata e shkallës së parë, me arsyetim se nuk kemi të bëjmë me servitut real,
por me pasuri të përbashkët të ndërgjyqësve.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 129/2005, i datës 23.05.2006
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të paditësit, ka gjetur se i njëjti
është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimit e gjykatës së shkallës së
dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se gjykatat e instancave më ulëta drejtë
dhe në mënyrë të plotë kanë vërtetuar gjendjen faktike, ku nga kjo gjendje faktike
në mënyrë të drejtë kanë zbatuar të drejtën materiale, dhe se të njëjtat aktgjykime
nuk përmbajnë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore për
të cilat kjo gjykatë kujdesët sipas detyrës zyrtare. Ka shtuar se në mënyrë të drejtë
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kanë vendosur gjykatat e instancave më të ulëta kur kërkesëpadinë e paditësit e
kanë refuzuar si të pabazuar, pasi që parcela kontestuese nuk evidentohet në emër
të paditësit, por në emër të paraardhësve të ndërgjyqësve, andaj edhe rezulton se
pala paditëse nuk gjendet në asnjë raport juridiko-civil me të paditurit, prandaj
paditësit i mungon legjitimiteti aktiv që të kërkojë mbrojtje gjyqësore, për
shuarjen e servitutit të kalimit, pasi që këtë mund ta kërkonte vetëm pronari apo
titullari i ndonjë të drejte tjetër, e që në rastin konkret paditësi nuk mund të
trajtohet as si pronar dhe as si titullar i të drejtave të tilla.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Rasti i paraqitur me sipër i referohet kërkesës për shuarjen e servitutit ose kërkesa
me alternative për zvogëlim të dimensioneve të shtrirjes se servitutit, por të dy
kërkesat janë refuzuar nga gjykata e shkallës së parë dhe rrjedhimisht vendimi i
shkallës së parë është konfirmuar edhe me vendimin e gjykatës së shkallës së
dytë dhe të tretë.
Gjykata e shkallë së parë e ka refuzuar kërkesëpadinë për shuarje të servitutit me
arsyetimin se palët ndërgjyqësore, respektivisht paraardhësit e tyre shumë vite
me parë (1950) kanë qenë në bashkësi familjare dhe me rastin e ndarjes fizike
(faktike) të pronarëve të tyre një pjesë e pronës se tyre e kanë lënë si rrugë kalimi
dhe si e tillë ekziston edhe në kohen kur është ngritur padia sepse kërkohet
pikërisht shuarja e të drejtës se servitutit në atë rrugë për palën e paditur.
Gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e shkallës së dytë kanë theksuar se nuk
plotësohen kushtet ligjore për shuarje të servitutit sepse rruga në fjalë është në
pronësi të përbashkët dhe në këtë rast të gjithë pjesëtarët e kësaj pronësie e kanë
të drejtën në mbrojtje pronësore dhe të gjithë në rast kontesti janë
bashkëndërgjyqës unik (ose si të paditur të domosdoshëm) për shkak të natyrës
dhe konceptit të pronësisë së përbashkët, sepse të gjithë pjesëtarët administrojnë
bashkërisht me pasurinë e përbashkët e cila realisht dhe formalisht është e
papërcaktuar për secilin veç e veç.
Gjykata Supreme i ka pranuar përfundimet e gjykatave të instancave me të ulëta
si të drejta dhe të ligjshme duke theksuar se në rastin konkret paraardhësit e
ndërgjyqësve deri në vitin 1950 kanë jetuar në bashkësi familjare dhe kur është
bërë ndarja e bashkësisë familjare, ata paraprakisht nga prona e përbashkët e tyre
e kanë caktuar rrugën për kalim në këmbë dhe bagëti. Gjykata Supreme edhe në
këtë rast thekson se nisur ka fakti se parcela kontestuese nuk është në pronësi të
paditësit, por të paraardhëseve të ndërgjyqësve, të njëjtit i mungon legjitimiteti
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real aktiv. Kjo për shkak se paditësi nuk gjendet në asnjë raport juridiko civil me
të paditurit.
Gjykata Supreme rithekson se mbrojtje gjyqësore sipas kërkesës për shuarjen e
servitutit mund të gëzojë vetëm pronari i pasurisë shërbyese. Me qenë se paditësi
nuk është pronar i parcelës kontestuese të njëjtit i mungon legjitimiteti real aktiv
dhe rrjedhimisht kërkesëpadia është e pabazuar. Nga të cekurat mund të
konkludohet se i legjitimuar aktivisht do të jetë sipas kërkesës për shuarjen e
servitutit vetëm pronari i pasurisë shërbyese dhe jo poseduesi i të njëjtës pasuri
shërbyese.
Si përfundim ky rast është i rëndësishëm për praktikën gjyqësore sepse përveç se
ka zbërthyer në masë të konsiderueshëm çështjen e legjitimitetit real të palëve,
përmban edhe një specifikë po ashtu të rëndësishme e që lidhet me rrethanën se
rrugët e caktuara në mënyrë faktike nga pronësitë e përbashkëta të familjeve të
mëdha nuk plotësojnë konditat e servitutit, sepse të gjithë ish pjesëmarrësit në
pronësinë e përbashkët kanë pozitë të njëjtë ndaj asaj pjese të pronës e cila në
mënyrë faktike është ndarë si rrugë. Prandaj ndarja e rrugëve nga pronësia e
përbashkët nuk konsiderohet konstituim i servitutit sepse për t'u konsideruar
konstituim i servitutit duhet të plotësohen konditat e pronës sunduese dhe
pronësisë shërbyese dhe nevojat që për qëllime të pronës sunduese të përdoret
prona shërbyese, ndërsa në ato rrugë te caktuara më rastin e ndarjes se pronësive
të përbashkëta edhe me tutje ekziston e drejta e të gjithëve pjesëmarrësve në atë
rrugë.
Rasti 34: Vërtetim i ekzistimit dhe konstituimi i servitutit të rrugë kalimit
Përshkrimi i rastit
Paditësi B.D, ka paraqitur padi kundër të paditurve I.D, P.D dhe H.D, për
vërtetimin e ekzistimit dhe konstituimit të servitutit në pasurinë shërbyese
nr____, për pasurinë dominuese nr____.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 130/2006, i datës 19.12.2007
Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit, pas vlerësimit
dhe administrimit të provave, ka ardhur në përfundim se e njëjta është e pabazuar
dhe ka vendosur:
“REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit që për shfrytëzimin e patundshmërisë
së tij të evidentuar si ngastra kadastrale nr____, fleta poseduese nr____KK
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________, ka të drejtën e rrugë kalimit të përhershëm në gjatësi prej 12 m, dhe
gjerësi prej 3.8 m, nëpër ngastrën kadastrale nr____ KK ________, për t’u
lidhur me rrugën publike të fshatit, me të gjitha mjetet në çdo kohë pa ndërprerje,
ashtu që të OBLIGOHEN të paditurit që ta pranojnë këtë duke mënjanuar
rrethojën me tela dhe shtylla të betonit, dhe ta lejojnë paditësin dhe familjen e tij
që të shfrytëzojnë këtë rrugë, SI E PABAZUAR.
REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit me të cilën ka kërkuar që të konstituohet
rrugë kalimi në favor të paluajtshmërisë së paditësit e evidentuar si ngastra
kadastrale nr____, fleta poseduese nr____ KK ________, i cili rrugë kalim është
në gjatësi prej 12 m, dhe gjerësi prej 3.8 m, nëpër pjesën perëndimore të ngastrës
kadastrale nr____ KK ________, për t’u lidhur me rrugën publike të fshatit, duke
kaluar vet, me njerëz dhe me të gjitha mjetet transportuese të tjera”
Ka shtuar se për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike ka bërë dëgjimin e
dëshmitarëve nga ka vërtetuar se paditësi para 40 viteve, e ka përdorur tani
ngastrën kontestuese nr____, pronë e të paditurve, si rrugë kalimi, derisa në vitin
1973, kur ka ndërtuar shtëpinë e tij për t’u lidhur drejtpërdrejtë në rrugën publike
të fshatit, me ç’rast nga servituti i mëparshëm në anën lindore ka mbetur vetëm
një derë për hyrje dhe dalje të njerëzve, dhe pasi që tani paditësi është ndarë nga
vëllai i tij, dhe ka mbetur pa dyer të oborrit, i njëjti kërkon vërtetimin e themelimit
të servitutit që ka ekzistuar para 35 viteve, dhe që nuk është përdor që 35 vite.
Nga dëgjimi i dëshmitarit tjetër ka vërtetuar se në rrugën që tani është kontestuese
ka ekzistuar rruga e paditësit me një megjë në mes, mirëpo me rastin e ndërtimit
të shtëpisë, paditësi e ka nxënë rrugën e tij. Nga fleta poseduese nr____, dhe nga
kopja e planit e datës 24.05.2003, ka vërtetuar se ngastra kadastrale nr____,
figuron në emër të paraardhësit të paditësit. Tutje ka shtuar se gjykata së bashku
me ekspertin përkatës kishte bërë shikimin në vendin e ngjarjes nga kishte
konstatuar se oborri i paditësit në të gjitha anët është i rrethuar me muri, ku në
anën veriore është shtëpia e tij që kufizohet me rrugën e fshatit, ndërsa në lindje
kufizohet me muri, derisa në vitin 2004, ka ndërtuar shtyllat e betonit për dyer,
për dalje në ngastrën e të paditurve nr____. Ka theksuar se gjatësia e rrugës ku
kërkon paditësi të lidhet me rrugën kryesore është 12 metra, gjatësi, dhe 3.8
metra, gjerësi, kurse gjatësia e tërësishme e rrugës është 24.80 metra, dhe e njëjta
rrugë nuk ka mundësi zgjerimi pasi që ngastra nr____, kufizohet me ngastrën
nr____, e që është pronë e një personi tjetër.
Gjykata ka arsyetuar se servituti si një e drejtë sendore mbi sendin e huaj, duhet
të përdoret dhe të shfrytëzohet në mënyrën më të mundshme ekonomike, andaj
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paditësi që nga viti 1973, të njëjtin nuk e ka përdorur, për shkak se ka krijuar
servitutin e ri në paluajtshmërinë e tij, me ç’rast rrjedhë konkludimi se servituti i
mëparshëm (në ngastrën nr____), për shkak të mos ushtrimit nga ana e paditësit
është shuar. Tutje ka theksuar se servituti si një e drejtë sendore në sendin e huaj
nuk është e drejtë pronësore, dhe as që derivohet dhe nuk varet nga pronësia, dhe
po ashtu nuk është e lindur për të kufizuar pronësinë, dhe me mos ushtrim nga
ana e pronarit të paluajtshmërisë dominuese (në këtë rast paditësi që nga viti
1973, deri në vitin 2004), i njëjti edhe shuhet.
Tutje ka shtuar se nuk është e vërtetë se paditësi ka mbetur pa rrugë, pasi që i
njëjti e shfrytëzon oborrin e përbashkët dhe dyert që kanë qenë të përbashkëta
gjerë në vitin 2004, e që tani i takojnë vëllait të paditësit, mirëpo paditësi është
dashur që në kohën kur ai do të ndahej nga vëllai i tij, të mendojë edhe për rrugëkalimin, e aq më tepër kur i njëjti pas djegies së shtëpisë gjatë luftës, kishte bërë
ndërtimin e shtëpisë në të njëjtat themele, duke mos menduar për mundësinë e
rrugë-kalimit nëpër paluajtshmërinë e tij, në drejtim të rrugës publike të fshatit.
Gjykata me rastin e refuzimit të kërkesëpadisë së paditësve ka marrë për bazë
edhe atë se në qoftë se do të konstituohej servituti nëpër pronësinë e të paditurve,
të njëjtit asnjëherë nuk do të kenë qetësi dhe stabilitet, pasi që gjerësia e rrugës
është e kufizuar (3.8 metra), dhe se hyrjet-daljet nëpër rrugën e të paditurve për
nevojat e paditësit, do të vështirësonte raportet ndër njerëzore gjerë në ekstreme,
andaj edhe detyrë e gjykatës është që t’i evitojë problemet dhe jo të krijojë
probleme në të ardhmen, dhe se paditësi më të afërt e ka vëllanë e tij, sesa fqinjët,
andaj edhe mund t’i përdorë të njëjtat dyer, për hyrje dhe dalje për t'u lidhur me
rrugën publike të fshatit, të cilat i ka përdorur gjerë në vitin 2004, kur edhe është
ndarë nga vëllai. Po ashtu ka theksuar se kalimi i domosdoshëm nuk është i
arsyeshëm në qoftë se toka dominante ka dalje tjetër, në rastin konkret paditësi e
ka këtë dalje nga dyert e oborrit të tij, që tani i takojnë vëllait të tij. Sa i përket
konstatimit se paditësi është i izoluar, një konstatim i tillë gjykata nuk e ka
pranuar, pasi që paditësit ka një komunikim normal dhe lidhje normale me rrugën
publike, andaj në mbështetje të nenit 58 dhe 59 të LMThJP-së, vendosi për
refuzimin e kërkesëpadisë së paditësit.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 83/2008, i datës 21.04.2009
Gjykata e Qarkut, si gjykatë e shkallës së dytë pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, kishte gjetur se ankesa e paditësit
është pjesërisht e bazuar, duke e ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
parë, ashtu që ka vendosur që paditësi e ka të drejtën e servitutit të rrugës për
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kalim të domosdoshëm nëpër pjesën perëndimore të ngastrës kadastrale
shërbyese nr____, për t’u lidhur me rrugën publike të fshatit, ndërsa e ka refuzuar
pjesërisht si të pabazuar ankesën lidhur me pjesën e atakuar të aktgjykimit me të
cilën i është refuzuar paditësit kërkesa që të konstituohet rrugë-kalimi në favor
të paluajtshmërisë së paditësit, nëpër paluajtshmërinë e të paditurve, ashtu që të
njëjtën e ka vërtetuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se paditësi vetëm e ka ndryshuar
(zvogëluar), vëllimin dhe përmasat e rrugës për kalim, ashtu që rrugën
kontestuese e ka shfrytëzuar duke kaluar me njerëz dhe kafshë, nëpër kalimin
(pollazin), me dimensione në lartësi prej 2 metra, dhe gjerësi prej 1 metër, andaj
në rastin konkret ndryshimi i vëllimit dhe përmasave të ushtrimit të së drejtës së
servitutit të rrugës për kalim nuk do të thotë se pronari i pasurisë sunduese ka
pushuar që të ushtrojë të drejtën e kalimit nëpër rrugën lëndore, andaj edhe duke
u mbështetur në dispozitën e nenit 58 paragrafi 1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet
Themelore Juridiko-Pronësore, Gjykata e Qarkut, ka gjetur se nuk janë plotësuar
kushtet lidhur me të drejtën e pushimit të servitutit.
Ka shtuar se gjykata e shkallës parë nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave
të procedurës kontestimore, gjendja faktike është konstatuar në mënyrë të plotë,
mirëpo e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të gabuar me çka edhe është
dashur që të ndryshohet në këtë pjesë aktgjykimi i atakuar.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 374/2009, 02.05.2012
Gjykata Supreme duke vepruar sipas revizionit të të paditurve, ka vlerësuar se i
njëjti është i bazuar, ashtu që aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut e ka ndryshuar,
duke e lënë në fuqi aktgjykimin e Gjykatës Komunale. Ka shtuar se aktgjykimi i
gjykatës së shkallës së dytë është dashur të ndryshohet, pasi që e njëjta ka zbatuar
në mënyrë të gabuar të drejtën materiale, kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit
është e bazuar, kjo për faktin se në dispozitën e nenit 49 të Ligjit mbi
Marrëdhëniet Themelore Juridiko-Pronësore përcaktohet se: “Servitut real është
e drejta e pronarit të një pasurie të paluajtshme (prona sunduese), që për nevojat
e kësaj pasurie të paluajtshme të kryejë veprime të caktuara në pasurinë e
paluajtshme të pronarit tjetër (prona shërbyese), ose të kërkojë nga pronari i
pronës shërbyese që të përmbahet nga kryerja e veprimeve të caktuara që
përndryshe do të kishte të drejtë t’i kryente në pasurinë e vet të paluajtshme”, që
në rastin konkret del se personat që nuk janë pronar të pasurisë sunduese nuk
kanë të drejtë të kërkojnë me padi mbrojtje gjyqësore. Ka shtuar se nga raporti i
ekspertit të gjeodezisë del konstatimi se ngastra kadastrale nr____, evidentohet
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në emër të S.D, ndërsa ngastra kadastrale nr____, në emër të Se.D, nga edhe del
përfundimi se paditësi si posedues i cili nuk është pronar i pasurisë sunduese, nuk
ka të drejtë që me padi të kërkojë vërtetimin e servitutit real të rrugës, ndaj
pasurisë shërbyese, që evidentohet në emër të paraardhësit të të paditurve.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e paraqitur më sipër si specifikë paraqitet qëndrimi i ndryshëm i
instancave të ndryshme gjyqësore lidhur me kërkesën e paditësit për vërtetimin
e ekzistimit të servitutit dhe për konstituimin e servitutit.
Gjykata e shkallës së parë në shqyrtimin kryesor të çështjes sipas administrimit
të provave për vërtetimin e fakteve arrin në përfundimin se në rastin konkret
kërkesëpadia për vërtetimin e ekzistimit të servitutit dhe konstituimit të servitutit
është e pabazuara për shkak së servituti është shuar me mos shfrytëzim për një
periudhë relativisht të gjatë dhe atë për shkak se paditësi kishte krijuar servitut të
ri për të dalë në rrugën publike të fshatit. Sipas vlerësimit të gjykatës së shkallës
së parë paditësi me mosshfrytëzim, me vullnetin e tij e ka humbur të drejtën e
servitutit, prandaj kërkesëpadia është refuzuar. Në këtë kontekst është
veçanërisht e rëndësishme që gjykata e shkallës së parë për refuzimin e
kërkesëpadisë ka marrë në konsideratë parashkrimin shues si pretendim të të
paditurit pa parashtruar i njëjti kundërpadi për shuarjen e servitutit. Kjo
konsideratë e gjykatës së shkallës së parë është interesantë sepse te të drejtat
sendore në mënyrë parimore parashkrimi humbës-shues është përcaktues vetëm
kur me kërkesën e palës tjetër vendoset sipas interesit të asaj pale.
Gjykata e shkallës së dytë e kishte ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë në
pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë për vërtetimin e ekzistimit të servitutit dhe e
kishte aprovuar kërkesëpadinë paditësit për vërtetimin e ekzistimit të servitutit,
me arsyetim se vërtetë paditësi i ka ndryshuar (zvogëluar) vëllimin dhe përmasat
e rrugës për kalim, në atë mënyrë që rrugën kontestuese e ka shfrytëzuar duke
kaluar me njerëz dhe kafshë, por ndryshimi i vëllimit nuk nënkupton se servituti
është shuar për shkak të mosshfrytëzimit, andaj edhe ka vendosur për aprovimin
e padisë sa i përket vërtetimit të ekzistimit të servitutit.
Gjykata Supreme me revizion ka vendosur ta ndryshojë aktgjykimin e gjykatës
së shkallës së dytë dhe e ka lënë në fuqi aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
parë, por jo sipas arsyetimit që ka dhënë gjykata e shkallës së parë.
Gjykata Supreme ka vlerësuar se refuzimi i kërkesëpadisë së paditësit është
përfundim ligjor, me arsyetim se në rastin konkret paditësi nuk është i legjitimuar
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aktivisht të kërkojë vërtetimin e ekzistimit apo konstituimin e servitutit. Këtë
përfundim Gjykata Supreme e ka mbështetur me referencë në dispozitën e nenit
49, paragrafit 1, të Ligjit Mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore, me të
cilën është përcaktuar se servituti real është e drejtë e pronarit të një pasurie të
paluajtshme (prona sunduese) që për nevoja të kësaj pasurie të paluajtshme të
kryejë veprimet e caktuara në pasurinë e paluajtshme të pronarit tjetër (prona
shërbyese), ose të kërkojë nga pronari i pasurisë shërbyese që të përmbahet nga
kryerja e veprimeve të caktuara që përndryshe do t’i kishte drejtë t’i kryente në
pasurinë e vet të paluajtshme, ashtu që në kuptim të kësaj dispozite rrjedhë se
personat që nuk janë pronarë të pasurisë sunduese nuk kanë të drejtë të kërkojnë
me padi mbrojtje gjyqësore. Në rastin konkret Gjykata Supreme ka konstatuar se
paditësi është posedues i pasurisë sunduese por nuk është pronar i asaj pasurieprone, prandaj kërkesëpadia e të njëjtit është e pabazuar.
Nga ky përfundim i Gjykatës Supreme konfirmohet një çështje me rëndësi se për
vërtetimin e ekzistimit apo themelimit të servitutit sendor, do të jenë të
legjitimuar realisht vetëm pronarët e pasurisë sunduese dhe jo edhe të tjerët siç
është rasti më poseduesit.
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Rasti 35: Shuarja e servitutit të kalimi për qasje në katin e objektit të mbi
ndërtuar
Përshkrimi i rastit:
Paditësja Travel Agency “________”, ka paraqitur padi për shuarjen e servitutit,
kundër të paditurave NN “________”, dhe NP “________”, me të cilën ka
kërkuar shuarjen e servitutit të kalimi nëpër shkallë për qasje në katin e objektit
të mbi ndërtuar, të cilat gjenden në hollin e objektit afarist, pronë e paditëses,
ashtu që të paditurave t’iu ndalohet përdorimi i shkallëve, si dhe të autorizohet
paditësja që t’i mbyllë të njëjtat shkallë.
Aktgjykimi i Gjykatës Themelore C. nr. 2955/12, i datës 18.12.2012
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditëses,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar dhe ka vendosur:
“REFUZOHET NË TËRËSI SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditëses, me
të cilën ka kërkuar shuarjen e servitutit të kalimit nëpër shkallët për qasje në kat
të objektit të mbi ndërtuar, të cilat gjenden në hollin e objektit afarist pronë e
paditëses, në dobi të pronës së të paditurave, dhe kërkesa të t’iu ndalohet të
paditurave përdorimi i shkallëve të ndërtuara në hollin e objektit afarist si dhe
kërkesa që të autorizohet paditësja që t’i mbyllë shkallët e ndërtuara në hollin e
objektit afarist, për qasje në katin e mbi ndërtuar”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: certifikatën e pronës; ekspertizën e gjeodezisë; skicën e
matjeve pjesë e ekspertizës; shkresën e titulluar si bartje e pronës së paluajtshme
të paditëses; shtojcën 1 pjesa B për transferimin e pronës; marrëveshjen për
shitjen e aksioneve të lëshuara nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit; deklaratën
e transferimit të vendit kontestues; kontratën e shitblerjen; aktgjykimin e
Gjykatës Ekonomike; aktgjykimin në bazë të pranimit i Gjykatës Ekonomike,
numër ________, të datës 21.04.1994, dhe aktgjykimin e Gjykatës Komunale në
____ numër ________, të datës 01.06.2004.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nuk ka qenë kontestuese në mes palëve
fakti se paditësja ka në pronësi një pjesë të katit përdhese të ndërtesës e cila
gjendet në Rr. “________”, nr____, ndërsa të paditurat kanë një pjesë të kësaj
ndërtese në katin e parë. Po ashtu nuk ka qenë kontestuese në mes të palëve se të
paditurat e shfrytëzojnë hyrjen e ndërtesës e cila gjendet në hapësirën e objektit
235

PËRMBLEDHJE NGA PRAKTIKA E GJYKATËS SUPREME NË
KONTESTET PRONËSORE

të paditëses, dhe se i shfrytëzojnë edhe shkallët të cilat gjenden në hapësirën e
brendshme të objektit të paditëses. Ka shtuar se paditësja në procesin e
privatizimit e ka privatizuar dhe është bërë pronare e pronës ku gjendet hyrja
kryesore dhe shkallët të cilat përdoret nga të paditurat.
Në cilësi të provës materiale kishte bërë administrimin e ekspertizës së
ndërtimtarisë nga e cila kishte konstatuar se për t’iu shmangur përgjithmonë
problemeve dhe mosmarrëveshjeve që mund të ndodhin në mes palëve
ndërgjyqësore me rastin e kalimit të përditshëm nga hyrja kryesore dhe në
shkallët të cilat ndodhen në hollin e objektit të paditëses, e të cilat shërbejnë për
kalim nga të paditurat, të cilat pronën e tyre e kanë në katin e parë në objektin ku
paditësja është pronare e katit përdhese, si zgjidhje më e lehtë ka theksuar se
është që të paditurat të hapin derën e vet zyrtare në anën e pasme të objektit,
respektivisht në hyrjen e banorëve, pikërisht në vendin ku ka qenë dikur hyrja.
Gjykata pasi kishte bërë konstatimin e kësaj gjendje faktike, kishte ardhur në
përfundim se kërkesëpadia e paditëses duhet të refuzohet si e pabazuar, pasi që
sipas dispozitës së nenit 58, paragrafit 1 të Ligjit për Marrëdhëniet Themelore
Pronësore-Juridike, përcaktohet se: “servituti real pushon në qoftë se pronari i
pronës shërbyese e kundërshton ushtrimin e tij, kurse pronari i pronës sunduese
tre vjet rresht nuk e ushtron të drejtën e vet”, ndërsa në paragrafin 2 të të njëjtit
nen përcaktohet se: “Pronari i pronës shërbyese mund të kërkojë që të pushojë e
drejta e servitutit real kur ai bëhet i panevojshëm për shfrytëzimin e pronës
sunduese ose kur nuk ekziston më arsye për të cilën ai është vendosur”, kurse në
paragrafin 3 të të njëjtit nen parashihet se: “servituti real pushon po që se nuk
ushtrohet gjatë kohës së nevojshme për fitimin e tij me anë të parashkrimit fitues,
kur i njëjti person bëhet pronar i pronës shërbyese ose i pronës sunduese ose me
shkatërrimin e pronës sunduese, respektivisht pronës shërbyese”, andaj në rastin
konkret nuk janë plotësuar asnjëri nga kushtet ligjore të përcaktuara në nenin e
sipërcituar, për shuarjen e së drejtës së servitutit për të paditurat, pasi që hyrja
dhe përdorimi i shkallëve kontestuese është kalimi dhe përdorimi i domosdoshëm
për të paditurat, kjo për shkak se hyrja dhe përdorimi i shkallëve janë shfrytëzuar
nga të paditurat në kontinuitet edhe para se paditësja të fitojë të drejtën e
pronësisë në përdhesen e objektit ku është vendosur hyrja dhe shkallët, rrethanë
kjo e pakontestuar nga palët.
Gjykata ka arsyetuar se duke u nisur nga parimi se askush nuk mund të bartë të
drejta nga një subjekt në tjetrin më shumë se që ka vetë, ka theksuar se në rastin
konkret paditësja ka prezantuar prova me të cilat i ka argumentuar gjykatës të
236

PËRMBLEDHJE NGA PRAKTIKA E GJYKATËS SUPREME NË
KONTESTET PRONËSORE

drejtën e pronësisë në përdhesen e objektit ku janë të vendosura hyrja dhe shkallët
të cilat i përdorin edhe të paditurat, mirëpo kjo e drejtë e paditëses nuk e mohon
të drejtën e të paditurave për kalim, sepse të paditurat këtë të drejtë e kanë pasur
edhe ndaj pronarit të mëparshëm, nga i cili paditësja e ka fituar të drejtën e
pronësisë. Tutje gjykata ka shtuar se nuk e ka bërë pranimin e ekspertizës së
ndërtimtarisë lidhur me hyrjen dhe shkallët alternative, sepse të paditurat e kanë
të drejtën nga hyrja dhe shkallët kontestuese, dhe po ashtu ky propozim i ekspertit
nuk është pranuar as nga të paditurat, për shkak se humbet vlera e pronës së tyre,
dhe gjykata shtoi se e njëjta ekspertizë do të mund të pranohej vetëm me
marrëveshjen e palëve.
Sa i përket pretendimeve të të paditurave lidhur me bashkëpronësinë në hyrjen
dhe shkallët kontestuese, të njëjtat pretendime gjykata nuk i ka marrë për bazë
me arsyetim se në rastin konkret gjykata ka vendosur vetëm për kërkesën e
paditëses e cila është refuzuar pavarësisht nga mos vlerësimi i pretendimeve të
të paditurave për bashkëpronësinë.
Aktgjykimi i Gjykatë së Apelit, Ac. nr. 1237/2013, i datës 17.03.2014
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditëses
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se aktgjykimi i atakuar nuk është i
përfshirë në shkelje qenësore nga të LPK-së, për arsye se aktgjykimi i atakuar
është i kuptueshëm, dispozitivi nuk është në kundërshtim me vetveten dhe me
arsyetimin dhe me prova që gjenden në shkresat e lëndës, dhe se përmban arsye
të mjaftueshme mbi faktet qenësore në këtë çështje, gjendja faktike është zbatuar
në mënyrë të plotë dhe të drejtë, dhe nga kjo gjendje e konstatuar faktike është
zbatuar drejtë e drejta materiale.
Ka shtuar se paditësja nuk e lejon kalimin deri në katin e parë përmes hyrjes
kryesore dhe përdheses së ndërtesës, dhe se e pakontestueshme është që të
paditurit kurrë nuk e kanë vërtetuar të drejtën e servitutit, kalimin mbi këtë pjesë
të ndërtesës, por e kanë shfrytëzuar hyrjen kryesore si bashkëpronar të ndërtesës.
Gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar kërkesëpadinë me arsyetim se nuk janë
plotësuar kushtet për ndërprerjen e servitutit në kuptim të nenit 58 të Ligjit mbi
Marrëdhëniet Themelore Pronësore-Juridike.
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Nga pretendimet ankimore tregohet se të paditurit nuk mund ta shfrytëzojnë
servitutin e kalimit nga hyrja kryesore për shkak të rrethana të ndryshuara ngase
është bërë privatizimi i ndërtesës respektivisht ka arritur deri tek transformimi
prej pronës shoqërore në private, për çka hyrja aktuale nuk është më e përbashkët.
Konsideron se derën e hyrjes kryesore mund ta shfrytëzoj vetëm pronari i pjesës
së ndërtesës të cilës kjo derë i takon. Me ankesë më tutje propozohet që të
paditurit të hapin hyrjen tjetër në pjesën e pasme të ndërtesës sepse siç theksohet
kjo teknikisht e lehtë për t'u zbatuar e lidhur me këtë ekziston edhe mendimi i
ekspertit.
Lidhur me pretendimet ankimore me të cilën arsyetohet se e drejta e servitutit e
kalimit të paditurve duhet të pushojë për shkak të rrethanave të lartcekura, kjo
gjykatë gjen që pushimi i servitutit për arsye të lartcekura nuk mund të arrij,
ngase të paditurit nuk e kanë pasur të vërtetuar të drejtën e kalimit. Parimi juridik
që pushimi i të drejtës së servitutit për shkak të rrethanave të ndryshuara në
kuptim të mundësisë faktike të shfrytëzimit të të mirës mund të jenë arsye vetëm
kur është vërtetuar e drejta e servitutit. Andaj paditësi nuk mund të kërkoj
shuarjen/pushimin, respektivisht të drejtës e cila as që ka ekzistuar. Ky fakt
potencohet edhe nga ana e palëve të paditura në përgjigje në ankesë. Në bazë të
lartcekurave me vendosjen e kësaj gjykate nuk janë plotësuar kushtet për
shuarjen e të drejtës së servitutit në bazë të nenit 58 të Ligjit mbi Marrëdhëniet
Themelore Pronësore-Juridike. Ka shtuar gjykata ankimore e ka pranuar si arsye
të drejta dhe të ligjshme vlerësimin e gjykatës së shkallës së parë me rastin e
sjellës së aktgjykimit të atakuar.
Nga të lartcekurat ankesa është refuzuar si e pa bazuar, e në bazë të nenit 200 të
LPK-së është vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 2/2015, i datës 09.03.2015
Gjykata Supreme duke vendosur sipas revizionit të paditëses, ka gjetur se i njëjti
është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
dytë.
Në arsyetim të aktgjykimi ka theksuar se duke u nisur nga kjo gjendje e çështjes,
gjykata e revizionit ka se gjykatat e instancave më të ulëta duke e vërtetuar drejtë
dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, drejtë kanë zbatuar dispozitat e
procedurës kontestimore, dhe të drejtën materiale, kur kanë gjetur se
kërkesëpadia e paditëses është e pabazuar.
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Ka shtuar se aktgjykimi i goditur nuk përmban të meta që kishin me ndikuar në
ligjshmërinë e aktgjykimit lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale,
ngase është i drejtë përfundimi i gjykatës së shkallës së parë se në rastin konkret
nuk janë plotësuar kushtet ligjore nga dispozita e nenit 58 të LMTHPJ-së, për
shuarjen e të drejtës së servitutit real. Ashtu siç del nga shkresat e lëndës, të
paditurat hyrjen kryesore dhe shkallët të cilat ndodhen në hollin e objektit të
paditëses, e kanë pasur në shfrytëzim shumë kohë më parë, dhe vazhdimisht e
kanë shfrytëzuar pa ndërprerje, dhe se shfrytëzimi i hyrjes kryesore dhe shkallëve
për të paditurat është i domosdoshëm, pasi që objektet e tyre gjenden në katin e
parë të kësaj ndërtese. Andaj nga kjo del se nuk kanë ndryshuar arsyet për
vendosjen e kësaj të drejte, ashtu që drejtë ka vlerësuar gjykata e shkallës së parë,
prandaj çdo pretendim mbi këtë bazë është e papranueshme.
Ka shtuar se fakti se paditësja në procedurën e privatizimit e ka fituar të drejtën
e pronësisë në gjithë hapësirën për komunikim-hyrje kryesore dhe kalim të cilat
e shfrytëzojnë edhe të paditurat, kjo e drejtë e paditëses nuk e mohon të drejtën
e të paditurave për kalim, sepse të paditurat këtë të drejtë e kanë pasur edhe ndaj
pronarëve të mëparshëm me kontratën mbi shitblerjen e vërtetuar në gjykatë, dhe
me aktgjykimin e Gjykatës Ekonomike në Prishtinë, ku blerësit i është garantuar
edhe e drejta e servitutit të kalimit në hyrjen kryesore, shkallët dhe hollet.
Tutje, gjykata e revizionit ka theksuar se në bazë të rregullave juridike të së
drejtës, ndryshimi i rrethanave në pikëpamje të pronarit të pasurisë sunduese, nuk
mund të jetë arsye për të mohuar të drejtën e të paditurave për shfrytëzimin e
pronës të pasurisë shërbyese të cilën të drejtë e kanë shfrytëzuar gjithnjë, pa u
penguar edhe pronarët e mëparshëm të kësaj pasurie, pastaj edhe të paditurat, dhe
po ashtu edhe në shkresën e Agjencisë për Privatizim, çartë theksohet se me
privatizimin e pjesëve të kësaj ndërtese, nuk cenohet e drejta e personave të tretë.
Po ashtu ka theksuar se është i drejtë përfundimi i gjykatës së shkallës së parë,
lidhur me atë se mendimi dhe konstatimi i ekspertit të ndërtimtarisë për zgjidhje
më të lehtë të çështjes, nuk gjen zbatim në rastin konkret, pasi që nuk kanë
ndryshuar arsyet për të cilat është vendosur kjo e drejtë, nuk janë plotësuar
kushtet ligjore për shuarjen e të drejtës së kalimit, andaj mbi këtë bazë ka shtuar
se janë të papranueshme parashtrimet në revizion se aktgjykimet e gjykatave të
instancave më të ulëta janë marrë në shkelje thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore, kur të njëjtat nuk e kanë marrë për bazë mendimin e
ekspertit të ndërtimtarisë.
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Në revizion ka theksuar se përsëriten dhe parashtrohen çështjet të cilat ishin
vlerësuar edhe para gjykatave të instancave më të ulëta, gjatë shqyrtimit të këtij
raporti juridik kontestues, andaj lidhur me tërë këto thënie në arsyetim të
aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë janë dhënë arsye të mjaftuara për faktet
relevante, të bazuara në ligj, të cilat i ka aprovuar edhe gjykata e revizionit pa
pasur nevojë të përsëriten. Po ashtu edhe thëniet tjera në revizion lidhur me
shkeljet e pretenduara të dispozitave të procedurës kontestimore, janë përsëritje
të thënieve në ankesë, pa ndikim në marrjen ndryshe të vendimit, nga ato që kanë
marrë për bazë gjykatat e instancave më të ulëta, andaj si të tilla nuk janë marrë
për bazë nga gjykata e revizionit.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Nga analiza e vendimeve të mësipërme na paraqiten dy çështje të rëndësishme
për t'u trajtuar në këtë përmbledhje dhe atë mos mundësia e shuarjes së servitutit
pa u plotësuar kushtet ligjore dhe çështja e dytë efekti i ndërrimit të pronarëve të
pasurisë sunduese apo shërbyese.
Për çështjen e parë që lidhet me pamundësinë e shuarjes së servitutit pa u
plotësuar kushtet ligjore do të thoshim se ky rast nga praktika gjyqësore është
shembull tipik se servituti si e drejtë sendore do të vazhdojë të ekzistojë derisa të
ekziston nevoja për ekzistimin e servitutit.
Në këtë çështje gjykata me të drejtë ka konstatuar së nga provat a e administruara
ka konstatuar se shuarja e servitutit nuk mund të bëhet për shkak se edhe më tutje
ekzistimi i servitutit është i domosdoshëm. Pra, rrethanë përcaktuese në rastin e
kërkesës për shuarjen e servitutit është vlerësimi në mënyrë objektive i gjykatës
nëse është ekzistimi i servitutit edhe me tutje i domosdoshëm. Në rastin konkret
është bërë fjalë për mbylljen e shkallëve hyrëse të cilat dërgojnë në banesën e të
paditurve dhe gjykata ka konstatuar se ato shkallë janë e vetmja hyrje për në
banesën e të paditurave dhe përderisa nuk ka hyrje tjetër ekzistimi i servitutit
është i nevojshëm. Po ashtu është konstatuar se të paditurit në kontinuitet i kanë
shfrytëzuar shkallët e njëjta për të kaluar tek banesat e tyre, andaj nevoja e
ekzistimit të shkallëve është e domosdoshme.
Një specifik që është e rëndësishme e cila rrjedhë nga ky rast ka të bëjë me qasjen
që duhet të tregojë gjykata në raport me provat e administruara, e veçanërisht me
vlerësimin e tyre. Në rastin konkret eksperti i ndërtimtarisë kishte dhënë një
alternativë se si mund të zëvendësohet hyrja-shkallët për në banesat e të
paditurave duke i vendosur të njëjtat në pjesën e pasme të objektit, duke sugjeruar
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gjithashtu se vendosja e shkallëve në pjesën e pasme do të ndikonte në evitimin
e mosmarrëveshjeve në mes të palëve ndërgjyqësore. Megjithatë gjykata ka
treguar se edhe ekspertiza nuk është asgjë tjetër përveç mjet provues e cila duhet
të vlerësohet nga ana e gjykatës sikurse çdo provë tjetër dhe në këtë rast gjykata
e ka shikuar me mosbesim ekspertizën. Rëndësia e këtij vlerësimi qëndron në atë
se eksperti mund të ndihmojë gjykatën në konstatimet e disa rrethanave për të
cilat gjykata nuk ka dijeni, por është gjykata ajo që e vlerëson se çka është e
drejtë dhe çka e padrejtë, respektivisht çka është e ligjshme dhe çka e paligjshme.
Kjo qasje përmes vendimeve të sipër cekura në këtë rast është përkrahur edhe
nga Gjykata Supreme e Kosovës. Në këtë kontekst duhet të theksohet se shuarja
eventuale e servitutit do të konfirmohet me vendim të gjykatës kur servituti bëhet
i panevojshëm për shfrytëzim dhe jo pse pronari i pasurisë shërbyese mendon se
mund të bëhet një zgjidhje alternative. Pra, në këtë rast gatishmëria e paditësitpronarit të pasurisë shërbyese për të hapur një hyrje-shkallë tjera në pjesën e
pasme të objektit, është shikuar nga ana e gjykatës pa ndikim, sepse siç u theksua
gjykata ka vlerësuar se shkallët janë të domosdoshme për kalim.
Servituti si e drejtë sendore nuk themelohet për interesin e pasurisë shërbyese,
por për interesin - nevoja të pasurisë dominuese dhe në asnjë rast nuk mund të
kërkohet shuarja e servitutit për rritjen e vlerës së pasurisë shërbyese, përderisa
ekzistimi i servitutit është i nevojshëm.
Çështja e dytë me rendësi në këtë rast është e konfirmuar edhe nga Gjykata
Supreme se ndërrimi i pronarëve të pasurisë shërbyese nuk ndikon fare në
përmbajtjen e servitutit sepse ekzistimi i servitutit sendor është i lidhur për sendin
dhe jo për subjektin. Pra, fitimi i pronësisë mbi sendin në të cilin është i
konstituuar servituti sendor nënkupton se pronari i ri ka marrë në pronësi një
paluajtshmëri më ngarkesë-barrë, në këtë rast me servitut në përmbajtjen e të cilit
nuk mund të këtë ndikim.
Rasti 36: Vërtetim i së drejtës së servitutit të kalimit me këmbë, me qerre, me
traktorë, dhe mjete të tjera transporti
Përshkrimi i rastit:
Paditësi S.K ka paraqitur padi për vërtetimin e së drejtës së servitutit, kundër të
paditurit O.K, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se paditësi ka të drejtën e
servitutit të kalimit me këmbë, me qerre, me traktorë, e mjete të tjera transporti,
nëpër ngastrat shërbyese nr. ____, dhe ____, fleta poseduese nr____dhe nr____,
KK ________, në gjatësi prej 33-70 metra, dhe gjerësi 4 metra, e cila rrugë
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shtrihet në drejtim veri-jug dhe ndodhet në anën lindore të ngastrave shërbyese
nr____, dhe ____, fleta poseduese nr____KK ________.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 90/2000, i datës 23.03.2001
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“VËRTETOHET se paditësi ka të drejtën e servitutit të kalimit me këmbë, me
qerre, me traktorë, e mjete të tjera transporti, nëpër ngastrat shërbyese nr____,
dhe ____, fleta poseduese nr____dhe nr____, KK ______, në gjatësi prej 33-70
metra, dhe gjerësi 4 metra, e cila rrugë shtrihet në drejtim veri-jug dhe ndodhet
në anën lindore të ngastrave shërbyese nr____, dhe ____, fleta poseduese
nr____KK ________, gjë që i padituri është i detyruar që këtë të drejtë t’ia
pranojë paditësit dhe të njëjtit t’ia lejojë që me këtë rrugë të shërbehet në mënyrë
të lirë dhe pa pengesa”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë:
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se meqenëse nuk ishte kontestuese në mes
palëve ndërgjyqësore fakti se paditësi është pronar i ngastrave nr____, dhe ____,
fleta poseduese nr____KK ________, kurse i padituri është pronar i parcelave
nr____, dhe ____, fleta poseduese nr____KK ________, atëherë gjykata nuk e
kishte parë të arsyeshme të nxjerrë argumente të posaçme, pasi që në mes palëve
kontestuese është e drejta e shfrytëzimit të rrugës, për çka gjykata kishte bërë
dëgjimin e dëshmitarëve dhe po ashtu kishte dalë në vendim e ngjarjes së bashku
me palët, ku dëshmitari S.K kishte deklaruar se ka qenë pronar i parcelës, që tani
është pronë e të paditurit, dhe se babai i S.K (babai i dëshmitarit Sm.K), nuk i ka
penguar këtë rrugë nëpër tokën e tij që nga viti 1960, e tutje, deri në momentin
sa ka qenë ai pronar, por ka shtuar se shfrytëzimi i asaj rruge nga paditësi ka qenë
sezonale që do të thotë gjatë pranverës dhe vjeshtës. Nga dëgjimi i dëshmitarit
tjetër kishte vërtetuar se rruga kontestuese dikur është shfrytëzuar nga paditësi,
por që nga viti 1990, për arsye se paditësi gjendet në botën e jashtme, atë rrugë
nuk e ka shfrytëzuar dhe tokën nuk e ka punuar fare.
Gjykata ka ardhur në përfundim se është e pakontestuar se ka ekzistuar rruga
sezonale nëpërmes ngastrave shërbyese nr____, dhe ____, e në favor të ngastrave
dominuese nr.____, dhe ____, dhe se këtë rrugë e ka shfrytëzuar paditësi deri në
10 vitet e fundit kur është penguar në mënyrë arbitrare nga i padituri, me arsyetim
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se po i sjellë dëme me shfrytëzimin e kësaj rruge, dhe se paditësi ka mundësi që
ta shfrytëzojë një rrugë tjetër, për çka gjykata me daljen në vendin e ngjarjes
kishte konstatuar se mundësia e shfrytëzimit të një rruge tjetër nuk ekziston, për
shkak të konfiguracionit të tokës rreth ngastrave të paditësit, andaj edhe një
pretendim të tillë të të paditurit gjykata e ka refuzuar si të pabazuar, dhe se
ndalimi i shfrytëzimit të kësaj të drejte nga i padituri është jo ligjore.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 86/2001, i datës 23.05.2002
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditësve
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se aktgjykimi i atakuar nuk është i
përfshirë në shkelje qenësore nga neni 354 paragrafi 2 pika 11 dhe 14 të LPK-së,
për arsye se aktgjykimi i atakuar është i kuptueshëm, dispozitivi nuk është në
kundërshtim me vetveten dhe me arsyetimin dhe me prova që gjenden në shkresat
e lëndës, dhe se përmban arsye të mjaftueshme mbi faktet qenësore në këtë
çështje. Është i pabazuar pretendimi ankimor se palëve u mungon legjitimiteti në
këtë çështje për arsye se nuk evidentohet si pronar. Ka shtuar se kjo gjykatë
vlerëson se e drejta e servitutit të kalimit është e drejtë reale mbi sendin e huaj
dhe se e drejta e servitutit është e lidhur me patundshmërinë e jo me pronarin,
por është e lidhur titullarin e pasurisë shërbyese dhe privilegjuese, andaj nëse
titullarët e kësaj të drejte do të ndryshohen në bazë të veprimeve juridike si me
vendim gjyqësor, kontratë ose me marrëveshje të pronarit, mirëpo e drejta e
servitutit nuk ndryshohet, pavarësisht për shkak të ndryshimit të titullarëve.
Të pabazuara i ka refuzuar po ashtu pretendimet e të paditurit se në kuptim të
nenit 58 paragrafit 1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike,
paditësit i ka pushuar e drejta e kalimit nëpër ngastrat shërbyese duke mos e
shfrytëzuar këtë të drejtë pandërprerë për 3 vite, për shkak se paditësi menjëherë
kur është penguar nga ana e të paditurit, ka iniciuar kontestin në gjykatë me datë
06.05.1992, ngase nga provat e administruara është vërtetuar se paditësi deri në
vitin 1992, këtë të drejtë e kishte, dhe se ky servitut ka ekzistuar mirëpo në vitin
1992, është penguar ta shfrytëzon këtë servitut, dhe më pas paditësi në të njëjtin
vit, konform nenit 57 të ligjit të lartcekur ka iniciuar kontestin kundër të paditurit
i cili e ka penguar pa bazë në shfrytëzimin e të drejtës së kalimit.
Ka shtuar se qëndrojnë të dhënat se është lidhur një marrëveshje që kinse i
padituri duke i ndërtuar urën me material të fortë i ka siguruar paditësit kalimin
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në një vend tjetër me qëllim të shfrytëzimit racional të pasurisë shërbyese, mirëpo
i padituri sipas vlerësimit të gjykatës nuk i ka përmbushur detyrimet nga
marrëveshja, pasi që ka ndërtuar një urë provizore nga thuprat “trina”, që nuk
është e përshtatshme për kalim. Por, edhe në rast se do të kishte përmbushur
marrëveshjen, atëherë i njëjti është dashur që në procedurë të kërkojë që të
pushojë servituti lëndor, pasi që është siguruar një kalim tjetër për paditësi, në
mënyrë që nuk është e lejuar pengimi arbitrar i shfrytëzimit të servitutit.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 104/2002, i datës 26.06.2003
Gjykata Supreme, duke vepruar sipas revizionit të të paditurit, ka gjetur se i njëjti
është i bazuar, ashtu që aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta i ka
prishur, duke e kthyer çështjen në gjykatën e shkallës së parë në rigjykim dhe
vendosje.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se revizioni i të paditurit është i bazuar
nga shkaku i padituri që nga fillimi i kësaj procedure ka paraqitur kundërshtimin
se lidhur me të njëjtën çështje juridike dhe ndërmjet palëve të njëjta është duke u
zhvilluar kontesti para të njëjtës gjykatë sipas lëndës C. nr________, andaj ky
kundërshtim është i natyrës absolute-procedurale-juridike. Prandaj duke pasur
parasysh se në kuptim të nenit 194, paragrafit 3 të LPK-së, derisa zhvillohet
kontesti lidhur me të njëjtën kërkesë, dhe ndërmjet të njëjtave palë, nuk mund të
iniciohet kontest i ri, për të cilën gjë gjykata në kuptim të paragrafit 4 të nenit në
fjalë, kujdeset gjatë gjithë procedurës dhe sipas detyrës zyrtare, ndërsa në kuptim
të nenit 301, paragrafit 1 të LPK-së, dhe përkitazi me këtë kundërshtim gjykata
duhet të vendosë ose ndaras me çështjen kryesore, ose së bashku me të, kurse nga
shkresat e lëndës rrjedhë se përkitazi me këtë kundërshtim gjykata e shkallës së
parë fare nuk ka vendosur as ndaras nga çështja kryesore, dhe as së bashku me
të.
Ka shtuar se gjykata e shkallës së dytë në bazë të nenit 365, paragrafit 2 të LPKsë, me rastin e vlerësimit të ankesës shkeljet thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore nga neni 354, paragrafit 2 të LPK-së, që nënkupton edhe
pikën 12 të këtij paragrafi, i vëren sipas detyrës zyrtare, ndërsa nga shkresat e
lëndës del se kundërshtimi aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë nuk përmban
fare arsye lidhur me kundërshtimin në fjalë është paraqitur nga ana e të paditurit
edhe në procedurën sipas ankesës, ndërsa në aktgjykimin e gjykatës së shkallës
së dytë nuk ka fare arsye lidhur me këtë, dhe as për mos vendosjen për këtë
kundërshtim të natyrës procedurale-juridike në shkallë të parë.
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Ka vlerësuar se me të drejtë theksohet në revizion se gjatë procedurës në shkallë
të parë nuk është vendosur nëse është i bazuar kundërshtimi për të njëjtën çështje
juridike dhe se ndërmjet palëve të njëjta është duke u zhvilluar kontesti, gjë që
sipas gjykatës së revizionit përben shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës
kontestimore nga neni 354, paragrafi 2 pika 12 të LPK-së, andaj në ri-procedurë
e ka udhëzuar gjykatën e shkallës së parë që paraprakisht duhet të merret vendim
nëse gjykata lidhur me kundërshtimin e përmendur do të vendos ndaras nga
çështja kryesore me vendim të posaçëm, apo së bashku me të, dhe varësisht nga
mënyra e vendosjes përkitazi me kundërshtimin e paraqitur do të vlerësohet nëse
është e nevojshme të vendoset për çështjen kryesore.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në këtë rast Gjykata Supreme e Kosovës e ka kthyer çështjen në rishqyrtim
ekskluzivisht për shkak të rrethanave procedurale duke konstatuar për shkak se
pala e paditur kishte paraqitur prapësime të natyrës procedurale se ndërmjet
palëve të njëjta është duke u zhvilluar kontesti i njëjtë. Gjykata e shkallës së parë
fare nuk e kishte marrë në konsideratë prapësimin e palës së paditur lidhur me
atë se në mes të palëve të njëjtë dhe për çështjen e njëjtë është duke u zhvilluar
kontesti.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme një pretendim i tillë i palës së paditur
gjithsesi është dashtë të vlerësohet dhe vendoset nga gjykata e shkallës së parë,
për shkak së nëse është duke u zhvilluar kontesti ndërmjet palëve të njëjta dhe
për çështjen e njëjtë kjo do të përbënte gjyqvarësi të dyfishtë dhe rrjedhimisht
padia e dytë do të ishte e palejuar.
Në çdo rast në mënyrë parimore një çështje gjyqësore i kalon dy faza të vlerësimit
nga ana e gjykatës dhe atë faza e parë e vlerësimeve lidhur me konstatimin nëse
çështja e iniciuar me padi në gjykatë është e lejuar dhe pastaj në fazën e dytë nëse
konstatohet se çështja është e lejuar atëherë; bëhen vlerësime për themelësinë e
kërkesëpadisë.
Prezumimet procedurale vlerësohen sipas detyrës zyrtare nga ana e gjykatës, por
edhe sipas prapësimit të palëve, dhe në çdo rast kur paraqitet ndonjë pretendim i
tillë për ekzistimin e litispendencës gjykata duhet ta verifikoj ekzistimin apo mos
ekzistimin e litispendencës për shkak se nuk mund të zhvillohen dy konteste në
të njëjtën kohë në mes të palëve të njëjta dhe për çështjen e njëjtë. Nëse gjykatat
do të toleronin zhvillimin e dy kontesteve për çështjen e njëjtë dhe në mes të
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palëve të njëjta kjo do të ishte në kundërshtim të plotë me standardet e procedurës
kontestimore dhe rrjedhimisht do t’i kontribuonte pasigurisë juridike.
Ashtu siç ka theksuar Gjykata Supreme e Kosovës në këtë çështje gjykata e
shkallës së parë është dashtë ta vlerësoj pretendimin e të paditurit dhe të vendosë
për të njëjtin prapësim pavarësisht se kontesti tjetër edhe mund të mos jetë për
çështjen e njëjtë, por mund të jetë për si çështje paraprake për çështjen që ka
filluar shqyrtimi. Nëse rasti tjetër do të konsiderohej si çështje paraprake gjykata
do të duhet të vlerësonte nëse duhet të ndërpritet njëra procedurë, duhet në
bashkohen çështja apo duhet të veprohet në një mënyrë tjetër.
Rasti 37: Shuarja e servitutit të kalimit të automjeteve, këmbësorëve dhe
dëbimit të kafshëve
Përshkrimi i rastit:
Paditësi R.Q, ka paraqitur padi për shkak të heqjes së servitutit të kalimit, kundër
të paditurve B.K. dhe E.K, me të cilën ka kërkuar që të hiqet si i panevojshëm e
drejta e servitutit të kalimit të automjeteve dhe këmbësorëve dhe dëbimit të
kafshëve, nëpërmes parcelës shërbyese e shënuar si parcela kadastrale nr____,
fleta poseduese nr____ZK ________, dhe t’iu ndalohet të paditurve të kalojnë
dhe dëbojnë me kafshët dhe mos të pengojnë, shqetësojnë paditësin në
shfrytëzimin e ndërgjegjshëm dhe ligjor të posedimit, dhe në të ardhmen të
përmbahen nga çdo pengim i këtillë apo i ngjashëm.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 316/2011, i datës 05.12.2011
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar dhe ka vendosur:
“REFUZOHET SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditësit me të cilën ka
kërkuar që të hiqet si i panevojshëm e drejta e servitutit të kalimit të automjeteve
dhe këmbësorëve dhe dëbimit të kafshëve, nëpërmes parcelës shërbyese e
shënuar si parcela kadastrale nr.1400, fleta poseduese nr____ ZK ________,
dhe t’iu ndalohet të paditurve të kalojnë dhe dëbojnë me kafshët dhe mos të
pengojnë, shqetësojnë paditësin në shfrytëzimin e ndërgjegjshëm dhe ligjor të
posedimit, dhe në të ardhmen të përmbahen nga çdo pengim i këtillë apo i
ngjashëm”
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Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: kopjen e planit për parcelën kadastrale nr____dhe nr____ZK
___; aktvendimin e Gjykatës Komunale në ____ C.nr________të datës
16.07.2008; skicën e planit nga lënda C.nr________; deklaratën e qytetarit të
bashkësisë lokale____; foto-dokumentacionin; kontratën mbi shitblerjen e
paluajtshmërisë Leg. nr________, të datës 23.12.1997; kontrata mbi blerjen e
banesës e lidhur në mes Komuna________, dhe K.M; ekspertizën e ekspertit;
kërkesën e shërbimit të Inspekcionit; njoftimin e shërbimit të Inspekcionit;
kërkesën e Bordit të Drejtorëve; aktvendimin mbi masën e përkohshme të
Gjykatës Komunale në ______ C.nr________, të datë 18.01.2008;
procesverbalin e Gjykatës Komunale në ______ E.nr________, të datës
25.02.2008; dhe dëgjimin e dëshmitarëve.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se pas administrimit të provave është
vërtetuar se paditësi sipas kontratës së shitblerjes të paluajtshmërisë e lidhur në
mes të A.Sh si shitës, dhe R.Q si blerës, e legalizuar në gjykatë, është pronar i
banesës në sipërfaqe prej 40.60 m2, e cila gjendet në fshatin ________, parcela
kadastrale nr____, fleta poseduese nr____ ZK ________, kurse parcela
kadastrale nr____, sipas kopjes së planit të Drejtorisë për Çështje PronësoroJuridike, Gjeodezi dhe Kadastër, të datës 25.08.2003, me shtëpi në sipërfaqe prej
1.62 m2, dhe oborr në sipërfaqe prej 10.73 ari, udhëhiqet si pasuri shoqërore në
emër të KK ________.
Gjykata në bazë të aktvendimit C. nr_______, të datës 16.07.2008, ka vërtetuar
se kërkesëpadia e të paditurit B.K ishte aprovuar si e bazuar, dhe ishte vërtetuar
se këtu paditësi R.Q, e ka penguar këtu të paditurin dhe ndërhyrësin në
shfrytëzimin e lirë të servitutit të kalimit të rrugës, për shkak të furnizimit me ujë
nga pusi publik, në atë mënyrë që me datë 14 deri me 16.12.2007, e ka ndërtuar
murin në lartësi prej 50cm, në dy anët e rrugës publike dhe e ka vendosur gardhin
prej teli në murin e theksuar, në parcelën kadastrale nr____, fleta poseduese
nr____, dhe më këtë i ka pamundësuar kalimin e këtu të paditurit dhe të
ndërhyrësit nëpërmes parcelës kadastrale nr____, që të furnizohet me ujë nga
pusi, si dhe i është urdhëruar këtu paditësit që ta rrënojë murin dhe ta largojë
gardhin prej teli nga muri, dhe ta kthejë rrugën në gjendjen e mëparshme.
Në cilësi të provës materiale gjykata kishte bërë administrimin e ekspertizës së
gjeodezisë dhe nga dalja në vendin e ngjarjes kishte vërtetuar se në anën veriore
të paluajtshmërisë kontestuese gjendet e vendosur dera e hekurt, në anën jugore
është e rrethuar me tel të hekurt, në anën lindore ku edhe kufizohet me parcelën
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nr____, është i ndërtuar muri nga betoni, me tjegulla betoni, ndërsa parcela
nr____, në anën veriore është në një anë e rrethuar me gardh teli, deri sa ana tjetër
është e lirë, gjithashtu në anën jugore një pjesë më e madhe është e rrethuar me
gardh të telit, kurse pjesa tjetër është e lirë, në anën perëndimore jo në kufi të
parcelës lëndore, por në brendësi të parcelës është i vendosur teli i hekurt, kurse
pjesa më e madhe shfrytëzohet si kalim i lirë, kurse në brendësi të parcelës
gjendet objekti i ndërtuar. Ka shtuar se parcela kadastrale nr____, me kulturë e
pa kategorizuar me sipërfaqe prej 302m2, fleta poseduese nr____ ZK ________,
evidentohet në emër të PSh Rrugët, ndërsa parcela nr____, me kulturë shtëpi, me
sipërfaqe prej 162m2, dhe oborr me sipërfaqe prej 1073 m2, udhëhiqet sipas fletës
poseduese nr____, në emër të PSh KK ________.
Gjykata ka theksuar se servituti real është e drejtë e pronarit të një paluajtshmërie
(e mirë e pushtetshme), që për nevojat e asaj paluajtshmërie të kryej punë të
caktuara në paluajtshmërinë e pronarit tjetër (e mira shërbyese), apo të kërkon
nga pronari i të mirës shërbyese që të përmbahet nga kryerja e punëve të caktuara
të cilat përndryshe do të kishte pasur të drejtë t’i kryej në paluajtshmërinë e tij.
Ka shtuar se nga provat e administruara parcela kadastrale nr____, udhëhiqet si
rrugë e pa kategorizuar në emër të PSh Rrugët, andaj sipas nenit 260 paragrafi 2
të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore në të cilin përcaktohet se:
“Pronari i paluajtshmërisë së ngarkuar mund të kërkojë shlyerjen e servitutit
sendor, nëse servituti sendor nuk është më i nevojshëm për shfrytëzimin e
paluajtshmërisë dominuese ose nëse në mënyrë substanciale kanë ndryshuar
rrethanat. Shlyerja e servitutit duhet të regjistrohet në regjistrin e të drejtave në
paluajtshmëri”, paditësi nuk ka të drejtë të kërkojë që të hiqet kjo e drejtë e
servitutit, jo vetëm në raport me të paditurin, por edhe me personat e tjerë, për
shkak se ai nuk është pronar i parcelës kadastrale nr____. Gjithashtu nuk mund
t’iu ndalohet të paditurve që ata të kalojnë edhe me kafshët dhe mos ta
shqetësojnë paditësin në shfrytëzimin e qetë të posedimit të ndërgjegjshëm dhe
ligjor në paluajtshmërinë lëndore ashtu siç thekson paditësi, sepse pronari i së
mirës shërbyese e kryen aktin e pengim posedimit, të drejtën e servitutit real,
nëse me veprimet e tij e vështirëson titullarin e servitutit, që autorizimet nga kjo
e drejtë të i kryejë në harmoni me natyrën dhe qëllimin për shkak të së cilës është
themeluar servituti.
Po ashtu ka theksuar se paditësi në padi nuk e ka theksuar se kur është bërë
pengimi i posedimit nga ana e të paditurve dhe nga çka përbehet, por vetëm ka
kërkuar ndalimin e shqetësimit të mëtejmë, andaj në rastin konkret bëhet fjalë
për rrugë të pa kategorizuar në të cilën nuk është i ndaluar kalimi i kafshëve.
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Ka theksuar se paditësi thirret në aktvendimin e Drejtorisë për Urbanizëm dhe
Planifikim Hapësinor, në bazë të së cilës e ka marrë lejen që pjesa kadastrale e
shënuar si parcela kadastrale nr____, dhe nr____(të cilat në teren e përbëjnë një
tërësi), të rrethohet dhe me këtë të mbrojë paluajtshmëritë - shtëpitë, mirëpo këto
theksime gjykata i ka refuzuar si të pasakta, për shkak se paditësit sipas këtij
aktvendimi i është lejuar ta rrethojë paluajtshmërinë e tij në lartësi dhe gjerësi të
përgjithshme maksimalisht 1.60 metra, dhe atë në parcelën kadastrale nr____, që
do të thotë jo edhe në parcelën kadastrale nr.____, e cila udhëhiqet si rrugë.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 135/2012, i datës 27.12.2012
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditësit
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se një vlerësim të tillë të gjykatës së
shkallës së parë e pranon edhe gjykata ankimore, për arsye se nga ekspertiza e
ekspertit gjeometër rezulton se ngastra nr____, sipas kulturës është rrugë e pa
kategorizuar në sipërfaqe prej 302m2, e sipas fletës poseduese nr____ZK ____,
evidentohet në emër të pronës shoqërore “_____”.
Prandaj duke u nisur nga fakti se servituti sendor është e drejtë e pronarit përkatës
të një paluajtshmërie (paluajtshmëria dominuese), që në paluajtshmëri tjetër
(paluajtshmëria shërbyese), në një mënyrë të caktuar ta shfrytëzojë apo të ndalojë
kryerjen e veprimit të caktuar ose të përjashtojë ushtrimin e së drejtës së caktuar,
të cilat rrjedhin nga e drejta e pronësisë së paluajtshmërisë shërbyese, atëherë
sipas provave të administruara dhe të vlerësuara nga gjykata e shkallës së parë
rezulton se në mënyrë jokontestuese se ngastra nr____, është pronë shoqërore
“_____”, dhe evidentohet si rrugë e pa kategorizuar, andaj paditësi në kuptim të
nenit 260 paragrafi 2 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, nuk
mund të kërkojë që të bëhet shlyerja, përkatësisht ndërprerja e servitutit për faktin
se në kuptim të nenit të cituar, paditësi nuk është pronar i ngastrës nr____, për ta
fituar të drejtën që të kërkojë shlyerjen e servitutit sendor nëse nuk është më i
nevojshëm ose në mënyrë substanciale kanë ndryshuar rrethanat.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 157/2013, i datës 03.06.2013
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të paditësit, ka gjetur se i njëjti
është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
dytë.
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Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se aktgjykimi i atakuar me revizion nuk
përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat
shqyrtohen sipas detyrës zyrtare, dhe po ashtu edhe e drejta materiale është
zbatuar në mënyrë të drejtë. Ka shtuar se të dy gjykatat e instancave më të ulëta
kanë bërë vlerësimin e të gjitha fakteve që ndikojnë në marrjen e vendimit të
ligjshëm. Është i drejtë konkludimi i gjykatave të instancave më të ulëta se
servituti real është e drejtë e pronarit të një paluajtshmërie (paluajtshmëria
dominuese), që për nevojat e asaj paluajtshmërie të kryej punë të caktuara në
paluajtshmërinë e pronarit tjetër (paluajtshmëria shërbyese), apo të kërkon nga
pronari i të mirës shërbyese që të përmbahet nga kryerja e punëve të caktuara të
cilat përndryshe do të kishte pasur të drejtë t’i kryej në paluajtshmërinë e tij. Në
rastin konkret paditësi nuk është pronar i parcelës nr____, dhe nuk mund të
kërkojë që të hiqet kjo e drejtë e servitutit, për shkak se kjo paluajtshmëri është
rrugë-pronë shoqërore në të cilën kalimi i njerëzve dhe i kafshëve nuk është i
ndaluar, për çka paditësi në kuptim të nenit 260 paragrafi 2 të Ligjit për Pronësinë
dhe të Drejtat Tjera Sendore, nuk mund të kërkojë që të bëhet shlyerja-ndërprerja
e servitutit sepse i njëjti nuk është pronari i ngastrës kadastrale nr____. Po ashtu
gjykata e revizionit ka shtuar se nga provat e administruara nuk del se servituti
më nuk është i nevojshëm apo se në mënyrë substanciale kanë ndryshuar
rrethanat e rastit.
Lidhur me thëniet në revizion se “paditësi e ka gabuar kualifikimin e të drejtës,
dhe se nuk ka qenë pengesë për pengesë për gjykatën që të aplikojë ndonjë bazë
tjetër të së drejtës ligjore, dhe se bunari në fjalë është mbuluar para më tepër se
20 vite, dhe nuk shfrytëzohet”, të njëjtat thëniet gjykata i ka refuzuar si të
pabazuara, sepse sipas provave të administruara gjendja nuk ka ndryshuar nga
marrja e aktgjykimit paraprak për konstituimin e servitutit, dhe se gjykata nuk ka
obligim që të merr vendim jashtë kërkesëpadisë
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Rasti gjyqësor i kaluar në tri instanca gjyqësore dhe i paraqitur me lartë
identifikohet me vlerësime unike të të tri instancave gjyqësore.
Si çështje me rëndësi në këtë rast mund të konkludohet se ekzistojnë dy
komponentë të cilat duhet të merren në konsideratë dhe të cilat janë gjithsesi të
rëndësishme për praktikën gjyqësore. Çështja e parë ka të bëjë me faktin se
paraprakisht në mes të palëve të njëjta është zhvilluar kontesti për pengim të
posedimit por cilësinë e palës paditëse e ka pasur tani pala e paditur, ndërsa
cilësinë e palës se paditur të rasti i pengimit të posedimit e ka pasur tani paditësi.
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Në rastin e pengimit të posedimit ishte aprovuar kërkesëpadia për pengimin e
posedimit dhe sipas propozimit të paditësit - tani të paditurit gjykata i kishte
dhënë mbrojtje gjyqësore të kërkuar. Nga kjo rrjedhë se servituti si e drejtë
sendore gëzon mbrojtje juridike dhe gjyqësore edhe në procedurën e pengimit të
posedimit.
Siç duket e paditura në rastin e pengimit të posedimit duke qenë se e ka humbur
atë kontest ka vlerësuar se një mënyrë tjetër për të pamundësuar posedimin,
respektivisht për të pamundësuar shfrytëzimin e servitutit është parashtrimi i
padisë për shuarjen - heqjen e të drejtës së kalimit - servitutit.
Në procedurë sipas padisë për shuarjen e servitutit të kalimit gjykata shkallës së
parë kryesisht ka vë theksin në faktet e provuara e nga të cilat gjykata ka arritur
në përfundim se e drejta e kalimit-servitutit edhe me tutje është e domosdoshme
dhe se nuk ekzistojnë rrethana të provuara se kjo e drejtë është bërë e
panevojshme apo e njëjta është shuar për shkak të mos shfrytëzimit. Megjithatë
Gjykata Supreme pavarësisht se e konfirmon qëndrimin dhe përfundimin e
gjykatës së shkallës së parë, duket se arsyetimi për refuzimin e kërkesës për
shuarjen e të drejtës së servitutit - kalimit e orienton edhe në tej rrethanën që
është patjetër e rëndësishme për praktikën gjyqësore e që ka të bëjë me
legjitimitetin real të palëve.
Në këtë rast Gjykata Supreme thekson se përveç se nga faktet e e çështjes nuk
del se servituti nuk është i nevojshëm apo se në mënyrë substanciale kanë
ndryshuar rrethanat, kërkesa është e pabazuar edhe për shkak se patundshmëria
ngastra kadastrale me numër 1400, nuk është në pronësi të paditësit por e njëjta
është pronësi shoqërore, prandaj paditësi nuk mund të kërkojë shuarjen shlyerjen e servitutit.
Nga kjo rrjedhë se shuarjen - shlyerjen e servitutit sendor është i legjitimuar në
kuptimin real aktiv vetëm pronari i pasurisë shërbyese. Legjitimiteti real është
prapësim apo mjet material-juridik, por pavarësisht së është i natyrës materiale
gjykata duhet të kujdeset sipas detyrës zyrtare nëse palët janë të legjitimuara
realisht. Nuk mund të hedhet padia për shkak se palët nuk janë të legjitimuara
realisht por e njëjta duhet të refuzohet me vendim meritor. Legjitimiteti është
institut në bazë të së cilit gjykata në një çështje juridike kontestimore në bazë të
provave të administruara e konstaton se cili subjekt ka të drejtë dhe cili subjekt
ka detyrim. Legjitimiteti real del nga një raport - marrëdhënie juridike, civile,
kontraktuale apo jo kontraktuale dhe mbi bazën e konstatimit se ekziston
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marrëdhënie e caktuar juridike civile në mes të subjekteve të caktuara,
konstatohet edhe ekzistimi i legjitimitetit.
Rasti 38: Ndërprerja e servitutit për kalim me automjet dhe këmbë
Përshkrimi i rastit
Paditësit H.S, E.S, A.S dhe Ag.S kanë paraqitur padi për ndërprerjen e servitutit,
kundër të paditurit H.B, me të cilën kanë kërkuar që të t’i ndalohet të paditurit të
shërbehet për kalim me automjet dhe këmbë nëpër ngastrën kadastrale nr____,
në ________, Rr. “________”, dhe ta parkojë automjetin në këtë rrugë, në gjerësi
prej 3.75 m, ta mbyllë murin-hapësirën e hapur në rrugën anësore, e cila ndodhet
në anën jug-perëndimore të rrugës kontestuese.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 3464/04, i datës 03.07.2007
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“APROVOHET kërkesëpadia e paditësve, që të paditurit t’i ndalohet të
shërbehet për kalim me automjet dhe këmbë nëpër ngastrën kadastrale nr____,
në ________, Rr. “________”, dhe ta parkojë automjetin në këtë rrugë, në
gjerësi prej 3.75 m, ta mbyllë murin - hapësirën e hapur në rrugën anësore, e
cila ndodhet në anën jug-perëndimore të rrugës, ngastra nr. ____”.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se në bazë të shkresave C. nr________,
është vërtetuar akti i pengim posedimit nga ana e të paditurit në dëm të paditësve
me pengesën përkatësisht hapjen e murit ndërtimin e pllakosë dhe kalimin nëpër
rrugë e cila ekskluzivisht është e hapur për paditësit dhe dy fqinjët e tyre, dhe se
nga këto shkresa gjykata ka vërtetuar se trualli i të paditurve ka dyer të hyrjes
nga ana lindore e truallit dhe ekziston muri ndarës që e ndanë truallin e të
paditurit me rrugën kontestuese.
Gjykata kishte bërë dëgjimin e ndërgjyqësve në cilësinë e dëshmitarëve, ku nga
deklarimi i paditësve kishte konstatuar se paraardhësi i tyre ia ka tjetërsuar
truallin me shtëpi paraardhësit të paditurit, pasi paraprakisht kishte vendosë
murin ndarës dhe ishte hapur rruga që tani është në posedim dhe shfrytëzim të
paditësve. Ndërsa nga aktvendimi i KK _____ Drejtoria për Planifikim dhe
Zhvillim Urban, Rural dhe Ambient nr________ të datës 23.07.2002, gjykata ka
vërtetuar se të paditurit i është ndaluar ndërtimi i objektit-hapja e portës hyrëse
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sepse ka filluar ndërmarrja e veprimeve pa lejen përkatësisht miratimin e organit
kompetent.
Ka shtuar se patundshmëria e të paditurit është me kulturë shtëpi dhe oborr e
regjistruar në ngastrën nr____, ndërsa patundshmëria e paditësve evidentohet si
ngastër nr. ____ 1, 2, 3, 4 dhe 5 që ka sipërfaqe të përgjithshme prej 0.12,99 ha,
dhe kjo patundshmëri ka qasje në rrugën kontestuese ngastrën nr____, në anën
jugore të saj, e në drejtim lindje-perëndim është ndarë me murin ndarës që është
pjesë përbërëse e pasurisë së të paditurit. I padituri për qasje në truallin e tij i ka
dyert e hyrjes në anën lindore të truallit që kanë dalje direkte nga rruga publike.
Tutje ka shtuar se çështja e hapjes së murit për bartjen e materialit ndërtimor ka
qenë e përkohshme me lejen e paditësve për hir të fqinjësisë së mirë, por tani
meqë kanë përfunduar punët e ndërtimit i padituri nuk është e nevojshme që të
shërbehet në servitutin, përkatësisht rrugën nëpër të cilën qarkullojnë paditësit,
ngase me dispozitën e nenit 75 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore PronësoreJuridike përcaktohet se:“çdo mbajtës i sendeve dhe i të drejtave (neni 70), ka të
drejtë për mbrojtje nga trazimi ose marrja e posedimit (pengimi i posedimit)”,
andaj në kuptim të kësaj dispozite pengimi konsiston në veprimet nga të cilat
poseduesi shqetësohet ose privohet nga posedimi, në këtë rast paditësit janë
shqetësuar nga e drejta e servitutit të shfrytëzimit për kalim në rrugën lëndore,
dhe se fakti i shqetësimit të tyre është vërtetuar me pengimin e vazhdueshëm
duke qarkulluar dhe duke parkuar automjetet e tyre në atë rrugë, me ç’rast
paditësit nuk mund të qarkullojnë në mënyrë të lire nëpër rrugën që është e
dedikuar dhe e destinuar për qasje në pasurinë e tyre, ndërsa në anën tjetër i
padituri ka qasje për në truallin dhe shtëpinë e tij me hyrje të veçantë nga rruga
publike, prandaj të shërbehet nëpër servitutin kontestues është jo logjike për
derisa ka hyrje në truallin e tij që është e veçantë për të.
Gjykata po ashtu në kuptim të dispozitave të nenit 49, 50, 51 dhe 58 të Ligjit mbi
Marrëdhëniet Themelore Pronësore-Juridike, ka vendosur që kërkesëpadinë e
paditësve ta aprovojë si të bazuar, ngase i padituri nuk është pa hyrje për në
truallin e tij, sepse ai i ka dyert e hyrjes që kanë qasje nga rruga publike, e jo të
shërbehet nëpër servitutin kontestues që është i hapur ekskluzivisht për nevojat
përkatësisht pasurinë e paditësve.
Me rastin e vendosjes gjykata ka arsyetuar se ka vlerësuar edhe pretendimet e të
paditurit, se i njëjti ka parashtruar kërkesë në organin kompetent të administratës
që t’i lejohet vendosja e portës hyrëse për qasje nga rruga kontestuese, mirëpo të
njëjtat pretendimet gjykata i ka refuzuar si të pabazuara dhe të paargumentuara.
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Ka shtuar se të njëjtat ishin të pabazuara ngase organi ka vendosur duke ia
ndaluar punët e ndërtimit, kurse të njëjtat i ka vlerësuar si të paargumentuara
sepse i padituri nuk ka prezantuar kurrfarë dëshmie lidhur me një kërkesë të tillë.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 24/2008 i datës 30.12.2009
Gjykata e Qarkut, si gjykatë e shkallës së dytë pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, kishte gjetur se ankesa e të paditurit
është e pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës së
parë
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se sipas kësaj gjendje të çështjes, gjykata
ankimore ka gjetur se gjykata e shkallës së parë me nxjerrjen e provave të
nevojshme, drejtë dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike, dhe me
vlerësimin e drejtë të provave, drejtë ka aplikuar të drejtën materiale kur ka gjetur
se kërkesëpadia e paditësve është e bazuar dhe atë në aktgjykim ka dhënë arsye
të mjaftuara juridike dhe faktike për faktet relevante të rëndësishme për zgjidhjen
e drejtë të kësaj çështje të cilat i pranon edhe kjo gjykatë. Ka shtuar se gjendja
faktike të cilën e ka vërtetuar gjykata e shkallës së parë nuk vihet në pyetje në
pretendimet ankimore, dhe se me ankesë përsëriten dhe parashtrohen çështjet të
cilat ishin vlerësuar edhe para gjykatës së shkallës së parë, dhe se lidhur me të
gjitha këto në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë janë dhënë
arsyet e mjaftuara juridike dhe faktike të bazuara në ligj të cilat i aprovon edhe
kjo gjykatë.
Lidhur me pretendimet ankimore se patundshmëria përkatësisht ngastra
kadastrale nr____, nuk evidentohet në emër të paditësve por evidentohet si rrugë
dhe se i padituri nuk ka mundësi në daljen në rrugë publike ngase me ndarjen e
bashkësisë familjare të tij pjesa e patundshmërisë së tij nuk ka dalje në rrugë
publike, gjykata ka arsyetuar se të njëjtat janë të pabazuara, për shkak se në kohën
kur paraardhësi i paditësve ia ka shitur patundshmërinë paraardhësit të të
paditurit, ngastra nr____, është lënë dhe është dedikuar si rrugë për
patundshmërinë e paditësve, andaj meqë aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë
me shkelje qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore, gjendja faktike
është vërtetuar drejtë, dhe po ashtu edhe e drejta materiale është aplikuar në
mënyrë të drejtë, gjykata ankimore në kuptim të nenit 368 të LPK-së, e refuzoi
ankesën e të paditurit kurse aktgjykimin e atakuar e vërtetojë.
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Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 73/2010, i datës 08.04.2013
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të të paditurës, ka gjetur se i
njëjti është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e gjykatës së shkallës
së dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit të aktgjykimit ka theksuar se gjykatat e instancës më
të ulët në bazë të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike kanë zbatuar
drejtë dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale, dhe se
aktgjykimi i goditur dhe ai i gjykatës së shkallës së parë nuk përmbajnë shkelje
thelbësore të procedurës kontestimore, të cilat kjo gjykatë i vëren sipas detyrës
zyrtare, dhe po ashtu gjykatat e instancës më të ulët në aktgjykimet e tyre kanë
dhënë arsye të mjaftueshme për faktet relevante për gjykimin e drejtë të kësaj
çështje juridike, të cilat i pranon edhe kjo gjykatë. Po ashtu si të pabazuara i ka
refuzuar thëniet e të paditurit në revizion se aktgjykimet e gjykatave të instancës
më të ulët janë marrë me shkelje thelbësore nga neni 182 par. 2 pika (n) të LPKsë, ngase në revizion nuk është cekur se në çka kanë të bëjnë shkeljet thelbësore
të dispozitave të procedurës kontestimore, e nuk ekzistojnë as shkelje të
parashikuara për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare.
Ka theksuar se gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka pranuar kërkesëpadinë
e paditësve, ngase, me provat e administruara ka vërtetuar se i padituri për qasje
në truallin e tij ka dyert e hyrjes në anën lindore të truallit që kanë dalje direkt
nga rruga publike, dhe se çështja e hapjes së murit për bartjen e materialit
ndërtimor ajo ka qenë e përkohshme me lejen e paditësve për hir të fqinjësisë së
mirë, por tani meqë kanë përfunduar punët e ndërtimit, i padituri nuk është e
nevojshme që të shërbehet në servitutin, përkatësisht rrugën nëpër të cilën
qarkullojnë paditësit.
Gjykatat e instancës më të ulët po ashtu në mënyrë të drejtë kanë zbatuar
dispozitën e nenit 58 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike- Pronësore,
i cili parasheh se pronari i pronës shërbyese mund të kërkojë që të pushojë e
drejta e servitutit real, kur ai bëhet i panevojshëm për shfrytëzimin e pronës
sunduese ose kur nuk ekzistojnë arsyet për të cilën është vendosur, prandaj, sipas
vlerësimit të Gjykatës Supreme edhe thëniet e revizionit se gjykatat e instancës
me të ulët gabimisht kanë zbatuar të drejtën materiale janë të pabazuara, sepse
nga provat që gjenden në shkresat e lëndës del se të dy gjykatat e kanë zbatuar
drejtë të drejtën materiale.
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Lidhur me pretendimet e cekura në revizion se gjykata e shkallës së dytë nuk ka
shqyrtuar faktet e cekura në ankesë që kanë të bëjnë me atë se ngastra kadastrale
1571/4 në planet kadastrale figuron si rrugë publike, se rruga është formuar nga
ngastra e paraardhësit juridik të paditurit, se të njëjtën e ka shfrytëzuar
paraardhësi i tij dhe tani i padituri se rruga është konstituuar para shitblerjes së
ngastrës, ka arsyetuar se të njëjtat nuk patën ndikim për të vendosur ndryshe,
ngase, faktet e cekura kanë të bëjnë me gjendjen faktike për të cilën revizioni në
bazë të nenit 214 par. 2 të LPK-së, nuk mund të paraqitet.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin konkret është vendosur për ndërprerjen e servitutit dhe vlerësimi i
Gjykatës Supreme ka qenë se në rastin konkret janë plotësuar kushtet për
ndërprerjen-pushimin e të drejtës së servitutit real. Këtë konkludim gjykata e
nxjerrë nga faktet se sipas dispozitave të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
Juridike Pronësore, është përcaktuar se pronari i pasurisë shërbyese mund të
kërkojë që të pushojë e drejta e servitutit real kur ai bëhet i panevojshëm për
shfrytëzimin e pronës sunduese, ose kur pushojnë arsyet për të cilat është
vendosur.
Në këtë rast është provuar në mënyrë të pakontestueshme që i padituri ka qasje
për shfrytëzimin e pasurisë së tij pa e shfrytëzuar të drejtën e servitutit nëpër
pasurinë shërbyese. Në këto procedura është me rëndësi që gjykatat gjatë
këqyrjes në vend të konstatojnë dhe vlerësojnë mundësinë që ka i padituri për të
shfrytëzuar pasurinë e tij nëse nuk do të shfrytëzonte të drejtën e servitutit sendor.
Në këtë kontekst nëse gjykata arrin në konkludimin se i padituri, respektivisht
pronari i pasurisë sunduese mund ta shfrytëzojë pasurinë e tij, respektivisht ka
qasje të papenguar në pasurinë e tij, atëherë gjykata sipas dispozitave të Ligjit
për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, ose më herët Ligjit mbi Marrëdhëniet
Themelore Pronësore Juridike, duhet të vendosë për shuarjen e servitutit.
Rasti 39: Vërtetim i të drejtës së pronësisë dhe të drejtës së servitutit real
Përshkrimi i rastit
Paditësit S.M, R.M, M.M dhe K.M kanë paraqitur padi për vërtetimin e drejtës
së pronësisë dhe të drejtën e servitutit real, kundër të paditurit A.M, me të cilin
kanë kërkuar që të vërtetohet se ekziston e drejta e pronësisë në pjesën e parcelës
kadastrale nr____, e evidentuar sipas listës poseduese nr____ KK ________, si
parcelë e të paditurit, në dimensione, nga veriu 5,10 m, nga jugu 5,70 m, nga
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lindja 17,20 m dhe nga perëndimi 15,80 m, tërë sipërfaqen gjithsej 90 m2, apo të
detyrohet i padituri që paditësve t’ua pranojë të drejtën e servitutit real, nëpërmjet
pjesës së parcelës kadastrale të cekur, si rrugë për automjete, dhe që kjo e drejtë
të regjistrohet në emër të paditësve.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 264/08, i datës 03.02.2009
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditëses,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar dhe ka vendosur:
“REFUZOHET SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditësve me të cilën kanë
kërkuar që të vërtetohet se ekziston e drejta e pronësisë në pjesën e parcelës
kadastrale nr____, e evidentuar sipas listës poseduese nr____ KK ________, si
parcelë e të paditurit, në dimensione, nga veriu 5,10 m, nga jugu 5,70 m, nga
lindja 17,20 m dhe nga perëndimi 15,80 m, tërë sipërfaqen gjithsej 90 m2, apo
eventualisht që i padituri, paditësve t’ua pranojë të drejtën e servitutit real,
nëpërmjet pjesës së parcelës kadastrale të cekur me dimensione të dhëna më
lartë, rrugë për automjete, dhe që kjo e drejtë të regjistrohet në emër të
paditësve”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: listën poseduese nr____ ZK ________; listën poseduese
nr____ZK ________; kopjen e planit për parcelën kadastrale nr____ ZK
________; kontratën mbi shitblerjen e paluajtshmërisë pa legalizim gjyqësor;
deklarata e dhënë nga A.M dhe K.M; deklarata e dhënë nga S, R, M dhe K.M, e
vërtetuar tek noteri në ________; dëshminë e grupit të qytetarëve R, F etj;
ekspertizën gjeodezike, dhe atë të ndërtimtarisë; aktvendimin e sekretariatit për
urbanizëm, punë komunale dhe banesore; konkluzionin e KK ________;
aktvendimin e Gjykatës Komunale në ________ C.nr________, të datës
15.07.2004.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nga lista poseduese nr____ZK
________, dhe kopjes së planit për parcelën kadastrale nr____, është vërtetuar se
parcela kadastrale nr____, në vendin e quajtur “________”, në sipërfaqe të
përgjithshme prej 0.2.51 ha, prej të cilës shtëpi-ndërtesë sipërfaqe prej 0.000.74
ha, dhe oborr në sipërfaqe prej 0.1.77 ha, është në emër të të paditurit, pronësi
kjo shoqërore, dhe se në bazë të aktvendimit të sekretariatit për urbanizëm, punë
komunale dhe banesore, të paditurit i është bartur e drejta e shfrytëzimit në
truallin ndërtimor nr____, në sipërfaqe prej 271 m2, e definuar sipas hapësirës në
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parcelën kadastrale nr____, pjesë ____, si shfrytëzues të tanishëm, e i cili me
konkluzionin e KK _____ nr________, të datës 14.06.1978, është legalizuar dhe
është ndarë si shfrytëzues faktik. Ka shtuar se në këtë truall nga ana e organit
komunal kompetent, është bartur e drejta e shfrytëzimit tek i paditurit, në të cilin
i padituri së pari e ka ndërtuar shtëpinë e banimit, e me vonë edhe garazhin.
Andaj edhe konstatimet e paditësve se i padituri këtë të drejtë e ka arritur në
mënyrë joligjore, janë keqdashëse dhe të pabazuara. Tutje ka shtuar se nuk ishte
kontestuese se babai i ndërgjyqësve i ndjeri Sh.M, e ka blerë nga e ndjera F.P,
paluajtshmërinë dhe atë pjesë nga parcela kadastrale nr.____, dhe ____, sipas
kontratës me shkrim të datës 22.04.1970, dhe e cila nuk ishte vërtetuar nga ana e
gjykatës.
Ka theksuar se objekt i kësaj kontrate nuk ka qenë parcela kadastrale nr____, fakt
ky i vërtetuar me aktgjykimin C.nr________i datës 10.05.2007, me anë të të cilit
ishte vërtetuar se paditësit janë pronarë të parcelës kadastrale nr____, në
sipërfaqe prej 0.02.47 ha, dhe të pjesës së parcelës kadastrale nr____në sipërfaqe
prej 0.00.02 ha, gjegjësisht në sipërfaqe të përgjithshme prej 0.02.49 ha, të cilat
kanë qenë në emër të ndjerës F.P., dhe se ky aktgjykim në këtë pjesë është i bërë
i plotfuqishëm, ngase kundër kësaj nuk kanë parashtruar ankesë paditësit, sepse
është zgjidhur ne dobi të tyre, dhe në anën tjetër shkaqe për diçka të tillë nuk ka
pasur as i padituri, ngase këtë të drejtë paditësve si vëllezër nuk ua ka kontestuar.
Pra, paditësit në njëfarë mënyre kanë pranuar që paluajtshmëria kontestuese pjesë
e parcelës kadastrale nr____në sipërfaqe prej 90 m2 është e të paditurit, por atyre
iu është pranuar e drejta e servitutit real në tërë pjesën e sipërfaqes kontestuese
si e mirë shërbyese, dhe ata me atë kënaqen.
Gjykata ka theksuar se nuk mund të pranohet konstatimit i paditësve se janë
arritur kushtet ligjore që atyre t’u njihet e drejta e pronësisë në paluajtshmërinë
kontestuese në bazë të mbajtjes, ngase gjatë procedurës me asgjë nuk është
provuar se paditësit kanë qenë mbajtësit ligjor dhe me mirëbesim të
paluajtshmërisë kontestuese, duke pasur parasysh se ata janë në kontest të
vazhdueshëm prej vitit 1981, rreth kësaj paluajtshmërie.
Me anë të ekspertizës së të gjeodezisë është vërtetuar se në anën perëndimore të
parcelës kadastrale nr____ ZK ____, e cila në evidencën zyrtare në drejtorin e
gjeodezisë është në emër të paditurit, e në anën perëndimore të parcelës gjendet
rruga kontestuese, dhe se e njëjta është ndërtuar me mure dhe atë nga ana jugore,
pra nga hyrja e rrugës kryesore në gjerësi prej 2.55 m, kah lindja në gjatësi prej
16.75 m, dhe kah veriu deri te parcela e paditësve në gjerësi prej 16.60 m (me një
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e thyerje). Ka shtuar se kjo rrugë kontestuese dërgon deri te parcela e paditësve,
dhe atë të njëjtën pa pengesë e shfrytëzojnë, që do të thotë atë rrugë deri të
shtëpitë e veta, pa marrë parasysh që kjo e drejtë iu është kontestuar nga ana e të
paditurit.
Gjykata duke u mbështetur në dispozitat e nenit 54 të Ligjit mbi Marrëdhëniet
Themelore Pronësore-Juridike, në të cilin përcaktohet se: “servituti real arrihet
me mbajtje kur pronari i të mirës së privilegjuar faktikisht ka realizuar servitutin
për kohën prej 20 viteve e pronari i të mirës shërbyese këtë nuk e ka
kundërshtuar. Servituti real nuk mund të arrihet me mbajtje nëse është bërë
keqpërdorimi besimit të pronarit apo të mbajtjes të mirës së privilegjuar, me
dhunë, me mashtrim apo nëse servituti është cenuar deri te revokim”, ka theksuar
se nuk ta pranoj pretendimin e paditësve që atyre t’u njihet e drejta në
paluajtshmërinë kontestuese (sipërfaqja 90 m2 ), dhe e drejta në servitutin real në
bazë të mbajtjes, ngase sipas nenit të cituar nuk janë plotësuar kushtet ligjore,
dhe se po ashtu edhe pretendimet e paditësve që e drejta në servitut real t’iu njihet
në bazë të mbajtjes, të njëjtat pretendime gjykata i ka refuzuar si të pabazuara,
me arsyetim se palët ndërgjyqësore gjenden në kontest rreth asaj pjesë të
paluajtshmërisë që nga viti 1981, nëpërmjet pengim posedimit.
Gjykata ka theksuar se pronarët e të mirës së privilegjuar në kuptim të dispozitës
së nenit 56 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore pronësore-juridike, në bazë të
të cilit përcaktohet se: “Pronari i pronës sunduese mund të kërkojë që ndaj
pronarit të pronës shërbyese të përcaktohet ekzistimi i servitutit real. Në padinë
nga paragrafi 1 i këtij neni aplikohen me analogji dispozitat e nenit 37,
paragrafit 2 të këtij ligji”, ndërsa me dispozitën e nenit 37 paragrafi 2 përcaktohet
se: “pronari duhet të provojë se mbi sendin kthimin e të cilit e kërkon ka të drejtën
e pronësisë dhe se sendi gjendet nën zotërimin faktik të të paditurit, dhe e drejta
e paraqitjes së padisë nga paragrafi 1 i këtij neni nuk parashkruhet”, andaj
aplikimi në mbrojtjen e cekur të të drejtës së servitutit real, të kësaj dispozite do
të thotë atë se pronari i të mirës së privilegjuar si bartës i të drejtës së servitutit
real duhet të provojë se ai ka të drejtë në të mirën shërbyese, dhe se këtë të drejtë
ia konteston pronari i të mirës shërbyese. Kjo do të thotë se ai do të fitoj mbrojtjen
gjyqësore gjegjëse, ndaj pronarit të së mirës së privilegjuar së të paditurit, vetëm
nëse provon edhe njërën edhe tjetrën, dhe atë se ka të drejtën e servitutit në të
mirën e privilegjuar, dhe atë se personi i asaj të mire ia konteston ekzistimin e
kësaj të drejte.
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Ka shtuar se në rastin konkret paditësit kanë qasje deri tek shtëpitë e tyre,
nëpërmjet parcelës së të paditurit, dimensionet e të cilës janë të precizuara në
ekspertizën e ekspertit, dhe këtë të drejtë nuk ua konteston i padituri, por ua
konteston që qasjen ta shfrytëzojnë në gjerësinë më të madhe nga ajo ekzistuese.
Tutje ka theksuar se në kuptim të dispozitës së nenit 50 paragrafi 1 të Ligjit mbi
Marrëdhëniet Themelore Pronësore-Juridike, servituti duhet të ushtrohet ashtu
që sa më pak të ngarkohet prona shërbyese, andaj në rastin konkret i padituri në
pjesën e oborrit të vetë në të cilën paditësit pretendojnë të zgjerojnë qasjen ka
të ndërtuar garazhin, andaj zgjerimi i rrugës do të nënkuptonte rrënimin e
garazhit, që konstituimi i kësaj të drejte do të ishte në kundërshtim me qëllimin
për të cilën ajo është konstituuar, ku parashihet edhe me dispozitën e nenit 5
paragrafi 2 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore-Juridike, se:
“ndalohet ushtrimi i të drejtave në kundërshtim me qëllimin, për të cilin janë
vendosur ose njohur me ligj, ose në kundërshtim me moralin e shoqërisë
vetëqeverisëse socialiste”, dhe po ashtu servituti nëpërmjet oborrit kundër
vullnetit të pronarit, sipas rregullës nuk mund të lejohet, vetëm përjashtimisht kur
atë shkaqet dhe nevojat e shfrytëzimit të së mirës së privilegjuar e kërkojnë, e
duke u nisur edhe nga parimi i restrikcionit të servitutit i cili sidomos ka të bëjë
në servitutin nëpërmjet oborrit, duke pasur parasysh se me atë kufizohen disa
vlera personale të pronarit të së mirës së privilegjuar, pa marrë parasysh se a
duron ky ndonjë dëm material.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 620/2009, i datës 05.02.2010
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e paditësve
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së
parë nuk përmban shkelje thelbësore të procedurës kontestimore, gjendja faktike
është konstatuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, dhe nga kjo gjendje e konstatuar
faktike edhe e drejta materiale është aplikuar në mënyrë të drejtë, kur është
vendosur për refuzimin e kërkesëpadisë së paditësve, po ashtu gjykata e shkallës
së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme të cilat nuk bien në dyshim me pretendimet
ankimore. Ka shtuar se sipas vlerësimit të gjykatës ankimore nuk qëndrojnë
thëniet në ankesë se aktgjykimi i atakuar përmban shkelje të procedurës
kontestimore nga neni 194 të LPK-së, për të cilat gjykata e shkallës së parë
kujdeset sipas detyrës zyrtare.
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Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 155/2010, i datës 22.01.2013
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas revizionit të paditësve, ka gjetur se i njëjti
është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimit e gjykatës së shkallës së
dytë.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se duke u nisur nga kjo gjendje e çështjes,
gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë ka zbatuar dispozitat e
procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale, kur ka gjetur se kërkesëpadia
e paditësve është e pabazuar, dhe se aktgjykimet e të dy gjykatave përmbajnë
arsye të mjaftueshme për faktet relevante të vlefshme për gjykimin e drejtë të
kësaj çështje juridike, të cilat janë të pranueshme edhe për këtë gjykatë, ndërsa
aktgjykimi i goditur nuk përmban shkelje të procedurës kontestimore për të cilat
kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare. Ka shtuar se e pranon si të drejtë dhe
të ligjshëm arsyetimin e gjykatave të instancës më të ulëta lidhur me refuzimin e
kërkesëpadisë së paditësve për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, ngase për
fitimin e drejtës së pronësisë më parashkrim fitues kërkohet që posedimi të jetë i
ligjshëm, dhe të mbështetet në bazën e vlefshme ligjore, që nevojitet për të fituar
të drejtën e pronësisë (kontratën mbi shitblerjen mbi dhuratën, mbi tapinë, dhe
se mbajtësi e ka fituar në mënyrë të ligjshme dhe jo me dhunë, apo kanosje), dhe
se posedimi është me mirëbesim po që se mbajtësi nuk e din ose nuk mund të
dijë se sendi që e mbanë nuk është i tij (Neni 72 i LMTHJP-së). Andaj në rastin
konkret nuk janë plotësuar asnjëri prej këtyre kushteve ligjore që paditësit ta
fitojnë të drejtën pronësisë, pasi që prona kontestuese evidentohet në emër të
paditurit, dhe i padituri të drejtën e pronësisë në pronën kontestuese e ka fituar
në bazë të konkluzionit të KK ________, nr________të datës 14.06.1978, dhe në
këtë pronë ka ndërtuar shtëpinë e banimit, dhe me vonë edhe garazhin. Prandaj,
paditësi nuk mund të konsiderohet as si posedues të ndërgjegjshëm dhe me
mirëbesim, pasi që rreth kësaj paluajtshmërie palët janë në kontest që nga viti
1981.
Ka theksuar se gjykata e shkallës së parë drejtë e ka zbatuar të drejtën materiale
kur ka refuzuar kërkesëpadinë padinë e paditësve, me referencë në dispozitat e
nenit 51 dhe 54 të LMTHJP-së. Gjykata e shkallës së parë drejtë ka vlerësuar se
konstatimi i kësaj të drejte do të ishte në kundërshtim me qëllim për të cilën ajo
është konsistuar, kjo për faktin se i padituri në pjesën e oborrit të vetë në të cilën
paditësit pretendojnë të zgjerojnë qasjen, ka ndërtuar garazhin, andaj zgjerimi i
rrugës do të nënkuptonte rrënimin e garazhit të paditësit.
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Lidhur me pretendimet e paditësve se aktgjykimet e kundërshtuara janë marrë
me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, dhe se
dispozitivi është në kundërshtim me provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës
dhe si i tillë nuk mund të vlerësohet, të njëjtat pretendime gjykata i ka refuzuar
si të pabazuara, për shkak se dispozitivi është i qartë dhe se nuk është në
kundërshtim me arsyetimin. Arsyetimi i dhënë nga gjykata e shkallës së parë,
mbështetet në faktet relevante dhe si i tillë është i mjaftueshëm dhe i pranueshëm
edhe për këtë gjykatë, ndërsa lidhur me pretendimet se aktgjykimi i gjykatës së
shkallës së parë është marrë në zbatim të gabuar të së drejtës materiale për faktin
se të paditurit i është pranuar e drejta e pronësisë në pronën kontestuese në
kundërshtim me dispozitën e nenit 3, paragrafit 3 të LPK-së, pasi që prona
kontestuese evidentohet si pronë shoqërore, lidhur me këto pretendime, gjykata
e revizionit ka arsyetuar se të njëjtat janë të pabazuara, për shkak se objekti i
çështjes nuk është vërtetimi i të drejtës së pronësisë së të paditurit, por i paditësve.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkuar paditësi ka parashtruar në mënyrë kumulative dy kërkesa
dhe atë për vërtetimin e të drejtës së pronësisë dhe të drejtës së servitutit real për
kërkesat e të cilit të tri gjykata të instancave gjyqësore kanë mbajtur qëndrim të
njëjtë se kërkesëpadia është e pabazuar. Në rastin konkret për çështjen e të drejtës
së pronësisë me parashkrim fitues është i rëndësishëm konkludimi i Gjykatës
Supreme se për fitimin e të drejtës së pronësisë me parashkrim fitues kërkohet që
posedimi të jetë me mirëbesim. Mirëbesimi si përmbajtje nënkupton që mbajtësi
nuk e ka ditur ose nuk ka mundur ta dijë që sendin që e mbanë nuk është i tij. Në
rastin konkret gjykata ka konkluduar se nuk është plotësuar asnjëri nga kushtet
ligjore që paditësi ta fitojë të drejtën e pronësisë në pronën kontestuese për shkak
se nuk ka bazë ligjore që nevojitet për të fituar të drejtën e pronësisë, pasi që
prona figuron në emrin e të paditurit, dhe i padituri e ka fituar pronësinë në bazë
të vendimit shtetëror të vitit 1978.
Pra, në këtë rast nuk është plotësuar përveç të tjerave kushti i posedimit me
mirëbesim, për shkak se paditësi e ka ditur që patundshmëria kontestuese është
pronë e të paditurit.
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Rasti 40: Shuarja e të drejtës së servitutit të përhershëm për kalimin me këmbë
me qerre tërheqëse dhe me automjete
Përshkrimi i rastit
Paditësi A.D ka paraqitur padi për shuarjen e drejtës së servitutit, kundër të
paditurve N.D., Sh.D dhe I.D, më të cilën ka kërkuar që të shuhet e drejta e
servitutit të përhershëm për kalimin me këmbë me qerre tërheqëse me automjete
nëpër ngastrën kadastrale nr____ nga fletë posedimi nr____ KK – ________, me
gjerësi prej 2.5 metra dhe gjatësi 53 metra, duke filluar nga rruga publike, ngastra
kadastrale nr____e duke shkuar në drejtim të perëndimit pjesa e të cilit servitut
shtrihet nga mesi i ngastrës kadastrale nr____pronë e paditësit e gjerë në vijën
zyrtare – kufitare të ngastrës nr.____nga fleta poseduese nr____ KK – ________
e cila evidentohet në emër të paraardhësit juridik babait të të paditurve.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C.nr.206/2005, i datës 24.12.2007
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar dhe ka vendosur:
“REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit me të cilën ka kërkuar që të shuhet e
drejta e servitutit të përhershëm për kalimin në këmbë, qerre tërheqëse me
automjete nëpër pjesën jugore të ngastrës kadastrale nr____nga fleta poseduese
nr____KK – ________ me gjerësi prej 2,5 m, dhe gjatësi 53 m, duke filluar nga
rruga publike, ngastra kadastrale nr____ e duke shkuar në drejtim të perëndimit
pjesa e të cilit servitut shtrihet nga mesi i ngastrës kadastrale nr____pronë e
paditësit e gjerë në vijën zyrtare – kufitare të ngastrës nr____nga fleta poseduese
nr____KK _________ e cila evidentohet në emër të paraardhësit juridik babait
të të paditurve e që ka shërbyer për nevojat e ngastrave të privilegjuar nr____dhe
nr____nga fleta poseduese nr.____ KK – ________ pronë e të paditurve, dhe të
OBLIGOHEN të paditurit që në të ardhmen të përmbahen dhe të mos kalojnë
nëpër këtë pjesë të kësaj ngastre dhe nëse të paditurit nuk përmbahen
vullnetarisht ndalesa të bëhet me ndërprerjen e dhunshme të servitutit përmes
gjykatës.”
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nga fleta poseduese nr____KK –
________, është vërtetuar se ngastra kadastrale nr____, është pronë e paditësit
dhe në të njëjtën shkruan së është rrugë private, ndërsa me rastin e daljes së
gjykatës në vend-shikim është vërtetuar se ngastra kadastrale nr____, është me
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kulturë rrugë, ndërsa në anën veriore gjendet muri kufizues i ndërtuar me blloka
të betonit pronë e të paditurve, dhe kjo ngastër në anën jugore kufizohet me
paluajtshmërinë e paditësit e rrethuar me tela gjembor, kurse në anën lindore me
rrugë publike të fshatit për t’u lidhur me rrugën kryesore, dhe në perëndim
kufizohet me paluajtshmërinë e paditësit.
Gjykata ka shtuar se servituti është skajshmërisht i domosdoshëm për kalimin e
lirë të palëve të ndërgjyqësve nga shtëpitë e tyre për tu lidhur me rrugën kryesore
të fshatit, ngase vet ngastra e paditësit emërohet si rrugë private, e që në terën
faktikisht është bashkëpronësi e ndërgjyqësve, gjersa gjysma e kësaj
paluajtshmërie ku ekziston servituti është pronësi e përbashkët e të paditurve,
dhe të njëjtit nuk e konstatojnë asnjëra nga palët gjerësinë e rrugës së servitutit
ekzistues, ngase me rastin e ndarjes së paluajtshmërisë duhet të konstituohet edhe
servituti i cili është o domosdoshëm për shfrytëzimin e ngastrave të cilat janë
rezultat i ndarjes, e të cilat për shkak të ndarjes kanë ngelur pa lidhje me rrugë,
prandaj në rastin konkret ndërgjyqësit me marrëveshje kanë zgjedhur problemin
e servitutit të kalimit, së këndejmi as sot drejtpërdrejt nga vendi i ngjarjes, është
vërtetuar se nuk ka ndryshuar asnjë rrethanë që do të qonte në drejtim të shuarjes
së servitutit ekzistues, dhe të paditurit nuk kanë asnjë mundësi tjetër rrugë kalimi
për t’u lidhur me rrugën publike të fshatit.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 84/2008, i datës 02.04.2010
Gjykata e Qarkut, si gjykatë e shkallës së dytë pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, kishte gjetur se ankesa e paditësit
është e pabazuar, duke e vërtetuar kështu aktgjykimin e shkallës së parë
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se gjykata e shkallës së parë me nxjerrjen
e provave të nevojshme, drejtë dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen
faktike dhe me vlerësimin e drejtë të provave drejtë e ka aplikuar të drejtën
materiale kur ka gjetur se kërkesëpadia është e pabazuar, dhe se në aktgjykim ka
dhënë arsye të mjaftuara juridike dhe faktike për faktet relevante të rëndësishme
për zgjedhjen e drejtë të kësaj çështje të cilat i pranon kjo gjykatë.
Ka shtuar se se gjendje faktike të cilën e ka vërtetuar gjykata e shkallës së parë
nuk vihet në pyetje me pretendimet ankimore, ngase me ankesë përsëritet dhe
parashtrohen çështjet të cilat ishin vlerësuar edhe para gjykatës së shkallës së
parë gjatë shqyrtimit të raportit juridik – kontestues e të cilat janë vlerësuar me
rastin e marrjes së aktgjykimit të atakuar. Ka shtuar se në kuptim të dispozitës së
nenit 58 paragrafi 2 të LMThJP-së, parashihet se: “pronari i patundshmërisë
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shërbyese mund të kërkojë shuarjen e drejtës së servitutit kur i njëjti bëhet i
panevojshëm për shfrytëzim në llogari të patundshmërisë privilegjuese apo kur
pushon ndonjë arsye tjetër për çka i njëjti është themeluar”, andaj në rastin
konkret servituti-rruga kontestuese është themeluar me marrëveshjen e
ndërgjyqësve dhe me këtë rrugë vite të tëra janë shërbyer ndërgjyqësit dhe qysh
nga themelimi nuk është ndryshuar asnjë rrethanë që do të qonte në drejtim të
shuarjes së të njëjtit e në kuptim të dispozitës së lartë cituar. Prandaj në kontest
me këto pretendime ankimore paraqiten si të pabazuara. Meqë aktgjykimi i
atakuar nuk është përfshirë me shkelje qenësore të dispozitave të procedurës
kontestimore, kurse në gjendjen faktike të vërtetuar drejtë, drejtë është aplikuar
e drejta materiale, Gjykata e Qarkut në kuptim të nenit 368 të LPK e refuzojë
ankesën e paditësit kurse aktgjykimin e atakuar e vërtetoj.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 212/2010, i datës 07.02.2013
Gjykata Supreme duke vendosur sipas revizionit të paditësit, ka gjetur se i njëjti
është i bazuar, ashtu që aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta i ka
prishur, duke e kthyer çështjen në gjykatën e shkallës së parë në rigjykim dhe
vendosje.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se qëndrojnë thëniet e revizionit të
paditësit se aktgjykimet e kundërshtuara janë marrë me zbatimin e gabuar të së
drejtës materiale dhe si pasojë e kësaj gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë
jo të plotë.
Ka shtuar se tani për tani nuk mund të pranohet si i drejtë vlerësimi i gjykatave
të instancave me të ulëta, se në rastin konkret nuk ka bazë juridike për shuarjen
e së drejtës së servitutit të kalimit në kuptim të nenit 58 paragrafi 2 të LMThJPsë, ngase ligji në fjalë parasheh që pronari i sendit shërbyes mund të kërkojë
shuarjen e të drejtës së servitutit sendor, kur ai bëhet i panevojshëm për
shfrytëzimin e sendit dominues ose nuk ekzistojnë për çka është konstatuar,
madje pronari i sendit shërbyes mund të kërkojë shuarjen e servitutit sendor të
ndonjë pjesë të sendit dominues është pjesëtuar, nëse servituti sendor nuk
shërben për nevojat e kësaj pjese, andaj nga kjo del se servituti tani nuk është i
nevojshëm për shfrytëzimin e sendit dominuese.
Gjykata Supreme ka theksuar se për shuarjen e servitutit sendor në bazë të
rrethanave të ndryshuara pas konstituimit të saj, duhet që pronari i sendit ta fitojë
mundësinë që në rrugë publike të kalojë pa shfrytëzimin e sendit të pronarit të
sendit shfrytëzues. Ka shtuar se gjykata e shkallës së parë me administrimin e
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provës, shikimit në vend me ekspertin e gjeodezisë vetëm ka konstatuar gjendjen
faktike, por pa vlerësuar rrethanat se a është bërë i panevojshme shfrytëzimi i
pjesës së rrugës në ngastrën e paditësit dhe sendi shërbyes a është bërë i
nevojshëm për shfrytëzim, dhe se të paditurit a kanë mundësi tjetër në qasje në
rrugën publike të pa shfrytëzuar në pasurinë shërbyese.
Në rigjykim e ka udhëzuar gjykatën e shkallës së parë që të vërtetojë faktin se a
janë ndryshuar rrethanat pas konstituimit të servitutit të kalimit, dhe se të
paditurit si pronarë të sendit dominues a kanë mundësi tjetër të qasjes në rrugën
publike pa shfrytëzimin e rrugës, ndërprerja e së cilës kërkohet, dhe se
shfrytëzimi i kalimit të ri në raport me kalimin e tanishëm, nuk shkakton dëm jo
proporcional, dhe pas vërtetimit të këtyre fakteve të vendoset lidhur me
kërkesëpadinë e paditësit.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkruar më sipër gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar kërkesën
e paditësit për shuarjen e servitutit të përhershëm, ndërsa gjykata e shkallës së
dytë e ka konfirmuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë.
Gjykata Supreme nuk e ka pranuar përfundimin e gjykatave të instancave më të
ulëta për shkak se të dy gjykatat nuk e kanë vlerësuar në mënyrë të duhur një
rrethanë përcaktuese e që ka të bëjë me vlerësimin se a është bërë i pa nevojshëm
shfrytëzimi i pjesës së rrugës në ngastrën e paditësit.
Nga konkludimi i Gjykatës Supreme rrjedhë se gjykata në shqyrtimin kryesor të
çështjes për një kërkesë të tillë duhet të vlerësojë rrethanën se a është bërë i
nevojshëm shfrytëzimi i mëtejshëm i servitutit, sepse kjo rrethanë është
përcaktuese për themelësinë e kërkesëpadisë. Vlerësimi i panevojshmërisë për
shfrytëzimin e servitutit nuk mund të bëhet pa e bërë gjykata këqyrjen në vend
së bashku me ekspertë të gjeodezisë, mirëpo është shumë me rendësi që me rastin
e këqyrjes në vend të mos behet vetëm përshkrim faktik i gjendjes në teren, por
gjatë këqyrjen gjykata të vlerësojë nevojën e shfrytëzimit të mëtejshëm të
servitutit apo panevojshmërinë e shfrytëzimit të servitutit.
Nuk nënkuptohet se gjykata do të nxjerrë vendim me rastin e këqyrjes në vendin,
por këqyrja në vend duhet të shërbej si proces për krijimin e bindjes lidhur me
themelësinë e kërkesëpadisë, sepse është e natyrshme që gjykata bindjen për
themelësinë e kërkesëpadisë e krijojnë në procesin e administrimit të provave,
dhe në këtë rast këqyrja në vend së bashku me ekspert të gjeodezisë është fazë e

266

PËRMBLEDHJE NGA PRAKTIKA E GJYKATËS SUPREME NË
KONTESTET PRONËSORE

procesit të konstatimit të fakteve mbi bazën e të cilave arrihet në përfundim të
caktuar.
Gjykata Supreme në këtë rast thekson se për shuarjen e servitutit sendor në bazë
të rrethanave të ndryshuara duhet të konstatohet se pronari i pasurisë sunduese të
ketë fituar mundësinë që në rrugë publike të kalojë pa shfrytëzimin e sendit të
pronarit të sendit të pasurisë shërbyese. Në këtë kontekst ritheksohet se shumë e
rëndësishme që gjykata të bëjë vlerësimin e rrethanave se është bërë i
panevojshëm shfrytëzimi i mëtejshëm i servitutit.
Rasti 41: Konstituimi i servitutit të domosdoshëm
Përshkrimi i rastit:
Paditësja Qendra për Mjekësi Familjare “__________”, ka paraqitur padi për
konstituimin e servitutit të domosdoshëm, kundër të paditurit F.Q, me të cilën ka
kërkuar që paditëses t’i lejohet themelimi i servitutit të domosdoshëm në ngastrën
kadastrale nr____, në vendin e quajtur “________”, ZK ________.
Aktgjykimi i Gjykatës Themelore C. nr. 150/2012, i datës 14.12.2012
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditëses,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar duke vendosur:
“REFUZOHET padia dhe kërkesëpadia e paditëses ndaj të paditurit me të cilën
ka kërkuar që t’i lejohet themelimi i servitutit të domosdoshëm në ngastrën
kadastrale nr____, në vendin e quajtur “____”, ZK ________”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: ekspertizën e gjeodezisë; kontratën mbi shitblerjen e të drejtës
së shfrytëzimit të paluajtshmërisë; kontratën mbi shitblerjen e paluajtshmërisë, e
lidhur në mes të paditurit si shitës dhe paditëses si blerëse; certifikatën e
pronësisë; kopjen e planit e përpiluar nga eksperti i gjeodezisë;; shikimin e tri
fotografive; aktmarrëveshjen për shitblerjen e paluajtshmërisë e lidhur në mes
paditëses dhe të paditurit.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nga provat e administruara dhe atë nga
ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë, shihet se pasuria e paluajtshme nr____, dhe
nr____, janë pronë juridike e paditëses, dhe që të dy ngastrat kanë dalje në rrugën
publike nr____ZK ________, dhe atë ngastra nr.____, me gjerësi prej 12.52 m,
ndërsa ngastra nr____, me tërë gjatësinë e saj, dhe se këto dy ngastra mund të
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lidhen ndërmjet vete nëpërmjet rrugës publike, pa pasur nevojë që të kalohet
nëpër pasurinë e të paditurit nr. 926/5 ZK ________, e cila është e vetmja qasje
në rrugën publike për të paditurin nga pasuria e tij që gjendet në afërsi, andaj për
këtë arsye baza e kërkesëpadisë së paditëses nuk është e argumentuar ngase nuk
është e nevojshme kalimi i domosdoshëm nga ngastra nr____, në ngastrën
nr____, nëpër ngastrën nr____, dhe se arsyeshmëria nga dispozita e nenit 86 të
Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore nuk është argumentuar nga
paditësja. Po ashtu ka shtuar se meqenëse kalimi nga ngastra nr____, në ngastrën
nr____, nuk është më shumë se një gjerësi prej 4m, atëherë nuk ka nevojë të
bëhen shpenzime të veçanta në kalimin ndërmjet ngastrave nr.____ dhe nr____,
dhe deri sa të gjitha ngastrat janë pronë e paditëses, atëherë nuk ka arsye paditësja
që të drejtën e kalimit ta kërkojë nëpërmjet pasurisë së të paditurit, kur ajo ka nga
të kalojë në rrugë publike, dhe atë nëpër pasurinë e tij.
Gjykata së bashku me ekspertin e gjeodezisë me daljen në vend-shikim kishte
konstatuar se ngastra kadastrale nr____, në anën lindore kufizohet me rrugë dhe
atë me tërë gjatësinë e saj, ndërsa ngastra nr____, në anën lindore kufizohet me
rrugë në gjerësi prej 12.52 m, dhe se këto dy ngastra mund të lidhen ndërmjet
vete nëpërmjet rrugës publike pa pasur nevojë që të kalohet nëpër pasurinë e të
paditurit në ngastrën nr____, e cila është e vetmja qasje në rrugën publike për të
paditurin nga pasuria e tij që gjendet në afërsi.
Gjykata ka shtuar se paditësja me anë të një parashtrese e ka njoftuar gjykatën se
e ndryshon bazën e kërkesëpadinë nga pengim posedimi, në themelim të
servitutit të domosdoshëm, ku gjykata me tutje ka shtuar se nuk mund t’ia njeh
paditëses të drejtën e kalimit ngase gjerësia e ngastrës nr____, është vetëm 4m,
kështu që po t’i njihet kjo e drejtë paditëses, atëherë do të vështirësohet kalimi i
lirë i të paditurit nëpër rrugën e tij, të cilën e ka lënë nëpër pronën e vet për ta
shfrytëzuar ngastrat e veta nr____, pa pengesë nga askush. Ka shtuar se nuk ka
mundur ta marrë si provë aktmarrëveshjen, e lidhur në mes të paditurit dhe
paditëses, ngase kjo marrëveshje fare nuk ka të bëjë me bazën e padisë, dhe të
kërkesëpadisë, për njohje të së drejtës së kalimit të përhershëm, për shkak se kjo
aktmarrëveshje është në kundërshtim me vetë provën që paditësja e ka propozuar
në parashtresën për ndryshimin e padisë, dhe atë me kontratën Vr. nr________,
kjo për arsye se ka pasur ndryshim çdo marrëveshje në mes palëve në procedurë
sa i përket edhe ngastrës nr____, sepse pronar i një pjesës së ngastrës nr____,
është edhe i padituri, dhe jo vetëm paditësja siç është paraqitur në këtë
aktmarrëveshje, andaj në kuptim të dispozitës së nenit 86, 252 dhe 260 të Ligjit
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për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, gjykata e refuzoi kërkesëpadinë e
paditëses.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 805/2013, i datës 04.03.2014
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e paditëses
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se gjykata e shkallës së parë duke
vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, drejtë ka zbatuar të
drejtën materiale kur ka vendosur që padinë e paditëses ta refuzojë si të pabazuar
duke dhënë arsye të mjaftueshme lidhur me mënyrën e vendosjes të cilat të
pranueshme i ka pranuar edhe gjykata ankimore. Ka shtuar se si rezultat i
gjendjes së vërtetuar faktike, gjykata ankimore i ka vlerësuar si të pabazuara
pretendimet ankimore të paditëses se në rastin konkret gabimisht është zbatuar e
drejta materiale me referencë në dispozitën e nenit 86, 252 dhe 260 të Ligjit për
Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, kur është refuzuar si e pabazuar
kërkesëpadia e paditëses, ngase në rastin konkret nuk plotësohet asnjë shkak që
aktgjykimi i atakuar të ndryshohet apo të prishet ashtu siç ka propozuar paditësja.
Po ashtu aktgjykimi i atakuar nuk është marrë as në shkelje qenësore të
dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika b), g), j),
k) dhe m), të LPK-së, për të cilat shkelje gjykata ankimore në kuptim të dispozitës
së nenit 194 të LPK-së, kujdeset sipas detyrës zyrtare.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev.nr.145/2014, i datës 03.06.2014
Gjykata Supreme duke vendosur sipas revizionit të paditëses, ka gjetur se i njëjti
është i bazuar, duke i prishur kështu aktgjykimet e gjykatave të instancave më të
ulëta, ndërsa çështjen e ka kthyer në rigjykim dhe vendosje në gjykatën e shkallës
së parë.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se tani për tani gjykata e revizionit nuk
mund ta pranojë një konkludim të tillë të gjykatave të instancave më të ulëta si të
drejtë dhe të ligjshëm, ngase sipas gjykatës së revizionit në kontestet për pengim
posedim në bazë të nenit 480 të LPK-së, gjykata në shqyrtimet e padisë për shkak
të pengim posedimit do të kufizohen vetëm në konstatimin dhe të provuarit e
fakteve të gjendjes së fundit faktike të posedimit dhe pengimit të bërë, dhe se në
këto konteste përjashtohet mundësia e shqyrtimit lidhur me të drejtën e
posedimit, në bazën juridike, ndërgjegjshmërinë apo pandërgjegjshmërinë e
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posedimit. Në këto konteste nuk është me rëndësi se paditësja e ka të drejtën e
servitutit të kalimit në rrugën kontestuese apo jo, dhe se për bazueshmërinë e
kërkesëpadisë është esenciale se paditësja e ka shfrytëzuar këtë rrugë dhe se i
padituri e ka penguar.
Ka shtuar se gjykata e shkallës së parë në këtë çështje juridike e ka lejuar
ndryshimin objektiv të padisë dhe atë nga baza juridike e pengim posedimit, në
bazën juridike të konstituimit të servitutit të kalimit, e që nuk lejohet në këto
konteste, ngase karakteristikë e kontesteve në pengim posedim është se në këto
konteste nuk shqyrtohen çështje juridike, por vetëm ato faktike. Tutje ka shtuar
se karakteri i pengim posedimit është edhe ajo se në këto konteste çështja zgjidhet
Ad Hoc (përkohshëm), dhe se nuk përjashtohet mundësia që palët pas
përfundimit të këtij kontesti të iniciojnë kontest lidhur me të drejtën e posedimit,
apo të drejtën e servitutit.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkruar më sipër paraqitet një situatë mjaftë interesant dhe e
rëndësishme për praktikën gjyqësore, sepse kontesti ka filluar sipas padisë për
pengimin e posedimit dhe gjatë shqyrtimit është bërë ndryshimi objektiv i
kërkesëpadisë më ç’rast është kërkuar konstituimi i servitutit.
Gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar kërkesëpadinë për konstituimin e
servitutit me arsyetim se nuk është i nevojshëm themelimi i servitutit, për shkak
se patundshmëria sunduese ka qasje në rrugën publike. Të njëjtin qëndrim e ka
mbajtur edhe Gjykata e Apelit, duke e konfirmuar vendimin e shkallës së parë,
mirëpo Gjykata Supreme i ka anuluara të dy vendimet e të dy instancave më të
ulëta, dhe çështjen e ka kthyer në rishqyrtim.
Duket që Gjykata Supreme e Kosovës përmes këtij rasti ri konfirmon një
standard tradicional të praktikës gjyqësore që në rastet e pengimit të posedimit
nuk mund të bëhet ndryshimi objektiv i kërkesës. Pra, nëse një çështje ka filluar
sipas padisë së pengimit të posedimit atëherë edhe do të përfundoj mbi këtë bazë.
Gjykata Supreme thekson se karakteristikë e kontesteve të pengimit të posedimit
është se në këto konteste çështja zgjidhet Ad Hoc (përkohësisht), dhe se nuk
përjashtohet mundësia që palët pas përfundimit të këtij kontesti të iniciojnë
kontest lidhur me të drejtën e posedimit apo të drejtën e servitutit. Ky konkludim
dërgon te ideja se gjykata e shkallës së parë nuk është dashur që të lejojë
ndryshimin objektiv të kërkesës, por është dashur që ashtu siç ka rekomanduar
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Gjykata Supreme, që shqyrtimi të zhvillohet sipas përcaktimit që parashihet me
dispozitat e nenit 480 të Ligjit për Procedurën Kontestimore.
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V. PENGIMI I POSEDIMIT
Dispozitat Ligjore: Ligji për Pronësisë dhe të Drejtat Tjera Sendore (LPDTS),
neni 113 paragrafi 1 dhe 2
Kërkesa kundër pengimit të posedimit
LPDTS në nenin 113 paragrafin 1 përcakton se: “Nëse poseduesi privohet nga
posedimi në mënyrë të kundërligjshme, poseduesi mund të kërkoj rivendosjen e
posedimit prej personit ndërhyrës, i cili në raport me poseduesin është në
posedim me të meta”.
Në paragrafin 2 të nenit 113 të LPDTS, përcaktohet se: “Nëse poseduesi pengohet
në posedim në mënyrë të kundërligjshme, atëherë poseduesi mund të kërkoj nga
penguesi mënjanimin e pengesave. Nëse priten pengime në të ardhmen,
poseduesi mund të kërkoj mbrojtje gjyqësore”, ndërsa në paragrafin 3 të nenit të
njëjtë përcaktohet se: “Kërkesa kundër ndërhyrjes në posedim është e
përjashtuar në qoftë se poseduesi e ka posedimin me të meta në raport me
penguesin ose të drejtën e paraardhësit të penguesit”.
LPDTS përveç që ka paraparë të drejtën për ta parashtruar kërkesën kundër
pengimit të posedimit, me dispozitën e nenit 114 e ka normuar edhe shuarjen e
kërkesës duke përcaktuar se: “Kërkesa mund të parashtrohet vetëm në afatin prej
30 (tridhjetë) ditësh, pasi që poseduesi e merr në dijeni lidhur me privimin apo
pengimin e posedimit të tij. Kërkesa shuhet pas kalimit të një viti nga privimi ose
pengimi i posedimit”.
Komente për mënyrën e zbatimit të dispozitave të cituara - Pengimi i
posedimit si procedurë gjyqësore është shumë i shpeshtë në praktik, por
pavarësisht rasteve të shumta shpeshherë nga ana e gjykatave bëhen gabime në
mënyrën se si zhvillohet procedura e pengim posedimit.
Është shumë e rëndësishme që gjykata të ketë në vëmendje që procedura e
pengim posedimit është procedurë e veçantë kontestimore e rregulluar me
dispozitat nga neni 478 deri tek neni 483 të LPK-së.
Për mënyrën e zhvillimi të procedurës është veçanërisht e rëndësishme dispozita
e nenit 480 e LPK-së, e cila përcakton se: “shqyrtimi i çështjes sipas padisë së
pengim posedimit do të kufizohet vetëm në konstatimin dhe të provuarit e fakteve
të gjendjes së fundit të posedimit dhe të pengimit të bërë. Përjashtohet mundësia
e shqyrtimit lidhur me të drejtën e posedimit, me bazën juridike,
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ndërgjegjshmërinë ose pandërgjegjshmërinë e posedimit. Përjashtohet mundësia
që në kontestet për shkak të pengimit të posedimit të parashtrohet kërkesa për
shpërblimin e dëmit, të shkaktuar me anë të veprimeve me të cilat është bërë
pengimi i posedimit”.
Nga dispozita e cituar por edhe nga dispozitat materialo-juridike të cituara më
lartë rrjedhë se procedura e pengimit të posedimit është një procedurë e veçantë,
për shkak se posedimi si pushtet faktik sipas Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat
Tjera Sendore (dispozitat nga neni 103 deri tek neni 114), gëzon mbrojtje
gjyqësore por nuk konsiderohet e drejtë sendore. Në këtë kuptim ligjdhënësi në
mënyrë të vetëdijshme procedurën e pengim posedimit e ka konsideruar si
procedurë të veçantë kontestimore, me qëllim që procedura e pengim posedimit
mos ta konsumojë asnjë procedurë tjetër që lidhet me të drejtat sendore. Pra,
thjeshtë vendimi i nxjerrë në procedurën e pengim posedimit nuk e kualifikon
çështjen si të gjykuar në mes të subjekteve të njëjtë për të drejtën e pronësisë për
sendin e njëjtë, apo për dorëzimin e sendit të njëjtë sipas autorizimit të pronarit.
Për këtë arsye në procedurën e pengimit të posedimit si procedurë e veçantë
kontestimore vendoset në mënyrë meritore me aktvendim dhe jo me aktgjykim.
Nga dispozita e nenit 480 e LPK-së, rrjedhin edhe udhëzimet mjaftë të qarta për
mënyrën se si gjykata duhet ta zhvillojë procedurën, por edhe përkufizimin që
gjykata ka në atë procedurë. Nga konteksti i dispozitës së nenit 480 të LPK-së,
çështja e parë që paraqitet për diskutim është konstatimi dhe të provuarit e
fakteve të çështjes. Për këtë çështje dispozita është mjaft e qartë dhe e urdhëron
gjykatën që shqyrtimi i çështjes sipas padisë së pengim posedimit duhet të
kufizohet vetëm në konstatimin dhe të provuarit e fakteve lidhur me gjendjen e
fundit të posedimit dhe me pengimin e bërë. Pra, thënë thjeshtë gjykata duhet të
përzgjedhë për të provuar vetëm faktet që i referohen posedimit të fundit të sendit
objekt kontesti, dhe pengimit të bërë.
Në praktikën gjyqësore shumë shpesh gjykatat tejkalojnë këtë kufizim nga neni
480 i LPK-së, duke u lëshuar në shqyrtim të rrethanave të parëndësishme dhe të
panevojshme, dhe që përfaqësojnë shkelje të dispozitës së cituar. Janë të
zakonshme rastet kur gjykatat lëshohen në rrethana të cilat janë tipike për
pronësinë e sendit për të cilën zhvillohet procesi për pengimin e posedimit. Kjo
tregon që në disa raste gjykatat nuk e bëjnë dallimin në mes të procedurës për
kthimin e sendit në posedim e iniciuar sipas padisë së Reivindikimit dhe
procedurës për pengimin e posedimit. Ashtu që siç e kemi theksuar më lartë te
padia e Reivindikimit, fakti i parë që duhet të provohet është nëse paditësi është
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pronar, ndërsa te padia e pengimit të posedimit, fakti se kush është pronar është
fakt i cili nuk duhet as të provohet dhe as të merret në vlerësim.
Çështje po ashtu shumë me rëndësi që rrjedhë nga dispozita e nenit 480 e LPKsë, është edhe kufizimi tjetër që gjykata nuk duhet të shqyrtojë bazën juridike të
posedimit, ndërgjegjshmërinë ose pandërgjegjshmërinë e posedimit.
Nga vetë koncepti ligjor i mbrojtjes së posedimit, rrjedhë edhe detyrimi për
gjykatën që e njëjta të provojë vetëm posedimin e fundit, dhe atë pa u lëshuar në
rrethana që lidhen me bazën juridike, ndërgjegjshmërinë ose
pandërgjegjshmërinë e posedimit. Pra, thënë thjeshtë gjykata duhet të provojë se
kush ishte poseduesi i fundit i sendit-objekt kontesti, dhe duhet të përjashtojë
shqyrtimin për mënyrën se si poseduesi i fundit e kishte në posedim sendinobjekt kontesti. Nëse zhvillohet ideja edhe më tutje, rrjedhë se edhe poseduesi
me keqbesim mund të gëzojë mbrojtje gjyqësore sipas padisë së pengim
posedimit, nëse ky posedues e provon se ka qenë posedues i fundit, për shkak se
gjykata as nuk mund ta shqyrtojë dhe vlerësojë bazën e posedimit. Pra,
përcaktuese në këtë rast është rrethana e posedimit të fundit, dhe jo baza e
posedimit.
Përveç të cekurave të mësipërme, specifik e kësaj procedure është edhe fakti se
procesi gjyqësor i filluar sipas padisë së pengim posedimit nuk mund të
ndryshohet në një procedurë tjetër. Pra, thjeshtë nëse një proces gjyqësor është
filluar me padi për pengim posedimi, domosdoshmërish edhe përfundimi do të
jetë për pengim të posedimit. Padisë për pengim posedim nuk mund t’i ndërrohet
baza juridike. Ky është standard i praktikës gjyqësore dhe dallon nga procedurat
tjera ku pala paditëse potencialisht mundet gjatë gjykimit ta ndryshojë objektin e
kontestit.
Në procedurën e pengimit të posedimit nuk mund të jetë objekt kontesti asnjë
kërkesë tjetër përkitazi me shpërblimin e dëmit të shkaktuar me anë të veprimeve
me të cilat është bërë pengimi i posedimit.
Kërkesa për kompensim dëmi mund të jetë objekt i një shqyrtimi tjetër në të cilën
ndiqen rregullat standarde për të përcaktuar përgjegjësinë e të paditurit përkitazi
me detyrimin e kompensimit të dëmit dhe konstatimin e lartësisë së dëmit.
Padia për pengim posedimi është në mesin e pak rasteve kur ligji përcakton afat
për paraqitjen e saj. Lidhur me padinë për pengim posedimi LPDTS ka
përcaktuar afatin subjektiv prej 30 ditësh, dhe afatin objektiv prej 1 viti. Me
kalimin e afatit kërkesa shuhet. Afati subjektiv fillon të rrjedhë nga momenti kur
275

PËRMBLEDHJE NGA PRAKTIKA E GJYKATËS SUPREME NË
KONTESTET PRONËSORE

poseduesi e merr në dijeni rrethanën e privimit nga posedimi, apo pengimin e
posedimit, ndërsa afati objektiv fillon të rrjedhë nga momenti i privimit,
respektivisht pengimit të posedimit. Pavarësisht që afati për paraqitjen e padisë
në këtë rast është afat materialo-juridik, me dispozitën e nenit 391 është
përcaktuar se pas shqyrtimit paraprak të padisë gjykata me aktvendim e hedhë
poshtë padinë si të palejueshme po që se konstaton: “pika f – padia është
paraqitur pas skadimit të afatit, po që se me dispozitat e posaçme është
parashikuar afati për paraqitjen e saj”.
Nga praktika gjyqësore rastet më të shpeshta të procedurës së pengimit të
posedimit kanë të bëjnë me situatat kur me veprime aktive - fizike poseduesi
privohet nga posedimi ose pengohet nga posedimi, por nuk përjashtohet
mundësia që edhe në mënyrë verbale të shkaktohet akti i pengimit të posedimit.
Përkitazi me situatat kur pengimi shkaktohet me veprime aktive-fizike, ka raste
të shpeshta në praktiken gjyqësore, dhe do të bëhet përpjekje që këtij punimi t’i
shtohen disa raste gjyqësore të kësaj procedure në mënyrë që lexuesi të ketë
mundësinë të kuptojë më për së afërmi mënyrën se si shkaktohet pengimi i
posedimit, por edhe mbrojtjen gjyqësore të ofruar nga ana e gjykatave.
Situata e shkaktimit të pengimit të posedimit me veprimet verbale është e rrallë
në praktikën gjyqësore, megjithatë ka raste kur në mënyrë verbale është
shkaktuar akti i pengim posedimit. Për tu kualifikuar si pengim i posedimit
deklarimi i bërë në mënyrë verbale nga ana e të paditurit, duhet që deklarimi të
konsumojë elementet e kanosjes në raport me subjektin të cilit i drejtohet. P.sh
“në qoftë se i padituri i ka deklaruar paditësit se nëse kalon nëpër rrugën e
caktuar, i njëjti do ta vrasë”. Kjo është në situatë kur me veprim verbal
konsumohet elementi i pengim posedimit.
Një pyetje që nxitë diskutim në praktikën gjyqësore është se a kryejnë organet
shtetërore-publike pengim të posedimit gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre. Në
praktikën gjyqësore përkitazi me këtë çështje është i konsoliduar qëndrimi i
gjykatave se organet shtetërore gjatë zbatimit të përgjegjësive të tyre ligjore, nëse
këtyre përgjegjësive u paraprinë aktet juridike, këto organe nuk kryejnë pengim
të posedimit. Mbi këtë logjik gjykatat trajtojnë kërkesat për mbrojtje gjyqësore.
Përveç të cekurave ekziston edhe një pyetje tjetër po ashtu që nxitë diskutim në
praktik gjyqësore, përkitazi me atë se a mund të paraqitet së bashku me padinë
për pengim posedimi edhe kërkesa për sigurimin e kërkesëpadisë. Në lidhje me
këtë çështje në praktikën gjyqësore ekziston pikëpamja që nuk ka asnjë pengesë
ligjore që në procedurën e pengimit të posedimit të parashtrohet edhe kërkesa për
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sigurimin e kërkesëpadisë, por sugjerohet që për shkak të urgjencës që ka
procedura e pengim posedimit gjykata t’i vendos të dyja kërkesat në një
procedurë të vetme. Kjo jo vetëm nga shkaku se procedura e pengim posedimit
është urgjente, por edhe për arsye se zakonisht kërkesat për sigurimin e
kërkesëpadisë në procedurën e pengimit të posedimit janë identike me kërkesën
kryesore, përfshinë pjesën me të madhe të kërkesës kryesore, ose e prejudikojnë
tërësisht përfundimin e çështjes kryesore.
Rasti 42: Pengim i disponimit dhe shfrytëzimit të objekteve afariste
Përshkrimi i rastit:
Paditësja N.H “________”, ka paraqitur padi për pengim posedim, kundër të
paditurës IMN “________”, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet e paditura e
ka penguar paditësen në gjendjen e fundit faktike të shfrytëzimit të lirë dhe të
qetë të së drejtës së posedimit, disponimit dhe shfrytëzimit të objekteve afariste,
qasje të lirë dhe të qetë për vazhdimin e punëve afariste, ashtu që e paditura me
datë 03.03.2008, në mënyrë arbitrare dhe të dhunshme i ka futur me dhunë
punëtoret e vet të sigurimit duke mos lejuar qasjen e lirë në patundshmëritë si
ngastra kadastrale nr____, dhe nr____ZK ________- Jashtë Qytet, dhe me
kërcënim serioz ia ndalon këtë të drejtë paditëses.
Aktvendimi i Gjykatës Komunale C. nr. 120/08, i datës 22.10.2008
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditëses,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar dhe ka vendosur:
“REFUZOHET SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditëses N.H “________”,
në ________, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se e paditura IMN“________”, në ________, e ka penguar paditësen në gjendjen e fundit faktike
të shfrytëzimit të lirë dhe të qetë të së drejtës së posedimit, disponimit dhe
shfrytëzimit të objekteve afariste, qasje të lirë dhe të qetë për vazhdimin e punëve
afariste, ashtu që paditësja me datë 03.03.2008, është penguar nga e paditura në
mënyrë arbitrare dhe të dhunshme duke i futur me dhunë punëtorët e vet të
sigurimit, dhe se nuk e lejon qasjen e lirë në patundshmëri si ngastra kadastrale
nr____, dhe nr____ZK ________-Jashtë Qytet, dhe me kërcënim më serioz ia
ndalon këtë të drejtë, dhe po ashtu të detyrohet e paditura që në afatin prej 48
orëve ta kthen në gjendjen e mëparshme siç ka qenë më parë, me lejimin e qasjes
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së lirë në objektet afariste duke i larguar punëtorët e vet të sigurimit dhe të
përmbahet nga çdo lloj i pengim posedimit.”
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se me rastin e daljes në vend-shikim së
bashku me ekspertin përkatës të gjeodezisë është konstatuar se ngastra kadastrale
nr____ZK ________-Jashtë Qytet, gjendet në anën veriperëndimore të fabrikës
ku bëhet prodhimi i bllokave GT-5, dhe po ashtu në këtë ngastër gjenden dy
objekte, njëra është peshorja (vaga), ndërsa objekti tjetër ku është i vendosur
Ormani Elektrik, kurs ngastra nr____ ZK ________- Jashtë Qytet, gjendet po
ashtu në anën veriperëndimore të objektit prodhues të të paditurës, dhe në këtë
ngastër janë të ndërtuara dy depo - në përdhes montazh, nga u vërtetuar se
ngastrat lëndore i shfrytëzon pala e paditur.
Ka shtuar se nga procedimi i dëshmitarit (i propozuar për procedim nga ana e
palës paditëse), është vërtetuar fakti se i njëjti ka qenë në cilësinë e shefit të rojës
me orar të punës paradite, kur në fillim të marsit të vitit 2008, ka ardhur S.B dhe
i ka thënë se “prej sodit ky është vendi im, rojtarët i kam sjellë dhe më nuk keni
çka lypni këtu”, me ç’rast dëshmitarit i kishte thënë këtu S.B, që të bisedojë me
eprorët e tij - të palës paditëse, mirëpo S.B i kishte thënë dëshmitarit se e njëjti
ka biseduar me edhe parë me paditësin, por pa sukses. Për fund dëshmitari ka
deklaruar në mënyrë shumë të qartë se S.B nuk ka përdorur forcë në atë rast, dhe
se S.B i kishte dhënë dëshmitarit telefonin e tij, që ky t’i thërras eprorët e tij, të
cilët kanë ardhur me automjet dhe të njëjtin e kanë marrë
Gjykata ka shtuar se në kontestet për pengim posedim duhet në mënyrë
kumulative të përmbushet dy kushte ligjore, dhe atë duhet që paditësi të ketë
posedimin e fundit faktik, respektivisht të jetë posedues dhe kushti tjetër është që
personi i caktuar i cili në mënyrë të dhunshme dhe me kërcënim shumë serioz e
ka kryer aktin e pengim posedimit, mirëpo nga të gjithë provat e administruara
në këtë kontest, rezulton se nuk janë përmbushur këto dy kushte kumulative, e
në veçanti fare nuk bëhet fjalë për kushtin e dytë, nga rrjedhë se pala paditëse në
mënyrë të qetë i ka dorëzuar paluajtshmëritë lëndore të të paditurës (të cilat kohë
më parë e paditura në vitin 1986 i kishte blerë nëpërmes tenderimit tek Organit
Kompetent i AKP-së), pa kërcënim, kanosje dhe përdorim të forcës.
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Aktvendimi i Gjykatës së Qarkut Ac. nr. 133/2011, i datës 02.03.2012
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktvendimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditëses
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se vlerësimin juridik të gjykatës së
shkallës së parë si të rregullt dhe të ligjshëm e aprovon në tërësi edhe gjykata e
shkallës së dytë, kjo për arsye se akti i pengim posedimit kryhet në dy mënyrë,
dhe atë në bazë të shqetësimit dhe marrjes së posedimit, respektivisht privimit në
mënyrë të padrejtë nga posedimi. Mirëpo, akti i pengim posedimit kryhet edhe
në mënyrë verbale, vetëm me kusht që ai shqetësim nga posedimi të jetë serioz
dhe nëse është shkaktuar pushimi i posedimit të drejtës ose të kryerjes së të
drejtës së posedimit. Tutje ka shtuar se pengimi serioz i posedimit në mënyrë
verbale, respektivisht me gojë ekziston në rastin kur personi i tretë poseduesit të
së drejtës ose të sendit ia bënë me dije se do ta sulmon jetën, trupin ose pasurinë
e tij, ose poseduesit ka për t’i sjellë një të keqe shumë të madhe, andaj në këtë
çështje juridike dëshmitari i dëgjuar nga gjykata e shkallës së parë me pa
mëdyshje ka vërtetuar faktin se nuk ka pasur kërcënim të natyrës serioze nga ana
e të paditurës nga i cili paditësja nuk e ka ushtruar posedimin e sendit e as të
drejtës së vet, përkatësisht se e paditura nuk i ka komunikuar paditësit se do ta
sulmojë jetën e personave, trupin ose pasurinë dhe se ka për t’i sjellë ndonjë të
keqe shumë të madhe paditësit në rast se nuk largohet nga patundshmëria
lëndore.
Ka shtuar se aktvendimi i atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të
dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika b), g), j),
k), dhe m), të LPK-së, e po ashtu në mënyrë të drejtë është zbatuar e drejta
materiale nga ana e gjykatës së shkallës së parë, të cilat i heton gjykata ankimore
në kuptim të nenit 194 të LPK-së, sipas detyrës zyrtare.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë ka vendosur për refuzimin e
kërkesëpadisë, dhe vendimi i gjykatës së shkallës së parë është konfirmuar nga
gjykata e shkallës së dytë. Arsyetimi i vendimit të gjykatës së shkallës së parë
për refuzimin e kërkesëpadisë i referohet vlerësimeve të provuara të gjykatës së
shkallës së parë se në rastin konkret kërkesëpadia është e pabazuar, për shkak se
për tu dhënë mbrojtja gjyqësore në procedurën e pengimit të posedimit duhet të
plotësohet në mënyrë kumulative kushtet dhe atë: që paditësi të ketë pushtetin
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faktik, respektivisht të jetë poseduese dhe të ekzistojë pengimi i besimit në
mënyrë të dhunshme, apo me kërcënim serioz. Në rastin konkret gjykata ka
konkluduar se nga provat e administruara nuk është provuar se paditësi e ka pasur
pushtetin e fundit faktik, prandaj edhe i është refuzuar ofrimi i mbrojtjes
gjyqësore sipas përmbajtjes që e ka kërkuar. Këtë përfundim e ka konfirmuar
edhe gjykata e shkallës së dytë, duke shtuar se pengimi i posedimit mund të
kryhet në dy mënyra dhe atë: në bazë të shqetësimit dhe marrjes së posedimit,
respektivisht privimit në mënyrë të pa drejtë nga posedimi, por edhe në mënyrë
verbale me kusht që shqetësimi nga posedimi të jetë serioz, dhe nëse ka ndikuar
në shkaktimin e posedimit të drejtës ose kryerjes së të drejtës së posedimit. Është
e rëndësishme që gjykata në këtë rast e trajton relativisht në mënyrë të zgjeruar
çështjen e pengimit të posedimit në mënyrë verbale, duke theksuar se pengimi i
posedimit mund të kryhet në mënyrë verbale në atë mënyrë që shkaktuesi i
pengimit të posedimit ia vë në dije poseduesit të sendit se do ta sulmojë jetën,
trupin ose pasurinë e tij, ose poseduesit ka për t’i sjellë një të keqe shumë të
madhe. Në rastin konkret gjykata ka theksuar se nuk mund të konsiderohet se
është kryer akti i pengim posedimit në mënyrë verbale, për shkak nga provat e
administruara nuk është provuar se ka pasur kërcënim të natyrës serioze nga ana
e të paditurës, nga i cili paditësja nuk e ka ushtruar posedimin e sendit, dhe as të
drejtës së vet, përkatësisht se e paditura nuk i ka komunikuar se do t’i sulmojë
jetën, trupin, pasurinë apo se do t’i shkaktojë ndonjë të keqe shumë të madhe
nëse nuk largohet nga posedimi.
Për nevojat e praktikës gjyqësore mund të konkludohet se pengimi i posedimit
në mënyrë verbale është i mundur dhe mbrojtja gjyqësore duhet të ofrohet në
qoftë se plotësohet kushti që kërcënimi të jetë seriozë për jetën apo pasurinë e
poseduesit të sendit. Sido që të jetë në çdo rast edhe kur pengimi i posedimit
kryhet me veprime fizike, por edhe kur kryhet në mënyrë verbale do të
konsiderohet pengim i posedimit, në qoftë se poseduesi e ka pasur posedimin e
fundit deri në momentin e kryerjes së aktit të posedimit në çfarë do forme dhe
akti i pengimit të posedimit ka ndikuar në shqetësimin e pengimit të posedimit
apo privimit nga posedimi.
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Rasti 43: Pengim i posedimit faktik të banesës
Përshkrimi i rastit:
Paditësi N.S ka paraqitur padi për pengim posedim, kundër të paditurës L.R, me
të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se e paditura me datë 19.09.2012, e ka penguar
paditësin në posedimin faktik të banesës, në ________, Rr. “________”, nr____,
në sipërfaqe prej 32 m2, në atë mënyrë që ka angazhuar një kompani ndërtimore
duke e hequr derën e hyrjes së banesës dhe në vendin e saj e ka vendosur derën
tjetër të blinduar, dhe në këtë mënyrë e ka penguar paditësin, ashtu që të detyrohet
e paditura që paditësit t’ia kthejë në posedim të fundit faktik banesën kontestuese
në gjendjen para heqjes së derës.
Aktvendimi i Gjykatës Themelore, C. nr. 2706/12, i datës 17.10.2013
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar dhe ka vendosur:
“REFUZOHET SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditësit N.S, nga ________,
me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se e paditura L.R, nga ________, me datë
19.09.2012, e ka penguar paditësin në posedimin faktik të banesës, në _____, Rr.
“________”, nr____, në sipërfaqe prej 32 m2, në atë mënyrë që ka angazhuar
një kompani ndërtimore duke e hequr derën e hyrjes së banesës dhe në vendin e
saj e ka vendosur derën tjetër të blinduar, dhe në këtë mënyrë e ka penguar
paditësin, ashtu që të detyrohet që paditësi t’ia kthejë në posedimin e fundit faktik
banesën kontestuese në gjendjen para heqjes së derës”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: dëgjimin e paditësit dhe të paditurës; leximin e certifikatës së
pronës nr.____________, të datës 11.10.2012; ekspertizën e ekspertit të
ndërtimtarisë; kopjet e faturave të Ndërmarrjes Pastrimi, KEK dhe PTK;
marrëveshjen për kredi konsumuese me ____ Bank, dhe L.R, të datës 30.09.2009,
21.08.2009, dhe 28.08.2009; aktvendimin e lëshuar nga Drejtoria e Financave në
Prishtinë, 10-413-824,6871, të datës 01.04.2008; korrespodencën elektronike
2010, deri me datë 29.08.2013, dhe 15.09.2013; urdhërpagesat e qirasë për
periudhën e muajve janar, qershor, korrik dhe gusht 2012; tatimin në pronë për
vitin 2010; faturat e KEK-ut; dhe transferimin në bankë.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se paditësi dhe e paditura kanë qenë
bashkëshortë dhe të njëjtit si pasojë e çrregullimeve të raporteve të tyre diku nga
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vitit 2008 jetojnë ndaras faktikisht, kurse martesën e kanë zgjidhur në vitin 2010,
në Gjykatën e Tiranës, kurse banesa kontestuese në ________ është lëshuar me
qira, ndërsa qiranë e ka vjelë këtu e paditura L.R.
Ka shtuar se pretendimet e paditësit ishin se deri me datë 01.09.2012, banesa
kontestuese i është dhënë me qira një nëpunësi të EULEX-it, qysh në kohën kur
ka ekzistuar bashkësia martesore, ndërsa qiramarrësi me datë 01.09.2012, ia ka
dorëzuar paditësit çelësat e banesës, dhe me pas paditësi ka qenë në kërkim të një
qiramarrësi tjetër, por kur e ka vizituar banesën me datë 21.09.2012, e ka kuptuar
rrethanën e ndërrimit të derës së banesës, ku sipas paditësit fqinjët e kanë njoftuar
me datë 21.09.2012, se e paditura e ka bërë ndërrimin e derës. Tutje, paditësi
kishte shtuar se ka qenë në posedim gjatë gjithë kohës në banesën kontestuese,
dhe se i ka përmbushur të gjitha obligimet e banesës si pagimin e rrymës, tatimin
në pronë, dhe se i njëjti në pyetjen e gjykatës se sa herë ju e keni vizituar banesën
nga momenti kur i keni marrë çelësat nga qiramarrësi (nëpunësi i EULEX-it), i
njëjti ka theksuar se diku 7 herë e ka vizituar banesën para se të ndërrohet dera
nga ana e të paditurës. Gjykata kësaj dëshmie të paditësit nuk ia kishte falur
besimin, për faktin se kjo dëshmi është e papërputhshme me atë të të paditurës,
po ashtu i njëjti në padi, e ka fshehur rrethanën se me të paditurën kanë qenë
bashkëshortë, dhe po ashtu duke pasur parasysh mosmarrëveshjet me
bashkëshorten rreth banesës, i njëjti është dashur që të hartojë një letër me
nënshkrimin e tij, dhe të qiramarrësit për pranim-dorëzimin e çelësave të banesës
me datë 01.09.2012, meqenëse i njëjti pretendon se çelësat e banesës i ka pranuar
personalisht nga nëpunësi i EULEX-it, kështu që për vërtetimin e faktit të pranim
- dorëzimit të çelësave të banesës, barra e të provuarit në kuptim të nenit 322
paragrafi 1 të LPK-së, i bie paditësit. Tutje gjykata ka shtuar se nuk mjafton të
thuhet se rrethanën e ndërrimit të derës e kamë mësuar nga fqinjët, sepse shtrohet
pyetja se nga cili fqinjë dhe pse paditësi nuk ka propozuar që fqinji i cili e ka
njoftuar për këtë veprim të të paditurës, të dëgjohet si dëshmitarë, kështu që
gjykata ka theksuar se ky pasivitet i paditësit ka qenë me qëllim që ta vë gjykatën
në lajthim sa i përket çështjes se padinë e ka ushtruar në afatin ligjor, në kuptim
të nenit 114 të Ligjit mbi Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore.
Gjykata ka theksuar se e paditura gjatë dëshmisë së saj ka deklaruar se banesën
kontestuese e kanë blerë me paditësin gjatë bashkësisë martesore në vitin 2000,
dhe për shkak të çrregullimit të raporteve me paditësin ajo gjatë vitit 2008-2009,
ka bërë renovimin e banesës dhe ajo ka jetuar aty me fëmijët dhe nënën e saj, ku
nëna e saj ishte kujdesur për fëmijët e të paditurës, gjatë kohës sa e paditura ka
qenë në punë. Pastaj e paditura ka marrë kredi për renovimin e banesës në vitin
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2009, duke shtuar se gjatë vitit 2008, e këndej, ajo e ka pasur çelësin e banesës
pas renovimit të saj, kurse gjatë vitit 2010, e paditura kishte shkuar në Tiranë për
të punuar, ndërsa banesën kontestuese ia ka lëshuar me qira një nëpunësi të
EULEX-it. Tutje ka theksuar se me datë 30.08.2012, qiramarrësi e ka thirrur të
paditurën që të vijë në Prishtinë. E paditura me datë 31.08.2012, ka deklaruar se
ka ardhur në Prishtinë, ku më pas qiramarrësi i ka dorëzuar çelësat e banesës,
faturat lidhur me shërbimet publike, pagesat e qirasë. Po ashtu e paditura ishte
marrë vesh me qiramarrësin që ai të kalojë edhe natën e fundit në banesë, pasi që
i njëjti të nesërmen do të udhëtonte, duke u pajtuar që çelësin e banesës ta lë në
tavolinë, ndërsa çelësin tjetër e kishte e paditura. Ka theksuar se të nesërmen kur
ka shkuar në banesë kishte vërejtur se me çelësin e marrë nga qiramarrësi nuk
mund ta hap derën e banesës, ndërsa i është kujtuar se edhe paditësi e ka kuptuar
rrethanën se qiramarrësi po e liron banesën, dhe se i kishte thënë qiramarrësi të
paditurës se nuk e di se çfarë të bëjë me N.S. - këtu paditësin.
E paditura kishte deklaruar se e ka thirrur paditësin në telefon për ta pyetur se a
keni ndërruar ju bravën e derës, i njëjti ishte përgjigjur se ju mjaftë e keni marrë
qiranë, tani dua unë ta marrë. E paditura ishte kthyer pastaj në _____ për shkak
se fëmijët ishin në shkollë, ndërsa me datë 08.09.2012, ka theksuar se jam kthyer
në _____, dhe meqenëse prapë nuk kam mundur ta hap derën, atëherë me datë
09.09.2012, kam ndërruar derën e banesës, kam vënë sistemin e alarmit dhe kam
angazhuar një shoqe time për t’u kujdesur për banesën.
Gjykata ka shtuar se pas analizimit të dëshmisë së të paditurës, të njëjtën e
krahasoi me provat materiale që ka prezantuar e paditura, si kontratat e kredisë,
transferet bankare për pagimin e qirasë, pagesat për shërbimet publik si energji
elektrike, p.t.k, pastrimit, ujit, veçanërisht pagesat e qirasë nga janari i vitit 2011,
e këndej, pastaj komunikimin e të paditurës që ka pasur me qiramarrësin kohë
pas kohë me e-maila, dhe ka ardhur në përfundim se kjo dëshmi është në
përputhshmëri me provat materiale që provojnë faktin se e paditura faktikisht nuk
ka jetuar me paditësin që nga viti 2008, dhe se e njëjta ka qenë në posedim faktik
të banesës nga fundi dhe fillimi i vitit 2008/2009, kështu që gjykata e ka vlerësuar
si të besueshme dëshminë e të paditurës.
Gjykata në cilësi të provave materiale kishte bërë administrimin ekspertizën e
ndërtimtarisë, nga e cila kishte konstatuar se banesa gjendet në ________, Rr.
“________”, objekti banesor nr____, banesa nr____, dhe e njëjta gjendet në katin
e tretë , majtas karshi shkallëve, në sipërfaqe prej 32m2, dhe se banesa sipas
shënimeve që ekzistojnë në Ndërmarrjen Publike Banesore, ka qenë më parë e
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L.T. Tutje eksperti kishte deklaruar se paditësi e kas pasur çelësin e hyrjes në
objektin banesor kur dera është hapur dhe mbyllur me atë çelës, kurse dera e
hyrjes në banesën kontestuese është ndërruar dhe rivendosur një derë tjetër, derë
kjo e prodhuar jashtë vendit, dhe ka kahun e kundërt-të majtë, kurse më parë e
ka pasur krahun e djathtë, ndërsa për rreth derës futurat e derës nuk janë të
përpunuar mirë teknikisht. Të njëjtës ekspertizë gjykata i ka falur besimin në
tërësi, duke theksuar se ky raport dallon nga kërkesa për çështjen kryesore të
paditësit, për shkak se banesa nuk është në objektin banesor nr____, siç
pretendon paditësi në kërkesëpadi, por është në objektin banesor nr____, në katin
e tretë nr____.
Në arsyetim të aktvendimit gjykata ka theksuar se duke u bazuar në faktin se
paditësi me të paditurën e kanë shkëputur bashkëjetesën faktikisht para zgjidhjes
së martesës, dhe se e paditura në banesën kontestuese ka bërë renovimin e
banesës gjatë vitit 2008-2009, dhe paditësi këtë nuk e ka kundërshtuar, atëherë
vërtetohet fakti se e paditura me paditësin e kanë pasur bashkë posedimin në
banesën kontestuese, dhe se e paditura cilësinë e bashkë posedimit e ka fituar
drejtpërdrejtë në kuptim të nenit 103 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera
Sendore. Po ashtu, e paditura pushtetin faktik e ka manifestuar në banesën
kontestuese edhe me marrjen e veprimit të dhënies me qira tek qiramarrësi
(nëpunësi i EULEX-it), duke vjelë edhe qiranë vazhdimisht deri me datë
31.08.2012, kur qiramarrësi e njofton të paditurën se ka ndërmend të largohet
nga banesa. Tutje ka shtuar se veprimi i marrë nga paditësi me datë 01.09.2013,
duke ndërruar bravën e derës, është veprim për t’u vendosur përsëri në banesë si
posedues faktik, por pa e siguruar pëlqimin e të paditurës, kurse veprimin e të
paditurës me datë 09.09.2012, gjykata e ka vlerësuar si veprim të vetë-ndihmës
së lejuar në kuptim të nenit 112 paragrafi 1 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat
Tjera Sendore.
Gjykata kishte vlerësuar se paditësi në rastin konkret nuk ka bazë juridike për të
kërkuar mbrojtje juridike nga pengim posedimi, për faktin se paditësi nga viti
2008, e deri me datë 01.9.2012, nuk ka qenë në posedim faktik të banesës
kontestuese, ndërsa veprimi i tij i marrë me datë 01.09.2012, sipas gjykatës është
vlerësuar si veprim për të hyrë në posedim, kështu që posedimi i marrë dhe i
mbajtur nga data 01.09.2012, deri me datë 09.09.2012, (datë kjo kur e paditura
e ka ndërruar derën e banesës), është posedim me të meta, kështu që ky posedim
me të meta nuk i jep bazë juridike për të kërkuar mbrojtje juridike sipas padisë
së pengim posedimi, sepse e drejta e posedimit me privim të përkohshëm nga ana
e paditësit, nuk i është shuar të paditurës, andaj në rastin konkret nuk janë
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plotësuar kushtet ligjore që paditësi të gëzon mbrojtje juridike në kuptim të
dispozitës së nenit 113 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat
Tjera Sendore, lidhur me nenin 480 të Ligjit për Procedurën Kontestimore.
Aktvendimi i Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 3613/14, i datës 12.05.2015
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktvendimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e paditësit
është e bazuar, duke e ndryshuar kështu aktvendimin e gjykatës së shkallës së
parë, ndërsa kërkesëpadinë e paditësit e ka aprovuar në tërësi si të bazuar.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë
shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182, paragrafi 2 të
LPK-së, po ashtu edhe gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të
drejtë, mirëpo nga kjo gjendje e vërtetuar faktike gabimisht gjykata e shkallës së
parë ka zbatuar të drejtën materiale për çka edhe është dashur të aktvendimi i
atakuar të ndryshohet në kuptim të nenit 195 paragrafi 1 pika e), lidhur me nenin
209 paragrafi 1 pika c), e LPK-së.
Ka shtuar se këtë qëndrim gjykata ankimore e mori për arsye se posedimin e
sendit dhe të drejtës e ka çdo person i cili e ushtron pushtetin faktik drejtë për së
drejti, respektivisht ky është posedim i drejtpërdrejtë, por ekziston edhe posedimi
i tërthortë që ekziston në rastin kur posedimin e sendit e ka personi i cili pushtetin
faktik e ushtron në bazë të uzufruktit, kontratës për shfrytëzimin e banesës,
qirasë, etj. Andaj nga të cekurat e më lartë rrjedhë se posedimi nuk është vetëm
e drejtë e posedimit, po është vetëm gjendje e caktuar faktike e cila mbrohet me
të drejtën objektive.
Në këtë çështje konkrete juridike gjykata ankimore ka theksuar se nga gjendja e
konstatuar faktike nga gjykata e shkallës së parë është vërtetuar se banesa ku
konsiston pengim posedimi është blerë nga ndërgjyqësit sa kanë qenë në bashkësi
martesore, dhe para zgjidhjes së martesës kjo banesë është dhënë me qira, dhe
qiraja nga banesa sipas marrëveshjes së palëve ndërgjyqësore i është paguar të
paditurës. Po ashtu si paditësi ashtu edhe e paditura nuk kanë jetuar në banesë
për këtë kohë, por e paditura ka jetuar në Tiranë, ndërsa paditësi në Mitrovicë,
mirëpo të dy së bashku kanë bartur shpenzimet sa i përket mirëmbajtjes së
banesës. Nga kjo rezulton se edhe paditësi dhe e paditura kanë qenë bashkëmbajtës të banesës lëndore (bashkë-posedues), prandaj asnjëri nga ata pa
marrëveshje nuk do të mund ta përjashtonte tjetrin nga posedimi i banesës.
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Tutje ka shtuar se me veprimet e të paditurës me rastin e heqjes së derës së
banesës dhe vendosjen e derës tjetër të blinduar pa marrëveshje me paditësin,
është penguar paditësi në posedimin - bashkë posedim të banesës, dhe me
veprime të tilla është kryer akti i pengim posedimit, dhe për këtë arsye paditësi
ka të drejtë për mbrojtje gjyqësore, për shkak se gjykata jep mbrojtje sipas
pushtetit të fundit faktik dhe pengimit të krijuar, ashtu që nuk ka ndikim e drejta
e posedimit, baza juridike e posedimit dhe mirëbesimi, ndërgjegjshmëria e
posedimit. Në kuptim të nenit 108 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera
Sendore, bashkë-poseduesi gëzon mbrojtje në marrëdhëniet reciproke me
bashkë-poseduesin tjetër, po që se njëri prej tyre e pengon tjetrin në mënyrën e
kryerjes së pushtetit faktik mbi sendin që është në bashkë-posedim të tyre, siç
kemi të bëjmë në rastin konkret.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme CML. nr. 7/2015, i datës 20.10.2015.
Gjykata Supreme, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë së
prokurorit të shtetit, ka gjetur se i njëjti është i pabazuar, duke e vërtetuar kështu
aktvendimin e gjykatës së shkallës së dytë.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se nuk qëndrojnë thëniet në kërkesën për
mbrojtjen e ligjshmërisë, se aktvendimi i sulmuar përbën shkelje nga neni 182,
paragrafi 2 pika n), të LPK-së, për shkak se aktvendimi i sulmuar përben arsye
mbi faktet vendimtare dhe nuk ka kundërthënie në mes arsyeve të dhëna në
aktvendim dhe përmbajtjes së shkresave të lëndës. Ka shtuar se gjykata e shkallës
së dytë vendimin e saj e bazon në gjendjen e vërtetuar faktike nga gjykata e
shkallës së parë e cila në mënyrë të gabuar ka zbatuar të drejtën materiale. Lidhur
thëniet e kërkesës së prokurorit të shtetit se e paditura gjatë periodës prej datës
31.08.2012, deri me datë 01.09.2012, ka marrë qiranë, nuk nënkupton se ka
posedimin e fundit faktik të banesës pasi që te pronësia e përbashkët e
bashkëshortëve që të dy janë bashkë-posedues dhe asnjëri prej pronarëve të
përbashkët nuk mund të ndërmarrë asnjë veprim pa pëlqimin e pronarit tjetër.
Ka shtuar se gjykatat e instancave më të ulëta kanë vlerësuar afatshmërinë e
padisë dhe kanë vërtetuar se paditësi ka marrë në dijeni lidhur me privimin nga
posedimi me datë 19.09.2012, kur ka vërejtur se është ndërruar dera e hyrjes së
banesës, ndërsa padinë në gjykatë e ka paraqitur me datë 18.10.2012, andaj ka
kjo rezulton se padia është parashtruar në afatin e paraparë me nenin 114 të Ligjit
për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore.
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Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në këtë çështje siç vërehet nga arsyetimi i vendimeve të gjykatës së shkallës së
parë dhe të dytë, ka qenë përcaktuese vlerësimi që ka pasur gjykata për pushtetin
faktik mbi sendin. Në rastin konkret gjykata e shkallës së –parë ka vendosur që
të refuzohet kërkesëpadia për pengimin e posedimit, për shkak se ka vlerësuar se
pushtetin e fundit faktik e ka pasur e paditura, ndërsa gjykata e shkallës së dytë
ka vendosur që ta ndryshojë aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë, duke
vlerësuar dhe vendosur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, dhe e paditura
me veprimet e saj, ka kryer aktin e pengimit të posedimit.
Është i rëndësishëm për praktikën gjyqësore qëndrimin që ka mbajtur në këtë rast
gjykata e shkallës së dytë, nga i cili rrjedhë se sipas këtij vlerësimi posedimi i
sendit dhe të drejtës e ka çdo person i cili e ushtron pushtetin faktik
drejtpërsëdrejti (posedimi i drejtpërdrejtë), por ekziston edhe posedimi i tërthortë
në rastin kur posedimin e sendit e ka edhe personi i cili pushtetin faktik e ushtron
në bazë të uzufruktit, kontratës për shfrytëzimin e banesës, qirasë, etj. Nga kjo
rrjedhë se posedimi nuk është vetëm e drejtë e posedimit, por është vetëm gjendje
e caktuar faktike e cila mbrohet me të drejtën objektive. Meqenëse në çështjen
konkrete juridike është vërtetuar se banesa ku konsiston pengimi i posedimit
është blerë nga ndërgjyqësit, dhe para zgjidhjes së martesës e njëjta është dhënë
me qira, ndërsa qiraja i është paguar të paditurës sipas marrëveshjes të
ndërgjyqësve. As paditësi dhe as e paditura nuk kanë jetuar në këtë banesë, por
të dy ndërgjyqësit i kanë bartur shpenzimet e mirëmbajtjes së banesës. Ashtu që
nga kjo rezulton se paditësi dhe e paditura kanë qenë bashkë-mbajtës/bashkëposedues të banesës. Prandaj asnjëri nga ata nuk mund ta përjashtojë tjetrin nga
posedimi. Në këtë kontekst veprimet e të paditurës me rastin e heqjes së derës
hyrëse të banesës dhe vendosjen e derës tjetër, pa marrëveshjen me paditësin
përfaqëson akt të pengimit të posedimit, dhe rrjedhimisht mbrojtja gjyqësore
është dhënë në kuptim të dispozitave materialo-juridike.
Rasti 44: Pengim i posedimit ne shfrytëzimit normal të shtëpive dhe
ambienteve familjare
Përshkrimi i rastit:
Paditësit D.M dhe S.M, kanë paraqitur padi për pengim posedim, kundër të
paditurve PTK-Vala dhe F.N, me të cilën kanë kërkuar që të vërtetohet se
paditurit, i kanë penguar paditësit në shfrytëzimin normal të shtëpive dhe
ambienteve familjare, në atë mënyrë që me datë 04.06.2007, pa lejen e organit
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kompetent dhe pa pëlqimin paraprak të paditësve si fqinjë, e kanë vendosur
antenën e Valës, në kulmin e të paditurit të dytë, në Rr. “________”, nr. ____,
ashtu që të detyrohen të paditurit që pa shtyrje të evitojnë aktin e pengim
posedimit, duke e hequr antenën nga kulmi i shtëpisë së të paditurit F.N, duke e
rikthyer gjendjen e mëparshme menjëherë.
Aktvendimi i Gjykatës Komunale C. nr. 581/2008, i datës 05.05.2009
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“VËRTETOHET se të paditurit: P__-“___”, ____-Njësia në ________, dhe
F.N, nga ________, i kanë penguar paditësit, në shfrytëzimin normal të shtëpive
dhe ambienteve familjare, në atë mënyrë që me datë 04.06.2007, pa lejen e
organit kompetent dhe pa pëlqimin paraprak të paditësve si fqinjë, e kanë
vendosur antenën e “____”, në kulmin e të paditurit të dytë, në Rr. “________”,
nr____, në ________, kështu që DETYROHEN të paditurit që pa shtyrje të
evitojnë aktin e pengim posedimit, duke e hequr antenën nga kulmi i shtëpisë së
të paditurit F.N, e cila gjendet në Rr. “________”, nr. ____, në ________, duke
e rikthyer gjendjen e mëparshme menjëherë. DETYROHEN të paditurit që
paditësve t’ua paguajnë shpenzimet procedurale në shumë prej 1.110 Euro”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: Procesverbalin e daljes në vend-shikim të datës 28.09.2007,
me ekspertët të Fakultetit Teknik dhe të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike;
Kontratën mbi qiranë nr.________, të datës 05.06.2007; aneksin e kontratës së
përmendur; fletën poseduese nr____ ZK ________, e datës 02.03.2005; shkresën
për kushtet Urbanistike Teknike, e lëshuar nga shefi i shërbimit Urbanistik në
____; vërtetimin e lëshuar nga Komuna e ____ - Drejtorati për Buxhet dhe
Financa, në emër të H.N, nr. ____, nr____, të datës 12.10.2006; shkresën me
nënshkrimet e fqinjëve për pëlqimin e dhënë; shkresën nga Drejtoria e Spitalit
Regjional në ____, nr.____, të datës 21.05.2007; njoftimin nga Drejtorati për
Planifikim dhe Zhvillim Urban, Rural dhe Ambient, KK ________, nr.
____________, të lëshuar me datë 08.11.2005; shtojcën për detyrimet që dalin
nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit; Rekomandimi i autoritetit Rregullator i
Telekomunikacionit Nr____, të datës 20.01.2009; dhe Ekspertizën Radiologe.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se të paditurit i kanë penguar paditësit në
shfrytëzimin normal të shtëpive dhe ambienteve familjare, në atë mënyrë që me
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datë 04.06.2007, pa lejen e organit kompetent dhe pa pëlqimin paraprak të
paditësve si fqinjë, e kanë vendosur antenën e “____”, në kulmin e shtëpisë së të
paditurit të dytë, duke e rrezikuar shëndetin nga rrezatimi i antenës së përmendur.
Gjykata ka shtuar se nuk ishte kontestuese fakti në mes palëve ndërgjyqësore se
në kulmin e shtëpisë së të paditurit të është vendosur antena e ____, e cila është
vendosur sipas kontratës së lidhur në mes të të paditurve e cila nuk është
kontestuese se e njëjta është duke vazhduar edhe sot, ndërsa ka shtuar se
kontestuese është nëse vendosja e antenës është e rrezikshme apo jo, po ashtu
kontestuese ka qenë fakti se ka mangësi rreth tokëzimit dhe faktit se rrufepritësi
është vendosur në mënyrë jo adekuate (çka edhe e paditura e parë gjatë
shqyrtimit e kishte pranuar se do të eliminojë sa më parë këtë mangësi).
Tutje ka theksuar se gjatë vendosjes i ka pasur parasysh edhe pretendimet e palës
së paditurës së parë se në rastin konkret nuk janë kaluar standardet të cilat janë
të pranuara ndërkombëtarisht, dhe se të njëjtat standarde i ka pranuar edhe
legjislacioni jonë i Kosovës, i cili është i datës së re, sepse i përket një periudhe
të vitit 2003, mirëpo me vërtetimin e gjendjes faktike gjykata ka gjetur se të
njëjtat janë me pa ndikim për vendosje ndryshe nga ajo që është vendosur në
dispozitiv të aktvendimit.
Gjykata kishte vlerësuar se vendosja e antenës lëndore nuk është bërë në vendin
adekuat, sepse vendosja e saj në kulmin e shtëpisë së të paditurit të dytë, paraqet
rrezik për shëndetin e njerëzve (paditësve, familjarëve të tyre, dhe të tjerëve për
rreth), nga rrezatimi, i cili rrezatim vjen për shkak të afërsisë së madhe të antenës,
e që është vërtetuar edhe nga dalja në vend-shikim e gjykatës me ekspertët
përkatës, të cilët kanë deklaruar se kjo problematikë është brengosëse edhe tek
shtetet e tjera, veçanërisht tek ato që kujdesën për shëndetin e popullatës së tyre,
e të cilat në bazë të të dhënave kanë shkuar nën limitet e përcaktuara me
standardet ndërkombëtare të sigurisë, e sipas të cilave standarde vlera maksimale
e lejuar e intensitetit të fushës elektrike është 42V/m, mirëpo këto standarde
vlejnë vetëm për ekspozimin në fushën elektromagnetike të radio frekuencave
(RF). Gjykata ka shtuar se duke marrë për bazë sqarimet e ekspertëve përkatës,
ka fituar bindjen se në rastin konkret rreziku për shëndetin e paditësve dhe
familjarëve të tyre është i madh, dhe kjo bindje e gjykatës është forcuar edhe më
shumë nga mendimi i radiologut, i cili kishte theksuar qartë rrezikun nga rrezet
jonizuese, duke sqaruar si ndikimin e ngadalshëm, ashtu edhe ndikimin e shpejtë
të këtij rrezatimi, veçanërisht ka theksuar edhe ndikimin nga leukemia, e cila ka
një interval kohor prej 30 viteve, duke marrë si shembull bombardimin në
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Hiroshimë, e cila edhe sot e kësaj dite ka pasoja, etj., dhe se për këtë lloj të
rrezatimit janë bërë shumë studime si nga Vertajm dhe Liper, të cilët kanë
përcjellë gjenerata të fëmijëve dhe kanë konstatuar se në zonat industriale dhe
zonat e banimit flitet shumë për lidhshmërinë e këtyre faktorëve me leukeminë,
duke theksuar se nëse doza e absorbuar është më e madhe, atëherë vdekja e
qelizës është e menjëhershme, e nëse rrezatimi është më i vogël, atëherë vdekja
e qelizës është më e ngadalshme.
Po ashtu gjatë vendosjes ka shtuar se ka pasur parasysh edhe thëniet e të paditurës
së parë se nëse në të ardhmen ndryshon shkalla e lejuar e rrezatimit, atëherë do
ta largojë menjëherë antenën lëndore, mirëpo të njëjtat thëniet gjykata i kishte
marrë si jo të arsyeshme, me arsyetim se duke pasur parasysh mendimin e
ekspertëve se rrezatimi ndotës i ambientit paraqet rrezik për jetën e njerëzve, dhe
duke pasur parasysh edhe sqarimet shtesë të njërit nga ekspertët, i cili ka sqaruar
se ky rrezik nga rrezatimit për jetën e njerëzve, është problematikë serioze
aktuale që parashihet në punimet e shumta të ekspertëve ndërkombëtarë.
Po ashtu për bazë kishte marrë edhe mendimin e ekspertit të radiologjisë, i cili
në mënyrë të thuktë ka dhënë sqarime të detajizuara duke theksuar efektet dëmtimet somatike të vonshme që paraqiten si rrjedhojë e një rrezatimi të
vazhdueshëm me një dozë të ulët, efektet gjenetike, ndryshimet biokimike nga
veprimi i rrezatimit elektromagnetik, dhe ndryshimet në qelizë pas rrezatimit
jonizues, duke sqaruar se varësisht nga doza e absorbuar varet se edhe vdekja e
qelizës a është e menjëhershme apo e ngadalshme, që do të thotë se qelizës
gjithsesi i kërcënohet vdekja, andaj gjykata e ka parë të arsyeshme që për shkak
të dyshimit të bazuar (edhe të shumë shteteve të tjera), më mirë është të
parandalohet rreziku nga rrezatimi (me vendosjen e antenës në ndonjë vend me
rrezikshmëri më të vogël për jetën e njerëzve), për çka në mbështetje të nenit 323
të LPK-së, ka vendosur që ta aprovojë kërkesëpadinë e paditësve si të bazuar.
Aktvendimi i Gjykatës së Qarkut Ac. nr. 250/2009, i datës 23.09.2010
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktvendimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurës
së parë është e pabazuar.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se sipas kësaj gjendje të çështjes, gjykata
ankimore ka gjetur se gjykata e shkallës së parë me nxjerrjen e provave të
nevojshme drejtë dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike, dhe me
vlerësimin e drejtë të provave drejtë e ka aplikuar të drejtën materiale kur ka
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gjetur se kërkesëpadia e paditësve është e bazuar, duke dhënë arsye të mjaftuara
juridike dhe faktike për faktet relevante të rëndësishme për zgjidhjen e drejtë të
kësaj çështjeje, të cilat i ka pranuar edhe gjykata ankimore. Po ashtu edhe gjendja
faktike të cilën e ka vërtetuar gjykata e shkallës së parë, nuk vihet në pyetje me
pretendimet ankimore.
Ka shtuar se në rastin konkret kemi të bëjmë me mbrojtjen juridiko-civile të
paditësve nga ndikimet e dëmshme të shkaktuara nga të paditurat (imisione), dhe
se vendosja e antenës së Valë-s, nga të paditurit në kulmin e shtëpisë së të
paditurit të dytë, nga mendimi i ekspertëve përkatës rezulton se antena në fjalë
rrezaton me rreze elektromagnetike të cilat janë të dëmshme për shëndetin e
njerëzve dhe tejkalojnë suazat normale, ngase distanca e shtëpisë së paditësve,
përkatësisht të racave nga lokacioni i antenës nuk është më e madhe se 8 metra.
Ka shtuar se antena është vendosur pa lejen e organit kompetent-Ministrisë së
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë, dhe pa pëlqimin paraprak të paditësve,
andaj edhe pse të paditurit kanë të drejtë që sendin e vetë ta mbajnë, ta
shfrytëzojnë dhe me të të disponojnë në kufijtë e caktuar me ligj, në kuptim të
dispozitës së nenit 3 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore-Juridike,
mirëpo të njëjtit në kuptim të dispozitës së nenit 5 të të njëjtit ligj rrjedhë se secili
është i obliguar të përmbahet nga veprimet dhe t’i evitojë shkaqet që rrjedhin nga
patundshmëria e tij, e me të cilat vështirësohet shfrytëzimi i patundshmërive tjera
përtej masës, kështu që në këtë mënyrë parimisht nuk mund t’i përdorin të drejtat
e tyre në dëm të pronarit - personit tjetër, ose të bëjë keqpërdorimin e të drejtave
në dëm të të tjerëve
Tutje ka theksuar se vendosja e antenës së ____, nga të paditurat në shtëpinë e të
paditurit të dytë, sipas mendimit të ekspertëve përkatës, rezulton se rrezaton me
rreze elektromagnetike e cila e tejkalon normalen, në rrezatimin e të cilit janë të
ekspozuar edhe anëtarët e familjeve të paditësve.
Prandaj paditësit kanë të drejtë në mbrojtjen e posedimit për shkak të imisioneve
të palejueshme në kuptim të nenit 42 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
Pronësore-Juridike, dhe të kërkojnë ndalimin e shqetësimit të mëtejshëm,
përkatësisht rrezatimit të mëtejshëm, si dhe obligimit të eliminimit të shkakut të
këtij rrezatimi, përkatësisht shqetësimi.
Lidhur me pretendimet ankimore se dispozitivi i aktvendimit është i
pakuptueshëm, dhe se përfaqëson shkelje qenësore të dispozitave të procedurës
kontestimore, të njëjtat pretendimet gjykata i ka pranuar si të paqëndrueshme,
për shkak se sipas dispozitës së nenit 79 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
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Pronësore-Juridike, parashihet se me vendimin mbi kërkesën e mbrojtjes nga
pengimi i posedimit, përcaktohet ndalesa e shqetësimit të mëtejshëm të
posedimit, si dhe masat e nevojshme të mbrojtjes nga pengimi i mëtejshëm, dhe
po ashtu edhe padia lëndore i përmban të gjitha elementet në kuptim të nenit 253
të LPK-së, dhe nenit 79 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore PronësoreJuridike.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Rasti i paraqitur më sipër është shumë i rëndësishëm për shkak se në praktikën
gjyqësore është rast i rrallë, meqenëse deri më tani rastet e natyrës së tillë në
praktikën gjyqësore ka pasur shumë pak. Rasti siç është paraqitur ka të bëjë me
pretendimin e paditësve se është kryer akti i pengim posedimin me vendosjen e
antenës në shtëpinë e të paditurit, për shpërndarjen e valëve të telefonisë mobile.
Në këtë çështje gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e shkallës së dytë kanë
mbajtur qëndrim unik duke konfirmuar se akti i pengimit të posedimit mund të
kryhet edhe në këtë mënyrë përmes shpërndarjes së valëve të telefonisë mobile
të cilat mund të jenë të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e njerëzve përreth, në
këtë rast të paditësve. Gjykata e shkallës së parë në procedurën e të provuarit
nisur nga fakti se vendosja e antenës, në qoftë se nuk do të shpërndante valët frekuencat vetvetiu nuk do të përbente akt të pengim të posedimit, mirëpo
shpërndarja e valëve - frekuencave në qoftë se ato paraqiten në vlera përtej
standardeve, sigurisht që paraqesin rrezik për jetën dhe shëndetin e banorëve
përreth. Në këtë kuptim gjykata e shkallës së parë në procedurën e të provuarit
ka bërë marrjen e provës me ekspertizë përkatëse, nga e cila ka rezultuar kjo
problematikë është brengosëse edhe për shtetet e tjera, veçanërisht e atyre që
përkujdesjen për shëndetin e banorëve të tyre. Sipas ekspertizës rezulton se sipas
standardeve të sigurisë, vlera maksimale e lejuar e intensitetit në fushën elektrike
është 42V/m, mirëpo këto standarde vlejnë vetëm për ekspozimin në fushën
elektromagnetike të radio-frekuencave. Në këtë rast gjykata ka arritur në
konkluzionin se ekziston rrezatimi-ndotës i ambientit i cili paraqet rrezik për
jetën e njerëzve, prandaj edhe ka vendosur se ekziston akti i pengimit të
posedimit.
Përfundim të njëjtë ka edhe gjykata e shkallës së dytë, por arsyetimi i gjykatës së
shkallës së dytë është i orientuar në drejtim të mbrojtjes së paditësve nga
shkaktimi i imisioneve. Në këtë rast gjykata e shkallës së dytë thekson se çështja
i referohet mbrojtjes juridike civile të paditësve nga ndikimet e dëmshme të
shkaktuara nga të paditurit (imisione). Gjykata e shkallës së dytë sikurse gjykata
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e shkallës së parë thekson se antena e vendosur në shtëpinë e të paditurit është e
vendosur pa leje të organit përkatës, dhe pavarësisht se të paditurit kanë të drejtë
ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre - pronën, sipas vlerësimit të gjykatës së shkallës
së dytë, të njëjtit janë të obliguar të përmbahet nga veprimet, dhe t’i evitojnë
shkaqet që rrjedhin nga patundshmëria e tyre, e më cilat e vështirësojnë
shfrytëzimin e patundshmëri ete tjera përtej masës. Pra, thënë thjeshtë nuk mund
të përdoret e drejta e vet në dëm të të tjerëve. Në këtë kontekst gjykata ankimore
ka arritur në përfundimin se paditësit kanë të drejtën e mbrojtjes në posedim, për
shkak të imisioneve të palejueshme, dhe rrjedhimisht kanë të drejtën e ndalimit
të shqetësimit të mëtejshëm, përkatësisht rrezatimit të mëtejshëm.
Referuar arsyetimeve të dy vendimeve ne mund të konkludojmë se praktika
gjyqësore përmes këtij rasti ka arritur në konkludimin se mund të kërkohet
mbrojtja gjyqësore në procedurën e pengimit të posedimit, për shkak të rrjedhjes
së imisioneve nga prona fqinje, mirëpo duhet të kihet në vëmendje që në
procedurën e pengimit të posedimit, gjykata do t ë mund të vendosë vetëm për
rikthimin e gjendjes përkatësisht evitimit e aktit të posedimit, por nuk do të mund
të vendosë për kërkesat e natyrës tjetër të cilat parimisht do të ishin të mundshme
në procedurën e mbrojtjes gjyqësore për shkak të imisioneve nga prona fqinje.
Në procedurën e pengimit posedimit gjykata nuk mund të vendosë farë për
kompensimin e dëmeve të shkaktuara paditësve, prandaj po e theksojmë që në
procedurën e pengim posedimit mund të realizohet mbrojtja gjyqësore nga
rrjedha e imisioneve, por nuk mund të kërkohet kompensim, përveç rikthimit në
gjendje të mëparshme. Përndryshe sipas dispozitave në fuqi për dëmet e
shkaktuara nga rrjedha e imisioneve, paditësit parimisht kanë të drejtë që të
parashtrojnë edhe kërkesën për kompensimin e dëmit të shkaktuara me rastin e
rrjedhjes së imisioneve. Nën supozimin që në rastin konkret është dëmtuar
shëndeti i paditësve, të njëjtit do të kishin të drejtë për kompensimin e dëmit, për
shkak të dëmtimit të shëndetit, por një kërkesë e tillë në asnjë mënyrë nuk mund
të parashtrohet në procedurën e pengimit të posedimit. Thënë thjeshtë mbrojtja
gjyqësore për shkak të rrjedhës së imisioneve mund të kërkohet në procedurë
kontestimore të rregullt, dhe së bashku me kërkesën për evitimin e rrjedhës së
imisioneve, mund të kërkohet edhe kërkesa për kompensimin e dëmit.
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Rasti 45: Pengim posedim në shfrytëzimin e lirë dhe të papenguar të ngastrës
kadastrale
Përshkrimi i rastit:
Paditësi E.B ka paraqitur padi për pengim posedim, kundër të paditurit Gj.N, me
të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se i padituri e ka penguar paditësin në
shfrytëzimin e lirë dhe të papenguar të ngastrës kadastrale nr____, nga fleta
poseduese nr____ KK ________, në atë mënyrë që në këto data, në anën juglindore në gjerësi prej 0.18 m, që vazhdon në drejtim veri-perëndim në gjatësi
prej 11.3 m, dhe gjerësi 0.15 m, e në sipërfaqe të tërësishme prej 2m2, e ka
ndërtuar strehën e shtëpisë së tij, me të cilën strehë në këtë sipërfaqe ka në
posedim të ngastrës së paditësit.
Aktvendimi i Gjykatës Komunale C. nr. 42/2004, i datës 20.01.2006
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“VËRTETOHET se i padituri Gj.N, nga ________, me datë 27-28 tetor 2001, e
ka penguar paditësin në shfrytëzimin e lirë dhe të papenguar të ngastrës
kadastrale nr____, nga fleta poseduese nr____ KK ________, në atë mënyrë që
në këto data, në anën jug-lindore në gjerësi prej 0.18 m, që vazhdon në drejtim
veri-perëndim në gjatësi prej 11.3 m, dhe gjerësi 0.15 m, e në sipërfaqe të
tërësishme prej 2m2, e ka ndërtuar strehën e shtëpisë së tij, me të cilën strehë në
këtë sipërfaqe ka në posedim të ngastrës së paditësit, dhe OBLIGOHET i
padituri që ta largojë menjëherë këtë strehë, dhe paditësin mos ta pengojë në
këtë mënyrë apo në mënyrë të ngjashme në posedim të lirë dhe të qetë të ngastrës
kadastrale nr____, nga fleta poseduese nr____ KK ________, pronarë i të cilës
është paditësi, si dhe t’ia paguajë shpenzimet procedurale në lartësi prej
1.065,00 euro, të gjitha këto në afat prej 8 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij
aktvendimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë”.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se nga aktvendimi mbi trashëgiminë T.
nr________, është vërtetuar se si trashëgimtar i vetëm ligjor i rendit të dytë
trashëgimor, është shpallur paditësit-vëllai i trashëgimlënëses Sh.D, e lindur B,
dhe në bazë të këtij aktvendimi në librat kadastral, ngastra kadastrale nr____, nga
fleta poseduese nr____KK ________, me kulturë shtëpi dhe oborr në sipërfaqe
të përgjithshme prej 0.03.94 ha, është regjistruar në emër të paditësit-si pronë e
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paditësit. Ka shtuar se nuk ka qenë kontestuese në mes palëve ndërgjyqësore fakti
se i padituri është pronar i ngastrës nr____, dhe se në këtë ngastër ka filluar
ndërtimin e shtëpisë së re në vitin 2001.
Gjykata kishte dalë në vend shikim së bashku me ekspertin e gjeodezisë, nga
edhe kishte vërtetuar se i padituri me rastin e ndërtimit të shtëpisë së re në
ngastrën e tij, e ka kaluar me strehë ngastrën e paditësit. Tutje ka shtuar se i
padituri me rastin e ndërtimit të shtëpisë së tij në ngastrën nr____, me rastin e
ndërtimit të pullazit - kulmit të shtëpisë së tij, ka kaluar në ngastrën e paditësit,
dhe atë në anën jug-lindore në gjerësi prej 0.18 m, ndërsa në anën veriperëndimore në gjerësi prej 0.15 m, e krejt kjo dalje është në gjatësi prej 11.3 m,
që do të thotë se ka kaluar në ngastrën e paditësit me strehë duke e uzurpuar
sipërfaqen prej 2m2.
Ka shtuar se në kuptim të dispozitës së nenit 441, paragrafit 1 të LPK-së,
shqyrtohet dhe vërtetohet vetëm pushteti i fundit faktik dhe pengimi i kryer dhe
se përjashtohet shqyrtimi mbi të drejtën në posedim, mbi bazën juridike,
ndërgjegjshmërinë ose pandërgjegjshmërinë e posedimit, dhe se gjendja
kadastrale nuk përfaqëson edhe vërtetimin e gjendjes së fundit faktike të
posedimit, mirëpo, në rastin konkret ka shtuar se gjykata me rastin e daljes në
vend-shikim së bashku me ekspertin e gjeodezisë, nuk ka gjetur dhe as nuk ka
hasur në kurrfarë shenje në bazë të të cilave kishte për ta vërtetuar se ku ka qenë
shtëpia e vjetër, dhe se ku ka qenë streha e vjetër, ngase në vend të shtëpisë së
vjetër është ndërtuar shtëpia e re e të paditurit, dhe se shtëpia e vjetër bashkë me
themelet e saj është prishur nga i padituri. Ka shtuar se faktin se ku ka qenë
shtëpia e vjetër e ndërtuar dhe ku ka qenë pika e strehës së vjetër, gjykata me
rastin e daljes në vend-shikim nuk ka mundur ta vërtetojë, edhe sikur të kishte
angazhuar gjeodetin si ekspert, andaj edhe sa i përket kësaj vërejtjeje të bërë nga
ana e Gjykatës së Qarkut në aktvendimin Ac. nr________, të datës 20.01.2004,
kjo gjykatë nuk ka mundur ta vërtetojë këtë fakt në mënyrë tjetër, por vetëm me
mënyrën e matjes së bërë nga ana e ekspertëve të gjeodezisë, dhe konstatimit dhe
vërtetimit të gjendjes reale në teren.
Po ashtu ka theksuar se gjykata në seancën e rishqyrtimit kryesor i ka proceduar
edhe palët ndërgjyqësore, mirëpo nuk ka mundur të vërtetojë asnjë fakt relevant
në këtë çështje kontestuese, përveç akuzave dhe ofendimeve reciproke të cilat i
shqiptuan njëri-tjetrit në seancën kryesore ndaj njëri-tjetrit.
Në kuptim të dispozitës së nenit 70 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore
Pronësore-Juridike, ka shtuar se rregullohet e drejta e posedimit, andaj paditësi
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në rastin konkret është posedues dhe pronar i ngastrës nr____, nga fleta
poseduese nr____ KK ________, dhe se i padituri me rastin e ndërtimit të pullazit
të shtëpisë së tij, të cilin e ka ndërtuar në patundshmërinë e tij në ngastrën nr____,
me strehë ka kaluar në patundshmërinë e paditësit, dhe atë në anën jug-lindore
dhe në anën veri-perëndimore në një gjatësi prej 11.3 m, e në gjerësi prej 0.18
m, dhe 0.15 m, e që kap sipërfaqen prej 2 m2, dhe me këto veprime i padituri e
ka penguar paditësin në posedim të lirë dhe të qetë të ngastrës së tij.
Lidhur me pretendimet e të paditurit se nga ekspertiza e ekspertit rrjedhë se
sipërfaqja kontestuese është krejtësisht në lartësi prej 2 m2, dhe se është e vlerës
së ulët dhe irrelevante, të njëjtat pretendimet gjykata i ka refuzuar si të pabazuara,
me arsyetim se pa marrë parasysh a është sipërfaqja kontestuese e madhe apo e
vogël, pengimi i posedimit është kryer nga ana e të paditurit ndaj paditësit.
Aktvendimi i Gjykatës së Qarkut Ac. nr. 304/2006, i datës 29.09.2006
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktvendimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurit
së parë është e bazuar, duke e ndryshuar kështu aktvendimin e gjykatës së
shkallës së parë, ndërsa kërkesëpadinë e paditësit e ka refuzuar në tërësi si të
pabazuar.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se në mes ndërgjyqësve nuk ishte
kontestuese koha e ndërtimit të kulmit dhe e strehës kontestuese në shtëpinë e të
paditurit. Ka shtuar se të paditurit i është lejuar ndërtimi, përkatësisht i njëjti ka
siguruar aktvendimin me të cilën i lejohet ndërtimi-legalizimi i objektit
individuale-banesor, e në ngastrën kadastrale nr____ KK ________, në etazh
B+P+1 K, në dimensione prej 8.05 x 10.85, e në tërësi sipas projektit të hartuar
nga PIN “________”, në ________, dhe po ashtu edhe nga dëgjimi i
dëshmitarëve gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar se shtëpia e re e të paditurit
është ndërtuar në themelet e shtëpisë së vjetër dhe se edhe streha e shtëpisë së
vjetër edhe më shumë ka hyrë në hapësirën ajrore të parcelës së paditësit, rrethanë
kjo e vërtetuar po ashtu edhe nga pohimi i vetë paditësit.
Andaj duke u bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike, ka shtuar se gjykata e
shkallës së parë ka marrë qëndrim se i padituri ka kryer aktin e pengim posedimit,
dhe paditësi ka të drejtë në mbrojtje gjyqësore në bazë të nenit 70 të Ligjit mbi
Marrëdhëniet Pronësoro-Juridike, mirëpo këtë qëndrim juridik të gjykatës së
shkallës së parë, gjykata ankimore nuk e ka aprovuar si të rregullt dhe të ligjshëm,
për arsye se sipas qëndrimit gjykatës ankimore në rastin konkret nuk ka pengim
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posedim kur i padituri në themelet ekzistuese të objektit të vjetër e ndërton
objektin e ri, kulmi i të cilit hynë në hapësirën ajrore të parcelës së paditësit, ashtu
siç ishte edhe objekti i vjetër. Ka shtuar se nga shkresat e lëndës rrjedhë se i
padituri e ka ndërtuar objektin familjarë në themelet e shtëpisë së vjetër të
gjerësisë 60cm, duke tërhequr në brendinë e paluajtshmërisë së tij, dhe se streha
e shtëpisë së vjetër kalonte edhe në pjesën edhe më të madhe se streha e shtëpisë
së re, në hapësirën ajrore të paditësit, andaj edhe gjykata ankimore ka konsideruar
se i padituri e kishte në posedim paluajtshmërinë ku pikë streha e shtëpisë.
Po ashtu ka theksuar se evidenca kadastrale siç pretendon paditësi, nuk do të
thotë se është në përputhshmëri edhe me gjendjen faktike, në bazë të së cilit edhe
gjykata e shkallës së parë e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit.
Ndërsa lidhur me theksimet e gjykatës së shkallës së parë se me daljen në vend
shikim nuk ka mundur me saktësi ta vërtetojë se ku kanë qenë themelet e vjetra,
gjykata ankimore ka arsyetuar se kur gjykata në bazë të provave të administruara
nuk mund ta vërtetojë me siguri ndonjë fakt, atëherë për ekzistimin e fakteve të
tilla do të konkludojmë me zbatimin e rregullave mbi barrën e të provuarit, që në
rastin konkret me vetë pohimin e paditësit në procesverbalin e shqyrtimit kryesor
të datës 15.10.2003, ky fakt është ndriçuar nga vetë paditësi, kur ka deklaruar se
shtëpia e re është ndërtuar në themelet e shtëpisë së vjetër, andaj edhe në këtë
rast kulmi i shtëpisë së vjetër ka hyrë në hapësirën ajrore të parcelës së paditësit,
e cila gjendje është edhe tani me shtëpinë e re.
Ka shtuar se sipas qëndrimit të kësaj gjykate në rastin konkret nuk kemi pengim
posedim, pasi që nuk ka as kundër drejtshmëri, ngase objekti i ri është ndërtuar
me lejen e organit kompetent në vendin e objektit të vjetër, andaj meqenëse
aktvendimi i atakuar nuk është i përfshirë në shkelje qenësore të dispozitave të
procedurës kontestimore nga neni 354 paragrafi 2 të LPK-së, të cilat shkelje
gjykata ankimore i heton sipas detyrës zyrtare në bazë të dispozitës së nenit 365
paragrafi 2 të LPK-së, dhe pasi që gjendja faktike po ashtu është vërtetuar drejtë
dhe në mënyrë të plotë, mirëpo nga kjo gjendje e vërtetuar faktike gabimisht është
aplikuar e drejta materiale, atëherë aktvendimi i atakuar është dashur të
ndryshohet dhe kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e pabazuar në kuptim të
nenit 373, paragrafit 1 pika 4 e LPK-së.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e paraqitur më sipër, paraqitet një situate interesante për shkak se
mbështet në rrethanat e njëjta faktike, gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e
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shkallës së dytë mbajnë qëndrime të ndryshme, në atë mënyrë të gjykata e
shkallës së parë e ka aprovuar kërkesëpadinë për pengim posedimit, ndërsa
gjykata e shkallës së dytë e ka ndryshuar aktvendimin e gjykatës së shkallës së
parë dhe e ka refuzuar kërkesëpadinë
Nisur nga pretendimi i paditësit se i padituri e ka penguar të njëjtin me rastin e
ndërtimit të pullazit të shtëpisë së tij, për shkak se streha e shtëpisë së të paditurit
kalon në hapësirën ajrore të pronës së paditësit, gjykata e shkallës së parë me anë
të ekspertit të gjeodezisë me rastin e këqyrjen në vend, konstaton se streha e
shtëpisë së të paditurit ka kaluar në patundshmërinë e paditësit dhe atë në anën
jugore dhe anën veri perëndimore me gjatësi prej 11.3 m, e në gjerësi prej 0.18
m, dhe 0.15 m, e që kap sipërfaqen e përgjithshme prej 2 m2. Duke qenë se streha
e të paditurit ka kaluar në pronën e të paditësit, gjykata e shkallës së parë gjen se
i padituri me këto veprime ka kryer aktin e pengim posedimit.
Gjykata e shkallës së dytë nuk e ka pranuar këtë përfundim të gjykatës së shkallës
së parë si të drejtë dhe të ligjshëm, pavarësisht se streha e shtëpisë të të paditurit
shtrihet në hapësirën ajrore të pronës së paditësit, pikërisht siç ka theksuar
gjykata e shkallës së parë, por gjykata e shkallës së dytë se në rastin konkret nuk
ka akt të pengimit të posedimit, meqenëse shtëpia e re e të paditurit është ndërtuar
në themelet e shtëpisë së vjetër, dhe streha e shtëpisë së re shtrihet në më pak
sipërfaqe të hapësirës së pronës së paditësit, pasi që shtëpia e re e ndërtuar nga
ana e të paditurit është tërhequr në pronën e të njëjtit për 60 cm. Në këtë kuptim
gjykata e shkallës së dytë ka gjetur se streha e shtëpisë së të paditurit edhe më
parë ka qenë e shtrirë në hapësirën e pronës së paditësit, dhe në këtë rast shtrirja
e strehës së shtëpisë së re nuk kualifikohet si akt i pengimit të posedimit, për
shkak se ajo hapësirë edhe më parë ka qenë në posedimin e të paditurit.
Në këtë rast është me rëndësi të konkludohet se në procedurën e pengim
posedimit, gjykata do të kufizohet në shqyrtimin e rrethanave që lidhen me
posedimin e fundit dhe pengimin e bërë, dhe do të përjashtojë çdo pretendim
lidhur me pronësinë. Pra, fakti se streha e të paditurit shtrihet në pronën e
paditësit, dhe fakti se paditësi është pronar i asaj prone, nuk është fakt përcaktues
për të përcaktuar mënyrën e vendosjes në çështjen e pengimit të posedimit.
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Rasti 46: Pengim në posedimin e fundit faktik dhe të qetë të njësisë kadastrale
Përshkrimi i rastit:
Paditësi N.M ka paraqitur padi për pengim posedim, kundër të paditurve A.R,
M.Z dhe F.D, me të cilin ka kërkuar që të vërtetohet se të paditurit me datë
15.09.2017, e kanë penguar paditësin në posedimin e fundit faktik dhe të qetë të
njësisë kadastrale P____________, ZK ________, dhe të obligohen të paditurit
që t’i ndërpresin shqetësimet në të ardhmen ndaj paditësit.
Aktvendimi i Gjykatës Themelore C. nr. 683/2017, i datës 15.02.2018
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar dhe ka vendosur:
“REFUZOHET NË TËRËSI SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditësit me të
cilin ka kërkuar që të vërtetohet se të paditurit me datë 15.09.2017, e kanë
penguar paditësin në posedimin e fundit faktik dhe të qetë të njësisë kadastrale
P-________, ZK ________, dhe ka kërkuar që të obligohen të paditurit që t’i
ndërpresin shqetësimet në të ardhmen ndaj paditësit, nën kërcënim të pasojave
ligjore në ngastrën e lartcekur kadastrale e cila gjendet në lagjen e njohur si
“________”.
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: ekspertizën e gjeodezisë; certifikatën e pronës nr. ________, e
datës 24.08.2017; propozimin për përmbarim; kontratën mbi qiranë e tokës, e
lidhur në mes N.M si qiradhënës, dhe K.Sh si qiramarrës lidhur me ngastrën nr.
________; aktgjykimin C. nr________, të datës 28.02.2017; nëntë foto nga vendi
i ngjarjes; gjashtë foto që kanë të bëjnë me objektin e kontestit; aktvendimin
CPK:nr________të datës 25.08.2017; aktvendimin C. nr________, të datës
12.08.2013; njoftimin nr________ të datës 26.10.2010, të lëshuar nga Drejtoria
e Urbanizmit të Komunës së ________; tri foto të dorëzuara nga të paditurit; dhe
dëgjimin e dëshmitarëve.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se prona kontestuese është blerë në vitin
2012, nga I.M, vëllai i paditësit, dhe pas ndarjes ekonomike familjare kjo pronë
i ka takuar tani paditësit, dhe që nga momenti i blerjes së kësaj prone në vitin
2012, kishin filluar problemet me pjesën e cila ishte e destinuar si rrugë e kalimit,
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e në të cilën fillimisht pronari I.M, e më pastaj N.M e kanë penguar kalimin e të
paditurve (fqinjëve të tyre), përmes të të njëjtës pronë.
Ka shtuar se nga certifikata e pronës nr. ________, është vërtetuar se paditësi
është pronar juridik i ngastrës nr. ________, në sipërfaqe prej 506m2, ndërsa nga
kontrata mbi qiranë e tokës e lidhur në mes N.M. si qiradhënës, dhe K.Sh si
qiramarrës, është vërtetuar se i njëjti e ka marrë me qira parcelën nr ________, e
cila është objekt kontesti.
Gjykata kishte bërë nxjerrjen e provës me ekspertizë të gjeodezisë nga kishte
konstatuar se prona kontestuese nr____, evidentohet në emër të paditësit 1/1, me
sipërfaqe prej 506m2, ku pjesa veri-perëndimore e parcelës nr____, është e
shtruar me zhavorr në gjatësi prej 4m, dhe është duke u shfrytëzuar si rrugë
kalimi, mirëpo e njëjta në regjistrin kadastral ka kulturë arë e klasit të III. ndërsa
në pjesën perëndimore të kësaj parcele, saktësisht përgjatë rrugës me zhavorr, ka
të vendosur një sasi apo grumbull të rërës, e cila prek edhe atë në parcelat tjera
të paditësit; rruga e cila është e shtruar nëpër parcelën nr____, ka gjerësi në teren
4m, dhe gjatësi 51.8 m, e cila rrugë vazhdon edhe nëpër parcelën ____, pronë e
F.Sh, për të arritur tek shtëpia e të paditurve.
Ka shtuar se nga deklarata e dëshmitarit I.M, është vërtetuar fakti se i njëjti
parcelën-objekt kontesti e ka blerë në vitin 2012, dhe që nga ajo kohë kanë pasur
problem lidhur me kalimin në njërën pjesë të parcelës, i cili nuk i kishte lejuar që
fqinjët e tij ta shfrytëzonin rrugën e cila edhe ishte paraparë në bazë të Njoftimit
të Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, ndërsa pas ndarjes së
bashkësisë ekonomike dhe familjare, vëllai i tij, tani paditësi, kishte vazhduar me
qëndrime të njëjta duke mos lejuar shfrytëzimin e rrugës, pasi parcelën e kishte
lëshuar me qira, dhe e njëjta ishte e mbushur me rërë duke u zënë pjesa e cila
ishte destinuar për rrugë.
Kurse nga dëgjimi i dëshmitarit V.Sh, gjykata kishte vërtetuar se që nga viti 2013,
e kishin shfrytëzuar ngastrën e cila është objekt i këtij kontesti, dhe se ai së
bashku me vëllanë e tij e kanë shfrytëzuar për qëllime të biznesit të tyre privat,
dhe se asnjëherë nuk kanë pasur probleme apo shqetësime nga askush, deri në
momentin kur edhe është ekzekutuar urdhri nga ana e përmbaruesit privat mbi
lëshimin e rrugës, dhe po ashtu i njëjti dëshmitar kishte deklaruar se ngastrën objekt kontesti e shfrytëzon që nga viti 2013, pa kontratë, kurse nga viti 2014,
me kontratë. Kurse dëshmitari F.D, kishte deklaruar se as ky dhe as të paditurit e
tjerë nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për hapjen e rrugës kontestuese, por kjo
është bërë nga ana e përmbaruesit privat duke zbatuar vendimin e kësaj gjykate,
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ndërsa sa i përket vendosjes së ndonjë shiriti, ka deklaruar se as me datë
15.09.2017, dhe as pas kësaj date nuk i kanë vendosur të paditurit, por ato i ka
bërë përmbaruesi privat.
Gjykata pas vërtetimin të plotë të gjendjes faktike kishte ardhur në përfundim se
të paditurit me asnjë veprim të tyre me datë 15.09.2017, nuk e kanë penguar
paditësin apo qiramarrësin e tij, në posedimin faktik dhe shfrytëzimin e qetë të
ngastrës kadastrale nr____, në sipërfaqe prej 506m2, por gjykata ka vërtetuar se
të paditurit kanë bërë kërkesë tek përmbaruesi privat për ekzekutimin e
aktvendimit C. nr________, të datës 12.08.2013, aktvendim ky i plotfuqishëm
dhe i ekzekutueshëm, dhe duke vërtetuar se kjo gjykatë e ka refuzuar prapësimin
e datës 10.08.2017, të paditësit, i paraqitur kundër urdhrit për përmbarim, dhe
pas refuzimit të prapësimit, përmbaruesi privat ka zbatuar aktvendimin e
plotfuqishëm. Ka shtuar se dispozita e nenit 111 të Ligjit për Pronësinë dhe të
Drejtat Tjera Sendore parasheh se: “Personi i cili e privon nga posedimi
poseduesin ose e pengon në posedim kundër vullnetit të poseduesit vepron
kundërligjshëm, përveç nëse privimi ose pengimi lejohen shprehimisht me ligj”,
andaj kjo gjykatë ka vlerësuar se të paditurit me datë 15.09.2017, nuk e kanë
penguar paditësin në shfrytëzimin e qetë të ngastrës së tij, por të njëjtit në mënyrë
ligjore kanë kërkuar nga organi gjegjës që ta ekzekutojë vendimin e plotfuqishëm
të gjykatës.
Aktvendimi i Gjykatës së Apelit Ac. nr. 1708/2018, i datës 24.09.2018
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktvendimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e paditësit
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se nuk qëndrojnë pretendimet ankimore
të paditësit se aktvendimi i atakuar është marrë në shkelje thelbësore të
dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika n), e LPKsë, ngase sipas vlerësimit të gjykatës ankimore dispozitivi i aktvendimit është
mjaftë i qartë, dhe në përputhje të plotë me arsyet e aktvendimit, duke qenë
kështu në harmoni logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin, dhe po ashtu
në përputhje të plotë me përmbajtjen e kërkuar në dispozitat e nenit 160 lidhur
me nenin 175 të LPK-së. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë
vendimtare për pathemelësinë e kërkesëpadisë, e në lidhshmëri me këtë ka
arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet përveç atyre jo kontestuese,
gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar.
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Ka shtuar se nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për gjendjen faktike të
konstatuar në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë nga ana e gjykatës së shkallës së
parë, për shkak se sipas gjykatës ankimore, gjykata e shkallës së parë drejtë dhe
në mënyrë të plotë i ka vlerësuar të gjitha rrethanat, përkatësisht faktet e çështjes,
mbi bazën e të cilave e ka krijuar një pasqyrë të qartë, nga e cila rrjedhë se
kërkesëpadia e paditësit është në tërësi e pabazuar.
Ndërsa sa i përket pretendimeve ankimore se gjykata e shkallës së parë ka zbatuar
gabimisht të drejtën materiale, gjykata ankimore të njëjtat pretendime i ka
refuzuar si të pabazuara, me arsyetim se nga aplikimi i dispozitave materiale nga
ana e gjykatës së shkallës së parë, gjykata ankimore e ka pranuar përfundimin e
gjykatës së shkallës së parë, për refuzimin e kërkesëpadisë, për arsye se nga
provat e administruara është vërtetuar fakti se të paditurit nuk e kanë kryer aktin
e pengim posedimit të pretenduar në pjesën e patundshmërisë kontestuese për
arsye se të paditurit kanë paraqitur propozim për përmbarim në bazë të titullit
përmbarues - aktvendimit të kësaj gjykate, i formës së prerë, që do të thotë se
organi përmbarues duke vepruar në kuadër të autorizimeve ligjore ka përmbaruar
vendimin gjyqësor të formës së prerë, dhe se kryerja e detyrës zyrtare për të
zbatuar vendime gjyqësore, nuk nënkupton akt të pengim posedimit.
Gjykata ankimore ka theksuar se nuk e përjashton mundësinë që paditësi nëse i
shpreson suksesit, në ndonjë procedurë tjetër të realizojë të drejtën e tij, që të
paditurve t’ua shuaj të drejtën e kalimit nëpër paluajtshmërinë e tij, por jo në këtë
procedurë sipas padisë për pengim posedim, ngase në procedurën e pengim
posedimit janë të parëndësishme dhe nuk mund të shqyrtohen pretendimet e asnjë
subjekti lidhur me pronësinë, sepse për çështjet e tilla mund të iniciohen
procedura tjera, dhe se çfarë do vendimi i dhënë në procedurën e pengim
posedimit, qoftë aprovues apo refuzues, siç edhe është vendosur në këtë rast, nuk
ka asnjë ndikim në asnjë procedurë tjetër, dhe për asnjë çështje tjetër që mund të
jetë në zhvillim ose që do të mund të iniciohet në mes të palëve të njëjta
ndërgjyqësore, lidhur me ndonjë kërkesë të caktuar, e veçmas atyre që lidhen me
të drejtën e pronës.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Nga ky rast del konkluzion shumë i rëndësishëm për praktikën gjyqësore, nga i
cili konfirmohet se kreditori nuk kryen akt të pengimit të posedimit, përderisa
organi përmbarues është duke e zbatuar përmbarimin sipas propozimit të
kreditorit. Në këtë rast është pretenduar se është kryer akti i pengimit të posedimit
për derisa përmbaruesi privat sipas propozimit të kreditorit këtu të paditurit ka
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zbatuar procedurën e përmbarimit sipas një dokumenti të përmbarimit (vendim i
gjykatës për pengim të posedimit). Pra, në këtë rast paraprakisht ishte zhvilluar
një procedurë kontestimore në mes të palëve të njëjta ndërgjyqësore ku tani
paditësit e kanë pasur cilësinë e të paditurve, ndërsa tani të paditurit e kanë pasur
cilësinë e paditësve, me ç’rast e kishin fituar kontestin për pengim të posedimit,
andaj përderisa përmbaruesi privat e zbatonte procedurën e përmbarimit për
rikthimin e gjendjes së mëparshme, tani paditësit konsiderojnë se kreditorët kanë
kryer akt të pengimit të posedimit.
Zbatimi i përmbarimit nga përmbaruesi privat sipas kërkesës së kreditorit nuk
kualifikohet si akt i pengimit të posedimit, sepse organi për derisa është duke
vepruar në kuadër të autorizimeve që i ka dhënë ligji, nuk mund të konsiderohet
si akt i pengimit të posedimit. Zbatimi i përmbarimit në procedurën gjyqësore
konsiderohet analog me çdo organ publik që kryen autorizime publike, dhe për
rrjedhojë veprimet e tyre nuk konsiderohen akt i pengimit të posedimit. Nëse
gjatë zbatimit të përmbarimit apo edhe gjatë ushtrimit të autorizimeve publike
nga çfarëdo organi të cilit ligji i ka dhënë autorizime publike shkakton ndonjë
dëm i cili nuk mund të justifikohet si i arsyeshëm për shkak të veprimtarisë që
kryen organi, atëherë mund të ketë procedurë për kompensimin e dëmit, por nuk
mund të konstatohet se është kryer akti i pengimit dhe të rivendoset gjendja e
mëparshme apo të ndalohet aktiviteti i mëtejshëm.
Rasti 47: Pengim posedim në shfrytëzimin e lokalit afarist
Përshkrimi i rastit:
Paditësi B.Sh ka paraqitur padi për pengim posedim, kundër të paditurit F.Z, me
të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se i padituri e ka penguar paditësin në
shfrytëzimin e lokalit afarist në sipërfaqe prej 20 m2, i cili gjendet në _____ Rr.
“________”, nr.____, nën lokalin e të paditurit me numër të njësisë kadastrale
O-________, lloj i njësisë, ndërtesë, në sipërfaqe të tërësishme prej 58 m2, vendi
i quajtur Qendër, kati P+0, ashtu që me datë 09.10.2015, i padituri ka vendosur
një palë shkallë në pjesën e hyrjes në lokalin afarist të paditësit, me çka e ka
penguar të njëjtin në shfrytëzimin dhe posedimin e lirë të lokalit, ashtu të që të
obligohet i paditurit që t’i largojë të njëjtat shkallë.
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Aktvendimi i Gjykatës Themelore C. nr. 2642/2015, i datës 16.04.2018
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar dhe ka vendosur:
“REFUZOHET NË TËRËSI SI E PABAZUAR padia e paditësit, ndaj të
paditurit, për vërtetimin e aktit të pengim posedimit, në shfrytëzim të papenguar
të lokalit afarist në sipërfaqe prej 20 m2, i cili gjendet në _____ Rr. “________”,
nr____, nën lokalin e të paditurit me numër të njësisë kadastrale O________________, lloj i njësisë, ndërtesë, në sipërfaqe të tërësishme prej 58
m2, vendi i quajtur Qendër, kati P+0, ashtu që me datë 09.10.2015, i padituri ka
vendosur një palë shkallë në pjesën e hyrjes në lokalin afarist të paditësit, me çka
e ka penguar të njëjtin në shfrytëzimin dhe posedimin e lirë të lokalit, me obligim
që i padituri t’i largojë të njëjtat shkallë”
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: kontratën nr. protokolli ________, të datës 28.04.1993;
vendimin e Komunës së _______, për uniformën e shkallëve dhe panove
reklamuese në rrugët “________”,“________”,“________” dhe “________”;
lejen urbanistike të Drejtoratit të Planifikimit, Urbanizimit dhe Ndërtimtarisë, i
Komunës së _____, me të cilin të paditurit i lejohet ndërrimi i destinimit nga
objekti i destinuar për banim, në lokal afarist; certifikatën për të drejtat e pronës;
parashtresën e titulluar INFORMIM nga Drejtoria e Urbanizmit; letrën
informuese për adresën zyrtare lidhur me lokalet e palës së paditur në rrugën
“_____”; ekspertizën e ndërtimtarisë; vendimin e Drejtorisë për Shërbime
Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim i Komunës së ________, me të cilin i lejohet të
paditurit shfrytëzimi i hapësirës publike-shkallëve montuese prej 1.35 m2;
formularin për kërkesë-ankesë i dorëzuar në komunë nga paditësi.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se nga kontrata mbi shitblerjen e banesës
nr.___________, të datës 28.04.1993, e lidhur në mes të “Elektroekonomisë së
________”, nga njëra anë si shitëse, dhe V.Sh, si blerës në anën tjetër, është
vërtetuar se kjo banesë është blerë nga babai i paditësit, dhe ka metrazh prej 85
m2, mirëpo nga kjo kontratë apo ndonjë dokument tjetër i prezantuar nga paditësi
nuk mund të vërtetohet fakti se pjesë e kësaj kontrate ka qenë edhe bodrumi i
shfrytëzuar si hapësirë e lokalit, në sipërfaqe prej 20 m2, e cila gjendet në ______,
Rr. “____________”, nr____.
Gjykata në bazë të Lejes Urbanistike të Komunës së ________, ka konstatuar se
të paditurit i është lejuar ndërrimi i destinimit nga objekti i destinuar për banim,
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në lokal afarist, ndërsa në bazë të vendimit të Komunës së _______, është
konstatuar se Komuna e _______, në pikën I të këtij vendimi ka vendosur që të
gjitha shkallët e lokaleve afariste në trotuare të cilat gjenden në rrugët
“________”, “________”, “________”, dhe “________”, të jenë një krahësh,
dhe të vendosen përgjatë murit të lokalit që i takojnë, kurse në pikën II, të këtij
vendimi ka vendosur që krahu i shkallëve do të jetë gjerësisht 110/120 cm, me
dimensione të shkelëses së paku B-29 cm, dhe maksimalisht H-17 cm, për nga
lartësia.
Në cilësi të provës materiale gjykata kishte bërë administrimin e ekspertizës së
ndërtimtarisë, ka kishte konstatuar se lokali i paditësit gjendet në bodrum nën
lokalin e të paditurit dhe destinimi është zyre avokature; i padituri i ka dy lokale
me destinim shitore, dhe se shkallët kontestuese janë të ndërtuara në një pjesë të
fasadës së zyrës së paditësit; hapësira është zënë nga shkallët e ¼ të hapësirës
ekzistuese, ndërsa hapësira e mbetur është ¾ e hapësirës ekzistuese, ndërsa ka
shtuar se sipas lejes urbanistike dhe skicës së shkallëve që gjenden në shkresat e
lëndës, konstatohet se shkallët kontestuese nuk figurojnë në ato shkresa, dhe se
shkallët që janë në shkresat e lëndës ekzistojnë në lokalin tjetër, e që nuk kanë të
bëjnë me lokalin e paditësit. Gjykata të njëjtës ekspertizë ka shtuar se nuk ia ka
falur besimin e plotë, për shkak se ky raport nuk është i plotë, ngase i njëjti është
hartuar në mungesë të vendimeve me të cilat i është lejuar dhe më pastaj edhe
vazhduar e drejta e shfrytëzimit të hapësirës publike për vendosjen e shkallëve të
të paditurit në lokalin e tij me nr. 90, dhe i njëjti nuk është gjithëpërfshirës dhe
nuk është në përputhje me provat tjera materiale.
Gjykata ka theksuar se në rastin konkret nga provat e administruara është
vërtetuar fakti se i padituri i ka ndërtuar shkallët montuese në hapësirën publike
në Rr. “________”, nr____, për të pasur qasje në lokalin e tij me të njëjtin numër,
në përputhje me lejen urbanistike të lëshuar nga Komuna e ______, dhe vendimit
të komunës për uniformimin e shkallëve dhe panove reklamuese në rrugët
“________”, “________”, “________”, dhe “________”, me të cilin vendim të
paditurit i është lejuar shfrytëzimi i hapësirës publike, shkallëve montuese në
dimension prej 1.35 m2, në periudhë prej një viti, dhe kjo leje më pastaj i është
vazhduar me vendimin e datës 27.12.2017.
Lidhur me pretendimet e paditësit sa i përket pengim posedimit dhe pretendimit
se me lejen urbanistike, të paditurit i janë lejuar vetëm një palë shkallë, dhe jo dy
palë, të njëjtat pretendime gjykata i ka refuzuar si të pabazuara me arsyetim se
nga këqyrja në vend shikim, dhe nga provat e administruara është vërtetuar fakti
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esencial se në rastin konkret bëhet fjalë për dy lokale të ndryshme të të paditurit,
gjegjësisht lokalit të identifikuar me nr____, shkallët e të cilit janë kontestuar me
padi, dhe lokali nr____, shkallët e të cilit nuk janë kontestuar me padi. Po ashtu
nga letra informuese për adresën zyrtare lidhur me lokalet e palës së paditur,
theksohen numri ____ dhe ____, si numra të adresës së lokalëve të të paditurit,
nga rezulton se këtu bëhet fjalë për dy lokale me dy numra të ndryshëm dhe me
dy hyrje të ndryshme, përmes shkallëve të vendosura në hapësirën publike, me
leje të Komunës, dhe jo siç pretendon paditësi.
Për fund gjykata e shkallës së parë ka shtuar se i padituri shkallët e vendosura
përpara lokalit të tij i cili gjendet në Rr. “________”, nr____, i ka vendosur duke
respektuar procedurat dhe kërkesat ligjore të Komunës, dhe se me këtë rast i
padituri nuk rezulton të ketë penguar kundërligjshëm paditësin në shfrytëzimin e
lokalit të tij, sikurse ka pretenduar në padi, ngase me dispozitat e nenit 113
paragrafi 1 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore përcaktohet se:
“Nëse poseduesi privohet nga posedimi në mënyrë të kundërligjshme, poseduesi
mund të kërkojë rivendosjen e posedimit prej personit ndërhyrës, i cili në raport
me poseduesin është në posedim me të meta”, ndërsa në paragrafin 2 përcaktohet
se: “Nëse poseduesi pengohet në posedim në mënyrë të kundërligjshme, atëherë
poseduesi mund të kërkojë nga penguesi mënjanimin e pengesave. Nëse priten
pengime në të ardhmen, poseduesi mund të kërkoj mbrojtje gjyqësore”, andaj në
rastin konkret asnjëra nga dispozitat nuk mund të aplikohen, për shkak se i
padituri ka vepruar në pajtim me vendimet e Organit Kompetent Komunal, për
rregullimin dhe vendosje për shfrytëzimin e hapësirave publike.
Aktvendimi i Gjykatës së Apelit Ac. nr. 3002/2018, i datës 18.09.2018
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktvendimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e paditësit
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se gjykata ankimore e pranon në tërësi
përfundimin e gjykatës së shkallës së parë, për faktin se nuk ka shkelje thelbësore
të dispozitave të procedurës kontestimore për të cilat kujdesët sipas detyrës
zyrtare kjo gjykatë, dhe as të atyre në të cilat thirret në ankesë paditësi, dhe se
gjykata e shkallës së parë në bazë të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes
faktike, drejtë ka zbatuar të drejtën materiale, me referencë në dispozitat e nenit
111 lidhur me nenin 113 të LPDTS-së.
Ka shtuar se është i pabazuar pretendimi ankimore se të paditurit i janë lejuar
vetëm një palë shkallë dhe jo dy palë, për shkak se ashtu siç ka theksuar gjykata
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e shkallës së parë, nga këqyrja në vend, dhe nga provat e administruara dhe
sidomos nga letra informuese e shkruar nga Komuna e _____, për adresën zyrtare
lidhur me lokalet e punës, është vërtetuar fakti se këtu bëhet fjalë për dy lokale
të ndryshme të të paditurit, dhe atë lokali i identifikuar me nr____, shkallët e të
cilit janë kontestuar me padi, dhe lokali nr____, shkallët e të cilit nuk janë
kontestuar me padi. Tutje ka shtuar se nga letra informuese për adresat zyrtare të
këtyre lokaleve rezulton se kemit të bëjmë me dy lokale me numra të ndryshëm
dhe dy hyrje të ndryshme, përmes shkallëve të vendosura në hapësirën publike
dhe atë me leje të Komunës, dhe jo siç pretendohet nga paditësi në padi, dhe tani
në ankesë.
Gjykata ankimore kishte ardhur në përfundim se gjykata e shkallës së parë nga
provat dhe arsyet e paraqitura, ka nxjerrë një përfundim të drejtë kur ka vendosur
se nuk qëndrojnë pretendimet e paditësit për pengim posedim në shfrytëzimin e
lokalit të tij afarist me rastin e vendosjes së shkallëve hyrëse nga ana e të
paditurit, si dhe pengimit të depërtimit të dritës në të njëjtin lokal, për shkak se
shkallët e vendosura janë në pajtim me vendimin për uniformimin e shkallëve,
panove reklamuese të organit komunal, dhe po ashtu sa i përket dimensionit si
për nga gjatësia dhe gjerësia, dhe se i padituri për shfrytëzimin e hapësirës
publike ku janë vendosur shkallët e lokalit, i njëjti paguan taksën komunale,
andaj mbi bazën e këtyre arsyeve rezulton se gjykata e shkallët së parë drejtë ka
zbatuar të drejtën materiale, përkatësisht rrethanat e rastit kanë quar deri tek një
përfundim i drejtë se në këtë çështje nuk mund të aplikohen dispozitat nga neni
111 dhe 113 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e paraqitur me sipër gjykata ka vendosur për refuzimin e kërkesëpadisë,
kryesisht duke vlerësuar se vendosja e shkalleve për lokalin e paditësit nuk
përbën akt të pengimit të posedimit. Të dy gjykatat kanë mbajtur qëndrim të
njëjtë lidhur me vlerësimin se veprimet e paditësit për vendosjen e shkallëve për
nevojat e lokalit të tij, i shndërruar nga banesë, në lokal, nuk përbëjnë akt të
pengimit të posedimit.
Vlerësimi i të dy gjykatave se në rastin konkret nuk ka pengim të posedimit,
qëndron në atë se i padituri i ka ndërtuar shkallët montuese në hapësire publike,
përkatësisht lokali numër ____, për të pasur qasje në këtë lokal, në përputhje me
lejen urbanistike numër nr________, e datës 15.02.2015, e lëshuar nga organi
kompetent i Komunës së _____, si dhe vendimit i datës 09.09.2015, nr.
________, për uniformimin e shkallëve dhe panove reklamuese në rrugën
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“_____”, etj. Përveç kësaj të paditurit i është lejuar shfrytëzimi i hapësirës
publike me vendimin e Komunës së _______, nr____________, i datës
16.10.2017, me të cilin është shfrytëzimi i hapësirës publike dhe shkallëve
montuese për një vit, dhe pastaj edhe i është vazhduar.
Nga kjo rrjedhë se në rastin konkret bëhet fjalë për hapësirë publike, dhe vendosja
e shkallëve është bërë në hapësirën publike sipas lejes se organit kompetent, në
atë mënyrë që veprimet e paditësit nuk i konsumohen elementeve të aktit të
pengimit të posedimit. Në këtë rast veprimet e paditësit janë legalizuar me
vendim të organit përkatës, në atë mënyrë që ekzistimi i vendimit përkatës
qartëson edhe rrethanën e hapësirës së shfrytëzuar e cila edhe nga ana e gjykatës
është konsideruar si publike për të cilën është përgjegjës organi përkatës, në këtë
rast Komuna e ________.
Në rastin konkret ekziston edhe një specifik, për shkak se gjykata e shkallës së
parë nuk e pranon në tërësi si të besueshme ekspertizën e administruar si provë,
dhe këtë vlerësim të gjykatës së shkallës së parë e pranon edhe gjykata ankimore.
Duket se është logjik shkaku i mos pranimit të ekspertizës në tërësi nga ana e
gjykatës, për shkak se me provat tjera të administruara gjykata ka arritur që të
konstatojë gjendje tjetër faktike, dhe në këtë mënyrë një pjesë e të gjeturave të
ekspertit janë zhvlerësuar. Pavarësisht se në mënyrë parimore gjykata e merr
provën me ekspertizë, për shkak së gjykatës i mungojnë njohuri profesionale e
teknike, gjithmonë është gjykata e cila duhet të çmoj besueshmërinë e
ekspertizës, dhe për këtë arsye edhe duhet të tregoj pse është besuar një ekspertizë
apo pse nuk është besuar.
Në çështjen konkrete bëhet fjalë për pretendimet e paditësit se me vendosjen e
shkallëve të njëjtit i është zënë hapësira e dritares së bodrumit dhe në këtë mënyrë
i është pamundësuar depërtimi i dritës, mirëpo përfundimi i gjykatës është se kjo
nuk përbën akt të pengimit të posedimit duke qenë se organi përkatës me rastin
e aprovimit të lejeve merr në konsideratë të gjithë parametrat teknik, urban, etj.,
andaj vet fakti se paditësi është pajisur me leje ka diktuar përfundimin për
pathemelësinë e kërkesëpadisë. Në të kundërtën sikur paditësi mos të kishte leje
përkatëse do të ishin organet përkatëse - inspeksionet përkatëse që do të
pamundësonin vendosjen e shkallëve dhe rrjedhimisht do të evitonin nevojën për
një procedurë gjyqësore.
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Rasti 48: Pengim posedim në shfrytëzimin e pasurisë së paluajtshme
Përshkrimi i rastit:
Paditësi B.Qka paraqitur padi për pengim posedim, kundër të paditurve A.Z dhe
B.Gj me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se të paditurit e kanë penguar me
datë 28.03.2017, paditësen në posedimin-shfrytëzimin e pasurisë së paluajtshmengastrën kadastrale nr. P________, e cila gjendet në vendin e quajtur
“________”, Rr. “________”, në sipërfaqe prej 470 m2, e cila evidentohet në
certifikatën pronësore nr. ________ZK ________, në atë mënyrë që kanë
vendosur gypat-ulluqet për bartjen e ujit atmosferik dhe i cili përcillet nga kulmi
i shtëpisë së të paditurve në drejtim të paditëses, ku edhe derdhet uji i të reshurave
atmosferike në pjesën e paluajtshmërisë së saj, si dhe duke i vendosur-mbështetur
drunjtë në murin e oborrit të paditëses.
Aktvendimi i Gjykatës Themelore C. nr. 209/2017, i datës 25.06.2018
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditëses,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“APROVOHET SI E BAZUAR padia dhe kërkesëpadia e paditëses, dhe
VËRTETOHET se të paditurit e kanë penguar me datë 28.03.2017, paditësen
në posedimin-shfrytëzimin e pasurisë së paluajtshme-ngastrën kadastrale nr .P____________, e cila gjendet në vendin e quajtur “________”, Rr. “________”,
në sipërfaqe prej 470m2, e cila evidentohet në certifikatën pronësore nr.
________ZK ________, në atë mënyrë që kanë vendosur gypat-ulluqet për
bartjen e ujit atmosferik dhe i cili përcillet nga kulmi i shtëpisë së të paditurve
në drejtim të paditëses, ku edhe derdhet uji i të reshurave atmosferike në pjesën
e paluajtshmërisë së aj, si dhe duke i vendosur - mbështetur drunjtë në murin e
oborrit të paditëses.
DETYROHEN të paditurit që të heqin dorë nga pengimi i posedimit dhe t’i heqin
menjëherë ulluqet-gypat për bartjen e ujit nga të reshurat atmosferike që barten
nga kulmi i shtëpisë së të paditurit të dytë në drejtim të kulmit të shtëpisë së
paditëses, ku derdhen në paluajtshmërinë e saj, si dhe të heqin dorë menjëherë
të paditurit që në të ardhmen t’i vendosin drutë duke i mbështetur në murin e
oborrit të paditëses dhe ta pengojnë atë në të ardhmen pasi që tani i kanë larguar
ato”
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Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: certifikatën nr.________, të datës 30.11.2016, në emër të
paditëses; procesverbalin e kësaj gjykate; aktvendimin e kësaj gjykate; përgjigjen
në padi nga i padituri B.Gj; kërkesën e gjykatës për dy ekspertët të gjeodezisë;
aktvendimin mbi caktimin e ekspertëve; njoftimin nga ana e drejtorit të kadastrit
për emrat e ekspertëve të cilët i ka ftuar gjykata; kërkesën stacionit policor për
asistencë në vend të ngjarjes; procesverbalin e vendit të ngjarjes; ekspertizën e
ekspertëve; certifikatën nr. P-________.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se nga ekspertiza gjeodezike është
konstatuar se ngastrat kadastrale të palëve ndërgjyqësore gjenden në
ZK________, Komuna e ________, dhe atë ngastra kadastrale nr________, me
kulturë arë, në sipërfaqe prej 470m2, në pronësi të paditëses 1/1 të saj, kurse
ngastra e të paditurit B.Gj., nuk është paraqitur në pjesën grafike në mungesë të
shënimeve-planeve origjinale. Ka shtuar se ngastra e paditëses gjendet në pjesënanën perëndimore, kurse në anën lindore gjendet prona e të paditurit B.Gj, dhe i
padituri A.Z është dhëndri i të paditurit B.Gj. Tutje ka shtuar se nga pika detale
1 deri në pikën 2, gjendet objekti ndihmës në pronën e paditëses, pastaj nga pika
3, 4 deri te pika 5, gjendet muri në gjatësi prej 18.92 m, pronë e paditëses,
përgjatë të cilit ka pasur të vendosura drunjtë, mirëpo të njëjtit ishin larguar.
Gjithashtu në anën lindore gjendet shtëpia e të paditurit B.Gj, ku në pikën 5, dhe
6, me gjatësi prej 6.62 m, muri i shtëpisë është në kufi të parcelës, e ku nuk ka
hapësirë që të vendosen gypat për ujin atmosferik.
Gjykata ka shtuar se pas dhënies së mendimit të ekspertëve me shkrim, deklarimit
të palëve në procedurë, thënieve në padi si dhe nga provat tjera materiale, dhe
nga shikimi në vend të ngjarjes nga ana e gjykatës së bashku me ekspertë, ka
ardhur në përfundim se të paditurit e kanë penguar paditësen në posedimin e saj
në ngastrën kadastrale nr____. Ka shtuar se përkundër asaj që të paditurit nuk
kanë pasur vërejtje lidhur me ekspertizën, gjykata i ka pyetur se mos kanë ndonjë
propozim për ekspertizë tjetër apo super-ekspertizë, mirëpo të njëjtit ishin
deklaruar se nuk kanë propozim, vetëm asaj se gjykata t’i administrojë provat
dhe të përfundojë me këtë çështje kontestimore.
Ka theksuar se akti i pengim posedimit të paditëses ka filluar nga të paditurit me
datë 28.03.2017, për të vazhduar derisa sa gjykata ka dal në vend të ngjarjes, dhe
të paditurit para kësaj i kishin larguar drunjtë e mbështetura në muri të paditëses,
mirëpo nuk e kishin evituar pengimin tjetër - vendosjen e gypave - ulluqeve për
derdhjen e ujërave atmosferike, të vendosura në pjesën ku nuk ka hapësirë që të
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vendosen ato në kufi të shtëpisë, e ku kjo nuk u lejohet që ta bëjnë. Të paditurit
mund që të reshurat e tyre t’i bartin në pjesën e tyre të shtëpisë, në anën tjetër pa
e penguar paditësen, dhe se ata duhet të përmbahet nga këto veprime që shkojnë
në dëm të paditëses dhe të pengojnë atë në shfrytëzim të papenguar të
paluajtshmërisë së saj.
Lidhur më atë se a ka qenë paditësja në posedimin e fundit faktik të pronës së saj,
gjykata e ka vërtetuar me anë të ekspertizave të gjeodezisë, dhe sidomos me
deklarimin e palëve dhe si në thëniet në përgjigjen në padi nga i padituri B.Gj, i
cili kishte deklaruar se vërtetë drunjtë i ka vendosur në murin e paditëses, mirëpo
duke pretenduar se muri është i ndërtuar në pronën e tij, mirëpo ekspertët kanë
konstatuar se muri është i vendosur në pronën e paditëses, dhe po ashtu i padituri
kishte deklaruar se i ka vendosur gypat në kulmin e shtëpisë, dhe se të njëjtit nuk
janë të kanalizimit, mirëpo paditësja më vonë kishte bërë precizimin e padisë
duke theksuar se gypat nuk janë të kanalizimit, por gypa të ujërave atmosferike,
fakt ky të cilin e ka pranuar edhe i padituri A.Z, andaj gjykata ka gjetur se
pretendimet e paditëses janë të bazuara, dhe në tërësi e ka aprovuar
kërkesëpadinë e saj si të bazuar.
Aktvendimi i Gjykatës së Apelit Ac. nr. 3515/2018, i datës 24.09.2018
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, duke vepruar sipas ankesë së të
paditurve, ka gjetur se e njëjta është e bazuar, ashtu që aktvendimin e gjykatës së
shkallës së parë e ka prishur, duke e kthyer çështjen në gjykatën e shkallës së
parë në rigjykim dhe vendosje.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se aktvendimi i atakuar është i përfshirë
në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182
paragrafi 2 pika n), dhe 182 paragrafi 1, lidhur me nenin 160 pika 4 dhe 5 të LPKsë, për faktin se aktvendimi i atakuar ka të meta të atilla, për shkak të të cilave
nuk mund të ekzaminohet. I njëjti aktvendim nuk përmban arsye për faktet
vendimtare të cilat kanë pasur ndikim në mënyrën e vendosjes, dhe se ato pak
arsye të cilat janë dhënë nga gjykata e shkallës së parë, janë të paqarta,
kontradiktore dhe pa mbështetje në provat dhe procesverbalet nga shkresat e
lëndës. Ka shtuar se gjykata e shkallës së parë i është referuar vetëm deklarimit
të palëve dhe provave të cilat i ka cituar në arsyetim të aktvendimit të atakuar, si
dhe përshkrimit të dispozitave ligjore, pa dhënë arsyetim të qartë dhe konciz
lidhur me kërkesat e palëve, faktet që i kanë parashtruar dhe provat që i kanë
propozuar, cilat nga faktet i ka vërtetuar, pse dhe si i ka vërtetuar ato fakte, e po
që se i ka vërtetuar më anë të provave, atëherë cilat prova i ka shfrytëzuar dhe si
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i ka vlerësuar ato, arsye këto të cilat domosdoshmërisht çdo herë duhet t’i
përmbajë çdo vendim gjyqësor, lidhur me një çështje të caktuar siç përcaktohet
me nenin 160 pika 4 dhe 5 lidhur me nenin 175 të LPK-së.
Ka shtuar se gjykata e shkallës së parë nuk ka arritur që nga provat e
administruara që ta vërtetojë në mënyrë të drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen
faktike rreth konstatimit dhe të provuarit të fakteve lidhur me gjendjen e fundit
të posedimit, dhe të pengimit të bërë sipas pretendimeve nga padia, për shkak se
edhe përkundër faktit se gjykata ka dal në vend shikim, e njëjta nuk ka arritur që
sipas përshkrimit të bërë nga paditësja të identifikojë saktësisht se cila është pjesa
e parcelës kadastrale, në të cilën paditësja ka pretenduar se është kryer akti i
pengim posedimit nga të paditurit, duke u përshkruar saktësisht shtrirja
gjeografike e saj, gjerësia dhe gjatësia e saktë dhe cila është gjendja faktike në
teren lidhur me atë parcelë kadastrale-pjesë të saj, në të cilën parcelë pretendohet
se ka pasur ulluqe-gypa të vendosura në ndërtesën-shtëpinë e të paditurve, në
pjesën ku kufizohet paluajtshmëria e të paditurve, me paluajtshmërinë e
paditëses, e pastaj sipas të gjeturave të konstatuara nga ana e gjykatës së bashku
me ekspertin e gjeodezisë, paditësja të bëjë eventualisht precizimin e saktë të
kërkesëpadisë, duke cekur parcelën kadastrale-pjesën e saj, në të cilën pretendon
se është kryer akti i pengim posedimit nga të paditurit apo në ndonjë parcelë të
saj, po ashtu të përshkruaj shtëpinë dhe dimensionet e saj, ku është ndërtuar
shtëpia, në cilën parcelë, ku është i vendosur gypi-ulluku, në cilën pjesë të
shtëpisë, i njëjti a është i prerë apo jo nga pala paditëse, siç thekson i padituri,
dhe nëse si i tillë ekziston, atëherë a i pengon paditëses, nëse po, atëherë në çfarë
mënyre.
Tutje ka shtuar se nga shqyrtimi i shkresave të lëndës rezulton se nuk kemi të
bëjmë me ujëra të zeza siç ka pretenduar paditësja, por është fjala për gypat e
kulmit të shtëpisë, ku në këtë rast uji është si pasojë e të reshurave atmosferike,
ndërsa sa i përket drunjve të vendosura në murin e paditëses, tani është pa objekt,
sepse si të tilla ato veç se janë larguar nga aty, mirëpo këto lëshime nga ana e
gjykatës së shkallës së parë kanë ndodhur për faktin se gjyqtari me rastin e daljes
në vend për identifikimin e paluajtshmërisë kontestuese dhe konstatimit të
gjendjes faktike së bashku me ekspertët e gjeodezisë, është dashur në marrjen e
provës me shikim të drejtpërdrejtë, sepse për vërtetimin apo sqarimin e gjendjes
faktike për të përcaktuar saktë objektin e kontestit, në këtë rast është nevojitur
dijenia profesionale e ekspertit nga lëmia e gjeodezisë, e të cilën dijeni gjyqtarët
nuk e kanë, dhe si pasojë e kësaj gjendja faktike nuk është vërtetuar drejtë, për
faktin se nga provat në shkresat e lëndës gjykata ankimore ka konstatuar se
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paditësja ka kërkuar mbrojtje gjyqësore për parcelën kadastrale nr. P____________, në sipërfaqe prej 470 m2, dhe po ashtu edhe gjykata në vend
shikim ka konstatuar se objekt kontesti është parcela kadastrale me nr. P____________, mirëpo nuk ka konstatuar-nuk ka arritur të përshkruaj shtëpinë
dhe dimensionet e saj, ku është ndërtuar shtëpia, në cilën parcelë, ku është i
vendosur gypi-ulluku, në cilën pjesë të shtëpisë, po ashtu i njëjti a është prerë apo
jo nga paditësja siç thekson i padituri ,dhe nëse si i tillë ekziston, atëherë a i
pengon paditëses, nëse po, atëherë në çfarë mënyre.
Në rigjykim e ka udhëzuar gjykatën e shkallës së parë që fillimisht të vlerësojë
kushtet nga të cilat varet zhvillimi i procedurës; të vendosë për të gjitha
propozimet e palëve; të caktojë seancën përgatitore ose shqyrtimin kryesorë, dhe
sipas propozimeve të palëve fillimisht së bashku me palët dhe ekspertin e
gjeodezisë të dalë në vendin e ngjarjes, dhe sipas përshkrimit që do të bëjë
paditësja, të udhëzojë ekspertin që të bëjë identifikimin, incizimin dhe matjen e
saktë të paluajtshmërisë kontestuese. Pas identifikimit dhe matjes së saktë,
gjykata duhet të bëjë pastaj përshkrimin e gjendjes faktike në vend, dhe pastaj
sipas mendimin - raportin me shkrim të ekspertit, gjykata nuk do të duhej të
kishte pengesa që padinë e ushtruar nga paditësja t’ia kthejë në rregullim, duke e
ftuar paditësen që kërkesëpadinë lidhur me parcelën kadastrale-apo pjesën e saj,
në të cilën pretendon se është kryer akti i pengim posedimit, dhe ta harmonizojë
me të gjeturat e bëra nga eksperti i gjeodezisë dhe gjykata me rastin e daljes në
vend shikim. Pastaj varësisht nga rregullimi i padisë, gjykata të ndërmarrë hapat
tjerë procedural në drejtim të nxjerrjes dhe administrimit të provave dhe rreth
vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike; t’i dëgjojë palët; ta ftojë
ekspertin e gjeodezisë për sqarime në seancë; nëse kjo nuk mjafton, të ftojë edhe
dëshmitarë, që pastaj përmes vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike,
dhe duke aplikuar normat e të drejtës materiale, të ketë mundësi që të vendosë në
mënyrë meritore lidhur me bazueshmërinë e kërkesëpadisë së paditëses.
Po ashtu në rigjykim e ka udhëzuar gjykatën e shkallës së parë që përmes provave
të nxjerra, të kufizohet vetëm në konstatimin e të provuarit të gjendjes së fundit
të posedimit dhe të pengimit të bërë, ashtu siç kërkohet me dispozitën e nenit 480
të LPK-së, duke pasur parasysh gjithashtu që me rastin e vendosjes meritore, pa
marrë parasysh se cili do të jetë përfundimi lidhur me çështjen lëndore t’i evitojë
shkeljet procedurale të konstatuara nga gjykata ankimore, ashtu që vendimin të
cilin do ta bie të përmbajë të gjitha elementet të kërkuara ligjore me dispozitën
e nenit 160 lidhur me nenin 175 të LPK-së.
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Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e paraqitur me sipër kemi vendimin e gjykatës ankimore e cila çështjen
e ka kthyer në rishqyrtim me udhëzime përkatëse se si duhet të veprojë gjykata
në ri-procedurë.
Çështja e parë e ngritur nga gjykata ankimore ka të bëjë të më përmbajtjen e
arsyetimit të aktvendimit me të cilin gjykata ka vendosur për aprovimin e
kërkesëpadisë. Në këtë rast gjykata ankimore thekson nevojën që në arsyetimin
e aktvendimit gjykata t’u përmbahet kërkesave ligjore për strukturën, dhe
përmbajtjen e vendimit gjyqësor, duke theksuar të nevojshëm analizën që duhet
të bëjë gjykata.
Është konkludim i gjykatës ankimore se arsyetimi i aktvendimit nuk duhet të
dominohet nga përmbajtja përshkruese, por përmbajtja e arsyetimit duhet të jetë
strukturore duke përcjell kërkesat e ligjit që gjykata të paraqes në mënyrë besnike
pretendimet e palëve, faktet që kanë parashtruar, provat që kanë propozuar, cilat
fakte janë provuar, pse dhe si janë provuar, nëse janë provuar me prova, të
tregohet cilat prova janë shfrytëzuar, dhe si janë vlerësuar ato. Prandaj, thënë
thjesht sidomos për mjete provuese gjykata duhet të ketë vlerësim për
besueshmërinë dhe fuqinë provuese të provës.
Gjykata ankimore në këtë rast për nevoja të ligjshmërisë, procesit dhe
përfundimit meritor ka ritheksuar nevojën që gjykata me rastin e rishqyrtimit të
jetë e kufizuar në shqyrtim ashtu siç kërkonte me dispozitën e nenit 480 të Ligjit
për Procedurën Kontestimore, duke konstatuar poseduesin e fundit dhe pengimin
e bërë.
Për nevoja të praktikës gjyqësore ritheksojmë së është në funksion të ligjshmërisë
së procedurës, të besueshmërisë dhe efikasitetit që procedura gjyqësore të
zhvillohet në parametrat e kërkuar ligjore, çka do të thotë se në rastet e kërkesave
për mbrojtje gjyqësore për shkak të pengimit të posedimit gjykata duhet të
fokusohet vetëm në rrethanën e posedimit dhe të përjashtojnë nga shqyrtimi dhe
vlerësimi i rrethanave që lidhen me pronësinë.
Rasti 49: Pengim posedimi në ushtrimin e së drejtës në posedim
Përshkrimi i rastit:
Paditësi M.Ç ka paraqitur padi për pengim posedim, kundër të paditurit B.K, me
të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se i padituri e ka penguar paditësin në
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ushtrimin e së drejtës në posedim në ngastrën kadastrale P-____________, dhe
P-____________, ZK P________, në atë mënyrë që kur janë kryer punimet e
shtëpisë - restorantit të tij, i padituri i ka penguar dhe në vazhdimësi i pengon,
duke i shkaktuar dëm dhe pasiguri në shtëpinë familjare të paditësit, ashtu që e
njëjta rrezikon të rrëzohet, dhe të obligohet i padituri që menjëherë të ndërpresë
punimet, respektivisht të mos përdorë mjete eksplozivi për thyerje të gurëve,
ngase i pengon paditësin dhe familjarët e tij në shfrytëzimin e lirë dhe të qetë të
shtëpisë familjare.
Aktvendimi i Gjykatës Komunale C. nr. 1052/2012, i datës 21.11.2012
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit paraprak të padisë, analizimit dhe vlerësimit të shkresave të
lëndës, kishte ardhur në përfundim se padia është e pas afatshme, duke vendosur:
“HUDHET POSHTË si e pas afatshme padia e paditësit M.Ç., e parashtruar
kundër të paditurit B.K.”
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se me dispozitat e nenit 114 të Ligjit për
Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore është paraparë se: “Kërkesa mund të
parashtrohet vetëm në afatin prej 30 (tridhjetë) ditësh, pasi që poseduesi e merr
dijeni lidhur me privimin apo pengimin e posedimit të tij...”, dhe me shikim e
padisë është vërtetuar fakti se pengim posedimi i cili pretendohet se është kryer
nga ana e të paditurit ka ndodhur gjatë muajit gusht 2012, dhe në vazhdimësi,
ndërsa padia është paraqitur në gjykatë me datë 16.11.2012, që do të thotë pas
kalimit të dy muajve prej fillimit të pengimit. Ka shtuar se fakti se pengim
posedimi i pretenduar nga paditësit ka ndodhur në muajin gusht 2012, gjykata
këtë e ka vërtetuar edhe nga raporti i Drejtorisë së Emergjencës dhe Sigurisë së
Komunës së ________, në të cilin konstatohet fakti se familja e paditësit kanë
paraqitur kërkesë pranë kësaj drejtorie, ndërsa kjo e fundit me datë 14.08.2012,
ka bërë shqyrtimin e kërkesës dhe verifikimin e objektit. Prandaj, meqenëse
pengim posedimi i pretenduar ka ndodhur në muajin gusht 2012, ndërsa padia
është paraqitur me datë 16.11.2012, gjykata të njëjtën e ka hedhur poshtë si të
pas afatshme, që do të thotë pas kalimit të afatit ligjore (30 ditor).
Aktvendimi i Gjykatës së Apelit Ac. nr. 5042/2012, i datës 27.05.2013
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktvendimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e paditësit
është e pabazuar.
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Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se qëndrimin dhe përfundimin e gjykatës
së shkallës së parë në tërësi e aprovon edhe gjykata ankimore, si të drejtë dhe të
bazuar në ligj, ngase duke e vlerësuar afatshmërinë e padisë së parashtruar, edhe
kjo gjykatë mbetet pranë qëndrimit se e njëjta është e pas afatshme, që do të thotë
se padia është parashtruar pas kalimit të afatit prej 30 ditësh, nga dita kur paditësi
ka pasur në dijeni për pengimin e kryer dhe kryerësin e pengimit.
Lidhur me pretendimet e paditësit se i padituri shkakton dëm si dhe rrezikon
objektin e tij, gjykata ankimore të njëjtave pretendimeve iu është arsyetuar se kjo
nuk është pengesë që pala paditëse të iniciojë kontestin e posaçëm për
kompensim dëmi apo evitim të rrezikut, gjithnjë duke shpresuar në suksesin në
procedurë, por jo në procedurën e pengim posedimit e cila është procedurë e
veçantë dhe e posaçme.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e paraqitur me sipër paraqitet një situatë tipike e vlerësimit të
lejueshmërisë së procesit gjyqësor për shkak të rrethanës së paraqitjes së padisë
brenda afatit.
Me dispozitat e nenit 391 të Ligjit për Procedurën Kontestimore është përcaktuar
se: “Pas shqyrtimit paraprak të padisë gjykata me aktvendim e hedhë poshtë
padinë si të palejueshme nëse konstaton se:
i) çështja e ngritur me padi nuk hynë në kompetencën gjyqësore;
j) palët kanë lidhur kontratë për zgjidhjen e kontestit të tyre nga arbitrazhi;
k) për çështjen e ngritur me padi ekziston gjyqvarësia (litispendenca);
l) çështja është gjë e gjykuar (res judicata);
m) për objektin e kontestit është lidhur ujdia gjyqësore, se paditësi në gjykatë ka
hequr dorë nga kërkesëpadia, se nuk ekziston interesi juridik i paditësit për padi
vërtetimi;
n) padia është paraqitur pas skadimit të afatit, nëse me dispozita të posaçme
është parashikuar afati për paraqitjen e saj;
o) paditësi brenda afatit të caktuar nga gjykata nuk i ka hequr mungesat nga neni
79 dhe 102 të këtij ligji”.
Një nga kërkesat e dispozitave të cituara është që gjykata të kujdeset sipas detyrës
zyrtare nëse padia është paraqitur brenda afatit të caktuar. Në lidhje me këtë
rrethanë situata tipike kur e drejta e paraqitjes së padisë është e lidhur me afat
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është rasti i pengimit të posedimit, prandaj gjykata e shkallës së parë me të drejtë
e ka vlerësuar në këtë çështje lejueshmërinë e paraqitjes së padisë sipas afatit për
paraqitjen e saj. Ligji i Procedurës Kontestimore nuk përmban dispozita për
afatet e paraqitjes së padisë, pasi që afatet për ato raste që parashihen janë të
përcaktuara me ligjet materiale përkatëse. Në këtë rast afati për parashtrimin e
padisë për pengim të posedimit është i përcaktuar me dispozitat e Ligjit për
Pronësinë dhe të Drejtat Tjetra Sendore.
Lejueshmëria e padisë është një vlerësim fillestar të cilin e bënë gjykata në fazën
e shqyrtimit paraprak të padisë, mund ta bëjë në fazën e përgatitjes së shqyrtimit
kryesor por mund t’a bëj edhe në seancën përgatitore apo në seancën për shqyrtim
kryesor kur nuk është mbajtur seanca përgatitore. Mundësia që të vlerësohet
lejueshmëria e padisë edhe në seancën përgatitore, respektivisht në seancë të
shqyrtimit kryesor përcaktohet me dispozitën e nenit 393 të Ligjit për Procedurën
Kontestimore, me të cilën përcaktohet se: “Gjykata, nëse konsideron se nuk ka
material procedural të mjaftueshëm për dhënien e aktvendimit mbi ndonjë
çështje që është paraqitur gjatë shqyrtimit paraprak të padisë, do të vendos
lidhur me të pasi të arrijë përgjigja në padi e të paditurit ose gjatë seancës
përgatitore apo në seancën për shqyrtim kryesor të çështjes, nëse nuk është
mbajtur seanca përgatitore”.
Në rastin konkret përfundimi i gjykatës së shkallës së parë për palejueshmërinë
e padisë dhe rrjedhimisht hedhjen e saj është një përfundim i drejtë dhe ligjor, i
cili është konfirmuar edhe nga gjykata e shkallës së dytë. Në rastin konkret të dy
gjykatat kanë konkluduar se padia është e pas afatshme për shkak se nuk është
paraqitur brenda afatit prej 30 ditësh nga dita kur paditësi ka marrë dijeninë për
aktin e pengimit të posedimit dhe kryerësin e aktit të pengimit. Pra, në këtë rast
është lëshuar afati subjektiv për parashtrimin e padisë, dhe për rrjedhojë e njëjta
është e palejuar.
Ka një ide në praktikën gjyqësore se nëse nuk është vlerësuar afatshmëria e
padisë në fazat e procedurës ashtu siç u theksua me lartë, atëherë pasi që të
administrohen provat dhe të jepet fjala përfundimtare padia nuk mund të hedhet
por e njëjta duhet të refuzohet për arsyet për të cilat do të hidhej.

317

PËRMBLEDHJE NGA PRAKTIKA E GJYKATËS SUPREME NË
KONTESTET PRONËSORE

Rasti 50: Pengim në posedimin e qetë faktik të fundit të objektit-shtëpisë
Përshkrimi i rastit:
Paditësit kanë paraqitur padi për pengim posedim, kundër të paditurve me të cilën
kanë kërkuar që të vërtetohet se i padituri Q.B nga ________, i ka penguar
paditësit, në posedimin e qetë faktik të fundit të objektit-shtëpisë në ____, ish
rruga “________”, nr____, në mënyrën që me datë 18.12.2010, e ka penguar
hyrjen e paditëses, ashtu që së bashku me familjen e saj në kohë deri sa paditësja
nuk ka qenë në shtëpi, ai e ka thyer derën e hyrjes, dhe ka hyrë në shtëpi dhe me
këtë rast nuk e ka lejuar paditësen të hyjë në shtëpi
Aktvendimi i Gjykatës Komunale C. nr. 9/2011, i datës 21.03.2016
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditëses,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar dhe ka vendosur:
“REFUZOHET si e pabazuar padia dhe kërkesëpadia e paditëse, me të cilën ka
kërkuar që të VËRTETOHET se i padituri Q.B nga ________, në posedimin e
qetë faktik të fundit të objektit-shtëpisë në ________, ish rruga “________”,
nr____, në mënyrën që me datë 18.12.2010, e ka penguar hyrjen e paditëses,
ashtu që së bashku me familjen e saj në kohë deri sa paditësja nuk ka qenë në
shtëpi, ai e ka thyer derën e hyrjes, dhe ka hyrë në shtëpi dhe me këtë rast nuk e
ka lejuar paditësen të hyjë në shtëpi”
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se padia dhe kërkesëpadia nuk bazohet
në provat të cilat i ka prezantuar pala paditëse, sepse në asnjë mënyrë nuk është
vërtetuar se i padituri e ka penguar paditësen me datë 17.12.2010, ngase një gjë
e tillë është vërtetuar edhe nga i autorizuari i paditësit në deklarimin e tij, në
fjalën përfundimtare, i cili ka theksuar se pengim posedimi nga ana e të paditurit,
i ka penguar paditësit në posedimin e qetë faktik të fundit, në shtëpinë e paditësit
në ____, në ish rrugën “________”, nr____, tani Rr. “________”, sepse me datë
20.12.2012, i ka penguar paditësit të hyjë në shtëpi, edhe atë duke shfrytëzuar
mungesën e paditësit, duke thyer derën e hyrjes dhe me familjen e tij hynë në
shtëpi. Nga kjo rezulton se pengim posedimi ka ndodhur me datë 18.12.2010,
ndërsa në fjalën përfundimtare ka theksuar se pengim posedimi ka ndodhur me
datë 20.12.2010, andaj nga kjo gjendje faktike shihet se padia është parashtruar
me datë 17.01.2010, që do të thotë dy ditë pasi që ka kaluar afati i pengim
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posedimit, dhe në këtë rast gjykata e ka konsideruar si të pas afatshme
kërkesëpadinë e paditëses.
Nga të gjitha faktet e lartpërmendura dhe nga raporti i policisë, është vërtetuar se
me datë 18.12.2010, në stacionin e policisë në ________, në bazë të
dokumentacionit shihet se me këtë datë në orën 08:00 deri në orën 20:00, nuk
kanë marrë kurrfarë informacioni lidhur me uzurpimin e pronësisë, andaj i
autorizuari i paditësit në fjalë përfundimtare i ka propozuar gjykatës që ta
refuzojë padinë dhe kërkesëpadinë si të pabazuar, ngase i padituri ka qenë
vazhdimisht edhe sot e tutje në posedim, derisa në bazë të provave rezulton se
paditësit kurrë nuk kanë hyrë në posedim, sepse me datë 20.12.2010, kur paditësit
kanë shkuar tek shtëpia e kanë parë djalin e të paditurit i cili ua ka hapur derën,
gjë e cila është vërtetuar nga raporti i policisë së datës 18.02.2016, po ashtu ka
shtuar se qëndron se me datë 18.12.2010, nuk ka ekzistuar kallëzimi penal nga
ana e paditëses, dhe lidhur me këtë fakt ka vërtetuar se paditësi është pronar i
parcelës kadastrale nr____.
Nga arsyet e cekura më lartë gjykata e shkallës së parë ka ardhur në përfundim
se kërkesëpadia e paditëses është e pabazuar.
Aktvendimi i Gjykatës së Apelit Ac. nr. 3194/2016, i datës 12.09.2017
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, duke vepruar sipas ankesë së
paditësve ka gjetur se e njëjta është e bazuar, ashtu që aktvendimin e gjykatës së
shkallës së parë e ka prishur, duke e kthyer çështjen në gjykatën e shkallës së
parë në rigjykim dhe vendosje.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se nisur nga kjo gjendje e çështjes,
gjykata ankimore vlerëson se përfundimi dhe qëndrimi i gjykatës shkalles së
parë, rreth mënyrës së vendosjes, nuk është i drejte dhe i ligjshëm, pasi që
aktvendimi i atakuar është marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika n), e lidhur me nenin 160
pika 4 dhe 5 të LPK-së. Gjendja faktike po ashtu del se nuk është vërtetuar
plotësisht dhe në mënyrë te drejtë, me çka ka ardhur edhe gjerë tek zbatimi apo
aplikimi i gabuar i së drejtës materiale.
Shkelja thelbësore e dispozitave të procedurës kontestimore, qëndron për faktin
se aktvendimi i atakuar ka të meta të atilla, për shkak te të cilave, nuk mund të
ekzaminohet. I njëjti aktvendim nuk përmban arsye për faktet vendimtare të cilat
kanë pasur ndikim në mënyrën e vendosjes dhe ato pak arsye të cilat janë dhënë
nga gjykata e shkallës së parë janë të paqarta, kontradiktore dhe pa asnjë
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mbështetje në provat dhe procesverbalet nga shkresat e lëndës. Ka shtuar se që
se i referohemi arsyetimit të aktvendimit të atakuar, konstatohet se gjykata e
shkalles së parë i është referuar vetëm deklarimit të palëve dhe dëgjimin të
dëshmitarëve gjatë shqyrtimit kryesor dhe administrimit të provave të cilat i ka
nxjerrë gjatë shqyrtimit kryesor, pa dhënë asnjë arsyetim të qartë dhe konciz
lidhur me kërkesat e palëve, faktet që i kanë parashtruar dhe provat që i kanë
propozuar, cilat nga faktet i ka vërtetuar, pse dhe si i ka vërtetuar ato fakte, e po
që se i ka vërtetuar me ane të provave cilat prova i ka shfrytëzuar dhe si i ka
vlerësuar ato, arsye këto të cilat domosdoshmërish çdoherë duhet ti përmbajë çdo
vendim gjyqësor lidhur me një çështje të caktuar.
Gjykata ka shtuar se gjykata e shkallës së parë po ashtu gjatë shqyrtimit kryesor,
me provat e administruara nuk ka arritur që ta vërteton në mënyrë të drejte dhe
të plote gjendjen faktike rreth konstatimit dhe të provuarit të fakteve lidhur me
gjendjen e fundit të posedimit dhe të pengimit të bërë sipas pretendimeve nga
padia, pasi që edhe përkundër faktit se gjykata ka dal në vend shikim për të bërë
identifikimin e saktë të parcelës kadastrale, në të cilën paditësit kanë pretenduar
se i padituri e ka kryer aktin e pengim posedimit në dëm të tyre, gjykata nuk ka
arritur që sipas përshkrimit të bërë nga paditësit, të identifikoje saktësisht se cila
është parcela kadastrale apo pjesë e saj në të cilën paditësit kanë pretenduar se
është kryer akti i pengim posedimit nga i padituri, duke u përshkruar saktësisht
shtrirja gjeografike e saj, gjerësia dhe gjatësia e saktë dhe cila është gjendja
faktike në teren lidhur më atë parcelë kadastrale, në cilën parcelë kadastrale është
e ndërtuar shtëpia, e pastaj sipas të gjetura të konstatuara nga ana e gjykatës se
bashku me ekspertin e gjeodezisë, eventualisht paditësit të mund të bënin edhe
precizimin e saktë të kërkesëpadisë, duke cekur parcelën kadastrale, shtëpinë dhe
dimensionet e saj a është e ndërtuar në atë parcelë apo pjesën e saj, në të cilën
pretendojnë se është kryer akti i pengim posedimit nga i padituri apo në ndonjë
parcelë tjetër. Ky lëshim nga ana e gjykatës së shkallës së parë ka ndodhur për
faktin se, gjyqtari i çështjes me rastin e daljes në vend për identifikimin e
paluajtshmërisë kontestuese dhe konstatimin e gjendjes faktike në vend, është
dashur se marrjen e provës me shikim të drejtpërdrejt ta bëjë në bashkëveprim
me ekspertin e gjeodezisë sepse për vërtetimin apo sqarimin e gjendjes faktike
për të përcaktuar saktë objektin e kontestit, në këtë rast është nevojitur dijenia
profesionale e ekspertit nga lëmia e gjeodezisë e të cilën dijeni, gjyqtaret nuk e
kanë dhe si pasoj e kësaj, gjendja faktike nuk është vërtetuar drejtë për faktin se
nga provat prezent në shkresat e lëndës Gjykata e Apelit konstaton se paditësit
kanë kërkuar mbrojtje gjyqësore për parcelën kadastrale me nr. ____në sipërfaqe
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prej 405 m2, gjykata në vend shikim ka konstatuar se objekt kontesti është
parcela kadastrale me nr____ ZK ________, nga kontrata mbi shitblerjen e
paluajtshmërisë me nr. Vr. nr. ________ e datës 13.08.2002 objekt i shitblerjes
ka qenë parcela kadastrale nr____ në sipërfaqe prej 490 m2.
Si shkak i vërtetimit jo të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike, ka ardhur edhe
gjer tek aplikimi i gabuar i të drejtës materiale, me çka në këtë rast gjykata
ankimore edhe përkundër faktit se ka pasur në konsideratë dhe parasysh se kemi
të bëjmë më një lëndë të vjetër dhe e cila për nga natyra trajtohet e natyrës
urgjente, gjeti se nuk ka kushte që aktvendimi i atakuar të ndryshohet, me çka
nga një rrethanë e tillë aktvendimi i atakuar u dashtë që të prishet dhe lënda në
fjale u dashtë që t'i kthehet gjykatës së shkalles së parë në rigjykim dhe vendosje.
Në rigjykim e ka udhëzuar gjykatën e shkallës së parë që fillimisht se bashku me
palët apo të autorizuarit e tyre dhe ekspertin e gjeodezisë, ashtu që gjykata sipas
përshkrimit të cilin do ta bëjnë paditësit rreth paluajtshmërisë në të cilën
pretendojnë se është kryer akti i pengim posedimit, nga ana e të paditurit, të
udhëzoj ekspertin e gjeodezisë që të bëjë identifikimin, incizimin dhe matjen e
saktë të paluajtshmërisë kontestuese. Pas identifikimit dhe matjes se saktë e cila
do të bëhet nga eksperti i gjeodezisë, gjykata do duhet ta bëjë përshkrimin e
gjendjes faktike në vend dhe pastaj sipas mendimit-raportit me shkrim të cilin
eksperti i gjeodezisë do të duhej t’ia siguroje gjykatës, gjykata e shkalles së parë
nuk do duhej të kishte pengesa që padinë e ushtruar nga ana e paditësve t’ia ktheje
në rregullim, duke i ftuar paditësit që kërkesëpadisë lidhur me parcelën
kadastrale në të cilën pretendojnë se është kryer akti i pengim posedimit ta
harmonizoje me të gjeturat e bëra nga eksperti i gjeodezisë dhe gjykata me rastin
e daljes në vend shikim. Pastaj varësisht prej rregullimit apo mos rregullimit të
padisë nga ana e paditësve, gjykata të ndërmerr hapat tjerë procedural në drejtim
të nxjerrjes dhe administrimit të provave rreth vërtetimit të plot dhe të drejtë të
gjendjes faktike, që pastaj përmes vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes
faktike, duke aplikuar normat e të drejtës materiale, të ketë mundësi që të vendos
në mënyrë meritore lidhur me bazueshmërinë e kërkesëpadisë së paditësve.
Po ashtu ka shtuar se në rigjykim gjykata e shkallës së parë posaçërisht udhëzohet
që përmes provave të nxjerra të kufizohet vetëm në konstatimin e të provuarit të
gjendjes së fundit të posedimit dhe të pengimit të bërë, ashtu siç kërkohet me
dispozitën ligjore të nenit 480 të LPK-së, duke pasur parasysh gjithashtu që me
rastin e vendosjes meritore, pa marrë parasysh cili do të jetë përfundimi lidhur
me çështjen lëndore, të evitoje shkeljet procedurale të konstatuara si me larte nga
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gjykata ankimore, ashtu që vendimin të cilin do ta bie do duhet të përmbajë të
gjitha elementet e kërkuara ligjore siç përcaktohet me dispozitën e nenit 160, e
lidhur me nenin 208 te LPK-së.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e paraqitur më sipër kemi vendimin e gjykatës ankimore e cila çështjen
e ka kthyer në rishqyrtim me udhëzime përkatëse se si duhet të veprojë gjykata
në ri-procedurë.
Gjykata ankimore nuk e ka pranuar përfundimin e gjykatës së shkallës së parë
mbi refuzimin e kërkesëpadisë për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të
procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike
dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale.
Shkeljet qëndrojnë në atë se aktvendimi nuk përmban arsye për faktet vendimtare
mbi bazën e të cilave gjykata ka vendosur për refuzimin e kërkesëpadisë.
Duket që esenca e konstatimit të gjykatës ankimore qëndron në atë se gjykata e
shkallës së parë për të vendosur ligjërisht dhe për të sjellë një vendim të
besueshëm duhet të udhëhiqet me profesionalizëm dhe në këtë mënyrë të
identifikoj faktet vendimtare të çështjes kontestuese, pastaj në procesin e të
provuarit, të provojë faktet vendimtare dhe si përfundim të gjejë normën
përkatëse materiale e cila jep - përcakton pasojën juridike në kuptimin që të
aprovohet kërkesëpadia apo të refuzohet e njëjta.
Rekomandohet që një prej kritereve praktike të cilat duhet të merren në
konsideratë për të identifikuar faktet vendimtare në çdo çështje gjyqësore është
të shikohet natyra e kontestit, dhe potencialisht norma që mund të aplikohet në
rastin konkret. Është përmbajtja e normave konkrete që kërkojnë plotësimin e
elementeve apo kushteve të caktuara për t’u dhënë mbrojtja gjyqësore. Në këtë
mënyrë gjyqtari i çështjes mund ta orientojë procesin e të provuarit dhe
rrjedhimisht të zhvillojë një procedurë efikase me rezultate ligjore të
pranueshme.
Një shkelje tjetër e konstatuar nga ana e gjykatës ka të bëjë me konstatimin e
gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike për shkak se këqyrja në vend është bërë
pa ndihëm e ekspertit përkatës. Rekomandohet që këqyrja në vend për
identifikim, apo matje të bëhet me ndihmën e ekspertit, për shkak se në shumë
raste pas marrjes së provës me ekspertizë duhet të bëhet precizimi i
kërkesëpadisë.
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Në rastet e pengimit të posedimit është shumë me rëndësi marrja e provës me
ekspertizë, për shkak se duhet që kërkesa të jetë e saktësuar në mënyrë që
vendimi të jetë i përshtatshëm për përmbarim, prandaj në mungesë të ekspertizës
ka gjasa që kërkesëpadia të jetë e papërcaktuar në mënyrë të tillë që vendimi
pastaj të jetë i përmbarueshëm nëse do të del e themeltë kërkesëpadia.
Për nevoja të praktikës gjyqësore ritheksojmë së është në funksion të ligjshmërisë
së procedurës që në shqyrtimin kryesor të administrohen provat e duhura për
konstatimin e të gjitha fakteve me peshë për çështjen kontestuese dhe në këtë
mënyrë procedura gjyqësore të zhvillohet nën kushtet e parapara ligjore, në
mënyrë që gjykata të arrijë në një përfundim objektiv dhe të ligjshëm.
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VI. FITIMI I PRONËSISË NË BAZË TË TRASHËGIMIT- PJESA E
DOMOSDOSHME DHE CENIMI I PJESËS SË DOMOSDOSHME
Dispozita ligjore: Ligjit mbi Trashëgiminë i Republikës së Kosovës (LTK),neni
30 dhe 33
Neni 30 i Ligjit mbi Trashëgiminë i Republikës së Kosovës (LTK)
30.1. Trashëgimtarë të domosdoshëm janë: pasardhësit e trashëgimlënësit, të
adoptuarit e tij dhe pasardhësit e tyre, prindërit dhe bashkëshortët.
30.2 Gjyshërit e trashëgimlënësit, motrat dhe vëllezërit e trashëgimlënësit janë
trashëgimtarë të domosdoshëm vetëm në qoftë se janë plotësisht të paaftë për
punë dhe nuk kanë mjete për jetese.
30.3. Personat e cekur në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni janë trashëgimtarë të
domosdoshëm kur sipas radhës ligjore të trashëgimit janë thirrur për trashëgim.
Në nenin 33 të Ligjit mbi Trashëgiminë të Kosovës parashihet se: “dhurimi”
konsiderohet si heqje dorë nga një e drejtë, falja e borxhit, çdo transferim i
pasurisë në interes të një trashëgimtari në emër të pjesës trashëgimore, ose për
të themeluar apo për të zgjeruar familjen, ose për të ushtruar mjeshtërinë, si dhe
çdo disponim tjetër pa shpërblim.
Komente për mënyrën e zbatimit të dispozitave të cituara më lartë
Trashëgimia sipas nenit 1.2 të LTK-së nënkupton kalimin me ligj, ose në bazë të
testamentit, të pasurisë (trashëgimit) të personit të vdekur (trashëgimlënësit) tek
një ose më shumë persona (trashëgimtarët ose legatarët) sipas rregullave të
caktuara me ligj. Nga kjo rezulton se: me LTK parashihen vetëm dy baza të
fitimit të pronësisë në bazë të trashëgimit, njëra në bazë të testamentit të personit
të vdekur, dhe tjetra, në bazë të rregullave të caktuara me LTK. Këto dy baza të
fitimit të trashëgimisë parashihen edhe në nenin 8 të LTK-së.
Çdo trashëgimtari ligjor domosdo i takon pjesa e domosdoshme në kushtet e
parapara me dispozitat imperative ligjore, madje edhe kundër vullnetit të vet
trashëgimlënësit. Kësodore, personave të cilëve u është garantuar e drejta e
trashëgimisë quhen trashëgimtar të domosdoshëm, ndërsa pjesa e pasurisë në të
cilën ata kanë të drejtë quhet pjesë e domosdoshme.
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LTK me dispozitën e nenit 30 paragrafi1, i ka përcaktuar se kush janë
trashëgimtarët e domosdoshëm, duke përcaktuar se: “Trashëgimtarë të
domosdoshëm janë: pasardhësit e trashëgimlënësit, të adoptuarit e tij dhe
pasardhësit e tyre, prindërit dhe bashkëshorti i tij”, ndërsa në paragrafin 2, të
nenit të njëjtë ka paraparë se: “Gjyshërit e trashëgimlënësit, motrat dhe vëllezërit
e trashëgimlënësit janë trashëgimtarë të domosdoshëm vetëm në qoftë se janë
plotësisht të paaftë për punë dhe nuk kanë mjete për jetesë”. Me dispozitat e
cituara definohet në mënyrë të qartë se kush janë trashëgimtarët e domosdoshëm
të cilët, ta themi, pa kushte e fitojnë këtë cilësi dhe cilët janë trashëgimtarët tjerë
të domosdoshëm, të cilët e fitojnë këtë cilësi me kusht.
Personat e cekur në paragrafin 1 dhe 2, të nenit 30, janë trashëgimtarë të
domosdoshëm kur sipas radhës ligjore të trashëgimisë janë thirrur në trashëgim.
Në grupin e parë të trashëgimtarëve të domosdoshëm bëjnë pjesë trashëgimtarët
e radhës së parë të trashëgimit dhe trashëgimtarët e radhës së dytë të trashëgimit,
por në radhën e dytë vetëm trashëgimtarët e kësaj radhe pa u përfshirë edhe
pasardhësit e tyre. Në grupin e trashëgimtarëve ligjorë, të cilët e kanë cilësinë e
trashëgimtarit të domosdoshëm në radhën e dytë, pa diskutim janë bashkëshortja
e trashëgimlënësit dhe prindërit e trashëgimlënësit, por jo edhe vëllezërit dhe
motrat e trashëgimlënësit të cilët në fakt janë pasardhësit e trashëgimtarëve të
rendit të dytë, të prindërve të trashëgimlënësit. Ky grup i trashëgimtarëve e
fitojnë këtë cilësi sipas ligjit dhe nuk nevojitet plotësimi i asnjë kushti për cilësinë
e trashëgimtarit të domosdoshëm. Në grupin e dytë të trashëgimtarëve të
domosdoshëm me kusht, janë trashëgimtarët që vijnë në radhë sipas përfaqësimit
në radhën e dytë të trashëgimisë dhe atë sipas përfaqësimit të prindërve të
trashëgimlënësit dhe trashëgimtarët e radhës së tretë të trashëgimit, por jo edhe
përfaqësuesit e tyre. Trashëgimtarët e grupit të dytë për ta fituar cilësinë e
trashëgimtarit të domosdoshëm duhet të plotësojnë kushtin e kërkuar me
dispozitën e nenit 30, paragrafit 2, të LTK-së.
Trashëgimtarët e domosdoshëm kanë të drejtë në pasurinë trashëgimore me të
cilën trashëgimlënësi nuk mund të disponojë dhe e cila quhet pjesë e
domosdoshme. Realisht pjesa e domosdoshme është pjesa e pasurisë e cila u
takon trashëgimtarëve të domosdoshëm edhe përkundër vullnetit të
trashëgimlënësit. Me dispozitën e nenit 30, paragrafit 2, është paraparë se: “Pjesa
e domosdoshme e pasardhësve dhe bashkëshortit përbën një të dytën, ndërsa
pjesa e domosdoshme e trashëgimtarëve të tjerë një të tretën e pjesës që do t’i
takonte secilit si trashëgimtar ligjor në pajtim me dispozitat mbi radhët e
trashëgimit”. Nga kjo del se, legjislacioni ynë e përkrah sistemin e rregullimit
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individual të pjesës së domosdoshme trashëgimore. Këtë e ilustron fakti se pjesa
e domosdoshme e pasardhësve dhe e bashkëshortit përbën ½, ndërsa pjesa e
domosdoshme e trashëgimtarëve të tjerë 1/3 e pjesës që do t’i takonte secilit si
trashëgimtar ligjor në pajtim me dispozitat mbi radhët e trashëgimisë, ngase pjesa
e domosdoshme që i takon bashkëshortit dhe pasardhësve është më madhe dhe
dallon nga pjesa e domosdoshme që u takon trashëgimtarëve të tjerë të
domosdoshëm, e cila, në të vërtetë, është shumë më e vogël.
Cenimi i pjesës së domosdoshme të trashëgimit nuk mund të bëhet me ligj, por
ajo bëhet vetëm me rastin e shprehjes së vullnetit të trashëgimlënësit për së gjalli,
për ndarjen e pasurisë së tij trashëgimore e që quhet testament. Jo rrallë ndodh
që testatori, një apo më tepër trashëgimtar ligjor, me rastin e bërjes së testamentit,
i përjashton nga trashëgimia, duke ia lënë me testament tërë pasurinë e tij
trashëgimore vetëm njërit prej trashëgimtarëve ligjor të tij, duke cenuar në këtë
mënyrë pjesën e tyre të domosdoshme të trashëgimit.
Në rastet kur është cenuar pjesa e domosdoshme për shkak të disponimeve të
trashëgimlënësit gjatë jetës së tij me testament dhe dhurime, LTK e ka paraparë
edhe mundësinë e disponimeve si me testament ashtu edhe dhurimet.
Kur cenohet pjesa e domosdoshme, disponimi me testament do të zvogëlohet,
kurse dhurimi do të kthehet në masën që nevojitet të plotësohet pjesa e
domosdoshme. Pjesa e domosdoshme cenohet kur vlera e përgjithshme e
disponimit me testament dhe e dhurimit tejkalon pjesën disponibile. Kjo vlerë
përfshin dhurime dhe disponime me testament për të cilat trashëgimlënësi ka
urdhëruar që të mos i llogariten trashëgimtarit të domosdoshëm në pjesën
trashëgimore të tij3.
Sipas dispozitave të LTK zvogëlimi i disponimeve nëse është cenuar pjesa e
domosdoshme fillimisht do të bëhet për disponimet me testament e pastaj nëse
nuk plotësohet edhe më tutje pjesa e domosdoshme, atëherë do të zvogëlohen
edhe disponimet përmes dhurimit deri në masë që përmbushet pjesa e
domosdoshme.
LTK e ka përcaktuar edhe radhën e zvogëlimit dhe kthimit, duke paraparë me
dispozitën e nenit 39, paragrafin 1, se: “Kur cenohet pjesa e domosdoshme, më
parë zvogëlohen disponimet me testament dhe nëse pjesa e domosdoshme nuk
plotësohet në këtë mënyrë, atëherë kthehen dhurimet”. Nëse trashëgimlënësi
gjatë jetës se tij ka disponuar një pjesë të pasurisë së tij edhe me testament edhe
3

Shih nenin 38 të LTK.
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me dhuratë, atëherë në kontekstin e kësaj dispozite rezulton se fillimisht do të
zvogëlohet disponimi me testament dhe pastaj do të zvogëlohet edhe dhurimi.
Në praktikën gjyqësore ekzistojnë raste kur gjykata ka vendosur për zvogëlimin
e disponimeve me testament.
Disponimet me testament zvogëlohen në të njëjtën masë, pa marrë parasysh
natyrën e tyre dhe vëllimin e tyre dhe pa marrë parasysh a gjenden në një ose më
shumë testamente, po që se nga testamenti nuk del diçka tjetër. Trashëgimlënësi
ka mundësi që ta përcaktoj radhën e zvogëlimeve me testament, por nëse nuk ka
dhënë një urdhër të tillë atëherë në kuptim të dispozitës së nenit 40 të LTK-së,
zvogëlimi bëhet në mënyrë proporcionale. Zvogëlimi proporcional i shërben
sigurisë dhe barazisë kur bazë e thirrjes në trashëgimi është testamenti.
E njëjta gjë vlen edhe për disponimet me testament sa i përket legut, përveç nëse
trashëgimlënësi ka përcaktuar se një leg është i privilegjuar. Për legun e
privilegjuar me dispozitën e nenit 41 të LTK-së është paraparë se: “Në qoftë se
trashëgimlënësi ka lënë disa legë dhe ka urdhëruar që ndonjë leg të paguhet para
të tjerëve, ky leg do të zvogëlohet vetëm nëse vlera e legëve të tjerë nuk mjafton
për t’u plotësuar pjesa e domosdoshme”.
Në qoftë se trashëgimlënësi ka disponuar me një pjesë të pasurisë përmes
dhurimeve atëherë me dispozitat e LTK është paraparë edhe radha e kthimit të
dhurimeve.
Kthimi i dhurimeve bëhet duke filluar nga dhurimi i fundit dhe vazhdon në të
kundërtën me radhë tek dhurimet më të hershme (neni 43 paragrafi 1, i LTK-së).
Dhurimet e bëra njëkohësisht kthehen në mënyrë proporcionale nga vlera e
dhurimit ( neni 43 paragrafi 2 i LTK-së). Zvogëlimin e disponimeve me
testament dhe kthimin e dhurimeve me të cilat është cenuar pjesa e
domosdoshme, mund ta kërkojnë vetëm trashëgimtarët e domosdoshëm dhe atë
brenda afatit prej tri vitesh nga shpallja e testamentit dhe kthimi i dhurimeve
brenda afatit prej tri vitesh nga vdekja e trashëgimlënësit, përkatësisht nga dita
që ka marrë formën e prerë vendimi për shpalljen e tij si të vdekur ose vendimi
me të cilin konfirmohet vdekja e tij4.

4

Shin dispozita e nenit 45 paragrafi 1, dhe 46 të LTK.
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Çdo trashëgimtari ligjor i llogaritet në pjesën trashëgimore çdo gjë që ka marrë
dhurim nga trashëgimlënësi në çfarëdo mënyre5, përveç nëse trashëgimlënësi ka
5

Gjykata e Apelit me aktgjykimin Ac.nr.3844/13, të datës 21.06.2016, e ka vërtetuar
aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë lidhur me rrethanën se pjesa e dhuratës
llogaritet në pjesë që i takon trashëgimtarit nga masa trashëgimore. Pjesë nga arsyetimi i
aktgjykimit të Gjykatës së Apelit- “Nga shkresat e lëndës rezulton se ndërgjyqësit janë
pasardhës e të ndjerit (EE), përkatësisht babait të tyre. Gjatë shqyrtimit të trashëgimisë
tani të ndjerit (EE), të njëjtat janë udhëzuar në kontest civil lidhur me vërtetimin se cila
pjesë përmban masën trashëgimore e të ndjerit. Në këtë kontest si paditëse ka qenë e
përfshirë edhe tani e ndjera, mirëpo pas vdekjes së saj mbesin pasardhësit e saj të cilët
deklarojnë se nuk kërkojnë veçimin e pjesës së patundshmërisë në bazë të kontributit të
të ndjerës (FF), pasi që ndërgjyqësit janë fëmijë nga dy nëna por janë dakorduar që të
shpallen trashëgimtar në nga 1/3 pjesë ideale të masës trashëgimore të të ndjerit (EE),
ngase vëllai i tyre i padituri ka realizuar të drejtën e tij trashëgimore pasi që i ndjeri
(EE), sa ka qenë gjallë i ka falur të paditurit një pjesë të patundshmërisë prej 2 ari, e cila
pjesë është më e madhe se sa pjesa e paditësve. Me aktvendimin e Komunës së PrizrenitDrejtoria për Çështje Pronësore Juridike nr. _______________ të dt. 18.02.1982,
gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar se me këtë aktvendim bëhet bartja e të drejtës së
shfrytëzimit në paluajtshmërinë e nacionalizuar parcela nr. ___________ në sipërfaqe
prej 200 m2, pa kompensim në emër të paditurit (BB), Përkatësisht kjo pjesë e
patundshmërisë i është ndarë paraardhësit të ndërgjyqësve (EE), por i njëjti ka dhënë
deklaratë me të cilën ka bartur të drejtën e shfrytëzimit të kësaj pjese të patundshmërisë
në të paditurin (DD), gjë që shihet nga procesverbali nr. ___________ i dt. 21.01.1982.
Po ashtu në këtë procesverbal ekziston konstatimi se i ndjeri Arif si babë i të paditurit i
falë të birit të vet Kujtim Korabit këtë patundshmëri.
Duke u bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike gjykata e shkallës së parë ka vendosur
më afërsisht e përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. Këtë me arsyetim se
baba i ndërgjyqësve tani i ndjeri (EE) të paditurit i ka dhuruar sipërfaqen prej 200 m2,
ku është ndërtuar shtëpia dhe nga ajo kohë i njëjti jeton në këtë patundshmëri. Me vet
faktin se të paditurit i është dhuruar kjo sipërfaqe paditëseve u ka mbetur sipërfaqja prej
362 m2, e që të njëjtave u takon më pak se sa i ka takuar të paditurit ashtu që i padituri
e ka realizuar pjesën e vet nga masa trashëgimore. Me nenin 40 të Ligjit mbi trashëgimi
i cili ishte në fuqi është paraparë se çdo trashëgimtar ligjor i llogaritet në pjesën
trashëgimore çdo gjë që ka marr dhurim nga trashëgimlënësi në çfarë do mënyre.
Dhurimi nuk llogaritet në qoftë se trashëgimlënësi ka deklaruar në kohën e dhurimit ose
më vonë ose në testament se dhurimi nuk do të llogaritet në pjesën trashëgimore. Nga kjo
rrjedh se i padituri ka pranuar pjesën trashëgimore në formë dhurate, vlera e së cilës
është e për afërt me vlerën e tërë pasurisë e cila do të duhej të ndahej në mes
trashëgimtarëve të tjerë në tri pjesë. Andaj gjykata e shkallës së parë e aprovon
kërkesëpadinë e paditësve të cilat janë shpallur si bashkëpronare në nga 1/3 në
paluajtshmërinë kontestuese në bazë të trashëgimisë.
Sipas kësaj gjendje të çështjes Gjykata e Apelit ka gjetur se gjykata e shkallës së parë
me nxjerrjen e provave të nevojshme drejtë dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen
faktike dhe me vlerësimin e drejtë të provave drejtë e ka aplikuar të drejtën materiale kur
ka gjetur se kërkesëpadia e paditëseve është e bazuar dhe në aktgjykim ka dhënë arsye
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deklaruar në kohën e dhurimit ose më vonë ose në testament, se dhurimi nuk do
të llogaritet në pjesën trashëgimore ose nga rrethanat mund të konkludohet se ky
ka qenë vullneti i trashëgimlënësit.

të mjaftuara juridike dhe faktike për faktet relevante të rëndësishme për zgjidhjen e drejtë
të kësaj çështje të cilat i pranon edhe kjo gjykatë.
Gjendja faktike të cilën e ka vërtetuar gjykata e shkallës së parë në vihet në pyetje në
pretendimet ankimore. Me ankesë përsëriten dhe parashtrohen çështjet të cilat ishin
vlerësuar edhe para gjykatës të shkallës së parë gjatë shqyrtimit të raportit juridiko
kontestues e të cilat janë vlerësuar në rastin e marrjes së vendimit të atakuar. Lidhur me
të tëra këto në arsyetimin e aktgjykimin e gjykatës të shkallës së parë janë dhënë arsye të
mjaftuara juridike dhe faktike dhe të bazuara në ligj të cilat i aprovon edhe kjo gjykatë.
Pretendimet ankimore e të autorizuarit të paditurit se pjesa e patundshmërisë prej 200
m2, nuk është pjesë e falur por këtë pjesë i padituri e ka fituar në bazë të aktvendimit të
Kuvendit Komunal të Prizrenit nr. 03-3-463-9, të dt. 18.02.1982, dhe se deklarata e
trashëgimlënësit e dhënë në procesverbal nuk mund të trajtohet se i ndjeri (EE) këtë pjesë
të patundshmërisë i ka falur të paditurit, prandaj i padituri ka të drejtë në trashëgimi në
masën trashëgimore e të ndjerit sikurse paditëset. Pretendimet e tilla edhe kjo gjykatë i
konsideron si të pabazuara. Kjo pjesë e patundshmërisë sipas aktvendimit të lartcekur
ka qenë dashur ti jepet në shfrytëzim në procedurë administrative paraardhësit të
ndërgjyqësve në bazë të ligjit mbi tokë ndërtimore për arsye se pronari i mëparshëm i
tokës ndërtimore që ka kaluar në pronësi shoqërore në bazë të nacionalizimit ka të
drejtën parësore në këtë patundshmëri që është e nevojshme për ndërtimin e objektit
banesor. Mirëpo, para se të merret ky aktvendim nga Kuvendi Komunal i Prizrenit
paraardhësi i ndërgjyqësve është pajtuar se bartja e kësaj patundshmërie të bëhet në
emër të paditurit të birit të vet pasi që të njëjtën deklaron t’ia fal të birit- paditurit.
Prandaj, në situatë të tillë kjo gjykatë konsideron se kjo pjesë e patundshmërisë është
dhurim. Me dispozitën e nenit 40 të Ligjit mbi trashëgimin parashihet se çdo trashëgimtar
ligjor i llogaritet në pjesë trashëgimore çdo gjë që ka marr dhurim nga trashëgimlënësi
në çfarë do mënyre. Me alinenë 3 të njëjtit nen parashihet se dhurimi nuk llogaritet në
qoftë se trashëgimlënësi ka deklaruar në kohën e dhurimit ose më vonë ose në testament
se dhurimi nuk do të llogaritet në pjesën trashëgimore. Në rastin konkret pjesa e
patundshmërisë prej 200 m2, e cila është bartur në shfrytëzim të paditurit me aktvendim
të Kuvendit Komunal në Prizren kjo gjykatë e trajton si dhurim ngase për marrjen e këtij
aktvendimi ka parapri deklarata e babait të paditurit përkatësisht trashëgimlënësit (EE)
e dhënë po ashtu pran Kuvendit Komunal në Prizren. Trashëgimlënësi përkatësisht
paraardhësi i ndërgjyqësve nuk ka deklaruar në kohën e dhurimit ose më vonë se dhurimi
nuk do të llogaritet në pjesën trashëgimore nga këto arsye kjo pjesë e patundshmërisë
duhet trajtuar si masë trashëgimore dhe në kontekst me këtë pretendimet ankimore
paraqiten si të pabazuara”.
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Në praktikën gjyqësore, rastet që paraqiten për mbrojtje gjyqësore kanë të bëjnë
me situata kur në procedurën e shqyrtimit të trashëgimisë ndonjëri prej
trashëgimtarëve nuk është paraqitur - deklaruar (është fshehur), pastaj rastet e
cedimit faktik të pasurisë për së gjalli pa u plotësuar kushtet ligjore për cedim për
së gjalli dhe rastet cenimit të pjesës së domosdoshme përmes testamentit,
dhuratës dhe kontratës mbi mbajtjen e përjetshme, jo me qëllimet për të cilat
parashihet kontrata mbi mbajtjen e përjetshme, por me qëllim të pamundësimit
të ndonjërit prej trashëgimtarëve për të trashëguar.

Situata e parë kur ndonjëri nga trashëgimtarët nuk është deklaruar
(është fshehur) - si mundësi ekziston sepse zakonisht ndonjëri prej
trashëgimtarëve ligjor në procedurën e përgatitjes së dokumentacionit për
shqyrtimin e trashëgimisë me rastin e nxjerrjes së aktit të vdekjes nuk e deklaron
ekzistimin e ndonjërit apo të disa trashëgimtarëve. Në këtë mënyrë në aktin e
vdekjes nuk shënohen të gjithë trashëgimtarët ligjorë. Në procedurën e shqyrtimit
të trashëgimisë gjykata procedurën e shqyrtimit e zhvillon pa bërë hulumtim
sipas detyrës zyrtare, por mbështet ekskluzivisht në dokumentacionin të cilin e
kanë lëshuar organet përkatëse. Në këtë rast, dokument bazë është akti i vdekjes
dhe sipas të njëjtit, në procedurën e shqyrtimit të trashëgimisë për t’u deklaruar
ftohen vetëm personat që janë të shënuar në të. Në këtë mënyrë trashëgimtari i
cili nuk është i shënuar në aktin e vdekjes nuk mund të bëhet pjesë e procedurës
dhe rrjedhimisht nuk shpallet si njëri prej trashëgimtarëve.
Në momentin kur trashëgimtari kupton se nuk është përfshirë në procedurën e
shqyrtimit të trashëgimisë ka të drejtë të kërkoj mbrojtje gjyqësore pranë gjykatës
kompetente. Në këtë rast nuk kërkohet anulimi i aktvendimit të gjykatës me të
cilin është vendosur për trashëgiminë por kërkohet me padi e drejta sipas pas
bazës së trashëgimisë në masën që trashëgimtari ka të drejtë si trashëgimtar
ligjor. Nuk kërkohet anulimi i aktvendimit për trashëgimin sepse ai është vendim
i natyrës deklarative që shërben për regjistrimin e të drejtës sipas trashëgimisë
por nuk përbën akt me të cilin kërkesa e trashëgimtarit të pa përfshirë do të
konsiderohej e gjykuar.
Këto situata nga ana e gjykatave duhet të trajtohen me kujdes të duhur edhe në
fazën e sigurimit të kërkesëpadisë, sepse, rëndom në këto raste në gjykatë
parashtrohet edhe kërkesa për sigurimin e kërkesëpadisë. Natyrisht këtu duhet
aprovuar kërkesa për sigurimin e kërkesëpadisë dhe rrjedhimisht edhe
kërkesëpadia.
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Situata e dytë është kur cedimi i pasurisë për së gjalli ka ndodhur në
mënyrë faktike por pa u përfshirë të gjithë trashëgimtarët ligjorë - Kjo
situatë në vendin tonë për shkak edhe të ndikimit zakonor është e shpeshtë dhe
në këtë mënyrë cenohet në mënyrë me të rëndë e drejta në trashëgimi, sepse një
pjesë e trashëgimtarëve, zakonisht femrat, nuk përfshihen në këtë ndarje të
pasurisë e cila në fakt në të ardhmen pas vdekjes se trashëgimlënësit do të
përbënte masën trashëgimore. Kjo mënyrë e ndarjes faktike të pasurisë së
trashëgimlënësit bëhet për së gjalli të trashëgimlënësit, por pa ndjekur
procedurën ligjore. Zakonisht në praktikë trashëgimlënësi i ndanë secilit prej
trashëgimtarëve (zakonisht meshkujve) nga një pjesë të pasurisë së tij, duke
përjashtuar kështu një pjesë tjetër të trashëgimtarëve. Kjo është një prej
mënyrave të vrazhda të cenimit të së drejtës në trashëgimi sepse në shumicën e
rasteve trashëgimtarët pas vdekjes së trashëgimlënësit, për shkak të kohëzgjatjes
së madhe që ka ndodh nga ndarja faktike e deri të vdekja e trashëgimlënësit,
dekurajohen për ta kërkuar të drejtën e tyre. Madje në shumicën e rasteve heqin
dorë në procedurën e shqyrtimit të trashëgimisë në favor të trashëgimtarëve që
kanë përfituar nga ndarja faktike.
Natyrisht, këto raste duhet të trajtohen me kujdes nga ana e gjykatave dhe të
zbatohet me korrektësi LTK në kontekstin e cenimit të pjesës së domosdoshme
dhe rrjedhimisht ofrimit të mbrojtjes gjyqësore adekuate.

Situata e tretë është zakonisht kur cenohet pjesa e domosdoshme me
testament apo dhuratë - Në praktikën gjyqësore të Republikës së Kosovës,
formë mjaftë e shpeshtë e cenimit të pjesës së domosdoshme të trashëgimit është
kur trashëgimlënësi si dhuratëdhënës, i falë njërit prej trashëgimtarëve ligjor
pjesërisht apo në tërësi pasurinë e tij trashëgimore. Këto kontrata mbi dhurimin,
dhuratëdhënësit zakonisht i bëjnë për t’ia shpërblyer njërit prej trashëgimtarëve
ligjor mundin e tij për përkujdesjen e plotë ndaj dhuratëdhënësit në drejtim të
ndihmës në raste të caktuara jetësore, si sëmundja, kujdesi i përditshëm për
pastrim e veshmbathje të tij dhe në përgjithësi për mirëkuptim dhe sjellje të mira
ndaj dhuratëdhënësit, dhuratë kjo e cila nuk lidhet me domosdonë e kryerjes nga
ana e dhuratëmarrësit të veprimeve të caktuara në favor të dhuratëdhënësit, sepse
atëherë fjala do të ishte për një kontratë tjetër ngarkuese dhe të dy anshme. Thënë
shkurt, motivet e dhuratëdhënësit për dhurim janë thjeshtë personale dhe as që
ka nevojë që ato motive të jenë pjesë e kontratës mbi dhurimin. Mirëpo me rastin
e lidhjes së kësaj kontrate mbi dhurimin, jo rrallë dhuratëdhënësi cenon pjesën e
domosdoshme të trashëgimtarit ligjor të caktuar, sepse dhuratëdhënësi dhuron
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gjithë pasurinë e tij trashëgimore. Në këtë drejtim, ligjdhënësi, me disa dispozita
ligjore të Ligjit mbi Trashëgiminë të Kosovës, ka bërë përpjekje që të kufizoj
disponimin e dhuratëdhënësit me pasurinë e tij trashëgimore deri në masën e
cenimit të pjesës së domosdoshme të trashëgimit, ku fillimisht në nenin 33 të
këtij Ligji e bën përkufizimin e asaj se çka konsiderohet dhurim, e në nenin 38 të
këtij Ligji parasheh se kur cenohet e drejta e domosdoshme, çka ndodhë me atë
testament apo dhurim. Kështu, sipas nenit 38.1 të këtij Ligji, “kur cenohet pjesa
e domosdoshme, disponimi me testament do të zvogëlohet, kurse dhurimi do të
kthehet në masën që nevojitet të plotësohet pjesa e domosdoshme”, ndërsa në
nenin 39.1 të këtij Ligji parashihet që “kur cenohet pjesa e domosdoshme, më
parë zvogëlohen disponimet me testament dhe nëse pjesa e domosdoshme nuk
plotësohet në këtë mënyrë, atëherë kthehen dhurimet”. Dhe sipas paragrafit 2 të
këtij neni “nëse dhurata nuk mund të kthehet si send (in rem) personi që ka marrë
dhuratën duhet të kthej vlerën e saj sipas dispozitave mbi kthimin në rast të
pasurimit të pa bazë.
Sipas nenit 97 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, “kontrata është e
rrëzueshme kur e ka lidhur pala me aftësi të kufizuar për të vepruar, kur gjatë
lidhjes së saj ka pasur të meta në pikëpamje të vullnetit të palëve, si dhe kur kjo
gjë është caktuar me këtë ligj ose me dispozitë të veçantë”.
Në praktikën gjyqësore, e jo rrallë ndodhë që të anulohet kontrata e dhurimit jo
pse është cenuar pjesa e domosdoshme e trashëgimit, por pse kontrata e dhurimit
është me të meta juridike, ngase e ka lidhë pala me zotësi të kufizuar për të
vepruar gjatë lidhjes së saj. Me një kontratë të tillë të dhurimit është bërë ndarja
e pa barabartë e pronës në mes të trashëgimtarëve, për shkak se dhuruesi me
rastin e lidhjes së kësaj kontrate ka qenë me zotësi të kufizuar të veprimit andaj,
trashëgimtarët të cilët janë përjashtuar plotësisht nga trashëgimi, me faktin se e
gjithë masa trashëgimore i është dhuruar vetëm njërit prej trashëgimtarëve ligjor
dhe atë sipas të drejtës të përfaqësimit, kanë të drejtë që të kërkojnë anulimin e
plotë të kësaj kontrate dhe kthimin e plotë të dhurimit në masën trashëgimore, në
të cilën kanë të drejtë të kërkojnë trashëgiminë e cila ju takon sipas ligjit si
trashëgimtarë ligjor,

Situata e katërt ka të bëjë me rastet kur është lidhur kontrata mbi
mbajtjen e përjetshme jo për qëllimet për të cilat lidhet kontrata e
përjetshme - Kontrata mbi mbajtjen e përjetshme është një prej mundësive
ligjore që personat të cilit nuk munden të kujdesen vetë për veten e tyre apo kur
këtë kujdes nuk e marrin nga familja, të lidhin kontratë mbi mbajtjen e
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përjetshme me ndonjë anëtarë të familjes apo edhe me ndonjë person jashtë
familjes. Zakonisht, me këtë kontratë përfshihet e tërë pasuria e marrësit të
mbajtjes e cila pas vdekjes së tij do ta përbënte masën trashëgimore por që në
rastin e lidhjes së kontratës për mbajtjen e përjetshme ajo pasuri kalon në
dhënësin e mbajtjes duke u pamundësuar kështu trashëgimtarëve potencial ligjor
të drejtën në trashëgimi, nëse e tërë pasuria është përfshirë me kontratë.
Për qëllime të këtij punimi diskutimi duhet të kufizohet vetëm në rastet kur
qëllimi i kontratës mbi mbajtjen e përjetshme nuk është mbajtja, por përjashtimi
i trashëgimtarëve të caktuar nga trashëgimia. Veçanërisht kjo vjen në shprehje në
rastet kur kjo kontratë lidhet me ndonjërin prej anëtarëve të familjes i cili po ashtu
është trashëgimtar ligjor. Kjo natyrë e kontesteve është mjaft komplekse dhe
gjykatat duhet të kujdesën dhe të kenë në vëmendje që në disa raste lidhja e
kontratës mbi mbajtjen e përjetshme bëhet edhe për qëllim të trashëgimisë.
Rasti 51: Vërtetim i të drejtës së pronësisë në bazë të trashigimisë
Përshkrimi i rastit
Paditësi I.M. ka paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë, kundër të paditurve
H.M, B.M, N.M, I.M, dhe V.M, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se paditësi
është pronar sipas trashëgimisë të ¼, të paluajtshmërisë e cila evidentohet si
ngastra kadastrale nr.____, në vendin e quajtur “______”, me kulturë kullosë e
klasit të III, në sipërfaqe prej 0.15.79 ha, etj., dhe obligohen të paditurit që t’ia
njohin paditësit të drejtën e pronësisë, dhe t’ia dorëzojnë në posedim.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C.nr.16/2000, i dt.19.03.2001
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“APROVOHET kërkesëpadia e paditësit I.M, kundër të paditurve Sh.M, B.M,
N.M, I.M, dhe V.M, që të gjithë nga _______, dhe VËRTETOHET se paditësi
është pronar sipas trashëgimisë të ¼, të paluajtshmërisë e cila evidentohet si
ngastra kadastrale nr.____, në vendin e quajtur “______”, me kulturë kullosë e
klasit të III, në sipërfaqe prej 0.15.79 ha, etj, dhe OBLIGOHEN të paditurit që
t’ia njohin paditësit të drejtën e pronësisë, dhe t’ia dorëzojnë në posedim në afat
prej 15 ditësh, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë”
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nuk ishte kontestuese në mes të palëve
ndërgjyqësore fakti se paditësi dhe paraardhësi i të paditurve A.M., janë të bijtë
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e tani të ndjerit Sh.M., në emër të cilit është vërtetuar masa trashëgimore sipas
Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në _______, C.nr. _______i datës
18.02.1998, dhe se lidhur me pretendimet e të autorizuarit të të paditurve, se pjesa
e domosdoshme e trashëgimisë, të cilën do të kishte pasur mundësi që ta
trashëgonte paditësi, është ¼ të masës trashëgimore, gjykata të njëjtat
pretendimet nuk i kishte pranuar si të bazuara, pasi që me dispozitën e nenit 26,
të Ligjit mbi Trashëgiminë thuhet “Trashëgimtarët e domosdoshëm kanë të drejtë
në pjesën e pasurisë trashëgimore, me të cilën nuk mund të disponoj
trashëgimlënësi dhe e cila quhet pjesë e domosdoshme”, andaj pjesa e
domosdoshme e pasardhësve-trashëgimtarëve, të adoptuarve dhe pasardhësve të
tyre si dhe bashkëshortes-bashkëshortit është gjysma e pasurisë, ndërsa pjesa e
domosdoshme e trashëgimtarëve të tjerë është ⅓e asaj pjese, e cila kishte me i
takuar secilit prej tyre sipas rendit ligjor të trashëgimisë. Duke komentuar këtë
dispozitë të Ligjit mbi Trashëgiminë ka shtuar se pjesa e domosdoshme kishte
me qenë ½ , të masës trashëgimore të trashëgimlënësit, duke marrë parasysh se
trashëgimlënësi tani i ndjeri Sh.M., ish nga Mitrovica, pas vetit ka lënë dy bijtë
e tij si trashëgimtarë dhe tani paditësin I.M. dhe djalin e tij tani të ndjerin A.M.,
trashëgimtarë të cilit janë tani të paditurit, atëherë paditësi sipas Ligjit nuk do të
mund të përjashtohej nga pjesa e domosdoshme të cilën Ligji e parasheh me ½,
e kur të merret parasysh se paditësi ka të drejtë të trashëgoj me ½, e mbetur si
pjesë e domosdoshme, rrjedh se në tërë pasurinë trashëgimore e tani të ndjerit
Sh.M., i njëjti ka të drejtë të trashëgoj me ¼, andaj gjykata ia kishte aprovuar
kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar në pjesën ¼.
Ka shtuar se me aktgjykimin, C.nr._______, i dt.18.02.1998, është vërtetuar fakti
se masa trashëgimore pas të ndjerit Sh.M., ish nga _______, përmbahet nga
paluajtshmëria e cila evidentohet si ng.kat.nr. _______, në vendin e quajtur
“___________”, me kulturë, kullose e klasit të III, në sipërfaqe prej 0.15,79 ha,
ng.kat.nr. _______, në vendin e quajtur “__________” me kulturë pemishte e
klasit të I, në sipërfaqe prej 0.22,94 ha, ng.kat.nr. _______, në vendin e quajtur
“___________”, me kulturë pemishte e klasit I, në sipërfaqe prej 0.21,94 ha, si
dhe ng.kat.nr. _______në vendin e quajtur “_________”, me kulturë pemishte e
klasit të I, në sipërfaqe prej 0.04,48 ha, sipas fletës poseduese _______ të K.K.
_______, e ky aktgjykim është vërtetuar me Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut
në _______, Ac.nr. _______, i datës 25.12.1998.
Dhe po ashtu prapë e njëjta gjykatë, tani në lëndën C.nr. _______, pas
administrimit të provave ka konkluduar se pjesa e domosdoshme kishte me qenë
½ të masës trashëgimore të trashëgimlënësit, e duke marrë parasysh se
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trashëgimlënësi tani i ndjeri Sh.M. ish nga _______, pas vetit ka lënë dy bijtë e
tij si trashëgimtarë dhe atë tani paditësin I.M dhe, tani të ndjerin A.M., si
trashëgimtar të cilit janë tani të paditurit, atëherë paditësi sipas Ligjit nuk do të
mund të përjashtohej nga pjesa e domosdoshme të cilën Ligji e parasheh në ½, e
kur të merret parasysh se paditësi ka të drejtë të trashëgojë në ½, e mbetur si pjesë
e domosdoshme, rrjedh se në tërë pasurinë trashëgimore të tani të ndjerit Sh.M.,
i njëjti ka të drejtë të trashëgojë në ¼ andaj Gjykata, me aktgjykimin
C.nr.16/2000 të datës 19.03.2001, edhe e aprovoi kërkesëpadinë e paditësit si të
bazuar në pjesën prej ¼”, prandaj ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac.nr.313/03 i datës 06.08.2003
Gjykata e Qarkut në Mitrovicë, me aktgjykimin e saj Ac.nr.313/03 datë
06.08.2003 gjen se nga shkresat e lëndës, por edhe nga pretendimet e palëve
ndërgjyqëse rezultojnë faktet e pa kontestuara se babai i paditësit tani të ndjerit
Sh.M., ish nga Mitrovica, ka bërë me datë 01.02.1963 pranë gjykatës së rrethit
në Mitrovicë testamentin sipas të cilit në tërësi e ka përjashtuar paditësin nga
trashëgimia, pra edhe ajo ligjore, përkatësisht edhe nga pjesa e detyrueshme, e
nga baza e padenjësisë për trashëgim, se me aktgjykimin e plotfuqishëm te
Gjykatës Komunale në Mitrovicë C.nr.512/92 të datës 31.10.1995 është refuzuar
kërkesëpadia e tani paditësit me të cilën kërkoi prishjen e testamentit të sipër
cekur dhe se testatori gjatë jetës nuk beri revokimin e testamentit.
Në kohën kur u bë testamenti, por edhe tani si ligj i aplikueshëm është në rastin
konkret Ligji për Trashëgimin i Kosovës edhe parimet themelore të cilat
përcaktohen me Ligjin mbi Trashëgimin të Republikës së Serbisë. Testamenti i
sipër cekur u hartua në kuptim të dispozitave ligjore në fuqi. Testamenti paraqitet
si shprehje e vullnetit të lirë të testatorit, të tani të ndjerit Sh.M. i cili si pronar
lirisht mund të disponoj me masën e tij trashëgimore. Ligji mbi Trashëgimin i
Republikës së Serbisë në nenin 42 përcakton kushtet kur testatori mund të
përjashton nga trashëgimia ligjore, pra edhe nga pjesa e detyrueshme
trashëgimtarin e tij. Kjo ndodh në situatat kur trashëgimtari bënë gabim të madh
në drejtim të përmbushjes të një detyrimi moral apo ligjor, me qëllim kryen vepër
penale ndaj tij, bashkëshortit te tij, fëmijës, prindit të tij, nëse është plangprishës
dhe nëse kryen vepër penale kundër popullit dhe shtetit. Në nenin 43 Ligji në
fjalë kërkon që “ testatori duhet të cakton se cilin trashëgimtar e përjashton nga
trashëgimia dhe nuk është i detyruar që shprehimisht të cakton bazën e
përjashtimit që bënë”. Ligji në fjalë në nenin 44 përcakton se: “me përjashtim
trashëgimtari humb të drejtën trashëgimore në masën në të cilën u përjashtua,
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kurse e drejta e trashëgimtarëve të tjerë nuk cenohet, por për ta konsiderohet se
trashëgimtari i përjashtuar ka vdekur para trashëgimlënësit pa lënë
trashëgimtar”. Këto argumentojnë faktin se kërkesëpadia e paditësit është e
pabazë nga arsyeja se me përjashtimin nga baza e padenjësisë prioritet ka
trashëgimia testamentare në krahasim me atë ligjor dhe kjo e eliminon edhe
kërkesën për trashëgim nga baza e trashëgimisë së plotë, por edhe nga pjesa e
detyrueshme. Në këtë kontest me të drejtë ankesa thekson se kërkesa e padisë
është e vjetërsuar për arsye se kanë kaluar të gjitha afatet e parapara me Ligjin
mbi Trashëgimin të Kosovës, e për qëllim të realizimit të drejtës së trashëgimisë
nga paditësi. Për këto arsye Gjykata e Qarkut aprovoi ankesën dhe në kuptim të
nenit 373 par. 4 të LPK-së ndryshoi aktgjykimin e kundërshtuar, duke ia refuzuar
në tërësi paditësit kërkesëpadinë.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev.nr.136/2003 i dt.27.05.2004
Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës tani për tani nuk e
ka pranuar një përfundim të tillë as të gjykatës së shkallës së parë, as të së dytës,
ngase, sipas vlerësimit të kësaj gjykate, për shkak të zbatimit të gabuar të së
drejtës materiale nuk është vërtetuar plotësisht gjendja faktike dhe për këtë arsye
nuk ka kushte për ndryshimin e aktgjykimeve të gjykatave të instancave më të
ulëta.
Gjykata e shkallës së parë nuk ka vërtetuar në mënyrë të plotë faktin se kur ka
vdekur Sh.M., kur është hapur procedura trashëgimore, a kanë qenë të thirrur në
mënyrë të rregullt pasardhësit - të bijtë e të ndjerit Sh.M., kur është hartuar
testamenti i të ndjerit Sh.M., kur dhe në prezencën e kujt është shpallur
trashëgimtari sipas testamentit etj.
Gjykata e shkallës së parë është detyruar që në rigjykim t’i mënjanojë të metat e
vërejtura nga kjo gjykatë, kështu që për t’i vërtetuar rrethanat kontestuese, në
radhë të parë do të kërkojë prej arkivit të të njëjtës gjykatë komplet lëndën e
trashëgimisë T.nr.26/1997 me testamentin gjyqësor që është hartuar para
gjykatësit të shkallës së parë, sipas nevojës të kërkojë edhe lëndën
C.nr.512/1992; nëse gjykata pajiset me këto lëndë, do të vërtetoheshin faktet
vendimtare, nga vërtetimi ose mos vërtetimi i të cilave varet zbatimi i drejtë i së
drejtës materiale dhe pas vlerësimit të këtyre provave dhe provave të tjera
eventuale dhe duke i pasur parasysh edhe thëniet e tjera të ankesës dhe revizionit,
të marrë një vendim të ligjshëm.
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Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Vlen të theksohet në përgjithësi se e drejta e pronësisë është një e drejtë e
garantuar edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, sipas nenit 1.1 të saj,
kurse në veçanti mbrojtja e kësaj të drejte parashihet me dispozitat e Ligjit mbi
Mbrojtjen e Pronës dhe të Drejtave tjera Sendore, neni 93-102. Pra, bëhet fjalë
për një të drejtë absolute, kështu që gjykata duke ofruar mbrojtje gjyqësore sipas
kërkesave të tilla, nuk mund të gjykoj në mënyrë të ligjshme pa i vërtetuar të
gjitha faktet juridikisht të vlefshme për gjykim të drejtë sipas një kërkesëpadie të
tillë, kështu që, me arsye dhe bazë të fortë ligjore, në rastin e përshkruar më lartë,
Gjykata Supreme ka kërkuar që paraprakisht të vërtetohen të gjitha këto fakte e
rrethana të rëndësishme nga të cilat do të mund të përfundohej në mënyrë të sigurt
se paditësit a i është cenuar e drejta e domosdoshme e trashëgimit apo jo, dhe
varësisht prej kësaj edhe lidhur me kërkesëpadinë e paditësit do të vendos
ligjërisht dhe në mënyrë meritore.
Rasti i përshkruar më lartë është rast tipik kur me testament testatori si
trashëgimlënës, duke ia lënë tërë pasurinë e vetë me testament vetëm njërit
trashëgimtarë, përjashton drejtpërdrejtë trashëgimtarin tjetër ligjor - të birin e tij,
nga pjesa e domosdoshme e trashëgimit. Me pjesën ideale prej ¼ të pasurisë së
tij, testatori si trashëgimlënës, nuk ka pasur të drejtë ligjore të disponoj, pasi që
ajo pjesë duke marrë parasysh se në këtë rast janë vetëm dy trashëgimtarë të
mundshëm ligjor, paraqet pjesë të domosdoshme për trashëgimtarin tjetër ligjor
i cili nuk është përfshirë në testament.
Përndryshe, testatori si trashëgimlënës në kuptim të nenit 114 të Ligjit mbi
Trashëgiminë të Kosovës, ka pasur mundësi ligjore që të përjashtoj nga
trashëgimi trashëgimtarin që ka të drejtë në pjesën e domosdoshme, vetëm në tri
situata të përshkruara në pikën a) b) dhe c), të këtij neni, ku sipas pikës a), “ në
qoftë se trashëgimtari që ka të drejtë në pjesën e domosdoshme, me shkeljen e
ndonjë detyrimi ligjor ose moral ka bërë cenim të rëndë ndaj trashëgimlënësit”,
b), “në qoftë se ka bërë me dashje ndonjë vepër të rëndë penale ndaj
trashëgimlënësit, bashkëshortit, fëmijës ose prindit të tij” dhe c), “në qoftë se
është plangprishës, nuk do të punojë ose është dhënë pas jetës së pandershme”.
Meqë testatori, në kuptim të situatave të përshkruara në këtë dispozitë ligjore nuk
ka përjashtuar nga trashëgimi, trashëgimtarin i cili ka të drejtë në pjesën e
domosdoshme, por me testament ia ka lënë trashëgimi gjithë pasurinë e tij
trashëgimore trashëgimtarit tjetër ligjor, rezulton se trashëgimtari të cilit i është
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cenuar pjesa e domosdoshme ka të drejtë të kërkoj anulimin e pjesshëm të
testamentit dhe vërtetimin e pronësisë në bazë të trashëgimit përkitazi me pjesën
e domosdoshme, me ç ‘rast disponimi me testament, në kuptim të nenit 38.1 të
Ligjit mbi Trashëgiminë të Kosovës do të zvogëlohet në masën që nevojitet të
plotësohet pjesa e domosdoshme.
Rasti 52: Anulim i kontratës së dhuratës
Përshkrimi i rastit
Paditësit M.P, J.P, G.G, F.Z, Gj.Z dhe Ll.Z, kanë paraqitur padi për anulimin e
kontratës së dhuratës, kundër të paditurave M.Z dhe T.Z, me të cilën kanë kërkuar
që të zgjidhet kontrata për dhurimin e lidhur në mes Mi.Z, si dhuratëdhënës në
njërën anë, dhe të paditurave si dhuratëmarrëse në anën tjetër, e vërtetuar në
gjykatë me datë 23.06.1997, nën V.nr. _______, me të cilën tani i ndjeri Mi.Z, u
dhuron të paditurave nga ½ e lokalit në sipërfaqe prej 60m2, gjatësi 12m dhe
gjerësi 5m, e ndërtuar në ngastrën kadastrale nr. _______, në sipërfaqe prej 01.12
ari, në vendin e quajtur “___________”, fleta poseduese nr.2368 ZK F_______,
për shkak të mosmirënjohjes.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C.nr.404/2006, të datës 20.09.2012
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se në mes palëve ndërgjyqësore Mi.Z,
tani i ndjerë, dhe të paditurave ka ekzistuar kontrata mbi dhuratën, e vërtetuar në
gjykatë, në bazë të së cilës tani i ndjeri Mi.Z, u kishte dhuruar vajzave të tij, këtu
të paditurave, me nga ½ pjesë ideale, parcelën kadastrale në vendin e quajtur
“______________”, me kulturë shtëpi-ndërtesë prej 1.12 ari, të regjistruar në
fletë posedim nr.2_______ ZK _______, në të cilën ngastër gjendet objekti
afarist në sipërfaqe prej 60m2, në gjatësi prej 12m, dhe gjerësi prej 5m.
Ka shtuar se pas analizimit të thënieve të paditësit në padinë e ushtruar (e
parashtruar në fillim nga Mi.Z), ka vlerësuar fletë lëshimin e spitalit Qendra
Spitalore në Prishtinë nr. _______, të datës 24.03.1998, me të cilën është bërë
pranimi i pacientit (Mi.Z), në bazë të së cilës përshkruhet gjendja shëndetësore e
të hospitalizuarit (Mi.Z), ku i njëjti me rastin e pranimit në spital ka qenë i
vetëdijshëm, i orientuar në kohë, hapësirë dhe persona, si dhe me rastin e lëshimit
nga spitali për në shtëpi i njëjti është lëshuar në gjendje të përmirësuar me datë
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14.04.1998, nga edhe vërtetohet fakti se paditësi Mi.Z, ka lënë testament
gjyqësor në prani të gjyqtarit me datë 09.04.1998, në spitalin e Prishtinës, dhe se
nga ky testament shihet vullneti i tij i fundit, dhe mund të konkludohet se paditësi
me rastin e ushtrimit të padisë ka qenë i vetëdijshëm për veprimet e tij.
Pas vdekjes së paditësit Mi.Z, me datë 30.04.1998, procedurën e ndërprerë e kanë
vazhduar trashëgimtarët e tani të ndjerit, tani paditësit, me interes juridik se
çështja e filluar sa ka qenë në jetë paditësi Mi.Z, të përfundohet nga paditësit.
Andaj pas analizimit të pretendimeve të palëve paditëse, palëve të paditura,
pohimeve të paditësit Mi.Z, në padinë e ushtruar në këtë çështje, pohimeve në
testamentin e përpiluar para gjyqtarit, dhe nga leximi i deklaratave të
dëshmitarëve, si dhe dëshmive të paditësve M.Z dhe F.Z, gjykata ka ardhur në
përfundim se të paditura nuk kanë pasur sjellje korrekte me tani të ndjerin Mi.Z.
Gjykata ka shtuar se sjellja e të paditurave duke e larguar të ndjerin nga shtëpia
ku kanë jetuar deri në momentin e largimit së bashku me to, paraqet sjellje të
rëndë, duke marrë parasysh raportin prind-fëmijë, në traditën e popullit shqiptar,
andaj moskujdesi ndaj prindit dhe largimi nga shtëpia paraqet sjellje të tillë që e
ulë dinjitetin e prindit para familjes dhe rrethit shoqëror. Dëshmitari B.H kishte
deklaruar se i njëjti e ka vizituar tani të ndjerin Mi.Z, dhe në banesën ku ai ka
qenë i vendosur kushtet kanë qenë mjaftë të vështira, ndërsa dëshmitarja A.Sh
kishte deklaruar se me të ndjerin kishte pasur edhe lidhje miqësore, ndërsa për
mënyrën e jetesës së të ndjerit në muajt e fundit të jetës së tij, ka shtuar se të
paditurat nuk i kanë kushtuar kujdesin e nevojshëm për të, dhe se e kanë larguar
në një dhomë të veçantë ku ka jetuar i vetëm, ndërsa dëshmitari R.G, po ashtu
kishte deklaruar se i ndjeri ka qenë i vendosur në një dhomë të veçantë dhe ka
jetuar i vetëm dhe se ai bashkë me dëshmitaren A.Sh. janë kujdesur shumë herë
për të, dhe po ashtu edhe dëshmitari A.B., kishte deklaruar njëjtë si dëshmitarët
e tjerë.
Gjykata ka theksuar se faktin se të paditurat nuk kanë pasur sjellje të mirë ndaj
të ndjerit M.Z., e ka vërtetuar edhe nga vetë dëshmia e të paditurës M.Z, e cila
kishte deklaruar se “jam e bindur se babai nuk ka qenë i shtrirë në spital për
shërim para vdekjes vetëm 15 ditë, siç shënohet në fletë lëshimin e spitalit, është
e mundur që të ketë shkuar për analiza dhe kontroll, pra, nuk qenë i shtrirë në
muajin kur ka vdekur”, andaj ka ky deklarim gjykata ka theksuar se mund të
nxjerrim konkludimin se e paditura nuk ka pasur interesim për babanë e saj, tani
të ndjerë Mi.Z, ngase nuk ka pasur njohuri se ku ka qenë në muajin e fundit, nuk
jep asnjë fakt se në atë kohë kur pretendon se nuk ka qenë në spital, a ka qenë me
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të, pasi ajo deklarohet se vetëm dy-tri ditë para vdekjes së Mi.Z, e kanë marrë të
ndjerin, që do të thotë se deklarata e saj nuk përputhet me deklaratat e
dëshmitarëve A.a dhe Rr., të cilët kanë deklaruar se ata pas një vizite që i kishin
bërë të ndjerit, e kishin gjetur në gjendje të rëndë dhe të sëmurë, dhe se e kanë
ftuar djalin e të ndjerit (tani paditës Ll.Z), dhe së bashku më të e kanë dërguar në
spital, dhe se nga dalja e spitali i ndjeri ka jetuar në shtëpinë e djalit të tij Ll. Të
njëjtat deklarata të dëshmitarëve gjykata i ka marrë si të besuara duke shtuar se
janë përputhur në mes vete, edhe pse janë dhënë në një distancë kohore njëra në
vitin 1998, ndërsa tjetra në vitin 2002.
Tutje gjykata ka theksuar se sjelljet e të paditurave ndaj të ndjerit, duke e lënë pa
kujdes dhe duke e braktisur në ditët e fundit të jetës së tij, paraqet mosmirënjohje
të rëndë dhe bazë e mjaftueshme për zgjidhjen e kontratës së dhuratës e lidhur në
mes të tani të ndjerit Mi.Z si dhuratëdhënës, dhe të paditurave si dhuratëmarrëse,
bazuar në nenin 567 pika b), të KCS, si ligj i aplikueshëm në rastin konkret, në
bazë të së cilës dispozitës dhuratëdhënësi mund t’a revokojë kontratën, në qoftë
se dhuratëmarrësi tregon ndaj dhuratëdhënësit mosmirënjohje të rëndë, e cila
manifestohet në veprimet e dhuratëmarrësit që kualifikohen si lëndim trupor,
fyerje e nderit, cenim i lirisë dhe pasurisë së tij, që në rastin konkret sjellja e të
paditurave duke e larguar të ndjerit nga shtëpia ku kanë jetuar deri në momentin
e largimit së bashku me to, moskujdes dhe lënia e tij pa kujdes mjekësor, paraqet
sjellje të rëndë dhe fyerje të dinjitetit, duke marrë parasysh raportin prind-fëmijë,
në traditën e popullit shqiptar, dhe se moskujdesi ndaj prindërit dhe largimi nga
shtëpia paraqet sjellje të tillë që e ulë dinjitetin e prindit para familjes dhe rrethit
shoqëror.
Pretendimet e të paditurave se nëna e paditësve e ka realizuar përmes vendimit
gjyqësore ½ pjesë ideale të pasurisë së të ndjerit, dhe se paditësit gjithashtu nuk
kanë pasur sjellje dhe kujdes ndaj të ndjerit, si dhe paditësit kanë prezantuar
dëshminë e vdekjes së të ndjerit me shënime të mangëta duke i eliminuar të
paditurat, të njëjtat pretendimet gjykata i kishte refuzuar si të pabazuar duke
arsyetuar se nuk janë objekt shqyrtimi të njëjtat, andaj edhe nuk mund të jap
ndonjë mendim lidhur me të njëjtat pretendime, pasi që për të njëjtat mund të
udhëhiqet procedurë tjetër siç e parashohin ligjet pozitive përkatëse, ndërsa në
këtë çështje nuk kanë rëndësi me rastin e vendosjes. Ndërsa lidhur me dilemën e
të paditurave se në rast aprovimi të kërkesëpadisë së paditësve, kujt do t’i takojë
kjo pronë, gjykata kishte theksuar se gjendja kthehet siç ka qenë në momentin
para lidhjes së kontratës së zgjidhur, në emrin e të ndjerit Mi.Z, ndërsa se kujt do
t’i takojë prona pastaj, këtë përgjigje ka shtuar se e japin dispozitat e ligjit mbi
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trashëgiminë, ku përcaktohen edhe të drejtat e trashëgimtarëve, ku edhe mund t’i
parashtrojnë pretendimet dhe kundërshtimet eventuale në mes tyre.
Po ashtu pretendimet e të paditurave se paditësit e kanë keqpërdorur gjendjen
shëndetësore të të ndjerit Mi.Z, dhe se e kanë shtyrë të njëjtin që të ushtrojë padi
dhe të përpilojë testament, të njëjtat pretendime gjykata i ka arsyetuar në atë se
të paditurat këtë pretendimet nuk e kanë provuar me asnjë provë dhe se nga
provat e administruara në këtë çështje nuk provohet një pretendim i tillë, ndërsa
lidhur me pretendimet e të paditurave se ish gruaja e parë e të ndjerit (nëna e
paditësve), dhe këtu paditësja F.Z, kanë realizuar alimentacion në pensionin e të
ndjerit Mi.Z, dhe se i ndjeri ka realizuar pension dhe ka pasur mundësi ta mbajë
veten, të njëjtat pretendime gjykata ka theksuar se janë të bazuara nga provat e
administruara, mirëpo pretendimi se i ndjeri ka realizuar pension dhe se nuk ka
pasur nevojë për të paditurat pasi që ka pasur të ardhura të mira, të njëjtat
pretendimet gjykata ka vlerësuar se nuk qëndrojnë, për faktin se i ndjeri për shkak
të sëmundjes nuk ka pasur nevojë për të holla, por për kujdesin në ofrimin e
mirësjelljes, ofrimin e ushqimit, strehimit dhe shërbimeve mjekësore.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, CA.nr.46/2013, të datës 09.07.2015
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurave
është e pabazuar.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se duke e ekzaminuar aktgjykimin e
atakuar në kufijtë e përmendura në ankesë, kjo gjykatë ka gjetur se i njëjti është
nxjerrë pa shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, dhe se
dispozitivi është i qartë dhe në pajtim me provat e lëndës, kurse gjendja faktike
është vërtetuar drejtë në të cilën është zbatuar po ashtu drejtë edhe e drejta
materiale.
Ka shtuar se gjykata ankimore e pranon qëndrimin e gjykatës së shkallës së parë
ngase është pakontestueshme se me nenin 567 pika b), të Kodit Penal të Serbisë,
është përmendur se çka i bie në mosmirënjohje të vrazhdë, por sipas analogjisë
së dispozitës së përmendur ligjore, sjellja e të paditurave mund të radhitet në
mosmirënjohje të vrazhdë, dhe se mosmirënjohja si bazë për revokimin e
dhuratës shprehet edhe me sjellje të atilla të dhuratëmarrësve që e fyejnë
integritetin e dhuratëdhënësit, edhe pse nuk i takon veprës penale. Ka shtuar se
duke vlerësuar gjithmbarshëm sjelljen e dhuratëmarrësve, që e kanë fyer
integritetin e dhuratëdhënësit në çastet e vështira të vjetërsisë dhe të sëmundjes,
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edhe pse nuk ekziston vepra penale, kjo gjykatë ka gjetur se të paditurat me
sjelljet e tyre kanë shprehur mosmirënjohje të vrazhdë.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme, Rev.nr.337/2015, të datës 25.01.2016
Gjykata Supreme, duke vepruar sipas revizionit të të paditurave, ka gjetur se i
njëjti është i bazuar, ashtu që aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta i
ka prishur, duke e kthyer çështjen në gjykatën e shkallës së parë në rigjykim dhe
vendosje.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se babai i paditësve (tani i ndjeri Mi.Z),
gjatë jetës ka qenë i martuar me nënën e paditësve (P.Z), në të cilën martesë kanë
lindur fëmijët, tani paditësit, ndërsa më vonë i ndjeri (Mi.Z), ka jetuar në
bashkësinë jashtëmartesore me nënën e të paditurave (A), në të cilën bashkësi
jashtëmartesore kanë lindur tani të paditurat. Pas ndërprerjes së bashkësisë
martesore me nënën e paditësve (P), i ndjeri (Mi.Z), e ka ndarë pasurinë të cilën
e ka fituar në bashkësinë martesore me nënën e paditësve, ashtu që të dy
bashkëshortëve (P dhe A), u ka lënë nga ½ e pjesës ideale, dhe më pas i ndjeri e
ka lëshuar shtëpinë në të cilën ka jetuar me bashkëshorten martesore (P-nënën e
paditësve), dhe ka dalë për të jetuar me bashkëshorten jashtëmartesore (A-nënën
e të paditurave).
Ka shtuar se i ndjeri Mi.Z, padinë për anulimin e kontratës mbi dhuratën e kishte
dorëzuar në gjykatë me datë 08.04.1998, kurse një ditë më vonë me datë
09.04.1998, i ndjeri ka lënë testament të hartuar në spital, para gjyqtarit, sipas të
cilit tërë pasurinë e paluajtshme, pas vdekjes ua lë dy djemve të tij Ll dhe Gj, në
nga ½ e pjesës ideale, ndërsa vajzave nuk iu lë asgjë. Ka shtuar se nga padia del
se në spitalin në të cilin është shëruar i ndjeri, kur është përpiluar testamenti nga
padia, ka punuar vajza e të ndjerit nga martesa e parë, këtu paditësja F.
Ka shtuar se me aktvendimin e Gjykatës Supreme Rev.nr. _______, të datës
09.05.2006, ishte pranuar revizioni i të paditurave, duke u kthyer çështja në
rigjykim, ndërsa në rigjykim gjykata e shkallës së parë në mbështetje të nenit 567
pika b), të KCS, ka vendosur për zgjidhjen e kontratës të lidhur në mes Mi.Z, si
dhuratëdhënës në njërën anë, dhe të paditura si dhuratëmarrëse në anën tjetër, për
të cilin vendim ishte pajtuar edhe gjykata e shkallës së dytë, duke e refuzuar
ankesën e të paditurave, ndërsa aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë në
nxjerrë në rigjykim, e ka vërtetuar.
Gjykata Supreme në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se duke u nisur nga kjo
gjendje e çështjes tani për tani nuk mund ta pranojë si të drejtë një qëndrim të
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tillë juridik të gjykatave të instancave më të ulëta, ngase aktgjykimi i gjykatës së
shkallës së parë është marrë në zbatim të gabuar të së drejtë materiale nga neni
224 paragrafi 2 të LPK-së, për çka ka mbetur pa u vërtetuar në mënyrë të drejtë
dhe të plotë gjendja faktike, për të cilën arsye nuk ka kushte për ndryshimin e
aktgjykimeve, prandaj edhe të njëjtat është dashur të prishen dhe lënda të kthehet
në rigjykim dhe vendosje.
Ka shtuar se gjykata e shkallës së parë për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës
materiale nuk ka vërtetuar faktet relevante të cilat kanë të bëjnë me
mosmirënjohjen e rëndë që përfaqëson bazë juridik për zgjidhjen e kontratës për
dhurim me revokim në bazë të dispozitës së nenit 567 pika b), të KCS-së. Vetë
kuptimi i mosmirënjohjes nuk është rregulluar në mënyrë precize, pasi që ajo
paraqet disponim shpirtëror (të brendshëm), të një personi e cila manifestohet
nëpërmes veprimeve të tij. Ka shtuar se nuk është secila mosmirënjohje arsye për
revokimin e dhuratës, ngase mund të ekzistojnë forma dhe shkallë të ndryshme
të mosmirënjohjes dhe të gjitha ato nuk kanë peshë të njëjtë dhe nuk çojnë në
rezultate të njëjta, për shkak se ligji në fjalë merr për bazë vetëm formën e rëndë
të mosmirënjohjes-mosmirënjohje e kualifikuar, dhe që dhuratëdhënësi të ketë të
drejtë për të kërkuar revokimin e dhuratës, duhet që dhuratëmarrësi të tregojë
ndaj dhuratëdhënësit mosmirënjohje të rëndë, andaj ekzistimin e mosmirënjohjes
gjykata duhet ta ketë parasysh në të gjitha rrethanat relevante për secilin rast
specifik. Me rendësi është të vërtetohet raporti i fundit jo korrekt i
dhuratëmarrësit ndaj dhuratëdhënësit, dhe marrëdhënia që veprimi i
dhuratëmarrësit mund të kualifikohet si mosmirënjohje e rëndë, dhe se shkalla e
mosmirënjohjes duhet të vërtetohet nga ana e gjykatës, pasi që gjendja faktike
dhe vërtetimi i kësaj gjendjeje duhet të bëhet në bazë të standardeve juridike të
rrethit të caktuar.
Revokimi i dhuratës ka shtuar se “është dënim civil”, të cilën e ka paraparë
ligjdhënësi për mosmirënjohjen e dhuratëmarrësit, në interesin moral publik, për
faktin se nëse dhuratëmarrësi pa kurrfarë kompensimi gëzon të drejtën në favore
të caktuara, atëherë në mënyrë të bazuar do të pritet raporti i caktuar i mirësjelljes
dhe raporti korrekt ndaj dhuratëdhënësit. Andaj në rastin konkret gjykata e
shkallës së parë veprimet e të paditurave i ka kualifikuar si mosmirënjohje e
rëndë me largimin e të ndjerit Mi.Z, nga shtëpia ku kanë jetuar deri në momentin
e largimit prej tyre.
Ka shtuar se një konstatim i këtillë i gjykatës së shkallës së parë është në
kundërshtim me vet deklaratën e të paditurës M., e cila ka pohuar se pas vdekjes
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së nënës së tyre A., me 3 shkurt 1997, kanë qenë të detyruar ta lëshojnë shtëpinë
ku kanë jetuar, për shkak se nëna e saj Ana atë shtëpi e ka trashëguar nga
bashkëshorti i saj i parë, dhe pas vdekjes së saj shtëpia i ka takuar trashëgimtarëve
të saj nga burri i parë, pasi që nga shkresat e lëndës del se A. ka pasur edhe dy
djem nga martesa e parë. Kështu që pas daljes së babait (Mi.Z), nga spitali në
shkurt të vitit 1997, A, (bashkëshortja jashtëmartesore), nuk ka qenë në jetë, dhe
pastaj ai (i ndjeri Mi.Z), fillimisht është vendosur tek djemtë nga martesa e parë,
derisa pastaj me insistimin e të paditurave është kthyer sërish te të njëjtat, të cilat
kanë marrë me qira shtëpinë në Rr. “___________”, dhe aty kanë vazhduar të
jetojnë deri në kohën kur i ndjeri Mi.Z, për herë të dytë është shtrirë në spital me
datë 24.03.1998.
Tutje gjykata ka theksuar se i ndjeri Mi.Z, kontratën mbi dhuratën me të paditurat
e ka lidhur gjatë kohës sa ka qenë i vendosur në banesën private me datë
21.06.1997, që do të thotë se largimi i të ndjerit nga shtëpia ka ndodhur pas
vdekjes së A (nënës së të paditurave), përafërsisht gjashtë muaj pas lidhjes së
kontratës mbi dhuratën, dhe mbi këtë bazë vlerësimet e gjykatës së shkallës së
parë, se të paditurat e kanë larguar të ndjerin Mi.Z nga shtëpia ku ka banuar, nuk
është në harmoni me deklaratat e dëshmitarëve dhe shkresat e tjera në lëndë, dhe
si i tillë nuk është i drejtë.
Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, sipas vlerësimit të Gjykatë Supreme
është i marrë edhe me shkelje të dispozitave nga neni 182 paragrafi 1 të LPK-së,
lidhur me nenin 199, dhe 214 të LPK-së, për faktin se gjykata e shkallës së parë
nuk ka vepruar sipas vërejtjeve të Gjykatës Supreme të dhëna me aktvendimin
Rev.nr. _______, të datës 09.05.2006, nga i cili aktvendim ishte urdhëruar
gjykata e shkallës së parë që në rigjykim të vërtetojë fakte të reja se në shtëpinë
e kujt kanë jetuar të paditurat, cili ka qenë profesioni i tyre, gjendja ekonomike e
tyre, kur janë martuar dhe kur janë larguar nga Ferizaji, në çfarë rrethana tani i
ndjeri ka jetuar pas vdekjes së bashkëshortes jashtëmartesore, kush është
kujdesur për të pas vdekjes së bashkëshortes jashtëmartesore të tani të ndjerit
Mi.Z. Po ashtu nuk është vërtetuar sjellja e të paditurave në krahasim me sjelljet
e të gjithë fëmijëve të tani të ndjerit, në raport me babanë e tyre gjatë jetës së tij,
gjatë vitit 1997, e deri në momentin kur ai është dërguar në spital me datë
24.03.1998, dhe se në çfarë rrethanash tani i ndjeri në spital e ka hartuar padinë
në të cilën kërkon zgjidhjen e kontratës mbi dhuratën.
Ka theksuar se në procesverbalin e shqyrtimit kryesor të mbajtur në seancën e
datës 20.09.2012, pranë trupit tjetër gjykues, nuk janë nxjerrë prova të reja, por
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vetëm janë lexuar deklaratat e dëshmitarëve dhe provat tjera nga shqyrtimet e
mëparshme kur është marrë aktgjykimi i parë, pa u përfillë kundërshtimi i të
autorizuarit të të paditurave lidhur me administrimin e provave, dhe propozimi i
tij për vërtetimin e fakteve të dhëna në aktvendimin e Gjykatës Supreme, kjo për
shkak se nuk mund vetëm të lexohen deklaratat e dëshmitarëve nga seancat e
mëparshme, për faktin se është dashur të vërtetohen faktet tjera për të cilat nuk
ka prova në shkresat e lëndës. Prandaj me të drejtë theksohet se aktgjykimi i
gjykatës së shkallës së parë është marrë në shkelje thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale, për çka
është dashur si i tillë edhe të prishet.
Në rigjykim është udhëzuar gjykata e shkallës së parë që t’i mënjanoje shkeljet e
paraqitura në këtë aktgjykim, ashtu që duhet të nxjerrë prova plotësuese me
qëllim të krijimit të kushteve ligjore për të gjykuar drejtë lidhur me këtë çështje
juridike, duhet po ashtu t’i mënjanojë lëshimet e paraqitura me këtë aktvendim,
dhe të vërtetojë të gjitha faktet relevante të cekura në këtë aktvendim si dhe në
aktvendimin e kësaj gjykate Rev.nr. _______, të datës 09.05.2006, dhe më pas të
marrë një vendim të drejtë të bazuar në ligj.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Si përmbledhje e këtij rasti rrjedh se parë për shkak të zbatimit të gabuar të së
drejtës materiale nuk ka vërtetuar faktet relevante të cilat kanë të bëjnë me
mosmirënjohjen e rëndë që përfaqëson bazë juridik për zgjidhjen e kontratës për
dhurim me revokim në bazë të dispozitës së nenit 567 pika b), të KCS-së. Sipas
vlerësimit të Gjykatës Supreme vihet theksit të rrethana se duke qenë se kuptimi
i mosmirënjohjes nuk është rregulluar në mënyrë precize, pasi që ajo paraqet
disponim shpirtëror (të brendshëm), të një personi e cila manifestohet nëpërmes
veprimeve të tij, prandaj është me rëndësi të vërtetohet se në çfarë shkalle është
shprehur mosmirënjohja. Kjo për shkak se nuk është secila mosmirënjohje arsye
për revokimin e dhuratës, ngase mund të ekzistojnë forma dhe shkallë të
ndryshme të mosmirënjohjes dhe të gjitha ato nuk kanë peshë të njëjtë dhe nuk
çojnë në rezultate të njëjta, për shkak se ligji në fjalë merr për bazë vetëm formën
e rëndë të mosmirënjohjes-mosmirënjohje e kualifikuar, dhe që dhuratëdhënësi
të ketë të drejtë për të kërkuar revokimin e dhuratës, duhet që dhuratëmarrësi të
tregojë ndaj dhuratëdhënësit mosmirënjohje të rëndë.
Në këtë kuptim i është rekomanduara instancave më të ulëta që me rastin e
rishqyrtimit të vërtetohet raporti i fundit jo korrekt i dhuratëmarrësit ndaj
dhuratëdhënësit, dhe marrëdhënia që veprimi i dhuratëmarrësit mund të
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kualifikohet si mosmirënjohje e rëndë, dhe se shkalla e mosmirënjohjes duhet të
vërtetohet nga ana e gjykatës, pasi që gjendja faktike dhe vërtetimi i kësaj
gjendjeje duhet të bëhet në bazë të standardeve juridike të rrethit të caktuar.
Rasti 53: Anulim i pjesëshëm i testamentit gjyqësor
Përshkrimi i rastit
Në një rast të caktuar në lëndën civile në Gjykatën Komunale në _______ C.nr.
_______paditësi me padi ka kërkuar që gjykata të shpallë pjesërisht nulë
testamentin gjyqësor të trashëgimlënësit për pjesën ideale prej ½ me pretendim
se duke qenë se paditësi me të paditurën janë të vetmit trashëgimtarë ligjor,
pretendon se pjesa trashëgimore e tij duhet të jetë pjesa ideale prej ½ , e jo të
përjashtohet në tërësi nga trashëgimi ligjor.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C.nr.2398/07, të datës 21.06.2012
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është pjesërisht e bazuar dhe ka vendosur:
I. APROVOHET PJESËRISHT kërkesëpadia e paditësit Sh.B., nga fshati
__________, ANULOHET pjesërisht testamenti gjyqësor i testatorit trashëgimlënësit B.B, ish nga ______, i përpiluar nga Gjykatën Komunale
_____, me datë 11.02.1994, nën shenjen N.nr._____, vetëm për ¼ e masës
trashëgimore të lënë me testament.
I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit Sh.B, nga fshati _____ Komuna e
______, me të cilën kërkon qe të anulohet testamenti përtej pjesë së
anuluar si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykim.
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: procesverbalin T.nr. ________,, i përpiluar në Gjykatën
Komunale në ________, me dt.05.03.2007, aktvendimin T.nr. ________, i
Gjykatës Komunale në ________, dt.05.03.2007, certifikatën numër 11,
dt.27.06.2011, dëshminë mbi vdekjen e dt.20.07.2006, për B.B, procesverbalintestamentin N.nr. ________, i përpiluar në gjykatën Komunale ________,
dt.11.02.1994, dhe certifikatën e pronës UL-________.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se paraardhësi juridik i palëve
ndërgjyqësore tani i ndjeri B.B, ish nga _______, me dt.11.02.1994, pranë
Gjykatës Komunale në________, kishte përpiluar testament gjyqësor. Në bazë të
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provave të administruar gjykata ka gjetur së B.B ka vdekur me dt.25.10.2005, në
________. Ka shtuar se pranë Gjykatës Komunale në ________ e paditura M.H,
me dt.16.05.2006, ka ushtruar propozim për shqyrtim të trashëgimisë pas vdekjes
së të ndjerit B.B. Në seancë e datës 05.03.2007, të mbajtura në Gjykatën
Komunale në ________, në procedurë të trashëgimisë gjykata ka konstatuar së
për masën trashëgimore e cila duhej të shqyrtohej ekzistonte testamenti i hapur i
cili kishte qenë në ruajtje pranë Gjykatës Komunale në ________, nën shenjen
N.nr. ________, të dt.11.02.1994, në zarf të kaltër dhe i vulosur në anën e prapme
me tri vula dhe me mbishkrimin me makinë B.B, me ç’rast ka konstatuar se në
procesverbalin e mbajtur në Gjykatën Komunale në ________, me
dt.11.02.1994, është përpiluar testamenti gjyqësor nga ana e testatorit. Po ashtu
ka theksuar se në faqen e tretë të testamentit është përpiluar procesverbali i hapjes
së testamentit pranë Gjykatës Komunale Paralele në Nish, duke e udhëzuar
paditësin në kontest civil sipas aktvendimit T.nr.________, dt.05.03.2007.
Ka theksuar se dispozitave nga neni 38 paragrafi 1 parashihet së “kur cenohet
pjesa e domosdoshme, disponimi me testament do të zvogëlohet”, paragrafi 2
“pjesa e domosdoshme cenohet kur vlera e përgjithshme e disponimit me
testament dhe e dhurimit tejkalon pjesën disponibile”, ndërsa sipas dispozitës së
nenit 31 paragrafi 1 parashihet se “trashëgimtarët e domosdoshëm kanë të drejtë
në pasurinë trashëgimore me të cilën trashëgimlënësi nuk mund të disponojë dhe
e cila quhet pjesë e domosdoshme”, ndërsa në paragrafi 2 të të njëjtit nen
parashihet se: “pjesa e domosdoshme e pasardhësve dhe bashkëshortit përbën
një të dytën, ndërsa pjesa e domosdoshme e trashëgimtarëve të tjerë një të tretën
e pjesës që do t’i takonte secilit si trashëgimtar ligjor në pajtim me dispozitat mbi
radhët e trashëgimit”.
Andaj në kuptim të dispozitave të sipërcituara gjykata ka vlerësuar së
kërkesëpadia duhet të provohet pjesërisht pikërisht për faktin së me testament
është cenuar pjesa e domosdoshme. Po ashtu ka theksuar se sipas dispozitave të
cituar pjesa me të cilin nuk mundet trashëgimlënësi të disponoj është ½ e as që
do t’i takonte secilit kur është fjala për trashëgimtarët e radhës së parë. Në rastin
konkret ½ e as që do t’i takonte paditësi është 1/4, prandaj edhe është anuluar
testamenti në këtë masë.
Ka shtuar se nuk ka gjetur rrethana që e bëjnë testamentin të nulueshem në
kuptim të dispozitës së nenit 72 paragrafi 1 ku parashihet nuliteti i testamentit
për shkak të paaftësisë së testatorit për të vepruar ose për shkak se testatori nuk
ka pasur moshë madhore, si dhe nulimin e testamentit ose të disa dispozitave të
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tij për shkak të kanosjes ose shtrëngimit, mashtrimit ose lajthimit, mund ta
kërkojë vetëm personi që ka interes juridik.
Gjykata kishte vlerësuar edhe pretendimet e paditësit se testamenti është hapur
në gjykatën jo kompetente dhe paralele mirëpo ka vlerësuar se testamenti është
hapur në gjykatën jo kompetente dhe paralele, rrethanë kjo që e bën të
pavlefshëm hapjen e testamenti por jo testamentin, mirëpo testamenti është
përpiluar pranë gjykatës kompetente dhe nga gjykata kompetente paditësi është
udhëzuar në kontest civil.
(Ky vendim është i formës së prerë)
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkruar më sipër pavarësisht se i njëjti nuk ka kaluar përmes
mjeteve të jashtëzakonshme në Gjykatën Supreme të Kosovës, është në harmoni
me praktikën gjyqësore për situatat e tilla. Kjo për shkak se sipas legjislacionit
në fuqi, pjesa e domosdoshme është ½ e asaj qe do t’i takonte secilit
trashëgimtarë ligjor. Prandaj në çdo rast kur cenohet pjesa e domosdoshme
përmes testamentit apo dhurimit, disponimin që konsiderohet si cenim i pjesës së
domosdoshme do të zvogëlohet deri në plotësimin e pjesës së domosdoshme. Në
këtë rast trashëgimlënësi për testamentit ka disponuar në tërësi pasurinë e tij,
duke i cenuar kështu njërin prej trashëgimtarëve ligjor të drejtën për pjesën e
domosdoshme në trashëgimi. Në lidhje me mënyrën se si do të bëhet zvogëlimi
i disponimeve, me rastin e vendosjes meritore nga ana e gjykatës në praktikë
shfaqen dy forma. Forma e parë përmes anulimit të testamentit apo kontratës mbi
dhuratën në masën që është cenuar pjesa e domosdoshme dhe forma e dytë
përmes zvogëlimit të disponimeve me testament apo dhuratë në atë masë që është
cenuar pjesa e domosdoshme, respektivisht derisa sa të plotësohet pjesa e
domosdoshme. Dominon pikëpamja që forma e anulimit të pjesshëm të
testamentit apo kontratës është zgjidhje e pranueshme ligjore, por sigurisht që
edhe forma tjetër përmes zvogëlimit të disponimeve është e pranueshme. Për një
praktikë unike mbetet që në çështjet e ardhshme gjyqësore të shikohet praktika e
Gjykatës Supreme.
Rasti 54: Anulim i kontratës mbi dhurimin
Përshkrimi i rastit:
Paditësit B.B, L.B, T.U, S.E, S.A, dhe A.R, kanë paraqitur padi për anulimin e
kontratës mbi dhurimin, kundër të paditurës M.B, me të cilën kanë kërkuar që të
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anulohet kontrata mbi dhurimin Leg.nr.______, e datës 04.07.2011, për
paluajtshmërinë-ngastrën kadastrale nr. P-______________, ZK ________, e
lidhur në mes A.B si dhuratëdhënës dhe M.B, si dhuratëmarrëse, dhe atë vetëm
në pjesën me të cilën është cenuar pjesa e domosdoshme e paditësve, ndërsa në
pjesën tjetër mbetet e pandryshuar, dhe të vërtetohet se paditësit janë
bashkëpronar me nga 1/12 pjesë ideale të ngastrës kadastrale nr._____, ZK
________, në sipërfaqe prej 65m2”
Aktgjykimi i Gjykatës Themelore, C.nr.1173/16 datë 15.03.2017
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është pjesërisht e bazuar dhe ka vendosur:
“I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësve”.
“II. ANULOHET kontrata mbi dhurimin Leg.nr.______, e datës 04.07.2011, për
paluajtshmërinë-ngastrën kadastrale nr. P-______________, ZK ________, e
lidhur në mes A.B si dhuratëdhënës dhe M.B, si dhuratëmarrëse, dhe atë vetëm
në pjesën me të cilën është cenuar pjesa e domosdoshme e paditësve, ndërsa në
pjesën tjetër mbetet e pandryshuar, dhe VËRTETOHET se paditësit janë
bashkëpronar me nga 1/12 pjesë ideale të ngastrës kadastrale nr._____, ZK
________, në sipërfaqe prej 65m2”
“III. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësve përmes të cilës
kanë kërkuar anulimin e tërësishëm me nga 1/8 të pjesës ideale të
paluajtshmërisë nr. P-____________, SI E PABAZUAR.”
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se kërkesëpadia e paditësve pjesërisht
duhet të aprovohet si e bazuar, duke e anuluar pjesërisht kontratën e
lartpërmendur mbi dhurimin, vetëm në pjesën me të cilën është cenuar pjesa e
domosdoshme e paditësve, ndërsa në pjesën tjetër kontrata është lënë në fuqi, si
e pa ndryshuar, dhe është vërtetuar se gjashtë (6) paditësit janë bashkëpronarë
me nga 1/12 të pjesës ideale të ngastrës së lartpërmendur, ndërsa ka refuzuar si
të pabazuar kërkesëpadinë për anulimin e tërësishëm të kontratës mbi dhurimin.
Ka shtuar se me asnjë provë nuk është vërtetuar se paditësit janë përjashtuar nga
trashëgimia për ndonjë shkak të paraparë në nenin 114, 115,116,117 dhe 118 të
Ligjit mbi Trashëgiminë apo për shkak të padenjësisë apo ndonjë shkak tjetër i
cili trashëgimtarin e bënë të padenjë për trashëgim sipas nenit 110,111,112 dhe
113 të Ligjit mbi Trashëgiminë, andaj duke përfunduar se me këtë kontratë mbi
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dhurimin paditësve iu është cenuar e drejta e domosdoshme e trashëgimit ka
anuluar pjesërisht të njëjtën kontratë vetëm në pjesën me të cilën është cenuar
pjesa e domosdoshme e tyre dhe ka vërtetuar se ata janë bashkëpronarë me nga
1/12 pjesë ideale të ngastrës së lartpërmendur.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac.nr.2163/2017 i dt.14.09.2017
Në këtë çështje, Gjykata e Apelit, si gjykatë e shkallës së dytë, me aktgjykimin
Ac.nr.2163/2017 të datës 14.09.2017, duke vendosur lidhur me ankesën e të
paditurës M.B., të njëjtën e ka refuzuar si të pa bazuar ndërsa aktgjykimin e
ankimuar e ka vërtetuar, duke theksuar se me të drejtë gjykata e shkallës së parë
ka marrë aktgjykimin e atakuar, sipas të cilit pjesërisht është aprovuar
kërkesëpadia e paditësve dhe kontrata mbi dhurimin është anuluar vetëm në
pjesën në të cilën është cenuar pjesa e domosdoshme e paditësve për arsye se me
vetë faktin se paditësit në momentin e përpilimit të kontratës mbi dhuratën e cila
është objekt konteksti në rastin konkret nuk kanë marrë pjesë, dhe se në ngastrën
e dhuruar të paditurës M.B. është edhe pjesë e domosdoshme e tyre e përcaktuar
me dispozitat konkrete ligjore të Ligjit mbi Trashëgiminë si dhe Ligjet tjera
pozitive në Kosovë.
Sipas Gjykatës së Apelit, në situatën konkrete gjykata e shkallës së parë, drejtë
ka vërtetuar edhe gjendjen faktike, e cila nuk vihet në dyshim në asnjë pretendim
ankimor, sepse gjatë vërtetimit të kësaj gjendje faktike gjykata e shkallës së parë
ka vlerësuar drejtë të gjitha provat të cilat i ka pasur në dispozicion përfshirë edhe
deklaratën e dëshmitarëve. Prandaj, në këtë aspekt, gjykata e shkallës së parë pasi
që ka vërtetuar drejtë gjendjen faktike të rastit konkret, duke mos bërë shkelje
esenciale të procedurës, në të njëjtën kohë ka zbatuar drejtë edhe dispozitat
materiale duke filluar nga ato të LMD-së, pastaj të Ligjit mbi Trashëgiminë e
Kosovës, Ligjit për Pronësinë dhe të drejtat Sendore dhe dispozitat përkatëse të
LPK-së, në kuptim të të cilave ka marrë aktgjykimin e ligjshëm dhe të drejtë.
Me dispozitën e nenit 11 par.1 të Ligjit mbi Trashëgiminë i Kosovës, në mënyrë
eksplicite është paraparë se: “Trashëgimtarë ligjor janë: fëmijët e
trashëgimlënësit, të adoptuarit e tij dhe pasardhësit e tyre, bashkëshorti
prindërit, vëllezërit dhe motrat dhe pasardhësit e tyre, gjyshi dhe gjyshja dhe
pasardhësit e tyre”. Kështu që në rastin konkret, paditësit janë fëmijët e
trashëgimlënësit.
Pastaj me dispozitën e nenit 30 par.1 të Ligjit të sipër cekur parashihet se:
“Trashëgimtarët e domosdoshëm janë : pasardhësit e trashëgimlënësit, të
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adoptuarit e tij dhe pasardhësit e tyre, prindërit dhe bashkëshorti i tij”. Në rastin
konkret edhe paditësit janë pasardhësit e trashëgimlënësit.
Ndërkaq, pikërisht dispozita e nenit 31, paragrafi 1 i Ligjit në fjalë, në mënyrë
shprehimore parasheh se: “trashëgimtarët e domosdoshëm kanë të drejtë në
pasurinë trashëgimore me të cilën trashëgimlënësi nuk mund të disponoj dhe e
cila quhet pjesë e domosdoshme”. Pastaj në vazhdim në paragrafin 2 të nenit në
fjalë përcaktohet se: “pjesa e domosdoshme e pasardhësve dhe bashkëshortit
përbënë një të dytën, ndërsa pjesa e domosdoshme e trashëgimtarëve të tjerë një
të tretën e pjesës që do t’i takonte secilit si trashëgimtarë ligjor në pajtim me
dispozitat mbi radhët e trashëgimit”.
Prandaj në interpretim të këtyre dispozitave ligjore shihet se me veprimet e të
paditurit tani të ndjerit përkatësisht të paditurës M.B., është cenuar e drejta e
paditësve në pjesën e domosdoshme e cila atyre u takon sipas dispozitave të sipër
cekura ligjore.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Vlen të theksohet se e drejta e domosdoshme e trashëgimit cenohet:
- me testament dhe
-me kontratë mbi dhurimin.
Aty këtu, ka mendim të caktuar se e drejta e domosdoshme cenohet edhe me
kontratën mbi mbajtjen e përjetshme, mirëpo mbizotëron mendimi i teoricienëve
dhe sipas praktikës gjyqësore se pjesa e domosdoshme e trashëgimit nuk cenohet
me lidhjen e kontratës mbi mbajtjen e përjetshme ngase kjo kontratë është e
dyanshme, ngarkuese, që të dy palët kontraktuese marrin detyrime të caktuara
ndaj njëra tjetrës, dhe përfundimisht me këtë kontratë pronari i pasurisë ka të
drejtë lirshëm të disponoj me pasuri gjatë jetës së tij, dhe në këtë mënyrë duke i
siguruar vetës jetë normale në aspektin e obligimit të dhënësit të mbajtjes së
përhershme, që deri sa të vdes marrësi i ushqimit në këtë rast pronari i pasurisë,
të njëjtit t’i ofroj përkujdesje të merituar ashtu siç në detale merren veshë në këtë
kontratë.
Kështu që, çdo herë duke vendosur sipas padisë për vërtetim pronësie në bazë të
trashëgimit në pjesë të domosdoshme të trashëgimit, së pari duhet të vërtetohet
se trashëgimtari a ka të drejtë në pjesën e domosdoshme të trashëgimit, e pastaj
se, me testament apo kontratë dhurimi a është disponuar nga ana e
trashëgimlënësit edhe me pjesën e domosdoshme, dhe të caktohet në pjesë ideale
të pasurisë trashëgimore se cila pjesë e saj është pikërisht pjesa e domosdoshme
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e trashëgimit, dhe pastaj mund të zvogëlohet disponimi i trashëgimlënësit me
testament, kurse dhurimi duhet të kthehet në masën që nevojitet të plotësohet
pjesa e domosdoshme ashtu siç parashihet në nenit 38, 39, dhe 40 të Ligjit për
Trashëgimin të Kosovës.
Rasti 55: Vërtetim i të drejtës së pronësisë në bazë të trashëgimisë
Përshkrimi i rastit
Paditësit-kundër të paditurit A.D. H.D. M.B. dhe V.B kanë paraqitur padi për
vërtetimin e pronësisë në bazë të trashëgimisë, kundër të paditurit-kundër
paditësit N.D, me të cilën kanë që të anulohet kontrata mbi dhurimin
Vr.nr.______, e datës 28.02.2003, e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Istog, e
lidhur në mes dhuratëdhënësit-tani të ndjerit E.D. isha nga fshati _____, Komuna
e _______, dhe dhuratëmarrësit N.D, nga fshati _________, Komuna _______,
si kontratë e rrëzueshme, dhe se e njëjta nuk prodhon kurrfarë efekti juridik, dhe
të vërtetohet se paditësit mbi bazën e trashëgimisë si trashëgimtar të rendit të dytë
ligjore të masës trashëgimore të të ndjerit-trashëgimlënësit E.D, janë
bashkëpronar me nga 1/5 të pjesëve ideale të paluajtshmërisë nga ngastra
kadastrale nr.____, dhe të detyrohet që paditësve-kundër të paditurve si
bashkëpronar në pjesët ideale t’iu njoh të drejtën e bashkëpronësisë”
I padituri-kundër paditësi ka paraqitur kundërpadi, kundër paditësve-kundër të
paditurve me të cilën ka kërkuar që të refuzohet kërkesëpadia e paditësve-kundër
të paditurve me të cilën kanë kërkuar që të anulohet kontrata mbi dhurimin
Vr.nr._____, të datës 28.02.2003, e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Istog, e
lidhur në mes dhuratëdhënësit-tani të ndjerit E.D. isha nga fshati _____, Komuna
e _______, dhe dhuratëmarrësit N.D, nga fshati _________, Komuna _______.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C.nr.146/06 i dt.19.06.2007
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësvekundër të paditurve dhe kundërpadisë së të paditurit-kundër paditësit, pas
shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se padia e
paditësve-kundër të paditurve është e bazuar, ndërsa kundërpadinë e të padituritkundër paditësit e ka refuzuar si të pabazuar, dhe ka vendosur:
“ANULOHET kontrata mbi dhurimin Vr.nr.______, e datës 28.02.2003, e
vërtetuar në Gjykatën Komunale në Istog, e lidhur në mes dhuratëdhënësit-tani
të ndjerit E.D. isha nga fshati _____, Komuna e _______, dhe dhuratëmarrësit
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N.D, nga fshati _________, Komuna _______, si kontratë e rrëzueshme, dhe se
e njëjta nuk prodhon kurrfarë efekti juridik.”
“II. VËRTETOHET se paditësit mbi bazën e trashëgimisë si trashëgimtar të
rendit të dytë ligjore të masës trashëgimore të të ndjerit-trashëgimlënësit E.D,
janë BASHKËPRONAR me nga 1/5 të pjesëve ideale të paluajtshmërisë nga
ngastra kadastrale nr.____, DETYROHET që paditësve-kundër të paditurve si
bashkëpronar në pjesët ideale t’iu njoh të drejtën e bashkëpronësisë”
“III. REFUZOHET kundërpadia e të paditurit-kundër paditësit me të cilën ka
kërkuar që të refuzohet kërkesëpadia e paditësve-kundër të paditurve me të cilën
kanë kërkuar që të anulohet kontrata mbi dhurimin Vr.nr._____, të datës
28.02.2003, e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Istog, e lidhur në mes
dhuratëdhënësit-tani të ndjerit E.D. isha nga fshati _____, Komuna e _______,
dhe dhuratëmarrësit N.D, nga fshati _________, Komuna _______.
“REFUZOHET kërkesëpadia e paditësve-kundër të paditurve me të cilën kanë
kërkuar që të vërtetohet se janë pronar të nga 1/5 pjesë ideale të patundshmërisë
të evidentuar në fletën poseduese nr.__, ZK _______, SI E PABAZUAR.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se i ndjeri E.D., ka qenë i lindur më 12
gusht 1912 dhe ka vdekur me 3 mars 2003, ka qenë i pa martuar dhe nuk ka pasur
trashëgimtarë të rendit të parë ligjor përveç vëllezërve dhe motrave nga martesa
e babait të tij me nënën e paditësve si dhe ka qenë pronar i tërë ngastrave sipas
fletës poseduese nr. 2, ZK _______ e në sipërfaqe prej 11.17,02 ha. Kontratën
mbi dhurimin e ka bërë në shtëpinë e tij ku edhe ka vënë gishtin në shenjë të
nënshkrimit në moshën 91 vjeç, ku pas jo plotë tri ditëve, me 3 mars 2003 edhe
ka vdekur. Në momentin e nënshkrimit pa prezencën e ekspertit – mjekut
neuropsikiatrisë, nuk ka ditur se çfarë pasoja do të kenë veprimet e tij përkatësisht
nuk ka qenë në gjendje ti kuptoj veprimet e tij. I ndjeri para vdekjes ka shprehur
dyshimin se do të helmohet, nuk ka pranuar të shkoj për shërim në spital sipas
propozimit të Dr. E. S., i është keqësuar gjendja shëndetësore dhe se çdo ditë
para vdekjes i është shfaqur seniliteti tek i njëjti, si dhe nga dokumentacioni
mjekësor në shkresat e lëndës e sipas raportit të ekspertëve është vërtetuar se
aftësia për të vepruar juridikisht në kohën kur E. D. nënshkroi kontratën ishte e
kufizuar.
Rrethanat kontestuese gjykata i ka provuar me deklarimin e paditësve dhe
dëgjimit të tyre, duke konstatuar se i ndjeri para vdekjes, e mu në shtëpinë e
babait të të paditurit, M. D., kishte deklaruar se pas vdekjes së tij tërë
patundshmërinë e tij, tani objekt i kontestit do t’ua lë vëllezërve dhe motrave,
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sepse për së gjalli nuk donte të shihte copëtimin duke vënë mezhdat në mes të
ngastrave.
Gjykata në bazë të ekspertizës së ekspertëve përkatës ka vërtetuar në tërësi
gjendjen psikike dhe çrregullimet psikike të ndjerit E. e të cilat kanë ndikuar në
aftësinë juridike për ta kuptuar rëndësinë dhe pasojat e veprimeve që i ka kryer
në kohën kur ai nënshkroi kontratën për faljen e tokës.
Gjykata në bazë të fakteve vendimtare dhe kësaj gjendje të vërtetuar faktike, nga
ekspertiza mjeko-ligjore e ekspertëve, të psikiatrisë dhe neurologjisë, ka
përfunduar se juridikisht në kohën (tempore acta) aftësia e veprimit e të ndjerit
ishte e kufizuar andaj janë plotësuar kushtet për rrëzueshmëri dhe anulim të
kontratës ngase sipas dispozitës së nenit 111 të LMD-së “kontrata anulohet dhe
është e rrëzueshme kur atë e ka lidhur pala me zotësi të kufizuar për të vepruar
gjatë lidhjes së saj”. Nga kjo që u tha, rezulton se Gjykata duke bërë zbatimin e
dispozitës materiale e cila u citua më lartë erdhi deri te përfundimi dhe qëndrimi
juridik se kërkesëpadia e paditësve në tërësi është e bazuar, andaj vendosi si në
pjesën I dhe II të dispozitivit të aktgjykimit me të cilin nën I ka anuluar kontratën
mbi dhurimin dhe nën II ka vërtetuar se paditësit mbi bazën e trashëgimisë si
trashëgimtarë të rendit të dytë ligjor të masës trashëgimore të ndjerit janë
bashkëpronarë me nga 1/5 të pjesëve ideale të patundshmërisë në ngastrat që
shtrihen dhe evidentohen në fletën poseduese nr. 2 ZK Llukavc i Begut, dhe si e
tillë kërkesëpadia është aprovuar në tërësi si e bazuar.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, AC.nr.340/07 i dt.05.09.2008
Gjykata e Qarkut në __________, me aktgjykimin e saj Ac.nr. _______të datës
05.09.2008 duke vepruar lidhur me ankesën e të paditurit N.(M.)D., të njëjtën e
ka aprovuar, ndërsa aktgjykimin e atakuar e ka ndryshuar dhe kërkesëpadinë e
paditësit e ka refuzuar si të pabazuar me të cilën kanë kërkuar që të anulohet
kontrata mbi dhurimin Vr.nr.390/03 e datës 28.02.2003, e vërtetuar në Gjykatën
Komunale në_________ e lidhur në mes të dhuratëdhënësit tani të ndjerit E. (D.)
D. dhe dhuratëmarrësit N.(M.) D. si kontratë e rrëzueshme dhe se e njëjta nuk
prodhon kurrfarë efekti juridik si dhe të vërtetohet se paditësit mbi bazën e
trashëgimisë si trashëgimtarë të rendit të dytë ligjor të masës trashëgimore të
ndjerit-trashëgimlënësit E. (D.) D. janë bashkëpronarë me nga 1/5 të pjesës ideale
të patundshmërisë në ngastra kadastrale nr.455/1 me kulturë shtëpi-ndërtesë në
sipërfaqe prej 0.00,35 ha, dhe ngastra tjera më afër të përshkruara në dispozitiv
të këtij aktgjykimi.
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Gjykata e Qarkut vlerëson se gjykata e shkallës së parë gabimisht e ka aplikuar
të drejtën materiale, aplikimin e rregullt të së cilës e vështron në bazë të detyrës
zyrtare, gjykata e shkallës së dytë konform nenit 365 al.2 të LPK-së, kështu që
në bazë të nenit 373 al.1 pika 4 të LPK-së aktgjykimi i atakuar është ndryshuar
dhe kërkesëpadia e paditësve është refuzuar.
Gjykata e Qarkut ka marrë këtë qëndrim se kontrata mbi faljen lidhet kur ekziston
vullneti i lirë i palëve kontraktuese i cili vullnet është shprehur në mënyrë të
caktuar edhe kur kontrata ka përmbajtjen e vet e cila është e mundshme dhe e
lejueshme. Nuk ka dyshim se në rastin konkret te kontrata mbi dhurimin e lidhur
me datë 28.02.2003 në mes të tani të ndjerit E.D. si dhuratëdhënës dhe N. D. si
dhuratëmarrës ekzistojnë të gjitha elementet e nevojshme të kontratës dhe në të
vërtetë ekziston pajtimi i vullnetit të lirë të palëve kontraktuese. Përmbajtja e
kontratës është e mundshme dhe e lejueshme dhe se e njëjta është e lidhur në
formën e përcaktuar me ligj.
Është fakt se dhuratëdhënësi në kohën e nënshkrimit të kontratës ka qenë i
moshës së shtyrë rreth 91 vjeçar, që do të thotë se ka qenë në gjendje shëndetësore
të dobët dhe se vazhdimisht ka pasur nevojë për mbikëqyrjen mjekësore. Mirëpo,
me provat e nxjerra kurrsesi nuk rezulton se dhuratëdhënësi ka vuajtur nga
sëmundja psikike siç rezulton nga arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës
së parë. Nga deponimi i dëshmitarëve M.M. përndryshe referent i Gjykatës
Komunale në _______, për vërtetimin e kontratave, Dr.S. L. dhe Dr.E. S., nga
Istogu, të cilët kanë bërë vizita mjekësore të ndjerit E. (dhuratëdhënësit) në vitet
e fundit, rezulton se i njëjti ka vuajtur nga sëmundjet e caktuara, por jo sëmundje
psikike dhe ka qenë i vetëdijshëm për veprimet e veta dhe për të është kujdesur
D.N. si dhuratëmarrës. Kjo gjykatës pati parasysh edhe mendimin e ekspertëve
të Neuropsikiatrisë dhe ekspertit të psikologjisë të cilët mendimin e vetë e kanë
dhënë pas vdekjes së dhuratëdhënësit e në bazë të deponimit të dëshmitarëve,
dokumentacionit mjekësorë e duke u bazuar në moshën e dhuratëdhënësit
konkludojnë se aftësia për të vepruar juridikisht në kohën kur dhuratëdhënësi e
nënshkroi kontratën ishte e kufizuar. Mirëpo, duke marrë parasysh raportet e
mëparshme të paditësve me dhuratëdhënësin të cilat nuk kanë qenë të mira dhe
raporti mes dhuratëdhënësit dhe dhuratëmarrësit i cili është kujdesur për tani të
ndjerin – dhuratëdhënësin, rezulton se i ndjeri në momentin e nënshkrimit të
kontratës mbi faljen ka qenë në gjendje të kuptoj rëndësinë e veprimeve të
ndërmarra që kontrata mbi faljen është shprehje e vullnetit të tij, prandaj sipas
qëndrimit të kësaj gjykate nuk janë përmbushur kushtet për anulimin e kontratës
mbi dhurimin, në kuptim të nenit 111 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve,
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ngase me rastin e lidhjes së kontratës nuk ka pasur mangësi sa i përket vullnetit
të palëve, çka dëshmon edhe personi zyrtar i cili e ka vërtetuar kontratën. Sipas
qëndrimit të kësaj gjykate, mendimi i ekspertëve të neuropsikiatrisë dhe
psikologjisë, i cili mendim bazohet në supozime pasi që është bërë pas vdekjes
së dhuratëdhënësit, gjykata e shkallës së parë nuk ka mundur ta mbështetë
vendimin e vetë pasi ky vendim bazohet në supozime. Prandaj kjo gjykatë duke
vlerësuar të gjitha provat veç e veç dhe në lidhshmërinë e tyre reciproke në
kuptim të nenit 8 të LPK-së, e duke pasur parasysh edhe ish raportet e paditësve
me dhuratëdhënësin të cilat nuk ishin të mira dhe ato me dhuratëmarrësin i cili
më së shumti është kujdesur për tani të ndjerin E. (dhuratëdhënësin) gjeti se
kërkesëpadia e paditësve është e pa bazuar. Meqenëse kërkesëpadia e paditësve
u deshtë të refuzohet, kërkesa e kundërpadisë paraqitet si jo lëndore për çfarë
arsye në këtë drejtim gjykata nuk gjeti si të nevojshme të jep arsye më të afërta.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev.nr.15/2009 i dt.02.05.2012
Gjykata Supreme, duke vendosur lidhur me revizionin e paditësve me
aktgjykimin e saj Rev.nr.15/2009 të datës 02.05.2012, ka ndryshuar aktgjykimin
e gjykatës së shkallës së dytë, ndërsa aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë
e ka lënë në fuqi.
Gjykata Supreme e Kosovës, vlerësimin e tillë të gjykatës së shkallës së dytë nuk
mund ta pranojë nga arsyeja se kur flitet për personin me zotësi të kufizuar për të
vepruar si rregull mendohet për personat e mitur të cilët këtë status e kanë sipas
Ligjit derisa të arrijnë moshën madhore. Mirëpo kur kemi të bëjmë me personat
e rritur dhe për shkak të gjendjes shëndetësore merret zotësia për të vepruar si
rregull në procedurën për marrjen e zotësisë së veprimit. Mirëpo janë situata të
shpeshta kur një person ka lidhur kontratë në kohën kur ende nuk i është marrë
zotësia e veprimit. Në këto rrethana vlerësohet se personi i cili ka lidhur kontratë,
në kohën e lidhjes së kontratës, a ka pasur zotësi për të vepruar, pa marrë parasysh
në atë se zotësia për të vepruar nuk i është marrë me vendim gjyqësor.
Në rastin konkret i ndjeri E. si dhuratëdhënës në momentin e lidhjes së kontratës
në fjalë për shkak të gjendjes së tij shëndetësore dhe moshës së shtyrë nuk ka
qenë në gjendje të kuptoj veprimet e tij dhe nuk ka pasur zotësi të nevojshme të
veprimit për lidhjen e kontratës mbi dhuratën. Fakti se i ndjeri E. rastin e lidhjes
së kontratës ka pasur zotësi të kufizuar të veprimit kanë vërtetuar ekspertë S.K.psikolog dhe R. H.- neuropsikiatër, nga raporti i të cilëve del përfundimi se tani
i ndjeri me rastin e lidhjes së kontratës ka qenë me aftësi të kufizuar të veprimit
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për shkak të gjendjes shëndetësore dhe moshës së shtyrë. Këtë fakt e vërteton
edhe dëshmitari M. M. i cili është referent për legalizime në Gjykatën Komunale
në Istog, nga deklarata e të cilit vërtetohet se i ndjeri E. me rastin e vërtetimit të
kontratës mbi dhuratën, duke marrë parasysh gjendjen e tij shëndetësore
dëshmitari në fjalë ka kërkuar që të merret mendimi i neuropsikiatrisë. I ndjeri E.
sipas deklaratës së këtij dëshmitari me rastin e legalizimit të kontratës nuk ka
lexuar kontratën dhe është deklaruar me gjeste duke lëvizur kokën.
Prandaj qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë se janë plotësuar kushtet
nga neni 111 të LMD-së për anulimin e kontratës në fjalë, Gjykata Supreme e
Kosovës i ka pranuar si të drejta dhe të ligjshme.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastit të përshkruar më lartë do të ishte se kontrata e lartpërmendur është
anuluar për mungesë të shprehjes së lirë të vullnetit ngase dhuratëdhënësi ka qenë
mentalisht i sëmurë, dhe për këtë aftësinë e veprimit e ka pasur të kufizuar, edhe
pse me këtë kontratë trashëgimtarëve tjerë që nuk janë dhuratëmarrës në tërësi iu
është mohuar e drejta e trashëgimit, e në veçanti trashëgimtarëve të
domosdoshëm, andaj edhe nga kjo bazë juridike ka pasur mundësi ligjore që
ligjërisht të kërkohet anulimi i kësaj kontrate mbi dhurimin.
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VII. FITIMI I PRONËSISË NGA NDARJA E PRONËS NË MES TË
TRASHËGIMTARËVE NË BAZË TË KONTRIBUTIT
Dispozita ligjore: Ligjit për Trashëgiminë i Kosovës ( LTK),neni 36 dhe 37
Neni 36 i Ligjit për Trashëgiminë i Kosovës
36.1. Pasardhësit e trashëgimlënësit që kanë bashkëjetuar me të, dhe që me
punën, fitimin e vet ose në ndonjë mënyrë tjetër i kanë ndihmuar në punë, kanë
të drejtë të kërkojnë që nga pasuria të veçohet pjesa që i përgjigjet kontributit të
tyre për shtimin e vlerës së saj, po qe se nuk e kanë bërë këtë më parë.
36.2. Pjesa e veçuar në këtë mënyrë nuk i takon pasurisë trashëgimore, prandaj
nuk merret parasysh në rastin e llogaritjes së pjesës së domosdoshme dhe as nuk
llogaritet në pjesën trashëgimore të trashëgimtarit.
36.3. E drejta nga paragrafi 1 i këtij neni realizohet vetëm me kërkesën e
autorizuesit. E drejta në paraqitjen e kërkesës pushon 5 vjet nga dita e hapjes së
trashëgimit.
Neni 37 Ligjit për Trashëgiminë i Kosovës
37.1. Bashkëshortit pasjetues dhe pasardhësve të trashëgimlënësit që kanë
bashkëjetuar me të njëjtën familje u takojnë sendet e shtëpisë që shërbejnë për
plotësimin e nevojave të tyre të përditshme, siç janë orenditë, mobilet, etj., por
jo edhe atëherë kur këto sende kanë vlerë të madhe.
37.2. Sendet e veçuara në këtë mënyrë nuk merren parasysh me rastin e
llogaritjes së pjesës së domosdoshme, as që i llogariten trashëgimlënësit në
pjesën trashëgimore të tij.
37.3. Personat nga paragrafi 1 i këtij neni fitojnë të drejtën e bashkëpronësisë
në pjesë të barabarta mbi sendet shtëpiake të veçuara.
Komenti për mënyrën e zbatimit të dispozitave të cituara më lartë
Si rëndom, në pajtim me nenin 171.1 Ligjit për Procedurën Jo Kontestimore
(LPJK), kur gjykata në procedurën trashëgimore konstaton se cilëve persona u
takon e drejta për trashëgim do t’i shpallë këta persona trashëgimtar me anë të
aktvendimit të vetë për trashëgim, ndërsa në kuptim të nenit 174.1 LPJK, në
aktvendimin për trashëgim gjykata urdhëron që pasi ai të bëhet i formës së prerë
duhet të bëhen regjistrimet e nevojshme në librin publik në pajtim me rregullat
për librin e tillë. Në këtë mënyrë trashëgimtarët e shpallur si të tillë përfundimisht
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realizojnë të drejtat e pronësisë në bazë të trashëgimit. Kjo zgjedhje ligjore është
e tillë, kur trashëgimtarët trashëgojnë masën trashëgimore të lënë nga
trashëgimlënësi, e cila pasuri ka qenë pronë e vetëm trashëgimlënësit. Zgjidhja
ligjore është pak sa më e komplikuar, kur pasardhësit e trashëgimlënësit që me
të kanë bashkëjetuar dhe me punën, fitimin e vetë ose në ndonjë mënyrë tjetër,
trashëgimlënësit i kanë ndihmuar në punë, që d.m.th., se me kontributin e tyre
është shtuar vlera e pasurisë trashëgimore. LTK në par. 1 të nenit 36, ka paraparë,
që në këtë situatë faktike, këta persona si trashëgimtarë kanë të drejtë të kërkojnë
që nga pasuria trashëgimore të veçohet pjesa që i përgjigjet kontributit të tyre për
shtimin e vlerës së saj, po qese nuk e kanë bërë këtë më parë, dhe sipas paragrafit
2 të këtij neni, pjesa e veçuar në këtë mënyrë nuk i takon pasurisë trashëgimore
prandaj nuk merret parasysh në rastin e llogaritjes së pjesës së domosdoshme dhe
as nuk llogaritet në pjesën trashëgimore të trashëgimtarit, e cila e drejtë në
paraqitjen e një kërkese të tillë pushon 5 vite nga dita e hapjes së trashëgimisë.
I njëjti regjim juridik, sipas nenit 37 të LTK-së, vlen edhe për sendet e shtëpisë
që shërbejnë për plotësimin nevojave të përditshme siç janë orenditë, mobilet etj.,
por jo edhe atëherë kur këto sende kanë vlerë më të madhe, fjala është për sendet
e shtëpisë ku kanë bashkëjetuar bashkëshorti pasjetues dhe pasardhësit e
trashëgimlënësit që kanë jetuar në të njëjtën familje.
Trashëgimtari që me punën e fitimin e vet ose me ndonjë mënyrë tjetër e ka
ndihmuar në punë trashëgimlënësin, kërkesën për veçimin e këtij kontributi për
shtimin e vlerës në masën trashëgimore mund ta paraqet me rastin e hapjes së
trashëgimit në procedurën trashëgimore dhe nëse nuk ka asgjë kontestuese rreth
një kërkese të tillë gjykata trashëgimore me aktvendimin për trashëgimin mund
ta veçoj këtë kontribut të këtyre trashëgimtarëve të përshkruar më lartë në të cilin
të njëjtit e fitojnë edhe të drejtën e pronësisë. Mirëpo, në praktikën gjyqësore
shumë rrallë ndodhë një gjë e tillë, nga se si zakonisht, në këtë rast gjykata
trashëgimore, këta trashëgimtarë në kuptim të nenit 166 dhe 169 të LPJK-së i
udhëzon, që në procedurën kontestimore apo administrative, të vërtetojnë
saktësinë e pretendimit të tyre, natyrisht më parë duke e ndërprerë procedurën e
mëtutjeshme trashëgimore.
Kush mund të jenë në fakt këta persona që kanë të drejtën e paraqitjes së një
kërkese të tillë. Ata mund të jenë trashëgimtarët testamental dhe trashëgimtarë
ligjorë: fëmijët e trashëgimlënësit, të adoptuarit e tij, dhe pasardhësit e tyre,
bashkëshorti, prindërit, vëllezërit e motrat dhe pasardhësit e tyre, gjyshi, gjyshja
dhe pasardhësit e tyre, si dhe bashkëshorti martesor nëse martesa ka zgjatur një
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kohë të gjatë dhe që ka pushuar me vdekjen e trashëgimlënësit me kusht të jenë
plotësuar prezumimet për vlefshmërinë e martesës. (neni 39,40 dhe 41 të Ligjit
për Familje të Republikës së Kosovës)
Rasti 56: Vërtetim i kontributit në bashkësi familjare dhe anulim i pjesshëm i
kontratës për mbajtje të përjetëshme
Përshkrimi i rastit
Në rastin i cili do të elaborohet më poshtë, paditësi i parë, ka kërkuar që të
vërtetohet se ai në bazë të kontributit në bashkësinë familjare është
bashkëpronarë me 1/3 e pjesës ideale të paluajtshmërisë kontestuese e cila
evidentohet si ngastër nr.P-71813068-08522 sipas fletës poseduese nr. _______
ZK _______ në sipërfaqe prej 2081 m2, dhe që pjesërisht të anulohet kontrata
mbi mbajtjen e përjetshme e vërtetuar në Gjykatën Komunale në _______ Ov.nr.
_______datë 20.04.1990, e lidhur në mes të ndjerëve A. F. dhe A. F. si marrës
të ushqimit, dhe të paditurit S. F. si dhënës të ushqimit, vetëm për pjesën prej 2/3
të ngastrës nr. P-71813068-08522. Pastaj, me parashtresë është kërkuar, lëshimi
i masës së përkohshme të sigurimit në të cilën është theksuar se paditësit, deri në
muajin gusht të vitit 1973, së bashku me të atin e tyre kanë jetuar në bashkësi
familjare. Paluajtshmërinë lëndore e kanë blerë gjatë viteve 1969, me kontratën
e shitblerjes, ku blerës ka qenë i ati i ndërgjyqësve sipas zakoneve që kanë
mbretëruar në atë kohë. Mirëpo, paluajtshmëritë lëndore nuk i ka blerë i ati vetëm
me mjetet e tija, por kanë kontribuar edhe paditësit, ku ndër të tjera përmend edhe
kredinë në shumë prej 400.000,00 dinarë të atëhershëm, në mënyrë që çmimi të
paguhet në tërësi dhe ka konsideruar se kontributi i tij është 35% dhe ka të drejtë
në 1/3 të pjesës ideale nga paluajtshmëria lëndore.
Edhe paditësi i dytë ka kërkuar që të vërtetohet se edhe ai në bazë të kontributit
në bashkësinë familjare është bashkëpronar në 1/3 pjesë ideale të ngastrës
kadastrale lëndore dhe që pjesërisht të anulohet kontrata e lartë përmendur mbi
mbajtjen e përjetshme. Një pjesë të këtyre ngastrave ndërgjyqësit i kanë ndarë
fizikisht dhe secili në pjesën e tij ka ndërtuar shtëpinë familjare me detaje të tjera
të përshkruara si në arsyetimin e aktgjykimit të atakuar. Konsideron se, babai i
paditësve për arsye të pa njohura derisa paditësit kanë qenë në punë në botën e
jashtme, ka lidhur kontratë me të paditurin, për mbajtje të përjetshme. Babai i
ndërgjyqësve, nuk ka mundur të disponoj me ngastrën kadastrale nr. _______,
sepse e njëjta nuk ka qenë pronësi e tij, sepse është fituar me kontributin e
përbashkët këtu të paditësve dhe të njëjtit derisa ka zgjatur bashkësia familjare
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dhe në bazë të marrëveshjes ajo është dashur që më vonë të ndahet në mes të
ndërgjyqësve në tri pjesë të barabarta.
Për këto arsye, që të dy paditësit kanë kërkuar që të vërtetohet se në bazë të
kontributit në bashkësi familjare janë bashkëpronar secili nga 1/3 pjesë ideale të
ngastrës nr. ______________ sipas fletës poseduese nr. _______ ZK _______ në
sipërfaqe prej 2081 m2, duke kërkuar që këtë të drejtë të obligohet i padituri që
paditësve të ua njeh, dhe të njëjtën ngastër t’ua dorëzoj në disponim dhe
shfrytëzim të lirë, si dhe që të anulohet kontrata mbi mbajtjen e përjetshme e
vërtetuar në Gjykatën Komunale në _______ Ov.nr. _______datë 20.04.1990, e
lidhur në mes të ndjerëve A. F. dhe A. F. si marrës të ushqimit, dhe të paditurit
S. F. si dhënës të ushqimit, vetëm për pjesën prej 2/3 të ngastrës nr. P______________. Të dy paditësit kanë propozuar që kjo gjykatë të caktoj masën
e përkohshme të sigurimit të ndalimit të tjetërsimit me arsyetim se me kontributin
e paditësve është fituar paluajtshmëria kontestuese, së bashku me kontributin e
babait të tyre tani të ndjerë A. F.
I padituri me kundërpadi përmes të autorizuarit të tij, ka kërkuar që të vërtetohet
se ai në bazë të trashëgimisë, pas vdekjes së A. F. është pronar në 1/6 e pjesës
ideale të ngastrës kadastrale nr. _______sipas Fletës Poseduese nr. _______ ZK
_______, e krejt kjo për shkak se me aktvendimin e trashëgimisë T.nr. _______të
datës 29.12.2004 është konstatuar se vetëm i padituri si bir i trashëgimlënësit A.
F. është shpallur trashëgimtar, në tërë pasurinë e paluajtshme të lënë nga ana e
trashëgimlënësit.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C.nr.872/12 datë 20.11.2012.
Gjykata e shkallës së parë ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësve dhe
ka vërtetuar se paditësit në bazë të kontributit në bashkësi familjare janë
bashkëpronar secili nga 1/3 pjesë ideale të ngastrës nr.P-______________sipas
fletës poseduese nr. _______ ZK _______ në sipërfaqe prej 2081 m2, dhe është
obliguar i padituri që paditësve këtë të drejtë të ua njeh, dhe të njëjtën ngastër
t’ua dorëzoj në disponim dhe shfrytëzim të lirë. Po ashtu e njëjta gjykatë, ka
anuluar kontratën mbi mbajtjen e përjetshme të vërtetuar në Gjykatën Komunale
në _______ Ov.nr. _______datë 20.04.1990, e të lidhur në mes të ndjerëve A.
F. dhe A. F. si marrës të ushqimit, dhe të paditurit S. F. si dhënës të ushqimit,
vetëm për pjesën prej 2/3 të ngastrës nr. P-______________. Kurse ka refuzuar
si të pa bazuar kërkesën e kundërpadisë së të paditurit që të vërtetohet se i padituri
në bazë të trashëgimit pas vdekjes së të ndjerit A. F., është pronar në pjesën ideale
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prej 1/6 të ngastrës nr. _______e evidentuar sipas fletës poseduese nr. _______
ZK _______, e cila do të evidentohet në emër të tij në librat katastral në zyrën e
katastrit komunal në _______. Masa e sigurimit e caktuar me aktvendimin e të
njëjtës gjykatë C.nr. _______datë 29.01.2009 mbetet akoma në fuqi deri në
plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi.
Kjo gjykatë ka vendosur në këtë mënyrë me arsyetimin si vijon:
Gjykata e shkallës së parë pas administrimit dhe vlerësimit të provave ka
vërtetuar gjendjen faktike se, ndërgjyqësit janë vëllezër nga babai A. dhe nëna
A. I ndjeri A. i cili ka vdekur më 25.11.1998, përpos djemve këtu ndërgjyqës, ka
pasur edhe dy vajza. Bashkësia familjare e tyre ka zgjatur deri në vitin 1975 të
cilën e kanë ndarë, ashtu që I dhe A. kanë formuar familje të veçanta, ndërsa djali
më i ri S. ka mbetur që të jetoj me prindërit.
Sipas certifikatës së Drejtorisë për Marrëdhënie Pronësoro Juridike Gjeodezi dhe
Kadastër nr. _______ të datës 03.09.2003, është vërtetuar nga gjykata se, sipas
kontratës mbi shitblerjen Leg.nr. _______të datës 27.11.1969, ngastrat
kadastrale nr. _______ dhe _______i ka blerë A. Xh. F. sipas fletës poseduese
nr. _______ZK _______, kurse më vonë në bazë të kontratës mbi mbajtjen e
përjetshme Leg.nr. _______të datës 20.09.1990, ngastra kadastrale nr.
_______në sipërfaqe prej 20,81 ari dhe ngastra kadastrale nr. _______në
sipërfaqe prej 6,10 ari ka kaluar në pronësi të birit të tij S. F. nga Prizreni.
Në bazë të kontratës mbi mbajtjen e përjetshme, të legalizuar nga ana e Gjykatës
Komunale në Prizren, Leg.nr. _______datë 20.04.1990, është vërtetuar se e njëjta
është lidhur në mes të A. ( Xh.) F. e A.( H.) F. si marrës të mbajtjes dhe S. ( A.)
F. si dhënës i mbajtjes. Lëndë e kontratës ka qenë paluajtshmëria - ngastra nr.
_______në sipërfaqe prej 0.20,81 ha, dhe ngastra nr. 8523 në sipërfaqe prej
0.6,10 ha fleta poseduese nr. _______ZK _______. Sipas aktvendimit të
Gjykatës Komunale në_______T.nr. _______të datës 29.12.2004, gjykata ka
vërtetuar se pas vdekjes së të ndjerit A. në ngastrën kadastrale nr. _______është
shpallur si trashëgimtar ligjor i biri i trashëgimlënësit I. F.
Paditësit me padi kanë pretenduar që të vërtetohet se paluajtshmëria lëndore është
blerë gjatë kohës së ekzistimit të bashkësisë familjare të ndërgjyqësve. Se
paluajtshmëria lëndore është blerë gjatë kohës së ekzistimit të bashkësisë
familjare, e kanë vërtetuar edhe dëshmitarët V. Z. dhe L. F. Nga deklaratat e tilla
është vërtetuar edhe fakti se prindërit e ndërgjyqësve kanë mbetur të jetojnë tek
i padituri S. i cili është kujdesur për ta, dhe se paditësit I. dhe A. nuk janë
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interesuar për prindërit, të cilët kanë vdekur në shtëpinë e të paditurit S. i cili i ka
bartur edhe shpenzimet në lidhje me varrimin e tij.
Nga gjykata e shkallës së parë është vërtetuar se paluajtshmëria kontestuese është
blerë në vitin 1969, kur ndërgjyqësit kanë jetuar në bashkësi, dhe se në këtë blerje
kanë marr pjesë me mjete të përbashkëta paditësit I. dhe A. dhe babai i tyre A.
tani i ndjerë. Kjo paluajtshmëri më vonë është regjistruar në emër të ndjerit A., i
cili së bashku me bashkëshorten e tij A. në vitin 1990, kanë lidhur kontratë mbi
mbajtjen e përjetshme me djalin më të ri S. Sipas gjykatës, meqë është vërtetuar
se kjo paluajtshmëri është fituar gjatë kohës së ekzistimit të bashkësisë familjare
të paditësve dhe të atit të tyre A, dhe pjesa e tyre e fituar në mënyrë të barabartë
me tani të ndjerin A nuk ka mundur që në momentin e lidhjes së Kontratës mbi
mbajtjen e përjetshme, të disponohet, sepse e njëjta ka qenë pronësi e përbashkët
e paditësve dhe e babait të tyre. Si posedues në evidencën kadastrale është
regjistruar babai i tyre si kryefamiljar, ndërsa si prind i ndërgjyqësve nuk ka
mundur që të disponoj me tërë paluajtshmërinë e cila ka qenë lëndë e kontratës
mbi mbajtje të përjetshme, por vetëm me pjesën prej 1/3, kështu që gjykata e ka
anuluar kontratën e tillë në pjesën prej 2/3 dhe e ka lënë në fuqi pjesën prej 1/3
pjesë ideale, e cila do t’i takonte babait të tyre sipas fitimit në bashkësinë
familjare. Gjithashtu, edhe masën e sigurisë e ka lënë në fuqi deri në
plotfuqishmërinë e kësaj procedure.
Këtë gjendje faktike, Gjykata e shkallës së parë e ka bazuar në dispozitat e nenit
326 dhe 327 të Ligjit mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare si dhe nenit 453
në lidhje me nenin 452 par. 1 të LPK-së, dhe ka vendosur si në dispozitivin e
aktgjykimit të atakuar.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac.nr.483/2013 datë 14.11.2016.
Në këtë çështje, Gjykata e Apelit, si gjykatë e shkallës së dytë, me aktgjykimin
Ac.nr. 483/2013 të datës 14.11.2016, duke vendosur lidhur me ankesën e të
paditurit S. F., të njëjtën e ka aprovuar si të bazuar, aktgjykimin e ankimuar e ka
ndryshuar duke refuzuar në tërësi si të pabazuar, kërkesëpadinë e lartë
përmendur të paditësve.
Sipas Gjykatës së Apelit, në situatën konkrete gjykata e shkallës së parë ka
administruar provat dhe ka vërtetuar gjendjen faktike se, ndërgjyqësit janë
fëmijët e të ndjerëve A. dhe A. F., të cilët me datën 20.04.1990, me të birin e tyre
S. F. si dhënës i mbajtjes, kanë lidhur kontratë për mbajtjen e përjetshme, e i cili
tani është i paditur. Kontratën e tillë e kanë legalizuar në Gjykatën Komunale në
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Prizren Leg.nr. 1579/90, ku lëndë e kontratës kanë qenë paluajtshmëritë, vreshtat
e klasës së tretë në vendin e quajtur “Tusus” me sipërfaqe prej 0.20,81 ha, parcela
kadastrale 8522/1, në të cilën janë ndërtuar shtëpitë, parcela kadastrale nr.8523
me sipërfaqe prej 0.06,10 ha, të dyja sipas fletës poseduese nr.5946 ZK-Prizren,
të cilat janë blerë në bashkësi, deri sa prindërit kanë qenë gjallë dhe se
kryefamiljari ka qenë ati i tyre A. F. i cili ka qenë i regjistruar si pronarë i krejt
pasurisë së paluajtshme, por kontributin më të madh për pasurinë e blerë e ka
dhënë paditësi I., i cili ka qenë në marrëdhënie pune dhe ka marrë kredi.
Gjykata e Apelit e Kosovës, nuk e aprovon vlerësimin juridik të gjykatës së
shkallës së parë, për shkak se në këtë gjendje të vërtetuar faktike nga ana e
gjykatës së shkallës së parë, gabimisht është zbatuar e drejta materiale.
Në situatën konkrete, gjykata e shkallës së parë, gabimisht ka vlerësuar kur e ka
aprovuar kërkesëpadinë e paditësve, në bazë të kontributit në bashkësinë
familjare dhe kur ka anuluar kontratën mbi mbajtjen e përjetshme në pjesën prej
2/3 të ngastrës kadastrale nr. P-71813068-08522-1 fleta poseduese nr. 10785 ZK
Prizren, dhe ka refuzuar si të pa bazuar kundërpadinë e të paditurit, ndërsa masën
e sigurimit të caktuar më parë, e ka lënë në fuqi deri në plotfuqishmërinë e kësaj
procedure me detaje të tjera të përshkruara më gjerësisht në dispozitivin e
aktgjykimit të atakuar. Kjo arsyetohet me faktin se paditësit me të paditurin
përkatësisht babanë e tyre A., e kanë ndarë bashkësinë familjare qysh në vitin
1973 dhe secili prej ndërgjyqësve e ka marr pjesën e vet. Lidhja e kontratës për
mbajtje të përjetshme nga ana e prindërve të ndërgjyqësve, me djalin e vogël S.
këtu i paditur, është bërë më datë 20.04.1990, dhe se njëjta kontratë është
vërtetuar në Gjykatën Komunale në Prizren, me nr.Leg.nr. 1579/90, ndërsa siç
dihet në kontratën për mbajtje të përjetshme nuk ka pjesë të domosdoshme. Në
anën tjetër, ndarja fizike nëse është bërë siç thuhet në katër pjesë të barabarta dhe
atë në muajin gusht 1973 e njëjta pas një viti nuk mund të atakohet. Pastaj,
anulimi i kontratës për mbajtje të përjetshme, duke u arsyetuar me kontributin e
paditësve ku bën pjesë edhe kontributi i të ndjerit A. tani nuk mund të ketë efekt.
Prandaj, në kuptim të arsyetimeve të sipër cekura, Gjykata e Apelit vlerësoi se,
kërkesëpadia e paditësve është e pa bazuar, meqë sipas dispozitës së nenit 105
al. 1 të Ligjit mbi Trashëgiminë i datës 30.12.1974, parashihet se “Kontrata me
të cilin një kontraktues obligohet të ushqej për tërë jetën kontraktuesin tjetër, ose
ndonjë person të tretë, e në të cilën kontraktuesi tjetër deklaron se i lënë tërë
pasurinë e tij ose një pjesë të saj si trashëgim, nuk është kontratë mbi
trashëgiminë, por kontratë mbi tjetërsimin me shpërblim të gjitha sendeve të
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paluajtshme, që i takojnë ushqim marrësit, në kohën e lidhjes së kontratës, ose
një pjesë të caktuar të këtyre sendeve, dorëzimi i të cilave ushqim dhënësit i është
shtyrë gjerë me vdekjen e ushqim marrësit (kontrata mbi ushqimin e
përjetshëm)”.
Pastaj, sipas dispozitës së nenit 105 al. 4 e të njëjtit Ligj parashihet se “Kontrata
mbi ushqimin e përjetshëm duhet të përpilohet me shkresë dhe të legalizohet nga
gjykata, ndërsa me dispozitën e nenit 15 al. 5 parashihet se në rastin e legalizimit
gjyqtari do të lexoj kontratën dhe do t’iu tregoj kontraktuesve pasojat e kontratës.
Në rastin konkret Gjykata e Apelit vlerëson se kontrata mbi mbajtjen e
përjetshme në mes të tani të ndjerëve A. F. dhe A.F. si marrës të mbajtjes dhe të
paditurit S. F. si dhënës të mbajtjes është lidhë në formë dhe procedurë të
paraparë ligjore.
Sipas dispozitës së nenit 46 al. 1 të LMD-së, në mënyrë eksplicite është
përcaktuar se “detyrimi kontraktues mund të përbëhet nga dhënia, bërja, mos
bërja ose durimi” ndërsa në dispozitën e nenit 46 al. 2 të LMD-së, thuhet se
objekti i detyrimit duhet të jetë i mundshëm, i lejueshëm, i caktuar respektivisht i
caktueshëm”.
Në anën tjetër përveç detyrimit nga kontrata, gjykata vlerëson se edhe baza e
kontratës është në pajtim me dispozitën e nenit 51 të LMD-së ku përcaktohet se
secili detyrim kontraktues duhet të ketë bazë të lejueshme”, ndërsa në al. 2 të
nenit 51 parashihet se baza është e pa lejueshme, po qe se është në kundërshtim
me parimet e rregullimit shoqëror (rendit juridik të përcaktuar në Kushtetutë me
dispozitat e dhunshme dhe rregullat e moralit....).
Gjykata e Apelit gjen se sipas dispozitave nga neni 67 al. 1 të LMD-së,
“përcaktohet se lidhja e kontratës nuk i nënshtrohet asnjë forme, përveç nëse me
ligj është caktuar ndryshe”, ndërsa për Kontratën mbi mbajtjen e përjetshme,
përveç formës e njëjta është dashur që të kalohet në procedurë gjyqësore-jo
kontestimore për tu trajtuar si valide. Me dispozitën e nenit 67 al. 2 të LMD-së,
përcaktohet se “kërkesat nga ligji që kontratat të lidhet në një formë të caktuar
vlen edhe për të gjitha ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme të kontratës”. Në
rastin konkret asnjë ndryshim i mëvonshëm nuk ka ndodhë si në formën me të
cilën është lidhur kontrata mbi mbajtjen e përjetshme.
Sipas Gjykatës së Apelit, kontrata mbi mbajtjen e përjetshme, është kontratë
formale dhe e njëjta i nënshtrohet rregullave formale si për lidhjen e saj ashtu
edhe për ndryshimin si dhe për anulimin e saj.
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Në rrjedhojë të kësaj që u tha më lartë, sipas dispozitës së nenit 108 al.1 të Ligjit
mbi Trashëgiminë i datës 30 dhjetor1974, përcaktohej se palët kontraktuese
mund të zgjedhin me marrëveshje kontratën mbi ushqimin e përjetshme dhe pasi
të ketë filluar ekzekutimi i saj”, ndërsa në al. 2 të të njëjtit nen përcaktohet se në
qoftë se sipas kontratës mbi mbajtjen e përjetshme kontraktuesit bashkëjetojnë
dhe marrëdhëniet e tyre çrregullohen në atë masë sa që bashkëjetesa bëhet e pa
durueshme, secila palë mund të kërkoj nga gjykata zgjidhjen e saj.
Në rastin konkret asnjëra nga palët kontraktuese nuk ka kërkuar zgjidhjen e
kontratës derisa marrësit e mbajtjes kanë qenë në jetë. Gjithashtu, edhe dispozita
e nenit 108 al.3 e Ligjit mbi Trashëgiminë i vitit 1974, e bënë gjykatën të vlerësoj
se në rastin konkret pretendimet e palëve ndërgjyqëse, me asnjë provë bindëse të
argumentuar nuk mund të kenë asnjë efekt formal juridik të drejtpërdrejtë mbi
validitetin e kontratës, pasi që validiteti i kontratës mund të ndryshohet vetëm me
marrëveshjen e palëve, apo me vendimin e gjykatës. Edhe dispozita e nenit 103
al.1 e LMD-së, i vitit 1978, përcakton se kontrata që është në kundërshtim me
parimet e përcaktuara me kushtet e rregullimit shoqëror, me dispozitat e
detyrueshme apo me moralin është nulë, në qoftë se qëllimi i rregullës së shkelur
nuk përcjell ndonjë sanksion tjetër apo në qoftë se ligji në rastin e caktuar nuk
parashikohet diçka tjetër, ndërsa me dispozitën e nenit 111 të LMD-së,
parashihet se kontrata është e rrëzueshme kur e ka lidh pala me zotësi të kufizuar
për të vepruar, kur gjatë lidhjes së saj ka pasur të meta në pikëpamje të vullnetit
të palëve, si dhe kur kjo gjë është caktuar me këtë ligj ose me dispozitë të veçantë.
Në rastin konkret, pretendimet e paditësve për anulimin e pjesshëm të kontratës
për mbajtje të përjetshme duke dhënë arsyet se, ngastra kontestuese është blerë
me kontributin e përbashkët gjatë bashkësisë familjare, janë e pa bazuara dhe e
të pa qëndrueshme, kështu që Gjykata e Apelit kërkesën për anulim të kontratës
e trajton në kuptim të dispozitave për rrezueshmërinë e kontratës - anulimit për
shkaqe relative pasi që është e njohur se, lënda edhe baza e kontratës janë shkaqe
për të cilat mund të kërkohet anulimi sepse kontratën e bëjnë absolutisht nule,
ndërsa vullneti dhe zotësia e veprimet janë shkaqe të cilat kontratën e bëjnë
relativisht nulë.
Asnjërën prej këtyre kushteve sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, palët
paditëse nuk kanë arritur që ta argumentojnë, e aq më pak se të ndjerit A. F. me
rastin e lidhjes së Kontratës mbi mbajtjen e përjetshme, i ka munguar vullneti për
lidhjen e saj.
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Përveç theksimeve të sipër cekura, në këtë rast gjykata vlerëson se, kërkesëpadia
duhet të refuzohet si e pa bazuar për shkak të parashkrimit pasi që gjykata e ka
vlerësua kërkesën e cila i referohet kontratave të rrëzueshme, ku në LMD
parashihet afati i parashkrimit. Kjo përcaktohet me dispozitën e nenit 117 al. 1 të
LMD-së, ku thuhet se “e drejta për të kërkuar anulimin e rrëzueshmërisë së
kontratës pushon me skadimin e afatit prej 1 viti nga data kur të jetë ditur shkaku
i rrëzueshmërisë respektivisht i pushimit të dhunës”, ndërsa në al. 2 të të njëjtit
nen, përcaktohet se, kjo e drejtë në çdo rast pushon me skadimin e afatit prej 5
viteve nga data e lidhjes së kontratës.
Në rastin konkret kanë kaluar të dy afatet edhe afati një vjeçar edhe afati pesë
vjeçar sepse marrësi i mbajtjes sipas certifikatës së vdekjes ka vdekur më 25
nëntor 1998, ndërsa padia është paraqitur në gjykatë më datën 05.01.2004, pra,
pas pesë vitesh.
Edhe përkundër pretendimeve të paditësve, për kontributin e dhënë në krijimin e
paluajtshmërisë e cila është objekt kontesti, të njëjtit me asnjë provë valide nuk
e kanë argumentuar këtë. Mirëpo, edhe sikur kjo të mbulohej me prova, gjendja
faktike nuk mund të ndryshoj, pasi që kontrata mbi mbajtje të përjetshme është
në fuqi dhe çdo veprim pas skadimit të afatit të parashkrimit për anulimin e një
kontrate të tillë, është pa efekt juridik.
Për shkak se aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të
dispozitave të procedurës kontestimore dhe për shkak të vërtetimit të rregullt dhe
të tërësishëm të gjendjes faktike e cila nuk vihet në dyshim me pretendimet
ankimore, por në këtë gjendje të vërtetuar faktike nga ana e gjykatës së shkallës
së parë, gabimisht është aplikuar e drejta materiale dhe për këtë arsye aktgjykimi
i atakuar është dashur të ndryshohet dhe të vendoset si në dispozitivin e këtij
aktgjykimi.
Me që kërkesë padia e paditësve, me këtë aktgjykim është refuzuar në tërësi,
Gjykata e Apelit vendosi që edhe masën e sigurimit të caktuar me Aktvendimin
C.nr.155/06 të datës 29.01.2009, ta anuloj.
Gjithashtu, duke u bazuar në faktin se paditësit e kanë humbur kontestin, atëherë
të njëjtit janë të obliguar në kuptim të dispozitave të nenit 465 par.2 lidhur m
nenin 452 të LPK-së, që të paditurit t’ia kompensojnë edhe të gjitha shpenzimet
procedurale të krijuara lidhur me këtë kontest dhe atë në emër të: pjesëmarrjes së
të autorizuarit në nëntë seanca gjyqësore shumën prej 900 €, për parashtresë 70
€, për ankesë 250 € dhe për taksë gjyqësore 80 €, të gjitha këto të specifikuara
nga i autorizuari i të paditurit dhe bazuar në tarifat e OAK-së.
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Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev.nr.21/2017 i datës 10.07.2017
Gjykata Supreme, duke vendosur lidhur me revizionin e paditësit-kundër të
paditurit me aktgjykimin e saj Rev.nr.21/2017 të datës 10.07.2017 të njëjtin e ka
pranuar si të bazuar, i ka prishur aktgjykimet e gjykatave të instancave më të
ulëta dhe çështjen e ka kthyer në rigjykim.
Gjykata Supreme e Kosovës në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se
konkludimi juridik i gjykatave të instancës më të ulët tani për tani nuk mundë të
pranohet, ngase për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës
kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, ka mbetur pa u
vërtetuar gjendja faktike në mënyrë të plotë, prandaj edhe janë anuluar
aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët dhe çështja i është kthyer gjykatës
së shkallës së parë në rigjykim.
Aktgjykimi i shkallës së dytë përmban shkelje thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore nga neni 182 par. 2 pika (n) të LPK-së, dhe ajo
konsiston në faktin se aktgjykimi i shkallës së dytë në arsyet e dhëna është i
paqartë dhe kontradiktor. Gjykata e shkallës së dytë konstaton se anulimi i
pjesshëm i kontratës mbi mbajtjen e përjetshme e lidhur tani në mes të ndjerëve
A. F. dhe A. F., në njërën anë si marrës i ushqimisë dhe këtu të paditurit S. F. si
dhënës i ushqimisë, kërkohet për arsye se ngastrat që kanë qenë objekt i
kontratës, janë krijuar me kontributin e përbashkët familjar dhe se marrësit e
ushqimisë nuk kanë mundur të disponojnë me paluajtshmëritë të cilat kanë qenë
objekt i kontratës. Gjykata e shkallës së dytë vlerëson se asnjëra nga palët
kontraktuese nuk ka kërkuar anulimin e kontratës derisa marrësit e ushqimisë
kanë qenë në jetë dhe se validiteti i kontratës mund të ndryshohet me marrëveshje
të palëve apo me vendim të gjykatës.
Njëherësh, gjykata e shkallës së dytë e trajton kontratën në fjalë në aspektin e
rrezueshmërisë së kontratës – anulimin për shkaqe relative si dhe në aspektin e
anulimit absolut të kontratës në fjalë. Në aspektin e shkaqeve relative të anulimit
të kontratës, gjykata e shkallës së dytë vlerëson se me rastin e lidhjes së kontratës
nuk ka munguar vullneti për lidhjes e saj. Kjo Gjykatë ka vlerësuar se paditësit –
kundër i padituri kanë humbur të drejtën të kërkojnë anulimin e kontratës, pasi
ka kaluar afati për anulimin e kësaj kontrate në bazë të nenit 117 al. 1 të LMDsë, pasi që kjo kontratë është lidhur më 25.11.1998, ndërsa padia është paraqitur
në gjykatë më 05.01.2004. Gjykata e shkallës së dytë njëherësh vërteton se me
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asnjë provë nuk është vërtetuar kontributi i paditëseve – kundër të paditurve për
krijimin e paluajtshmërive të cilat kanë qenë objekt i kontratës.
Nga kjo del se arsyetimi i aktgjykimit të shkallës së dytë është konfuz dhe i
paqartë, përkundër faktit së kërkesëpadia e paditësve ka qenë vërtetimi i të drejtës
së pronësisë në bazë të kontributit dhe anulimi i pjesshëm i kontratës mbi
mbajtjen e përjetshme, për shkak se marrësit e ushqimisë kanë disponuar me
pasurinë e cila është krijuar në bashkësitë familjare dhe me kontributin e
përbashkët të anëtarëve të bashkësisë familjare dhe se kërkesa e paditësit –
kundër paditurit nuk ka qenë anulimi i kontratës në fjalë për shkak të mungesës
së vullnetit, por kërkesa ka qenë anulimi për shkak të kontributit të paditësve –
kundër të paditurve. Prandaj, pretendimet e revizionit në këtë drejtim janë të
bazuara.
Kontrata mbi mbajtjen e përjetshme është kontratë me detyrime të dyanshme, me
ngarkesë dhe në lidhjen e saj marrin pjesë dy palët, dhënësi i ushqimisë dhe
marrësi i ushqimisë.
Duke marrë parasysh këtë, anulimi i kontratës, mund të shqyrtohet ndaj dy palëve
kontraktuese. Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar nulitetin
e kontratës në fjalë vetëm ndaj dhënësit të ushiqmisë këtu të paditurit – kundër
paditësit, pasi që marrësit e ushqimisë kanë vdekur. Mirëpo, pasi që këtë kontratë
e kanë mbijetuar palët në vend të marrësit të ushqimisë, është dashur që në
kontest të paraqiten të gjithë trashëgimtarët e marrësit të ushqimisë, pasi që
kontrata nuk mundë të anulohet ndaj njërës palë dhe të mbetët në fuqi ndaj palës
tjetër. Në këtë çështje juridike si palë ndërgjyqëse nuk janë përfshirë të gjithë
trashëgimtarët e marrësit të ushqimisë e që nga shkresat e lëndës vërtetohet se
marrësi i ushqimisë tani të ndjerët A. F. dhe A. F. kanë edhe dy vajza.
Pasuria e përbashkët e familjeve të mëdha paraqet një nga format e pronësisë së
përbashkët, ku ka kontribut secili anëtar i kësaj bashkësie dhe se pjesëtimin dhe
vërtetimin e pjesës së kontributit mund të bëjnë anëtarët e bashkësisë me
marrëveshje e nëse nuk ka marrëveshje, atëherë pjesëtimin e bënë gjykata duke
vërtetuar pjesën e kontributit secilit anëtarë të bashkësisë familjare. Në këtë
kontest kërkohet anulimi i kontratës mbi mbajtjen e përjetshme, për shkak se
objekt i kontratës kanë qenë paluajtshmëritë të cilat janë fituar në bazë të
kontributit të përbashkët të paditësve dhe se marrësit e ushqimisë nuk kanë
mundur të disponojnë në bazë të kontratës në fjalë me paluajtshmëritë të cilat
kanë qenë objekt i kontratës.
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Gjykata Supreme ka vlerësuar se gjykata e shkallës së parë në rigjykim duhet të
vërtetoj në mënyrë të drejtë pjesën e kontributit të paditësve në krijimin e pasurisë
së përbashkët familjare, duke vërtetuar me prova bindëse e veçmas duhet të
vërtetoj atë se paditësit a kanë prova materiale se kanë kontribuar në krijimin e
kësaj pasurie, sa është kontributi i tyre dhe sipas kërkesës së palës të administroj
provën me ekspertët përkatës ku do të jepet mendimi lidhur me kontributin e
paditësve në krijimin e pasurisë së përbashkët. Veçmas duhet të vërtetohet fakti
se a është realizuar ndarja e bashkësisë familjare dhe e pasurisë në vitin 1975 dhe
paditësve cila pjesë e pasurisë u ka takuar dhe a është realizuar kjo ndarje nëse
është realizuar a kanë mundur të disponojnë tani të ndjerët A. dhe A. F. me këtë
pasuri dhe se në këtë kontest duhet të përfshihen edhe trashëgimtarët e tjerë të A.
dhe A. F.. Pas administrimit të këtyre provave dhe vërtetimit të fakteve relevante
gjykata e shkallës së parë e me zbatimin e së drejtës materiale duhet të vendos
lidhur me kërkesëpadinë e paditësve si dhe kërkesën nga kundër padia.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Kërkesa e pasardhësve të trashëgimlënësit që kanë bashkëjetuar me të, dhe që me
punën e vet ose në ndonjë mënyrë tjetër i kanë ndihmuar në punë, që nga pasuria
trashëgimore të veçohet pjesa që i përgjigjet kontributit të tyre për shtimin e
vlerës së saj, po qe se nuk e kanë bërë më parë, mund të paraqitet:
1) Me rastin e hapjes së procedurës trashëgimore, por edhe
2) Në procedurën kontestimore në kontest të veçantë, kur këta pas ardhës janë
udhëzuar nga ana e gjykatës në procedurë jo kontestimore që të bëjnë një gjë të
tillë, ose edhe kur nuk janë udhëzuar për një veprim të tillë para fillimit të
procedurës trashëgimore, e munden edhe pas përfundimit të saj atëherë kur këta
persona në kuptim të nenit 178.2 dhe 179 të LPJK nuk janë të lidhur me
aktvendimin për trashëgimin.
Pjesa e kontributit të pas ardhësve të trashëgimlënësit në krijimin e pasurisë së
përbashkët familjare nuk supozohet vetëm pse ata kanë jetuar dhe punuar në
bashkësi familjare me trashëgimlënësin, por ajo duhet të vërtetohet me prova
bindëse formale dhe materiale, duke u vërtetuar saktë se sa është kontributi i atij
pas ardhësi të trashëgimlënësit pretendent për këtë të drejtë. Në këtë drejtim
mund të nxirret edhe prova e ekspertizës përkatëse. Në rastin konkret me rëndësi
vendimtare janë vërtetimi i saktë i faktit se kur është blerë patundshmëria
kontestuese, dhe deri kur paditësit me trashëgimlënësin kanë jetuar në një
bashkësi familjare, se me rastin e ndarjes së kësaj bashkësie familjare si që
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pretendon i padituri, a e kanë ndarë edhe pasurinë e përbashkët familjare në
përgjithësi dhe patundshmërinë kontestuese në veçanti, si dhe se në këtë bashkësi
familjare a ka pas edhe kontribuues tjerë në rritjen e pasurisë e cila tani na
paraqitet si pasuri trashëgimore e trashëgimlënësit. Deri sa të mos vërtetohen
këto fakte vendimtare, gjykata e shkallës së parë dhe e dytë, në këtë çështje
juridike nuk mund të marrin vendim të ligjshëm.
Rasti 57: Vërtetim e të drejtës së pronësisë në bazë të kontributit,
Përshkrimi i rastit
Paditësi S.Z ka paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë në bazë të kontributit,
kundër të paditurit F.Z, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se paditësit është
bashkëpronar në pjesën ideale prej 1/2 në ngastrën kadastrale nr.____, në vendin
e quajtur “__________”, me kulturë arë e klasit të V, në sipërfaqe prej 2.28.00
ha, dhe kulturë e arë e klasit të IV, në sipërfaqe prej 0.37.92 ha, dhe ngastra
kadastrale nr____, me kulturë arë e klasit të IV, në sipërfaqe prej 0.19.00 ha, të
evidentuara në fletën poseduese nr._____, ZK ________, në bazë të kontributit.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C.nr.37/2003 i datës 20.06.2003
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar dhe ka vendosur:
“REFUZOHET në tërësi kërkesëpadia e precizuar e paditësit S.Z, nga fshati
________, Komuna e ________, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se
paditësit është bashkëpronar në pjesën ideale prej 1/2 në ngastrën kadastrale
nr.____, në vendin e quajtur “__________”, me kulturë arë e klasit të V, në
sipërfaqe prej 2.28.00 ha, dhe kulturë e arë e klasit të IV, në sipërfaqe prej
0.37.92 ha, dhe ngastra kadastrale nr____, me kulturë arë e klasit të IV, në
sipërfaqe prej 0.19.00 ha, të evidentuara në fletën poseduese nr._____, ZK
________, në bazë të kontributit, SI E PABAZUAR.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se paluajtshmëria e cila është përshkruar
në dispozitiv të aktgjykimit evidentohet në librat e Shërbimit për Kadastër dhe
Gjeodezi të KK Lipjan, në emër të tani të ndjerit R. Z., përndryshe babait të
palëve ndërgjyqësore, se kjo paluajtshmëri është blerë nga tani i padituri dhe
babai i palëve ndërgjyqëse i ndjeri R. Z., pas shkëputjes së bashkësisë familjare
dhe ekonomike në mes të vëllezërve S., F. dhe V., e cila shkëputje e bashkësisë
familjare dhe ekonomike është fuqizuar me aktgjykim të plotfuqishëm të kësaj
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gjykate dhe se prej momentit të shkëputjes së bashkësisë familjare i padituri F.
ka jetuar së bashku me tani të ndjerin R. Z.. Babai i palëve ndërgjyqësore, dhe i
padituri gjatë kësaj kohe kanë arritur nëpërmes të shitjes së paluajtshmërisë së
tyre në fshatin Poturovc në sipërfaqe prej 1.40.00 ha, dhe me të hollat tjera që i
kanë huazuar e që më vonë i kanë paguar, të blejnë paluajtshmërinë e cila është
lëndë e këtij kontesti dhe se në këtë drejtim kontributi i paditësit S. Z. në blerjen
e kësaj paluajtshmërie me asnjë provë në këtë procedurë nuk është argumentuar.
Andaj për këto arsye gjykata edhe e ka refuzuar me aktvendim propozimin e të
autorizuarit të paditurit për dëgjimin e të paditurit në cilësinë e palëve në
procedurë.
Sipas dispozitave të nenit 20 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësorejuridike: “ e drejta e pronësisë fitohet nga vet ligji, në bazë të punës juridike dhe
trashëgimisë, gjithashtu e drejta e pronësisë fitohet edhe me vendim të organit
shtetëror në mënyrën dhe nën kushtet e përcaktuara me Ligj”. Meqenëse paditësi
me asgjë nuk ka mundë të argumentoi bazën e kërkesëpadisë lidhur me fitimin e
pronësisë në mënyrë të paraparë me dispozitat ligjore, nga ky shkak gjykata ka
refuzuar në tërësi si të pabazë kërkesëpadinë e tij.
Gjykata ka bërë edhe vlerësimin e thënieve tjera të palës paditëse në këtë
procedurë se ai me të ardhurat e tij që ka realizuar në botën e jashtme – Gjermani,
ka kontribuar në blerjen e paluajtshmërisë kontestuese dhe se me të ardhurat që i
ka realizuar i padituri si punëtor në Minierën e Goleshit kanë qenë të
pamjaftueshme që ky i fundit të mundë të blejë ndonjë paluajtshmëri, mirëpo të
gjitha këto nuk ishin me peshë që gjykata të vendos ndryshe nga vendimi i marrë
si në dispozitiv të aktgjykimit, duke pasur parasysh se faktet e këtilla në
procedurën e provave të administruara në gjykatë nuk janë argumentuar.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac.nr.612/2003 i datës 10.03.2005
Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë Ac.nr.612/2003 i datës
10.03.2005, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit dhe është vërtetuar
aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë.
Në arsyetim të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë theksohet se nga
shkresat e lëndës rezulton se paditësi dhe i padituri janë vëllezër dhe se nga
aktgjykimi i plotfuqishëm i Gjykatës Komunale në _________ C.nr. 169/76 i
datës 29.12.1976, rezulton se babai i palëve ndërgjyqësore R. Z., ka ushtruar padi
në këtë gjykatë kundër të bijve V. Z. dhe S. Z. ky i fundit tani si paditës, që të
dy nga fshati _________, për vërtetim të ndarjes fizike, ashtu që me këtë
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aktgjykim është vërtetuar se V. dhe S. Z. me anë të ndarjes fizike me paditësin –
babanë e tyre kanë bërë ndarjen e paluajtshmërisë. I padituri i parë V. Z., në emër
të pronësisë ka marrë paluajtshmërinë e evidentuar në listën poseduese nr. 22 ZK
_______, në sipërfaqe të tërësishme prej 1.79,17 ha, kurse i padituri i dytë S. Z.,
tani si paditës, paluajtshmërinë e cila evidentohet në të njëjtën fletë poseduese
ZK ________, në sipërfaqe të tërësishme prej 1.59,24 ha. Nga fleta poseduese
nr. 21 ZK ________, shihet se ngastra kadastrale nr. 175/2, në vendin e quajtur
“_______”, me kulturë arë e klasit të III, në sipërfaqe prej 0.05,78 ha, ngastra
kadastrale nr. 330 në vendin e quajtur “________” me kulturë arë e klasit V, në
sipërfaqe prej 2.28,00 ha, e njëjta parcelë, por me kulturë arë e klasit të IV, në
sipërfaqe prej 0.37,92 ha, dhe ngastra kadastrale nr. 330 në vendin e quajtur
“____________”, me kulturë arë e klasës së V, në sipërfaqe prej 1.08,75 ha, dhe
e njëjta parcelë, por me kulturë arë e klasit të IV, në sipërfaqe prej 0.19,00 ha,
evidentohen në emër të R. Z.. Në këtë paluajtshmëri paditësi kërkon që të
vërtetohet se është bashkëpronar në pjesën ideale prej ½ të këtyre ngastrave
kadastrale në bazë të kontributit.
Në bazë të kësaj gjendje faktike të vërtetuar, gjykata e shkallës së parë, drejtë ka
vepruar kur e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit, ngase paditësi me asnjë
provë nuk ka mundur të argumentoj bazën e kërkesëpadisë lidhur me fitimin e
pronësisë në bazë të kontributit siç ka kërkuar në kërkesëpadinë e precizuar me
datë 28.03.2003. Kjo paluajtshmëri është blerë nga babai i palëve ndërgjyqësore
tani i ndjeri R.Z. dhe në bazë të këtij veprimi juridik edhe paluajtshmëria
kontestuese është evidentuar në emër të blerësit. Pas shkëputjes së bashkësisë
familjare dhe ekonomike e cila është legalizuar me aktgjykim të plotfuqishëm të
Gjykatës Komunale në________, C.nr. 169/76, i padituri ka jetuar së bashku me
tani të ndjerin babanë e tij R. Z.. Në shkresat e lëndës nuk ka të dhëna se paditësi
së bashku me babanë kanë lidhur kontratë për blerjen e paluajtshmërisë e cila do
t’i jepte të drejtë në kërkesë për t’iu vërtetuar pronësia në bazë të kontributit, këto
thënie nuk vihen në dyshim e as me ankesë të palës paditëse, pasi që ankesës nuk
i është bashkëngjitur asnjë kundër provë se paditësi është pronar në ½ e
paluajtshmërisë të kërkuar si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. Përkitazi
më këtë janë dhënë arsye të drejta dhe të plota juridike të cilat i pranon edhe kjo
gjykatë. Këtë gjendje faktike gjykata e shkallës së parë e ka vërtetuar edhe në
bazë të dëgjimit të dëshmitarëve, si dhe daljes në vend shikim së bashku me
ekspertin e gjeodezisë R. D.
Thëniet ankimore e të autorizuarit të paditësit se aktgjykimi është marr me
shkelje qenësore të dispozitave kontestimore nga neni 354 al .1 dhe al 2 pika 7
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dhe 13 të LPK-së, kjo gjykatë i vlerësoi si të pabazuara, ngase dispozitivi nuk
është në kundërshtim me arsyetimin. Arsyetimi i dhënë nga gjykata e shkallës së
parë është i qartë dhe mbështetet në fakte relevante. Si i tillë përmban arsyetim
të mjaftueshëm dhe nuk është kontradiktor. Sa i përket pretendimeve ankimore
se gjykata e shkallës së parë nuk e ka përfillur propozimin që në cilësi të palës të
dëgjohet edhe paditësi dhe nga fjala e tij të vërtetoj në mënyrë të plotë dhe të
drejtë gjendjen faktike, kjo gjykatë i vlerësoi po ashtu si të pabaza, ngase kur
palët shërbejnë si mjet provues, roli i tyre është i ngjashëm me atë të dëshmitarit.
Kjo provë ka karakter subsidiar, sepse gjykata mund të përdor, por nuk është e
detyruar, sepse nga provat tjera në mënyrë bindëse është vërtetuar gjendja
faktike. Ky mjet provues nuk është i besueshëm sepse interesi personal i palëve
ndikon që ata të mos flasin gjithmonë të vërtetën. Pasi që nga deklaratat e
dëshmitarëve në mënyrë të mjaftueshme edhe bindëse është argumentuar se
paditësi me asgjë nuk ka mundur të argumentoj bazueshmërinë e kërkesëpadisë,
atëherë me të drejtë gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar kërkesën e paditësit
që në cilësi të palës të dëgjohet edhe paditësi.
Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, aktgjykimi ankimor është i bazuar në vërtetim
të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike dhe zbatim të drejtë të së drejtës
materiale, për të cilat u tha se gjykata e shkallës së parë ka paraqit arsye të
mjaftueshme. Prandaj, thëniet ankimore të autorizuarit të paditësit nga ky aspekt
u vlerësuan si të pabazuara. Këtë edhe nga fakti se bashkësia familjare është
ndarë qysh në vitin 1976 në bazë të aktgjykimit mbi pranimin dhe se paditësi
gjatë zhvillimit procedurës në Gjykatën Komunale në _______ lidhur me ndarjen
fizike nuk e ka kontestuar këtë ndarje as që ka potencuar se në blerjen e
paluajtshmërisë ai ka kontribuar më së shumti pasi që ka punuar në Gjermani. Po
ashtu edhe pas kësaj ndarje fizike paditësi nuk ka iniciuar në gjykatën kompetente
kontest sikurse tani që ka kërkuar. Prandaj edhe në këtë drejtim thëniet ankimore
të autorizuarit të paditësit janë të pabazuara.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev.nr.148/2005 i datës 23.05.2006
Me aktvendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës Rev.nr.148/2005 i datës
23.05.2006 është pranuar si i bazuar revizioni i paditësit, janë prishur aktgjykimet
e gjykatave të instancës më të ulët dhe lënda i është kthyer gjykatës së shkallës
së parë në rigjykim.
Në arsyetim të aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës theksohet se duke u
nisur nga kjo gjendje e çështjes, kjo gjykatë tani për tani nuk mundë të pranojë
një konkludim të tillë juridik të gjykatave të instancës më të ulët si të drejtë dhe
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të ligjshëm, ngase, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, aktgjykimi i gjykatës së
shkallës së parë është marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës
kontestimore, parashikuar nga neni 354 par. 2 pika 14 të LPK-së dhe si pasojë e
zbatimit të gabuar të së drejtës materiale nuk është vërtetuar gjendja faktike,
ndërsa aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është marrë me shkelje thelbësore
të dispozitave të procedurës kontestimore, të parashikuara nga neni 354 par. 2
pika 14 lidhur me nenin 365 par. 2 dhe 375 par. 2 të LPK-së, prandaj të dy
aktgjykimet e përmendura duhet të prishen.
Gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit e ka paraqitur vetëm
përmbajtjen e provave të administruara, por nuk ka dhënë vlerësimin e saj të
provave. Në seancën për shqyrtim kryesor të datës 20.06.2003, refuzon
propozimin e të autorizuarit të palëve ndërgjyqëse si të pa nevojshëm që palët
ndërgjyqëse të dëgjohen në cilësinë e palës, pa dhënë arsye pse është i
panevojshëm dëgjimi i tyre. Por, kërkesëpadia nuk mund të refuzohet vetëm për
shkakun se provat e administruara nuk ofrojnë një bazë të mjaftueshme për
vërtetimin e fakteve të nevojshme, atëherë gjykata është e detyruar t’i dëgjojë
palët ndërgjyqëse dhe pas një vlerësimi të duhur të deponimeve të tyre dhe të
provave të tjera administruara, t’i vërtetoj faktet e vërteta dhe në bazë të tyre të
gjykoj nëse kërkesëpadia është e bazuar apo jo. Në qoftë se pala nuk ka propozuar
prova tjera, gjykata e shkallës së parë nuk mund që duke iu referuar bindjes së
lirë gjyqësore, të refuzoj si të panevojshëm propozimin e palës për administrimin
e provave me anë të dëgjimit të palëve. Prandaj, aktgjykimi i tillë është përfshirë
me shkelje thelbësore të procedurës kontestimore nga neni 354 par. 2 pika 14 të
LPK-së, e cila është e natyrës absolute. Arsyetimi i aktgjykimit nuk përmban
arsye të mjaftueshme lidhur me faktet vendimtare që kanë të bëjnë me faktin se
paluajtshmëria kontestuese a është blerë me kontributin e përbashkët të anëtarëve
të bashkësisë familjare apo nga shitja e pasurisë e tani të ndjerit R. Z., babi i
ndërgjyqësve; a kanë qenë ndërgjyqësit në një bashkësi familjare në kohen kur
është blerë paluajtshmëria kontestuese dhe ndërgjyqësit a e kanë shkëputur dhe
kur e kanë shkëputur bashkësinë familjare.
Për arsyet e lartpërmendura, Gjykata Supreme e Kosovës i ka vlerësuar si të
bazuara thëniet e revizionit të paditësit që kanë të bëjnë me shkelje thelbësore të
procedurës kontestimore parashikuar nga neni 354 par. 2 pika 14 të LPK-së.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, qëndrimi i tillë i gjykatës së
shkallës së parë, tani për tani nuk mund të pranohet, për arsye se për shkak të
zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, gjendja faktike është vërtetuar në
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mënyrë jo të plotë sepse nuk janë vërtetuar faktet: se kur ka vdekur paraardhësi
– babi i ndërgjyqësve; çka ka lënë prej pasurisë; a është bërë shqyrtimi i pasurisë
së të ndjerit R.Z.; në qoftë se nuk është bërë shqyrtimi i pasurisë së të ndjerit R.
Z., në çfarë mënyre është bërë shfrytëzimi i asaj pasurie; në emër të kujt është
blerë paluajtshmëria kontestuese dhe me kontributin e kujt; nëse ekziston
kontrata mbi shitblerjen e pasurisë kontestuese në të cilën provë thirret i padituri,
atëherë duhet të urdhërohet i padituri të prezantoj në origjinal kontratën mbi
blerjen e pasurisë kontestuese, a është e lidhur kjo kontratë në mes tani të ndjerit
R. Z. dhe shitësit N. P. apo kontrata e lartpërmendur është lidhur në mes të ndjerit
R.Z. dhe të paditurit, si blerës dhe N. P., si shitës, kjo ngase paluajtshmëria
kontestuese sipas listës poseduese nr. 21 datë 15.01.2003 ZK ________
evidentohet në emër të tani të ndjerit R. Z., ndërsa i padituri gjatë tërë procedurës
thirret se paluajtshmëria kontestuese është pasuri e përbashkët e tij dhe babait të
tij; a ka ekzistuar mes anëtarëve të bashkësisë familjare të ndërgjyqësve një
marrëveshje e qartë se parcelat kontestuese janë blerë me kontributin e anëtarëve
të familjes dhe ato t’i takojnë vetëm ndonjërit prej anëtarëve të familjes apo si
pasuri e fituar me kontributin e anëtarëve të bashkësisë familjare u takon të gjithë
anëtarëve, sipas kontributit të tyre, në të cilin rast duhet të vërtetohet madhësia e
kontributit të çdo njërit pjesëmarrës me punën dhe me mjetet financiare në blerje.
Nëse gjykata gjen se pasuria kontestuese është pasuri e përbashkët e anëtarëve të
bashkësisë familjare, duhet të ketë parasysh se të gjithë anëtarët e bashkësisë
familjare në procedurë kontestimore për vërtetimin e së drejtës së pronësisë mbi
paluajtshmërinë kontestuese, a janë bashkëndërgjyqës unik në kuptim të nenit
201 par. 1 të LPK-së, prandaj duhet të vlerësohet se a duhet të rregullohet padia
ashtu që të përfshihen në anën e palës së paditur gjithë anëtarët e bashkësisë
familjare, të cilët kanë qenë të aftë për punë dhe në ndonjë mënyrë kanë
kontribuuar në fitimin e pasurisë së përbashkët familjare.
Gjykata e shkallës së parë është detyruar që në rigjykim t’i mënjanojë të metat e
cekura më lartë, me provat e nevojshme dhe me dëgjimin e palëve ndërgjyqëse
t’i vërtetoj të gjitha faktet vendimtare, nga vërtetimi ose mos vërtetimi i të cilave
varet zbatimi i drejtë i së drejtës materiale, pas vlerësimit të këtyre provave dhe
provave tjera eventuale dhe duke pasur parasysh edhe thëniet e revizionit, të
marrë një vendim të ligjshëm.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Edhe ky rast është bukur shumë i ngjashëm me rastin e më parmë, ku edhe këtu
nuk janë vërtetuar faktet me rëndësi vendimtare për gjykim të drejtë lidhur me
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kërkesëpadinë e paditësit për veçimin nga pasuria trashëgimore të asaj pjese që i
përgjigjet kontributit të tij në shtimin e saj, e të cilat janë të përmendura si më
lartë nga ana e Gjykatës Supreme. Përndryshe , ajo çka u tha më lartë si
përmbledhje lidhur me rastin e parë, në tërësi mund të thuhet edhe për rastin e
dytë.
Në rastin në vijim, do të pasqyrohet situata kur është vërtetuar e drejta e pronësisë
së trashëgimtarëve në bazë të kontributit, e gjykuar me aktgjykimin e shkallës së
parë, të dytë dhe të tretë.
Rasti 58: Vërtetim pronësie në bazë te trashëgimisë dhe ne bazë te kontributit
Përshkrimi i rastit:
Në lëndën C.nr.971/08, në Gjykatën Komunale në_________, sipas padisë së
paditësve A (M.) D., M.D., A.D., V.D., J.D. dhe K. D. nga fshati ________,
kundër të paditurve P. (M.) D. N.(N.)D., S.(N.)D. dhe P.(N.)D. të gjithë nga
fshati _______, kërkohet që të vërtetohet se paditësit janë pronarë të
patundshmërisë së caktuar, e një pjese në bazë të trashëgimit, një pjese në bazë
të kontributit me trashëgimlënësin, të ndjerin M.D., dhe dorëzimi në posedim.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se paditësi i parë dhe i padituri i parë janë
vëllezër. Paditësit tjerë janë fëmijët, përkatësisht bashkëshortë të paditësit të parë.
I padituri i dytë, i tretë dhe i katërt janë pasardhës të ndjerit N. D., nga të cilët
paditësi i parë dhe i padituri i parë kanë blerë patundshmëritë të cilat janë po
ashtu objekt i këtij kontesti. Nuk është kontestuese se ngastrat numër
35,75/3,75/4,82/4, 82/5,82/7,126/2, 322/3 dhe 32, të gjitha të evidentuara sipas
fletës poseduese nr.32 dhe 57 ZK. ________ dhe ______, janë masë
trashëgimore e trashëgimlënësit M. D. Patundshmëritë tjera janë blerë gjatë
periudhës kohore kur paditësi i parë dhe i padituri i parë si vëllezër kanë qenë
duke jetuar në një bashkësi familjare dhe pasurore para vitit 2002. Paditësi i parë
dhe i padituri i parë kanë jetuar në një bashkësi familjare dhe pasurore gjerë në
vitin 2002. Paditësi i parë me paditësit tjerë, anëtarë të familjes jetojnë në shtete
të jashtme dhe paditësi i parë derisa ka qenë në bashkësi familjare me të paditurin
e parë, ka dërguar shuma monetare nëpërmes bankës dhe personalisht, me të cilat
është blerë pasuria tjetër përveç pasurisë së trashëguar. Mirëpo me rastin e blerjes
së patundshmërisë nuk është bërë përpilimi i kontratës në formë të shkruar. Gjatë
kësaj kohe i padituri i parë ka kontribuar në punimin e tokës së blerë dhe të
trashëguar. Në vitin 2002 është lidhur një marrëveshje për ndarjen fizike të
patundshmërisë në mes të paditësit të parë dhe të paditurit të parë, e cila nuk ka
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përfunduar në mënyrë të rregullt dhe ligjore, dhe si e tillë nuk është realizuar
asnjëherë, ndarje kjo fizike e atakuar nga ana e paditësit brenda afatit prej një viti
e një ditë duke paraqitur padi në gjykatë. Kontesti real ekziston në mes paditësve
dhe të paditurit të parë-vëllait të paditësit të parë. I padituri i dytë, i tretë dhe i
katërt nuk kontestojnë të drejtën e pronësisë të paditësit të parë dhe të paditurit
të parë në patundshmërinë të cilën iu kishte tjetërsuar babi i tyre N. D., e cila ka
të bëjë me të gjitha ngastrat tjera të cilat nuk janë përfshirë në pasurinë
trashëgimore të tani të ndjerit M. D., por pjesëmarrja e tyre në cilësi të paditurve
në procedurë është bërë për shkak se me rastin e shitblerjes nuk janë përpiluar
dhe vërtetuar kontratat ashtu siç parashihet me Ligj dhe patundshmëria ende
evidentohet në emër të tyre, kështu që përfshirja e tyre në kontest ishte e
domosdoshme.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C.nr.971/08 datë 15.04.2011
Në gjendjen faktike të vërtetuar si më lartë, gjykata e shkallës së parë pjesërisht
ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësve ashtu që me pjesën I të
dispozitivit ka anuluar marrëveshjen e lidhur në mes të paditësit të parë dhe të
paditurit të parë me datën 09.11.2002, për ndarjen e patundshmërisë, si e
kundërligjshme, ndërsa me pjesën II të dispozitivit ka vërtetuar se paditësi A. D.
është pronar në bazë të trashëgimit në pjesën ideale prej ½ të ngastrave
35,75/3,75/4,82/4, 82/5,82/7,126/2, 322/3 dhe 32, të gjitha të evidentuara sipas
fletës poseduese nr.32 dhe 57 ZK. _______ dhe ________, ndërsa në pjesën III
të dispozitivit ka vërtetuar se paditësit janë bashkëpronarë në pjesën ideale prej
½ të ngastrave të përfshira më afër në këtë pjesë të dispozitivit, po ashtu edhe në
pjesën IV të dispozitivit vërtetohet se paditësit janë bashkëpronar në pjesën ideale
prej ½ të ngastrave 126/1 sipas fletës poseduese nr_____ZK. _______ dhe 126/3
sipas fletës poseduese 33 ZK. _______. Me pjesën V të dispozitivit vërtetohet se
paditësit janë bashkëpronar po ashtu në pjesën ideale prej ½ të një shtëpie për
banim familjare e ndërtuar në ngastrën nr.126/3 ZK. _______, duke i detyruar të
paditurit që këtë të drejtë paditësit t’ua njohin, dhe në pjesën VI të dispozitivit
është refuzuar kërkesëpadia e paditësve që të vërtetohet se janë bashkëpronarë
edhe të një shtëpie për banim familjar të ndërtuar në ngastrën nr.112 ZK.
_______, e ndërtuar në tokën në pronësi të Komunës.
Si arsyetim për një vendim të tillë gjykata e shkallës së parë merr parasysh faktet
se paditësi i parë dhe i padituri i parë janë vëllezër, bijë të ndjerit M. D., të cilët
kanë të drejtë trashëgimore secili në pjesë ideale prej ½ të ngastrave të precizuar
në pjesën II të dispozitivit të cilat nuk është kontestuese se paraqesin masë
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trashëgimore të trashëgimlënësit. Mirëpo, ngastrat tjera të precizuara në pjesën
III, IV dhe V të dispozitivit janë të blera me kontributin e paditësit dhe të paditurit
të parë, duke marrë parasysh se paditësi i parë ka punuar në shtete të jashtme
derisa është bërë ndarja fizike e patundshmërisë së blerë dhe të trashëguar në
vitin 2002, nga ku paditësi i parë ka dërguar të holla për blerjen e ngastrave
lëndore, për të cilat ngastra si dhe ato të trashëguara është kujdesur i padituri i
parë, duke i punuar, administruar dhe mbikëqyrë. Këto fakte nuk janë
kontestuese, andaj e njëjta gjykatë ka vërtetuar se paditësi A. me bashkëshorten
dhe fëmijët janë bashkëpronar në pjesën ideale prej ½ të këtyre ngastrave të blera
edhe me kontributin e tij. Ndërsa lidhur me shtëpinë e precizuar në pjesën VI të
dispozitivit, gjykata e shkallës së parë ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësve me
arsyetim se kjo shtëpi është e ndërtuar në tokën e cila është e Komunës.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, të Kosovës Ac.nr.3515/12 datë 16.01.2015
Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore ka refuzuar si të pabazuar
ankesën e të paditurit të parë dhe të autorizuarit të paditësve dhe ka vërtetuar si
të drejtë dhe të ligjshëm aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, duke pranuar
si të bazuar të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të së njëjtës gjykatë. Sa i
përket pjesës refuzuese të kërkesëpadisë, edhe gjykata e shkallës së dytë gjen se
nga ana e gjykatës së shkallës së parë në mënyrë të drejtë është zbatuar e drejta
materiale kjo ngase Komuna nuk ishte përfshirë në këtë kontest në anën e të
paditurve, meqë paluajtshmëria në të cilën është ndërtuar shtëpia kontestuese
evidentohet në emër të saj, kështu që paditësit nuk kanë arritur të vërtetojnë të
drejtën e pronësisë së tyre në blerjen e kësaj shtëpie në bazë të kontributit.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, të Kosovës Rev.nr.128/2015 datë
16.03.2016
Gjykata Supreme e Kosovës me këtë aktgjykim ka refuzuar si të pabazuar
revizionin e paditësve që ka të bëjë me refuzimin e kërkesëpadisë së tyre, përveç
përkitazi me pjesën VI të dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së
parë, për të cilën pjesë janë ndryshuar të dy aktgjykimet e lartpërmendura dhe
është aprovuar kërkesëpadia e paditësve ashtu që është vërtetuar se ata janë
bashkëpronar të pjesës ideale prej ½ në bazë të kontributit në ndërtimin e shtëpisë
së banimit me elemente identifikuese të precizuara në dispozitiv të këtij
aktgjykimi, e cila pranë elaboratit kadastral evidentohet sikur utrinë e fshatit,
fjala është për tokën ku është ndërtuar kjo shtëpi, dhe është detyruar i padituri i
parë që këtë të drejtë paditësve t’ua njohë dhe t’ua dorëzoj në posedim pjesën
ideale prej ½ të kësaj shtëpie.
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Për një vendim të tillë ndryshues, Gjykata Supreme niset nga fakti se me vendim
gjyqësor vërtetohet e drejta e pronësisë në bazë të kontributit me të cilin
rregullohen marrëdhëniet e ndërsjella të fituesve në raport me objektin e ndërtuar
e jo në raport me patundshmërinë në të cilën shtrihet objekti në fjalë.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Si përmbledhje e këtij rasti, rezulton se: paditësit në një pjesë të patundshmërisë
kontestuese janë shpallur bashkëpronar në bazë të trashëgimit duke u konsideruar
ajo patundshmëri si masë trashëgimore e trashëgimlënësit, ndërsa në një pjesë
tjetër ata janë shpallur bashkëpronar në pjesë ideale prej ½ në bazë të kontributit
për fitimin e pronësisë në ato ngastra pasi që në mënyrë të sigurt është vërtetuar
se paditësi i parë ka kontribuar me mjetet e tij që ato ngastra të blihen, ndërsa i
padituri i parë ka kontribuar në ruajtjen, punimin dhe administrimin e tyre, duke
qenë vazhdimisht pranë tyre, fakte këto që as që janë kontestuar në mënyrë të
argumentueshme nga ana e të paditurit të parë e as nga ana e të paditurve tjerë.
Me të drejtë Gjykata Supreme konstaton se me vendimet gjyqësore të
lartpërmendura rregullohen marrëdhëniet reciproke të paditësit të parë dhe të
paditurit të parë, lidhur me objektin e ndërtuar-shtëpinë, e jo me patundshmërinë
në të cilën është ndërtuar shtëpia në fjalë. Me faktin se paluajtshmëria ku shtrihet,
ku është e ndërtuar kjo shtëpi, evidentohet në emër të Komunës, dhe Komuna
nuk është e përfshirë si palë procedurale, nuk do të thotë se nuk janë plotësuar
prezumimet procedurale për mbajtjen e gjykimeve sipas një pjese të tillë të
kërkesëpadisë së paditësve, pasi që lëndë e kontestit është pronësia në këtë shtëpi,
objekt banimi, e jo patundshmëria në të cilën ajo është ndërtuar. Përkitazi me
patundshmërinë në të cilën është ndërtuar ajo shtëpi, është e domosdoshëm të
zhvillohet një procedurë tjetër qoftë gjyqësore qoftë administrative në mes të
paditësve respektivisht palëve ndërgjyqëse dhe Komunës në emër të së cilës
evidentohet toka ku është ndërtuar kjo shtëpi.
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VIII. FITIMI I PRONËSISË SË BASHKËSHORTËVE NË BAZË TË
TRASHËGIMIT
Dispozitat ligjore: Ligjit për Trashëgiminë i Kosovës (LTK), neni 12 dhe neni
14
RADHA E PARË E
trashëgimlënësit

TRASHËGIMISË- Pasardhësit dhe bashkëshorti i

Neni 12-.....................................
12.1 Trashëgimlënësin e trashëgojnë para të gjithëve fëmijët e tij dhe
bashkëshorti i tij.
12.2 Personat nga paragrafi (1) i këtij neni trashëgojnë në pjesë të barabarta
Neni 14 - RADHA E DYTË E TRASHËGIMISË- Prindërit dhe bashkëshorti i
trashëgimlënësit
Neni 14
14.1 Pasuria e trashëgimlënësit që nuk ka lënë pasardhës e trashëgojnë
prindërit e tij dhe bashkëshorti i tij.
14.2 Prindërit e trashëgimlënësit trashëgojnë gjysmën e pasurisë në pjesë të
barabarta, kurse gjysmën tjetër të pasurisë e trashëgojnë bashkëshorti i
trashëgimlënësit.
14.3 Në qoftë se trashëgimlënësi nuk ka lënë bashkëshort, prindërit e
trashëgimlënësit e trashëgojnë tërë pasurinë në pjesë të barabarta.
14.4 Në qoftë se të dy prindërit e trashëgimlënësit kanë vdekur para tij,
bashkëshorti trashëgon tërë pasurinë.
Komentim i dispozitave të lartë përmendura ligjore
Në të drejtën trashëgimore, trashëgimi ka karakter pasuror dhe domethënia e
trashëgimit është kalimi i pasurisë së personit të vdekur në persona të tjerë. Që të
ndodhë trashëgimi, është e nevojshme që të plotësohen kumulativisht këto
prezumime:
-

Vdekja e trashëgimlënësit,
Ekzistenca e pasurisë trashëgimore
Ekzistenca e trashëgimtarëve dhe
Ekzistenca e bazës për t’u thirrur në trashëgimi.
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Trashëgohet në bazë të radhëve të trashëgimit dhe atë ashtu që trashëgimtarët e
rendit më të afërt trashëgimor përjashtojnë nga trashëgimi trashëgimtarët e rendit
më të largët trashëgimor. Republika e Kosovës është trashëgimtari ligjor i fundit
sipas nenit 21.2 të LTK-së.
Si trashëgojnë bashkëshortët ?
Bashkëshorti sipas LTK-së bënë pjesë në rendin e parë ligjor të trashëgimit së
bashku me fëmijët, si dhe në rendin e dytë ligjor të trashëgimit së bashku me
prindërit e bashkëshortit të vdekur, kur bashkëshorti-ja me bashkëshorten-in
trashëgimlënës nuk kanë fëmijë si pasardhës. Mirëpo, që të kuptohet sa më mirë
pozita e bashkëshortit si trashëgimtarë, duhet të theksohet se lëndë e trashëgimit
duhet të jetë pasuria trashëgimore të cilën e përbëjnë të gjitha të drejtat të cilat
janë të përshtatshme për trashëgim dhe që kanë ekzistuar në momentin e vdekjes
së trashëgimlënësit. Ajo është masa e pastër trashëgimore në të cilën askush nuk
mund të pretendon ngase është vetëm e trashëgimlënësit, respektivisht ajo është
ajo masë pasurore e cila mbetet kur të ndahet pasuria bashkëshortore dhe pasuria
tjetër. Kjo do të thotë krahas të drejtës që të trashëgoj bashkëshortin e vetë,
bashkëshorti pasjetues ka të drejtë që së pari të kërkoj të vërtetohet vëllimi i
pasurisë së tij bashkëshortore, e cila pastaj duhet të ndahet dhe të mos hyjë në
masën trashëgimore, dhe në pjesën e mbetur të masës trashëgimore të kërkoj
pronësinë në bazë të trashëgimit në pjesën që sipas Ligjit i takon.
Bashkëshorti-ja në rendin e parë të trashëgimisë, e trashëgon bashkëshortin-e
trashëgimlënës para të gjithëve me fëmijët e tij në pjesë të barabarta, duke
përjashtuar çdo trashëgimtarë tjetër të mundshëm. Ndërsa, në rendin e dytë
trashëgimor situata është pak më ndryshe, për faktin se pasurinë e
trashëgimlënësit që nuk kanë lënë pasardhës e trashëgojnë prindërit e tij dhe
bashkëshorti i tij, kjo do të thotë se bashkëshortët kur nuk kanë fëmijë dhe njëri
prej tyre vdes, atëherë bashkëshorti pasjetues automatikisht rreshtohet në radhën
e dytë të trashëgimit me prindërit e bashkëshortit të vdekur. Prindërit e
bashkëshortit të vdekur trashëgojnë gjysmën e pasurisë në pjesë të barabarta
kurse gjysmën tjetër të pasurisë e trashëgon bashkëshorti i trashëgimlënësit. Nëse
trashëgimlënësi nuk ka lënë bashkëshort, prindërit e trashëgimlënësit e
trashëgojnë tërë pasurinë në pjesë të barabarta. LTK në paragrafin 4 të nenit 14
parasheh një risi në krahasim me Ligjin e vjetër të Trashëgimit të KSA të
Kosovës, për faktin se aty është paraparë se nëse të dy prindërit e trashëgimlënësit
kanë vdekur para tij, bashkëshorti pasjetues trashëgon tërë pasurinë, dhe në këtë
mënyrë përjashton pjesëmarrjen në trashëgimi të pasardhësve tjerë të prindërve
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të bashkëshortit trashëgimlënës të cilët sipas të drejtës së përfaqësimit kanë të
drejtë sipas nenit 15 të trashëgojnë pjesën e pasurisë trashëgimore që do t’i
takonte secilit prej këtyre prindërve sikur të kishin jetuar pas trashëgimlënësit.
Paragrafi 4 i nenit 14 të LTK në praktikën gjyqësore nuk zbatohet në situatën kur
prindërit e bashkëshortit trashëgimlënës pas veti kanë lënë pas ardhës. Në një
mënyrë kjo paraqet një avancim të madh të së drejtës së gruas në trashëgimi
mirëpo është në kundërshtim me praktikën gjyqësore të deri tanishme dhe me të
drejtën e përfaqësimit në trashëgimi, siç është paraparë në nenin 15 dhe 16 të
LTK-së të Kosovës. Kjo dispozitë është në kundërshtim të drejtpërdrejtë me
paragrafin 2 të nenit 15 të këtij Ligji, ku është paraparë “që nëse të dy prindërit
e trashëgimlënësit kanë vdekur para trashëgimlënësit, pjesën e pasurisë
trashëgimore që do t’i takonte secilit prej tyre sikur të kishin jetuar pas
trashëgimlënësit e trashëgojnë pasardhësit përkatës, siç është përcaktuar në par.
1 të këtij neni”.
Nëse vetëm njëri nga prindërit e trashëgimlënësit ka vdekur para
trashëgimlënësit pjesën e pasurisë trashëgimore që do t’i takonte sikur të kishte
jetuar pas trashëgimlënësit e trashëgojnë fëmijët e tij (vëllezërit dhe motrat e
trashëgimlënësit, nipat e stërnipat e tij dhe pasardhësit e largët të tij, sipas
dispozitave të këtij ligji që vlejnë për rastin kur trashëgimlënësin e trashëgojnë
fëmijët dhe pasardhësit e tjerë të tij, kështu parashihet në nenin 15.1 të LTK-së).
Kjo do të thotë se jo vetëm kur të dy prindërit kanë vdekur, por edhe kur vetëm
njëri prind i bashkëshortit trashëgimlënës ka vdekur, bashkëshorti pasjetues nuk
trashëgon tërë pasurinë trashëgimore të bashkëshortit trashëgimlënës kur
prindërit e bashkëshortit trashëgimlënës pas veti kanë lënë pas ardhës tjerë, ngase
këtu, sipas kësaj dispozite ligjore vjen në shprehje e drejta e përfaqësimit, ashtu
që kanë të drejtë në trashëgimi vëllezërit dhe motrat e bashkëshortit
trashëgimlënës në atë pjesë që do t’i takonte prindit apo prindërve të tyre po të
ishtei gjallë në momentin e vdekjes së bashkëshortit trashëgimlënës (birit apo
bijës së tyre).
Në praktikë gjyqësore nuk kemi hasur rast në të cilin në situatën kur të dy
prindërit e trashëgimlënësit kanë vdekur para tij, bashkëshorti pasjetues ka
trashëguar tërë pasurinë e tij trashëgimore, ngase gjithmonë në këto situata
bashkëshorti-ja pasjetues kur nuk ka pasur fëmijë me bashkëshortin
trashëgimlënës ka trashëguar me prindërit e bashkëshortit trashëgimlënës sipas
par. 2 të nenit 14 të LTK-së, domethënë ka marrë gjysmën e pasurisë
trashëgimore, dhe gjysma tjetër i ka takuar të dy prindërve të trashëgimlënësit
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apo njërit prind dhe pasardhësve tjerë të prindërve sipas së drejtës së
përfaqësimit.
Mund të thuhet se pronësia e bashkëshortëve në bazë të trashëgimit, sipas Ligjit
për Trashëgiminë të Kosovës, mund të fitohet me shpalljen e tyre trashëgimtarë
ligjor i bashkëshortit trashëgimlënës, në përputhje të plotë me dispozitat ligjore
të këtij ligji, përkatësisht nenin 12 dhe nenin 14, 15 dhe 17 të LTK.
Siç u tha në fillim të elaborimit të fitimit të pronësisë në bazë të trashëgimit të
bashkëshortit, paragrafi 4 i nenit 14 të LTK nuk bënë dallim të asaj se prindërit
e bashkëshortit të trashëgimlënësit kanë lënë apo nuk kanë lënë pasardhës tjerë
përveç ish bashkëshortit trashëgimlënës, edhe pse neni 17 i LTK e bën këtë
dallim, nga se kjo dispozitë ligjore parasheh ,,në qoftë se të dy prindërit e
trashëgimlënësit kanë vdekur para trashëgimlënësit e nuk kanë lënë asnjë pas
ardhës, tërë pasurinë trashëgimore e trashëgon bashkëshorti i
trashëgimlënësit’’.
Mirëpo në praktikën gjyqësore gjithmonë edhe sot e asaj dite bëhet ky dallim.
Çdo gjë është në rregull kur prindërit e ish bashkëshortit trashëgimlënës nuk kanë
lënë pasardhës tjerë, në të cilën situatë pa diskutim bashkëshorti pasjetues në
pajtim me paragrafin 4 të këtij neni dhe nenit 17 të LTK trashëgon tërë pasurinë
trashëgimore të lënë nga ish bashkëshorti i saj. Ndërsa në rastin kur prindërit e
bashkëshortit trashëgimlënës pas vdekjes së tyre kanë lënë pasardhës tjerë,
bashkëshorti pasjetues i trashëgimlënësit gëzon të drejtën trashëgimore të sajë së
bashku me ata pasardhës, duke trashëguar gjysmën e pasurisë trashëgimore,
ndërsa gjysma tjetër u ndahet pasardhësve tjerë të prindërve të ish bashkëshortit
të saj trashëgimlënës në pjesë ideale.
Në këtë mënyrë në praktikën gjyqësore pak e shumë është vënë një balancë në
mes të dispozitës nga paragrafi 4 i nenit 14 me nenin 15 dhe 17 të LTK, të cilat
dispozita ligjore përjashtojnë njëra tjetrën, me që paragrafi 4 i nenit 14 përjashton
të drejtën trashëgimore, të vëllezërve dhe motrave të trashëgimlënësit dhe të
pasardhësve të tyre, kurse neni 15 dhe 17 vëllezërit dhe motrat e trashëgimlënësit
nuk i përjashton nga trashëgimi në rastin kur ata paraqiten si trashëgimtar të
vëllait apo motrës së tyre të cilëve prindërit u kanë vdekur para vëllait apo motrës
së tyre trashëgimlënës. Balanca praktike e ka atë kuptim që në praktikën
gjyqësore është bërë dallimi i situatës kur prindërit e ish bashkëshortit të
trashëgimlënësit nuk kanë lënë pasardhës tjerë përveç një fëmije - ish
bashkëshortit trashëgimlënës dhe atëherë bashkëshorti pasjetues i bashkëshortit
trashëgimlënës trashëgon tërë pasurinë, dhe situatës kur prindërit e ish
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bashkëshortit trashëgimlënës kanë lënë fëmijë tjerë - vëllezër dhe motra (apo pas
ardhës të tyre sipas të drejtës së përfaqësimit, neni 13 i LTK, me të cilët
bashkëshorti pasjetues i bashkëshortit trashëgimlënës trashëgon gjysmën e
pasurisë trashëgimore, ndërsa gjysmën tjetër e trashëgojnë vëllezërit dhe motrat
e tij-saj apo pas ardhësit e tyre sipas të drejtës së përfaqësimit).
Rasti 59: Vërtetim i të drejtës së pronësisë në bazë të trashëgimisë
Përshkrimi i rastit
Paditësit Z.O, N.O, dhe E.O, kanë paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë,
kundër të paditurit A.O, me të cilën kanë kërkuar që të vërtetohet se paditësit janë
pronar në bazë të trashëgimisë nga paraardhësi i tyre I.O, në ½ të pjesëve ideale
të paluajtshmërisë së evidentuar si ngastra kadastrale nr.___, në sipërfaqe prej
47.73 ha, etj., dhe të detyrohet i padituri që paditësve t’ua njohë dhe dorëzojë në
posedim të lirë dhe faktik.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C.nr.30/2003 datë 26.09.2003
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“VËRTETOHET se paditësit Z.O, N.O, dhe E.O, janë pronar në bazë të
trashëgimisë nga paraardhësi i tyre I.O, në ½ të pjesëve ideale të paluajtshmërisë
së evidentuar si ngastra kadastrale nr.___, në sipërfaqe prej 47.73 ha, etj., dhe
DETYROHET i padituri A.O, që paditësve t’ua njohë dhe dorëzojë në posedim
të lirë dhe faktik në afat prej 15 ditësh, nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi”.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se pas administrimit dhe vlerësimit të
provave është vërtetuar se paditësit janë pronar në bazë të trashëgimit nga
paraardhësi i tyre- bashkëshorti respektivisht babai i ndjerë I. O. në pjesë ideale
prej ½ të patundshmërive, të ngastrave të përshkruara më konkretisht në
dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe është detyruar i padituri që këtë të drejtë
paditësve t’ua pranon dhe përmes ndarjes fizike t’ua dorëzoj në posedim të lirë
pjesën e tyre trashëgimore. Si arsyetim për një qëndrim të tillë juridik, gjykata e
shkallës së parë ka marrë faktet se i ndjeri I. si paraardhës i paditësve, me këtu të
paditurin kanë jetuar në një bashkësi ekonomike dhe familjare, dhe se i padituri
ka qenë bari, mirëpo është përkujdesur për pasurinë e tyre trashëgimore që ua ka
lënë babai i tyre i ndjeri R., si dhe për gjithë pasurinë që e kanë pasur në këtë
bashkësi familjare, ndërsa i ndjeri I. vazhdimisht ka kontribuar në ruajtjen dhe
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shtimin e pasurisë ekzistuese të tyre, me punën e tij dhe të ardhurat e realizuara
nga puna fillimisht në vendin _________ e pastaj në ______. Kështu që gjykata
e shkallës së parë duke pasur parasysh këto fakte ka gjetur se paditësve u takon
pjesa ideale prej ½ në pasurinë e mbetur pas vdekjes së paraardhësit të tyre tani
të ndjerit I., në bazë të nenit 2 të Ligjit mbi Trashëgimin (të KSA të Kosovës
gazeta zyrtare nr.43/74) dhe në kuptim të nenit 20 dhe 37 të Ligjit mbi
Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac.nr.377/2003 26.01.2004
Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore ka refuzuar si të pabazuar
ankesën e të paditurit dhe ka vërtetuar aktgjykimin e lartpërmendur të gjykatës
së shkallës së parë duke pranuar si të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe
juridike të së njëjtës gjykatë. Edhe gjykata e shkallës së dytë pajtohet plotësisht
se bashkëshortja me dy fëmijët, si në rastin konkret ka të drejtë të
pakontestueshme trashëgimore në pjesën ideale prej ½ të pasurisë së lënë pas
vdekjes së bashkëshortit-babait të tyre.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, të Kosovës Rev.nr.128/2004 datë
18.10.2005
Gjykata e Revizionit, në procedurën e revizionit në rastin konkret ka miratuar
revizionin e të paditurit dhe ka prishur të dyja aktgjykimet e lartpërmendura duke
e kthyer çështjen në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë, jo për shkak të
zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, por për shkaqe procedurale ngase në
këtë çështje është dëgjuar në cilësi të palës vetëm paditësja Z., pa praninë e të
paditurit, duke u shkelur në këtë mënyrë parimi i kontradiktoritetit.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Si përmbledhje e këtij rasti rezulton se pa marrë parasysh këtë verdikt të Gjykatës
Supreme lidhur me këtë rast, e drejta e pronësisë së paditësve në trashëgimi në
pjesën ideale prej ½ në asnjë mënyrë paditësve nuk mundet që me bazë t’iu
kundërshtohet nga ana e të paditurit, kjo ngase fjala është për një të drejtë ligjore
të tyre të padiskutueshme, kur kemi parasysh rrethanat se paditësit janë pasardhës
të ndjerit I, i cili me të paditurin ka jetuar në bashkësi familjare dhe ekonomike
gjerë me vdekjen e tij, duke kontribuar me të ardhurat e tij nga puna në vendin
____ dhe ______, kështu që shpresojmë se edhe në rigjykim ani pse aktgjykimet
e lartpërmendura janë prishur për shkaqe procedurale, një e drejtë e tillë paditësve
do t’iu njihet me vendim gjyqësor.
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Në praktikën gjyqësore jo rrallë bashkëshortja paraqitet si trashëgimtare me apo
pa fëmijë të saj me bashkëshortin trashëgimlënës, së bashku edhe me fëmijët tjerë
nga martesa e më parme e trashëgimlënësit me të cilët plotësisht ngjashëm si në
rastin e parë bashkëshortja pasjetuese me fëmijët e saj si dhe me fëmijët nga
martesa e më parme e trashëgimlënësit trashëgon në pjesë të barabarta, kjo ngase
sipas ligjit fëmijët nuk humbin të drejtën e tyre trashëgimore në pasurinë e babait
respektivisht nënës së tyre po qe se ai apo ajo vdes para tyre.
Rasti 60: Vërtetim i të drejtës së pronësisë në bazë të trashëgimisë
Përshkrimi i rastit
Paditësit-kundër të paditurit M.G. B.G dhe E.L kanë paraqitur padi për vërtetimin
e pronësisë në bazë të trashëgimisë, kundër të paditurës-kundër paditëses Xh.G,
me të cilën kanë kërkuar që të vërtetohet se në bazë të trashëgimisë paditësit janë
pronar nga ¼ pjesë ideale të paluajtshmërisë-banesës e cila gjendet në ______,
Rr. “_________”, hyrja e parë kati i dytë, banesa nr.__, në sipërfaqe prej 68m2”,
dhe se janë pronarë në ¼ pjesë ideale të parave në shumë prej 14.500 Euro, nga
shitja e paluajtshmërisë-banesës e cila gjendet në ______, Rr. “_________”,
hyrja e parë kati i dytë, banesa nr.__, në sipërfaqe prej 20m2.
E paditura-kundër paditësja ka paraqitur kundërpadi, kundër paditësve-kundër të
paditurve me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se ngastra kadastrale nr____, në
sipërfaqe prej 0.11.40 ha, fleta poseduese, në rrugën regjionale R-____, në anën
e majtë të drejtimit të rrugës ____, udhëkryqi ________, ________ dhe
________, është pronë shoqërore e Drejtorisë së Rrugës në Kosovë, dhe se i
takon brezit rrugor të kësaj rruge.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C.nr.624/2007 datë 23.06.2009
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësvekundër të paditurve dhe kundërpadisë së të paditurës-kundër paditëses, pas
shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se padia e
paditësve-kundër të paditurve është pjesërisht e bazuar, ndërsa kundërpadinë e të
paditurës-kundër paditëses e ka hedhur poshtë si të palejuar, dhe ka vendosur:
“I. PJESËRISHT APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësve-kundër
të paditurve M.G. B.G dhe E.L, nga __________, e ushtruar kundër paditëses
Xh.G., nga ______, dhe VËRTETOHET se paditësit janë pronar nga ¼ pjesë
ideale të paluajtshmërisë-banesës e cila gjendet në ______, Rr. “_________”,
hyrja e parë kati i dytë, banesa nr.__, në sipërfaqe prej 68m2”.
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“II. REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve-kundër të paditurve
me të cilën do të vërtetohej se janë pronarë në ¼ pjesë ideale të parave në shumë
prej 14.500 Euro, nga shitja e paluajtshmërisë-banesës e cila gjendet në ______,
Rr. “_________”, hyrja e parë kati i dytë, banesa nr.__, në sipërfaqe prej 20m2”.
“III. Kundërpadia e paditëses-kundër të paditurës Xh.G. e ushtruar kundër
paditësve M.G. B.G dhe E.L, me të cilën do të vërtetohej se është pronare në ¼
pjesë pas vdekjes së bashkëshortes së saj M.G. të paluajtshmërisë e cila gjendet
në _________, ngastra kadastrale nr.______, në sipërfaqe prej 0.03.40 ha, dhe
të pasurisë në Komunën Stari Grand, parcela nr.___, dhe nr.____, në sipërfaqe
prej 642m2, HUDHET ngase kjo gjykatë nuk është kompetente territoriale për
vendosje”.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se pas vdekjes së të ndjerit M., e paditura
Xh. me paratë e marra në shumë prej 14.500 € të fituara nga shitblerja e banesës
së tyre në sipërfaqe prej 20m2, i kishte paguar borxhin e të ndjerit M. në shumë
prej 3.500€ F. S., mandej një borxh tjetër të tij ndaj S. D. në shumë prej 3000€,
dhe një tjetër borxh ndaj Q. K. në shumën prej 3500€, kështu që edhe kjo pjesë e
të hollave nga shitblerja e banesës në sipërfaqe prej 20m2 është shpenzuar për
pagimin e borxheve të ndjerit M., andaj nuk ka mbetur asgjë prej atyre të hollave.
Sa i përket pronësisë së paditësve në pjesën ideale prej nga ¼ në banesën e të
ndjerit M. në sipërfaqe prej 68 m2, gjykata e shkallës së parë ka aprovuar këtë të
drejtë të paditësve me arsyetim se bazuar në nenin 12 pika 1 dhe 2 të Ligjit mbi
Trashëgiminë e Kosovës, paditësit janë trashëgimtarë të rendit të parë të
trashëgimisë andaj banesën kontestuese e trashëgojnë baras me bashkëshorten e
dytë të babait të tyre të ndjerit M.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac.nr.236/09 datë 15.12.2009
Me këtë aktgjykim është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësve dhe është
vërtetuar aktgjykimi i lartpërmendur i gjykatës së shkallës së parë duke u pranuar
si të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të së njëjtës gjykatë. Për
më tepër kjo gjykatë gjen se ky aktgjykim nuk përfshihet me shkelje thelbësore
procedurale e as me zbatim të gabuar të së drejtës materiale kur është aprovuar
si e bazuar kërkesëpadia e paditësve lidhur me të drejtën e tyre të pronësisë në
banesën e të ndjerit M. në sipërfaqe prej 68 m2. Edhe kjo gjykatë konstaton se e
paditura Xh. edhe pse nuk ka pasur fëmijë me të ndjerin M., ajo trashëgon në
pjesë të barabarta me fëmijët e të ndjerit M. nga martesa e tij e parë-këtu paditësit.
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Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev.nr.66/2010 datë 04.12.2012
Gjykata e Revizionit në procedurë të revizionit duke pranuar si të bazuar
revizionin e paditësve ka prishur aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe
të dytë vetëm ndaj pjesës së kërkesëpadisë së tyre për vërtetimin e pronësisë në
pjesën ideale prej nga ¼ të parave në shumë prej 14.500€ nga shitja e banesës e
cila gjendet në Gjilan në sipërfaqe prej 20 m2, për të cilën pjesë lënda është kthyer
në rigjykim, ndërsa përkitazi me të drejtën e pronësisë së paditësve në bazë të
trashëgimit në banesën tjetër në sipërfaqe prej 68 m2, aktgjykimet e
lartpërmendura të gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë kanë ngelur të
pashqyrtuara ngase në atë pjesë paditësit nuk kanë paraqitur revizion.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Për më tepër edhe pse gjykata e revizionit nuk është sqaruar fare lidhur me
vendimin për të drejtën e pronësisë së paditësve në banesën në sipërfaqe prej 68
m2 , ngase në këtë pjesë paditësit nuk kanë paraqitur revizion, konsiderojë se
gjykata e shkallës së parë dhe e dytë në mënyrë të drejtë kanë zbatuar të drejtën
materiale kur paditësve iu është pranuar e drejta e pronësisë në pjesë ideale prej
nga ¼ të kësaj banese, duke i lënë në pronësi pjesën tjetër ideale prej ¼ të
paditurës Xh., e cila pavarësisht se nuk ka pasur fëmijë me të ndjerin M., ajo në
kuptim të nenit 12 të LTK-së trashëgon me fëmijët e të ndjerit M. nga martesa e
tij e parë, në pjesë të barabarta, kështu që siç shihet nga ky rast praktika gjyqësore
në këtë drejtim nuk ka divergjenca sa i përket të drejtës trashëgimore dhe fitimit
të pronësisë nga kjo bazë të bashkëshortit pasjetues së bashku me fëmijët e
bashkëshortit të ndjerë nga martesa e tij e parë.
Në përditshmërinë e jetës jo rrallë ndodh që trashëgimtarët në emër të pjesës së
tyre trashëgimore të pranojnë edhe kundër vlerën e saj të shprehur në para, kjo
për arsye të pranueshme dhe për të mos acaruar respektivisht prishur pa kthim
raportet familjare në mes të trashëgimtarëve sepse në fund të fundit të gjithë janë
një familje që kanë të përbashkët lidhjen me trashëgimlënësin. Kjo dukuri është
më e rrallë në praktikë gjyqësore dhe në jetën e përditshme mirëpo, atëherë kur
paraqitet normalisht edhe gjykatat pranojnë një disponim të tillë të lejueshëm të
palëve kjo ngase një disponim i tillë i palëve nuk është në kundërshtim me rendin
juridik, dispozitat ligjore apo rregullat e moralit publik siç parashihet në nenin 3
të Ligjit për Procedurë Kontestimore, por as me frymën e dispozitave ligjore të
LTK.
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Rasti 61: Vërtetim i të drejtës së pronësisë në bazë të trashëgimit
Përshkrimi i rastit
Në lëndën C.nr.475/09 në Gjykatën Komunale , sipas padisë së paditësve R. dhe
A. I., kundër të paditurve N., Sh., M., N., dhe R. I. është vërtetuar se paraardhësi
i përbashkët i ndërgjyqësve tani i ndjeri I. I. ka vdekur në vitin 1999 dhe pas vetit
ka lënë trashëgimtarët e radhës së parë të trashëgimit dhe atë këtu të paditurën N.
me tani të ndjerin R. i cili po ashtu ka vdekur në vitin 2008, e i cili (i ndjeri R.),
pas vdekjes ka lënë bashkëshorten R. dhe vajzën A., këtu paditëset. Nga martesa
me të paditurën N. i ndjeri I. I. ka lënë edhe fëmijët Sh., R.,N.m, dhe M., të cilët
këtu janë të paditur. Në vitin 1980, i ndjeri R. ka shkëputur bashkësinë familjare
dhe pasurore me babanë e tij po ashtu të ndjerë I. I. dhe me të paditurit tjerë, në
të cilin rast nuk ka marrë kurrfarë pjese në pasurinë e luajtshme ose të
paluajtshme të ndjerit I.I., fakt ky që rezulton edhe nga kontrata e cila gjendet në
shkresat e lëndës. Pas vdekjes i ndjeri I. I. ka lënë si masë trashëgimore
patundshmëritë e precizuara më afër në dispozitiv të kërkesëpadisë të paraqitur
në padi si dhe në pjesën 4 të dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së
parë. Gjatë jetës së të ndjerit I., edhe i padituri M. ka shkëputur bashkësinë
familjare duke formuar familje të veçantë së bashku me bashkëshorten dhe
fëmijët e tij në njërën anë e më vonë si familje e veçantë pas vdekjes së të ndjerit
I. ka ngelur bashkëshortja N. me të paditurin Sh. dhe R. Me rastin e kësaj ndarjeje
të bashkësisë familjare i padituri M. nga i ndjeri I. ka marrë në emër të trashëgimit
në pronësi shtëpinë e cila gjendet në _____, në rrugën “______” dhe gjysmën e
dyqanit që gjendet në ______ rruga “ish ________”. Në këtë rast të paditurit Sh.
i është ndarë në pronësi gjysma tjetër e dyqanit të lartcekur dhe shtëpia familjare
për banim në lagjen _____ që gjendet në ______. Mirëpo, në këtë ndarje të
pasurisë i ndjeri R. me familjen e tij këtu paditësit asgjë nuk ka marrë si pjesë
trashëgimore, kështu që bashkëshortja dhe vajza e tij A. pretendojnë se kanë të
drejtën e pronësisë nga baza e trashëgimit, pas vdekjes së bashkëshortit
respektivisht babait të ndjerë R. G., në pjesën ideale prej nga 1/12, sipas të drejtës
së përfaqësimit.
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Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C.nr.475/09 datë 03.06.2010
Me këtë aktgjykim është vërtetuar se në vitin 1994 Këshilli i Pajtimit në
Komunën e ______ në shtëpinë e të paditurit M. I. e në prezencën e paraardhësit
të paditësve tani të ndjerit R. dhe në praninë e të paditurve tjerë është arritur
marrëveshje juridiko-pronësore në mes tyre, ashtu që i padituri M. dhe Sh. I. janë
detyruar që në emër të pjesës trashëgimore të ndjerit R. T’i paguajnë nga 25.000
DM, ku afati i pagesës ka qenë i caktuar për një muaj e gjysmë- gjysma e kësaj
shume, ndërsa pagesa e gjysmës tjetër është paraparë të bëhet me rastin e vitit të
ri. I padituri M. ka paguar sipas kësaj marrëveshje vetëm 4.000 DM, duke mbetur
borxh në shumën prej 21.000 DM, ndërsa i padituri Sh. për pjesën e vetë asgjë
nuk ka paguar dhe për shkak se nuk i kanë përmbushur këto detyrime i ndjeri R.
më 13 Maj 1996 paraqet padi, me kërkesë alternative që ose t’i paguhen këto të
holla ose të vërtetohet se është pronar në pjesën prej 1/6 në bazë të trashëgimit
në patundshmëritë kontestuese. Ndërkohë në vitin 2008 paraardhësi i paditësve
vdes dhe kontestin e vazhdojnë bashkëshortja dhe vajza e tij këtu paditëset.
Gjykata e shkallës së parë aprovon kërkesëpadinë e paditësve për pagesën e
kundërvlerës së pjesës së tyre trashëgimore e cila kishte për t’i takuar të ndjerit
R. po të ishte gjallë, për lartësinë e të cilës i ndjeri R. ka arritur marrëveshje me
të paditurin Sh. dhe M. për çka janë pajtuar plotësisht duke i shtrirë dorë pajtimi
njëri tjetrit. Me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë gjykata e shkallës së parë
është bazuar në dispozitat përkatëse të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac.nr.369/2010 datë 05.09.2011
Gjykata e shkallës së dytë ka aprovuar konstatimet faktike dhe juridike të
gjykatës së shkallës së parë në bazë të marrëveshjes gojore të vitit 1994 sipas të
cilës ndërgjyqësit i kanë rregulluar raportet juridike-pasurore nga baza e
trashëgimit, sipas të cilës janë marrë veshë që paraardhësit të paditësve në emër
të pjesës së tij trashëgimore, nga ana e të paditurve M. dhe Sh.I. t’i paguhet në
pjesë të barabarta shuma prej 50.000 DM. Kjo marrëveshje pjesërisht është
përmbushur nga ana e të paditurit M. Me këtë marrëveshje janë pajtuar të gjithë
pjesëmarrësit e saj. Nga kjo rezulton se në bazë të saj palët kontraktuese janë
marrë vesh se mbi pjesët përbërëse thelbësore të kësaj kontrate në mënyrë që
sikur parashihet në nenin 26 të LMD-së, ngase ka ekzistuar pajtimi i plotë i
vullnetit të shprehur lirisht nga ana e pjesëmarrësve në këtë marrëveshje dhe në
shenjë të pajtimit të vullnetit i kanë dhënë dorën njëri tjetrit të gjithë
pjesëmarrësit. E kjo marrëveshje është lidhur ashtu siç parashihet në nenin 10 të
LMD-së dhe nuk është në kundërshtim me rendin juridik të përcaktuar me
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Kushtetutë, me dispozitat e detyrueshme dhe me rregullat e moralit të rrethit ku
jetojnë pjesëmarrësit e marrëveshjes. E në të vërtetë kontrata përfaqëson Ligj për
palët dhe se në bazë të nenit 17 të LMD-së pjesëmarrësit në marrëdhëniet e
detyrimeve kanë obligim ta përmbushin detyrimin e vetë dhe janë përgjegjës për
përmbushjen e detyrimeve. Këto detyrime mund të shuhen vetëm me pajtimin e
vullneteve të palëve kontraktuese ose në bazë të ligjit.
Në krijimin e raporteve detyrimore dhe lidhur me realizimin e të drejtave dhe
detyrimeve që rrjedhin nga këto raporte të themeluara me marrëveshje, palët
kontraktuese janë të obliguara t’i përmbahen parimit të ndërgjeshmërisë dhe
ndershmërisë sikurse parashihet me nenin 12 të LMD-së. Në të vërtetë
marrëveshja gojore e lidhur në vitin 1994 ka themeluar të drejta dhe detyrime në
raport me të ndjerin R.I. në njërën anë dhe me të paditurin M. e Sh.I. në anën
tjetër të cilët janë të detyruar ti përmbushin detyrimet e themeluara në bazë të
kësaj marrëveshje me të cilën në thellësi janë rregulluar marrëdhëniet juridike
pronësore që rrjedhin nga baza e trashëgimit pas vdekjes së paraardhësit të
përbashkët të ndërgjyqësve tani të ndjerit I.I.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, , Rev.nr.341/2011 datë 02.05.2013
Gjykata e Revizionit, me këtë aktgjykim ka refuzuar si të pabazuar revizionin e
të paditurve të paraqitur kundër aktgjykimit të lartpërmendur të gjykatës së
shkallës së dytë, duke gjetur se i njëjti aktgjykim nuk përfshihet me shkelje
thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore e as me zbatim të gabuar të
së drejtës materiale.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, gjykatat e shkallës më të ulët drejtë kanë
vendosur kur kanë aprovuar kërkesëpadinë e paditësve nga fakti se paraardhës i
përbashkët i palëve ndërgjyqëse është tani i ndjeri I.I. i cili ka vdekur në vitin
1999. I ndjeri I.I. si trashëgimtarë të rendit të parë ligjor ka lënë të paditurit Sh.,
R., N. dhe M.I. si dhe tani të ndjerin R. I. i cili ka vdekur dhe pas vdekjes ka lënë
bashkëshorten këtu paditësen R. dhe vajzën këtu paditësen A. Paraardhësi i
paditësve R. I. ka shkëputur bashkësinë familjare në vitin 1980 për shkak të
mosmarrëveshjeve që kanë pasur me të paditurin M. dhe Sh. I., me të cilët me
ndërmjetësimin e Këshillit të Pajtimit në _____, është arritur marrëveshje sipas
të cilës të paditurit M. dhe Sh. obligohen ti paguajnë R. I. 50.000 DM dhe se
pagesa të bëhet në afat prej një muaji, por është paguar vetëm shuma prej 5.000
DM, ndërsa shuma tjetër nuk është paguar. Faktin e arritjes së kësaj marrëveshje
e kanë vërtetuar dëshmitarët e dëgjuar pranë gjykatës së shkallës së parë R. G.,
A. K. dhe I. L. që kanë qenë anëtarë të Këshillit të Pajtimit në ______.
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Gjykatat e instancës së ulët në mënyrë të drejtë kanë zbatuar të drejtën materiale
kur kanë aprovuar kërkesëpadinë e paditësve ku detyrohen të paditurit t’i
paguajnë shumat si në dispozitiv të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë,
pasi që të paditurit M. dhe Sh.I. nuk kanë përmbushur obligimet nga marrëveshja
e arritur në mes tyre dhe të ndjerit R.I. Në bazë të nenit 17 të Ligjit mbi
Marrëdhëniet të Detyrimeve pjesëmarrësit e marrëdhënieve të detyrimeve kanë
për detyrë të zbatojnë detyrimet e veta dhe janë përgjegjës për përmbushjen e
tyre. Prandaj edhe të paditurit M. dhe Sh. I. janë të obliguar të përmbushin
detyrimet nga marrëveshja e arritur.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Si përmbledhje e këtij rasti do të ishte se sikur për disponimet e palëve që mund
të pranohen nëse nuk janë në kundërshtim me rendin juridik, dispozitat ligjore
apo rregullat e moralit publik siç parashihet në nenin 3 të Ligjit për Procedurë
Kontestimore, edhe për kërkesëpadinë alternative të bashkëshortit pasjetues që
ose t’i pranohet e drejta e pronësisë në pjesë ideale të trashëgimit në pasurinë
trashëgimore të bashkëshortit të saj, ose t’i pranohet kundërvlera e asaj pjese,
shprehur në para, duhet pranuar potencialisht edhe alternativën e dytë,
kundërvlerën e pjesës trashëgimore në pasurinë trashëgimore që kishte për t’i
takuar pas vdekjes së bashkëshortit të saj, kjo nga se ndër të tjera edhe kjo mënyrë
e vendim marrjes paraqet mbrojtje të sigurt të drejtës së bashkëshortes në
trashëgimin pas vdekjes së bashkëshortit të tij-saj.
Rasti 62: Vërtetim i të drejtës së pronësisë në bazë të trashëgimit
Përshkrimi i rastit
Në një lëndë të caktuar në Gjykatën Komunale C.nr.61/09 sipas padisë së
paditësve H., Q., Z. dhe S. Sh., kundër të paditurës F. Sh., të gjithë nga ________
është vërtetuar se prindërit e paditësve pas vdekjes së tyre kanë lënë paditësit dhe
të ndjerin N. Sh. i cili po ashtu ka vdekur dhe i cili pas vetës ka lënë vetëm
bashkëshorten – këtu të paditurën pa fëmijë të përbashkët. E paditura sipas
aktvendimit mbi trashëgimin të Gjykatës Komunale në _______ të datës
14.03.2007 është shpallur trashëgimtare në pjesën ideale prej ½ të pasurisë
trashëgimore të ish bashkëshortit të saj N. Sh. të lënë sipas fletës poseduese
nr.9052.
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Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C.nr.61/2009 datë 02.10.2012
Në gjendjen faktike të vërtetuar si më lartë, gjykata e shkallës së parë ka gjetur
se kërkesëpadia e paditësve është e bazuar pasi që sipas dispozitave nga neni
14.1 të LTK parashihet se “pasurinë e trashëgimlënësit që nuk ka lënë pasardhës
e trashëgojnë prindërit e tij dhe bashkëshorti i tij”, ndërsa me dispozitën e nenit
14.2 përcaktohet se “prindërit trashëgojnë gjysmën e pasurisë në pjesë të
barabarta, ndërsa gjysmën tjetër e trashëgon bashkëshorti i trashëgimlënësit”,
kurse me dispozitën e nenit 15.3 parashihet që “në qoftë se të dy prindërit e
trashëgimlënësit kanë vdekur para trashëgimlënësit, pjesën e pasurisë
trashëgimore që do t’i takonte secilit prej tyre sikur të kishte jetuar pas
trashëgimlënësit e trashëgojnë pasardhësit përkatës”. Në kuptim të këtyre
dispozitave ligjore, kjo gjykatë ka vlerësuar se kërkesëpadia e paditësve është e
bazuar pasi që trashëgimlënësi ka vdekur pa lënë pasardhës dhe në rastin konkret
të paditurës i takon gjysma e pasurisë sipas trashëgimisë në rendin e dytë ligjor,
ndërsa prindërve të trashëgimlënësit do t’u takonte gjysma tjetër në pjesë të
barabarta, mirëpo me që prindërit e trashëgimlënësit kanë vdekur para
trashëgimlënësit atëherë pjesa që do t’u takonte atyre u kalon vëllezërve dhe
motrave të trashëgimlënësit, e në rastin konkret paditësve.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, të Kosovës Ac.nr.142/2013 datë 21.05.2015
Gjykata shkallës së dytë ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e të paditurës dhe
ka vërtetuar aktgjykimin e lartpërmendur të gjykatës së shkallës së parë duke
gjetur se patundshmëria lëndore ka për tu regjistruar ashtu që e paditura do të
regjistrohet si bashkëpronarë në pjesën ideale prej 1/4, respektivisht 4/16 të
patundshmërisë kontestuese, paditësi Q. në pjesën ideale prej 1/16, paditësi Z.
në pjesën ideale prej 1/16, dhe paditësi S. në pjesë ideale prej 1/16, ndërsa
paditësi H., duke marrë parasysh se i njëjti paraprakisht ka pjesën ideale ½
respektivisht 8/16 të patundshmërisë kontestuese, i njëjti ka për tu regjistruar si
bashkëpronarë në pjesën ideale prej 9/16 të patundshmërisë kontestuese. Gjykata
e shkallës së dytë pranon si të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike
të gjykatës së shkallës së parë.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës Rev.nr.342/2015, datë
17.12.2015
Me këtë aktvendim, Gjykata supreme e Kosovës, ka hedhur si të pa lejuar
revizionin e të paditurës F. Sh., të paraqitur kundër aktgjykimit të lartë përmendur
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të Gjykatës së Apelit, pasi që vlera e kontestit ka qenë nën 3.000,oo€, si kusht
për paraqitjen e tij.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Lidhur me çështjen e fitimit të pronësisë së bashkëshortëve në bazë të
trashëgimit. Nga kjo që u tha më lartë rezulton se e drejta e pronësisë së
bashkëshortit në bazë të trashëgimit, mjaftueshëm dhe në mënyrë të qartë është
rregulluar me Ligjin mbi Trashëgimin të Republikës së Kosovës, me dispozitat e
Ligjit për Mbrojtjen e Pronës dhe të Drejtave tjera Sendore, me Ligjin mbi
Marrëdhëniet e Detyrimeve, dhe me Ligjin për Procedurën Jo Kontestimore, me
të cilat ligje është rregulluar pronësia e bashkëshortit në bazë trashëgimit në disa
situata konkrete të mundshme, siç janë:
-kur trashëgon ish bashkëshortin vetëm me fëmijët,
- trashëgon në pjesë të barabarta me fëmijët,
-kur trashëgon me fëmijët e vet si dhe fëmijët e ish bashkëshortit nga një martesë
e tij e mëparshme – trashëgon në pjesë të barabartë me të gjithë fëmijët edhe pse
një pjesë e tyre nuk janë të saj.
-kur në vend të pjesës trashëgimore që kishte për t’i takuar si trashëgim i pasurisë
së ish bashkëshortit të saj - pranon kundërvlerën e asaj pjese të shprehur në vlerë
monetare,
-kur trashëgon me prindërit e ish bashkëshortit të saj/tij të cilët nuk kanë lënë
pasardhës tjerë – trashëgon tërë pasurinë trashëgimore,
- kurse kur trashëgon me pas ardhësit e prindërve të bashkëshortit trashëgimlënës
– bashkëshorti pasjetues trashëgon gjysmën e pasurisë trashëgimore.
Rasti 63: Vërtetim i të drejtës së pronësisë në bazë të trashëgimit
Përshkrimi i rastit
Paditësit H.Sh. Q.Sh. Z.Sh dhe S.Sh kanë paraqitur padi për vërtetim pronësie,
kundër të paditurës F.Sh, me të cilën kanë kërkuar që të vërtetohet së të njëjtit
janë pronar me nga 1/16 pjesë ideale të ngastrës kadastrale ________, me kulturë
shtëpi-ndërtesë, në sipërfaqe prej 72 m2, sipas fletës poseduese nr. ________,
ZK ________ dhe të detyrohet e paditura F.Sh, që paditësve t’u njoh të drejtën e
pronësisë dhe të lejoj regjistrimin e pronësisë në emrin e paditësve ne librat
kadastrale pranë Shërbimit për Kadastër dhe Pronësi në ________
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Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C.nr.61/09, të datës 02.12.2012
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësve,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e bazuar dhe ka vendosur:
“APROVOHET NË TËRESI E BAZUAR kërkesëpadia e paditësve, dhe
VERTETOHET së të njëjtit janë pronar me nga 1/16 pjesë ideale të ngastrës
kadastrale ________, me kulturë shtëpi-ndërtesë, në sipërfaqe prej 72 m2, sipas
fletës poseduese nr. ________, ZK P________, dhe DETYROHET e paditura
që paditësve t’u njoh të drejtën e pronësisë dhe të lejoj regjistrimin e pronësisë
në emrin e paditësve ne librat kadastrale pran Shërbimit për Kadastër dhe
Pronësi në ________ si dhe t’u paguaj paditësve shpenzimet e procedurës në
shumë prej 432 Euro, në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit
nën kërcenim të përmbarimit me dhunë”.
Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor ka administruar provat
relevante dhe atë: certifikatën e vdekjes për N.Sh, certifikatën e martesës për të
paditurën dhe të ndjerin N.Sh, certifikatat e lindjes për paditësit, certifikatën e
vdekjes për nënën dhe babanë e paditësve, fletën poseduese numër ______, fletën
posedues sipas të cilës e paditura në bazë të vendimit të trashëgimisë është
regjistruar si pronare me ½, dhe aktvendimin e trashëgimisë të Gjykatës
Komunale në ________,dt.14.03.2007.
Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nuk ka qenë kontestuese rrethana së
N.Sh, ka vdekur me 28.12.2006, dhe së pas vetës ka lënë bashkëshorten tani të
paditurën. Nuk ka qenë kontestuese as rrethana së i ndjeri N.Sh dhe e paditura
F.Sh, nga martesa e tyre nuk kanë fëmije e gjithashtu nuk ka qenë kontestues së
prindërit e N.Sh, kanë vdekur para tij. Ndërsa kontestuese në mes të palëve ka
qenë nëse paditësit mund të trashëgojnë vëllanë e tyre të ndjerë N.Sh, pasi që
prindërit e tyre kanë vdekur para N.Sh
Andaj ka të cekurat e më lartë e në kuptim të cekurave gjykata kishte vlerësuar
së kërkesëpadia e paditësve është e bazuar pasi që sipas dispozitave nga neni 14
paragrafi 1 të Ligjit për Trashëgimin i Kosovës parashihet së “pasurinë e
trashëgimlënësit që nuk ka lenë pasardhës e trashëgojnë prindërit e tij dhe
bashkëshorti i tije”, ndërsa me dispozitën e nenit 14 paragrafi 2, përcaktohet së “
prindërit e trashëgoj gjysmën e pasurisë në pjesë të barabarta ndërsa gjysmën
tjetre e trashëgon bashkëshorti i trashëgimlënësit”, kurse me dispozitën e nenit
15 paragrafi 3 parashihet se “në qoftë së të dy prindërit e trashëgimlënësit kanë
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vdekur para trashëgimlënësit, pjesën e pasurisë trashëgimore që do t’i takonte
secilit prej tyre sikur të kishte jetuar pas trashëgimlënësit e trashëgojnë
pasardhësit përkatës”, me ç’rast rrjedhë se kërkesëpadia është e bazuar pasi që
trashëgimlënësi ka vdekur pa lenë pasardhëse dhe në rastin konkret të paditurës
i takon gjysma e pasurisë sipas trashëgimisë në rendin e dytë ligjore, ndërsa
prindërve të trashëgimlënësit do t’u takonte gjysma në pjesë të barabarta, mirëpo
me qene së prindërit e trashëgimlënësit kanë vdekur para trashëgimlënësit
atëherë pjesa që do t’u takonte atyre u kalon vëllezërve dhe motrave të
trashëgimlënësit e në rastin konkret paditësve.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac.nr.142/2013, të datës 21.05.2015
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditurës
është e pabazuar.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev.nr.342/2015, të datës 17.12.2015
Gjykata Supreme duke vendosur sipas revizionit të të paditurës, të njëjtin e ka
hedhur si të palejueshëm. Ka arsyetuar se revizioni i të paditurës është i
palejueshëm, pasi që nga shkresat e lëndës del se paditësit në padinë e dorëzuar
në gjykatë e ka caktuar vlerën e kontestit në shumë prej 50.00 Euro, ndërsa nga
dëftesa nr.______, e datës 20.06.2007, ka rezultuar se në emër të taksës gjyqësore
për padinë është paguar taksa në shumë prej 5 Euro, andaj sipas dispozitës së
nenit 382 paragrafi 3 i LPK-së, dhe nenit 2 pika j), të Urdhëresës Administrative
të UNMIK-ut, nr.2001/10, e cila ka hyrë në fuqi me datë 21.06.2001, është
paraparë se revizioni nuk është i lejuar në kontestet juridiko-pasurore, në të cilat
kërkesëpadia nuk ka të bëjë me kërkesat në të holla, dorëzim të sendit ose
përmbushje të ndonjë prestimi, nëse vlera e objektit të kontestit, të cilën paditësi
e ka cekur në padi nuk kalon shumë prej 1.600.00 DM, përkatësisht 800.00 Euro,
andaj edhe revizioni në këtë çështje juridike nuk është i lejuar.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkruar më sipër duket se është qartësuar një dilemë në praktikën
gjyqësore lidhur me rendin e dytë të trashëgimisë kur prindërit e trashëgimlënësit
kanë vdekur para trashëgimlënësit. Ka ekzistuar një dilemë për rastin kur
trashëgimlënësi ka vdekur dhe pas vetes ka lenë bashkëshorten/bashkëshortin
(kur nuk kanë fëmijë) dhe gjithashtu para tij kanë vdekur edhe prindërit e
trashëgimlënësit por kanë lenë paraardhës (vëllezërit dhe motrat e
trashëgimlënësit). Në një situatë të tillë praktika gjyqësore i ka interpretuara
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dispozita e Ligjit mbi Trashëgimin me rastin e zbatimit në atë mënyrë që
vëllezërit dhe motrat e trashëgimlënësit në rendin e dytë ligjor i ka pranuar si
përfaqësues të prindërve të tyre më të drejtë në trashëgimi me ½ e tërësisë së
masës trashëgimore.
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IX. BASHKËPRONËSIA
Dispozita ligjore: Ligji i Pronësisë dhe të Drejtat Tjera Sendore (LPDTS),
neni 51 dhe 56, Ligji Mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore
(LMTHJP),nenet 13 – 17
Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore në nenin 51, në paragrafin 1
përcakton se: “Në qoftë se pronësia në një send i takon disa personave në pjesë
të caktuara (alikuote) ata kanë bashkëpronësi në send”. Ndërsa në paragrafin 2
përcakton: ’’Në qoftë se pjesët e bashkëpronarëve janë të pacaktuara, atëherë
prezumohet se ato janë të barabarta’’.
Komenti për mënyrën e zbatimit të dispozitës së cituar - Pronësia mbi një
send mund t'i përkas një personi ose disa personave. Kur pronësia mbi një send
u përket dy ose më shumë personave kemi bashkëpronësinë. Prona që u përket
disa bashkëpronarëve quhet bashkëpronësi. Personat që marrin pjesë në këtë
pronësi quhen bashkëpronar. Karakteristikë e bashkëpronësisë është se pjesët e
bashkëpronarëve janë të caktuara më pare në mënyrë numerike - alikuote (1/2)
ose 50 %. Pjesa juridike e bashkëpronarëve paraqet të drejtën sendore të pavarur
dhe ka natyrën juridike të pronësisë. Prandaj edhe te bashkëpronësia zbatohen
rregullat e pronësisë.
Ligji mbi bazat marrëdhënieve themelore juridiko pronësore ka rregulluar
bashkëpronësinë në nenet 13 – 17. Definicionin e bashkëpronësisë e jep në nenin
13 ku thuhet “ Disa persona e kanë të drejtën e bashkëpronësisë mbi sendin e
papjesëtuar, kur pjesa e secilit prej tyre është e caktuar në përpjesëtim me
madhësinë (pjesa ideale) në qoftë se pjesët nuk janë të caktuara, supozohet se
janë të barabarta”
Ligji i pronësisë dhe i të drejtave tjera sendore e rregullon bashkëpronësinë në
kapitullin e pestë përkatësisht me nenet 51 – 56. Me këto dispozita ligjore
emërtohet gabimisht definicioni i pronësisë i disa personave që është përcaktim
i gabuar, sepse pronësia e disa personave në sendet e luajtshme apo të
paluajtshme gjithsesi është bashkëpronësi apo pronësi e përbashkët .
Të drejtat dhe detyrimet e bashkëpronarëve - Bashkëpronarët duke hyrë në
marrëdhënie me njëri tjetrin për shkak të bashkëpronësisë, në mes të tyre lindin
të drejtat dhe detyrimet. Të drejtat dhe detyrimet e tyre caktohen në përpjesëtim
me pjesët e secilit. Për të siguruar vazhdimësinë normale të bashkëpronësisë
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është e domosdoshme njohja e të drejtave dhe detyrimeve
bashkëpronar.

nga secili

Të drejtat e bashkëpronarit janë :
a) e drejta mbi të ardhurat e sendit ,
b) të drejtat e përdorimit dhe disponimit të sendit
E drejta mbi të ardhurat e sendit - Secili bashkëpronar, në përpjesëtim me
pjesën e tij përfiton nga të ardhurat e sendit. Në të ardhurat e sendit përfshihen
frytet natyrale dhe civile të sendit, neni 52 i LPDTS-së.
E drejta e përdorimit dhe e disponimit - Bashkëpronari ka të drejtë që sendin
ta përdor dhe kjo e drejtë i takon të gjithë bashkëpronarëve. Ata paraqiten në
raport me sendin në tërësi si bashkë posedues. Asnjëri nga bashkë poseduesit
nuk mund të ketë posedimin e tërësishëm të sendit. Si bashkë posedues të sendit
mund të posedojnë sendin bashkërisht. Bashkëpronarët mund të caktojnë njërin
të posedoj sendin për të gjithë apo munden me marrëveshje që në periodë të
caktuar kohore të kaloj në posedim secilit prej tyre (shtëpia në deti ku dy
bashkëpronar me marrëveshje caktojnë që njëri ta shfrytëzoj në gjysmën e parë
të vitit, e tjetri në gjysmën e dytë të vitit). Neni 54 i LPDTS-së rregullon që secili
bashkëpronar mund të parashtroj kërkesat kundrejt personave të tretë lidhur me
tërë sendin.
Secili bashkëpronar mund të disponoj me pjesën e tij pa pëlqimin e
bashkëpronarëve të tjerë. Me disponimin e sendit nënkupton jo vetëm tjetërsimin
e pjesës së bashkëpronësisë por edhe ngarkimin (hipotekë, e drejta e përparësisë
së blerjes). Nuk mund të ngarkohet pjesa e bashkëpronësisë me servitut real pasi
që servituti real përfshin sendin në tërësi. Tjetërsimi i pjesës së bashkëpronësisë
me shitjen është kufizuar me përparësi të blerjes. Ndërsa tjetërsimi i gjithë sendit
të bashkëpronësisë bëhet vetëm me pëlqimin e bashkëpronarëve.
Neni 56, paragrafi 3 i LPDTS rregullon: ”Në qoftë se shuarja e bashkëpronësisë
bëhet përmes ndarjes në natyrë apo kur një apo më shumë bashkëpronarë e
fitojnë pronësinë në tërë sendin, atëherë vlera e qarkullimit të sendit duhet të
përcaktohet përmes ekspertizës të një eksperti zyrtar, nëse nuk heqin dorë të
gjithë bashkëpronarët nga ekspertiza e vlerës’’
Në paragrafin 4 është përcaktuar se: "Në qoftë se ndërmjet bashkëpronarëve nuk
mund të arrihet pajtimi rreth mënyrës së procedurës për zgjidhjen e
bashkëpronësisë, atëherë sendi i përbashkët, nëse është i luajtshëm, duhet të
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tjetërsohet përmes rregullave të shitjes së pasurisë që është peng, ndërsa kur
është një paluajtshmëri përmes shitjes në ankand detyrues, ndërsa të ardhurat e
krijuara duhet t'u ndahen bashkëpronarëve në pajtim me pjesët e tyre. Në qoftë
se tentativa për tjetërsimin e pronësisë nuk është e suksesshme, atëherë një
bashkëpronarë mund të kërkojë përsëritjen, nëse ai i merr përsipër shpenzimet’’
Ndarja fizike bëhet sipas rregullave të procedurës jo kontestimore, në qoftë se
ndërmjet bashkëpronarëve nuk ka kontest. Në qoftë se ndërmjet bashkëpronarëve
ekziston kontesti mbi lëndën e ndarjes, mbi të drejtën e pronësisë mbi atë se sa
janë pjesët e bashkëpronësisë vendoset në procedure kontestimore.
Shuarja e bashkëpronësisë - Bashkëpronësia sipas nenit 56 par. 1 të LPDTS-së
shuhet nëpërmjet ndarjes, marrjes përsipër të sendit nga një bashkëpronar,
braktisje të sendit të luajtshëm, apo kur vendoset në ankand të shitjes së
paluajtshmërive.
Në paragrafin 2 të këtij neni është përcaktuar se ”në qoftë se bashkëpronarët
vlerësojnë se tjetërsimi te personi i tretë është i papranueshëm për të gjithë
bashkëpronarët atëherë sendi mund të shitet në ankand publik dhe të ardhurat do
të ndahen bashkëpronarëve si u tha më lartë sipas pjesëve që u takojnë
bashkëpronarëve”.
Rasti 64: Vërtetimi i drejtës së bashkëpronësisë në bazë të shitblerjes,
trashëgimisë dhe mbajtjes
Përshkrimi i rastit
Paditësit pretendojnë se janë bashkëpronar të pjesës së ngastrës nr.____ në
sipërfaqe prej ___ha sipas listës poseduese nr._____ ZK____. Paditësit të drejtën
e bashkëpronësisë në pjesën e kësaj ngastre e bazojnë nga e drejta e paraardhësit
të tyre juridik B.M, i cili ka qenë bashkëshorti i paditëses së parë dhe i ati i
paditësve tjerë dhe të padituri të parë S.M. Tani i ndjeri B.M pjesën e ngastrës
nr.____ e ka blerë nga S.Ç, në bazë kontratës verbale të shitjes dhe se në këtë
pjesë e kanë objektin e banimit dhe objektet ndihmëse. Paditësit kërkojnë të
vërtetohet e drejta e bashkëpronësisë në bazë të kontratës verbale të shitjes dhe
trashëgimisë.
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Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 306/2005, i datës 14.09.2007
APROVOHET kërkesëpadia e paditësve N.M., B.M. nga _____, F.L. e lindur M
nga _____ dhe I.R. e lindur M nga fsh. _______, dhe VËRTETOHET ndaj të
paditurve S.M. dhe H.B. se paditësja N.M. nga ____në bazë të shitblerjes, të
trashëgimisë dhe mbajtjes është bashkëpronare në 3/5 pjesë ideale (i është
llogaritur edhe nga 1/5 pjesë ideale e paditëseve F.L. dhe I.R.), paditësi B.M.
është bashkëpronarë në 1/5 pjesë ideale ndërsa i padituri S.M. është
bashkëpronarë në 1/5 pjesë ideale të mbetur të ngastrës kadastrale nr._____ në
sipërfaqe prej 0.01.98 ha, e regjistruar në fletë posedimin nr.____ KK ______
në emër të S.S.Q nga ____ e shitur të paditurit H.B.B. sipas kontratës mbi
shitblerjen e vërtetuar në Gjykatën Komunale në _____ me numër veprues
1271/63 prej 27 Dhjetor 1963 dhe DETYROHEN të paditurit që këtë të drejtë
t’ia njohin paditësve dhe të përmbahen e të durojnë që kjo bashkëpronësi të
regjistrohet në bashkëpronë sipas këtij aktgjykimi në DGJKP në afat prej 15
ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të
përmbarimit.
Gjykata e shkallës së parë vlerëson se paditësit në bazë të trashëgimisë,
shitblerjes dhe mbajtjes janë bashkëpronar në pjesë ideale të përshkruar si në
dispozitiv të aktgjykimit të shkallës së parë. Kjo gjykatë konstaton se kjo parcelë
është blerë bashkërisht nga tani i ndjeri B M dhe i padituri H B, të cilët janë
vëllezër dhe të njëjtin me marrëveshje janë ndarë dhe se në shfrytëzim të këtyre
objekteve që gjenden në këto parcela jetojnë paditësi dhe i padituri S.M
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 437/2007, datë 17.12.2007.
Gjykata e Qarkut, duke vërtetuar aktgjykimin e sulmuar dhe refuzuar ankesën e
të paditurit, në tërësi e ka pranuar një vlerësim të tillë të gjykatës së shkallës së
parë .
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, të Kosovës Rev. nr. 48/2008, të datës 04
tetor 2011
Gjykata Supreme gjen se aktgjykimi i sulmuar përmban shkelje nga neni 354 par.
2 pika 7 dhe 14 të LPK-së. Këto shkelje konsistojnë në faktin se gjykata e shkallës
së parë ua pranon të drejtën e bashkëpronësisë paditësve dhe e obligon të
paditurin që paditësit të lejojnë që në librat publike të paluajtshmërive të
regjistrohen si bashkëpronar në pjesë ideale, ndërsa nga fletë posedimi për
ngastrën kontestuese dhe raporti i ekspertit të gjeodezisë del se, ngastra
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kontestuese ku gjenden objektet e banimit tani evidentohet në emër S Ç. Gjykata
e shkallës së parë gjatë gjithë procedurës, sipas detyrës zyrtare duhet të kujdeset
për legjitimitetin pasiv të palëve e në rastin konkret obligon të paditurin S dhe H
t'ua njohin paditësve të drejtën e pronësisë, të cilët nuk janë pronar të ngastrës
kontestuese. Njëherësh dispozitivi i aktgjykimit të sulmuar ka të meta pasi që
dispozitivi është i pakuptimtë e kjo nga fakti se e drejta e bashkëpronësisë e
paditësve pranohet në bazë të shitblerjes, të trashëgimisë dhe të mbajtjes dhe
obligon të paditurit që këtë drejtë ta njohin paditësve. Padia nuk mund të
parashtrohet në disa baza juridike, por vetëm në një bazë juridike. Kjo paraqet
shkelje nga neni 354 par. 2 pika 14 të LPK-së, dhe si të tilla aktgjykimet e
sulmuara nuk mund të qëndrojnë.
Për shkak të këtyre shkeljeve thelbësore të procedurës është herët të vlerësohet
zbatimi i drejtë i së drejtës materiale.
Andaj, në rigjykim gjykata e shkallës së parë do të udhëzojë palën paditëse që në
mënyrë të saktë të bëjë precizimin e kërkesës së padisë së tij, duke kërkuar nga
paditësit që në padi të përfshihet pronari i ngastrës kontestuese nr.____ dhe të
kërkoj nga paditësit të precizojnë bazën juridike të drejtës së bashkëpronësisë në
ngastrën kontestuese dhe të njëjtit të përcaktohen në një bazë juridike.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkruar më sipër qartë nxirret konkludimi se paditësit në bazë të
kërkesëpadisë së paraqitur , për vërtetimin e të drejtës së bashkëpronësisë e
bazojnë në disa baza juridike dhe atë në bazë në bazë të kontratës verbale të
shitjes, mbajtjes dhe trashëgimisë. Gjykata e shkallës së parë ka pranuar
paditësve të drejtën e bashkëpronësisë në ngastrën kontestuese në bazë të bazë të
kontratës verbale të shitjes, mbajtjes dhe trashëgimisë. Këtë qëndrim të gjykatës
së shkallës së parë në vendosje sipas ankesës së paditurit ka pranuar edhe gjykata
e shkallës së dytë duke aprovuar kërkesëpadinë paditësve, pavarësisht nga fakti
se paluajtshmëria kontestuese regjistrohen në emër të S.Ç.
Ky përfundim i gjykatës së shkallës së parë dhe i shkallës së dytë nuk është
pranuar nga e nga Gjykatës Supreme të Kosovës, nga fakti se gjykata e shkallës
së parë gjatë gjithë procedurës sipas detyrës zyrtare duhet të kujdeset për
legjitimitetin pasiv të palëve e në rastin konkret obligon të paditurin S dhe H t'ua
njohin paditësve të drejtën e pronësisë, të cilët nuk janë pronar të ngastrës
kontestuese.
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Njëherësh padia për fitimin e të drejtës së bashkëpronësisë mund të paraqitet
vetëm në një bazë juridike, prandaj është kërkuar që paditësit për fitimin e të
drejtës së bashkëpronësisë në ngastrën kontestuese të përcaktohen në një bazë
juridike, pasi si të tilla aktgjykimi nuk është i përshtatshëm për përmbarim, pasi
i padituri detyrohet që paditësve t’ia njeh të drejtën e bashkëpronësisë në
paluajtshmërinë kontetuese të cilat regjistrohet në emër të personit të tretë.
Rasti 65: Vërtetimi i drejtës së bashkëpronësisë në bazë të marrëveshjës mbi
ndarjen fizike
Përshkrimi i rastit
Paditësit me padinë e parashtruar gjykatës, kërkojnë të vërtetohet e drejta e
bashkëpronësisë në ½ e pjesëve ideale të ngastrave në bazë të ndarjes fizike dhe
atë: të pjesës lindore të ngastrave kadastrale nr._____dhe _____ me sipërfaqe
prej 0.22,71 ha, në të cilën paditësit kanë ndërtuar shtëpitë për banim me objekte
përcjellëse, pusin për marrjen e ujit të pijes, të pjesës veriore të ngastrës
kadastrale nr.____ në sipërfaqe prej 0.50,22 ha, pjesës perëndimore të ngastrës
nr. ____ me sipërfaqe prej 0.14,79 ha, si dhe ½ e pjesës ideale të ngastrave
nr.____ dhe ____ me kulturë rrugë, me sipërfaqe prej 0.01,74 ha, të cilat
evidentohen sipas listës poseduese _______ . Kërkojnë që këtë të drejtë t’ia
njohin të paditurit.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 324/2010, i datës 16.07.2010
I. VËRTETOHET se paditësit R e Xh.M. nga fshati ___, Komuna e ____, janë
bashkëpronarë të pjesës reale secili nga ½ dhe atë të ngastrave kadastrale,
gjegjësisht të pjesës lindore të ngastrave kadastrale nr.____ dhe ____ në
sipërfaqe prej 0.22,71 ha, në të cilat ngastra paditësit kanë të ndërtuar shtëpinë
për banim dhe objektet përcjellëse, pusin për ujë të pijes, të pjesës veriore të
ngastrës kadastrale nr.____, në sipërfaqe prej 0.50,22 ha, të pjesës veri
perëndimore të ngastrës kadastrale nr._____, në sipërfaqe prej 0.14,79 ha si dhe
të ½ të pjesëve të ngastrave kadastrale nr.____ dhe ____, me kulturë rrugë në
sipërfaqe prej 0.01,74 ha të cilat evidentohen në fletën poseduese nr.____ ZK
_____.
II. DETYROHEN të paditurit: H., R. dhe S.M nga fshati ____ Komuna ___ që
paditësve R e Xh.M., gjithashtu nga fshati ____, t’ua njohin këtë të drejtë në
patundshmëri si në pikën 1 të këtij aktgjykimi dhe atë në afat prej 15 ditësh nga
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dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë, si dhe
shpenzimet procedurale në lartësi prej 150 Euro.
Gjykata e shkallës së parë ka konkluduar se kërkesëpadia e paditësve është e
bazuar, nga fakti se në vitin 1986 është bërë ndarja fizike në mes paditësve R dhe
Xh M dhe axhës së tyre H M, këtu babait të të paditurve dhe se vajzat e axhës,
tani të ndjerit N, F Zj dhe H Tj, pjesën e tyre që u ka takuar ia kanë falur ½ e
pjesës ideale paditësve dhe ½ e pjesës ideale të atit të paditurve, dhe se tani
ndërgjyqësit janë në posedim të ½ të pjesëve ideale që i kanë takuar në bazë të
ndarjes fizike të bërë në vitin 1986. Paditësi R dhe Xh M kanë në posedim
ngastrën nr.____ dhe _____ në sipërfaqe prej 0.23,06 ha dhe pjesën e ngastrës
_____me sipërfaqe prej 0.50,22 ha dhe pjesën e ngastrës ____ në sipërfaqe prej
0.14,79 ha, ndërsa të paditurit H, S dhe R M e kanë në posedim pjesën e ngastrës
____ dhe _____ në sipërfaqe prej 0.24.25 ha dhe pjesën jugore të ngastrës ____
në sipërfaqe prej 0.45.90 ha, çka do të thotë se çdonjëri ka në posedim pjesën e
vet që i ka takuar në bazë të ndarjes fizike.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 324/2010, datë 05.12.2011
Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore ka gjetur se gjykata e shkallës
së parë në gjendjen e vërtetuar faktike në mënyrë të drejtë ka aplikuar dispozitat
materiale kur ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve duke pranuar në tërësi
qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, të Kosovës Rev. nr. 127/2012, më 10
qershor 2013
Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur se gjykata e instancës më të ulët në bazë
të gjendjes së vërtetuar faktike, në mënyrë të drejtë kanë zbatuar të drejtën
materiale kur kanë aprovuar kërkesën e paditësve të paraqitur si në padi. Paditësit
me prova të afruara kanë vërtetuar faktin relevant se në vitin 1986, kanë
rregulluar raportet juridike duke bërë ndarjen fizike me marrëveshje të pasurisë
që u ka takuar nga paraardhësi i tyre juridik dhe se çdonjëri nga ta ka pjesën fizike
që i ka takuar në bazë të ndarjes fizike.
Në vitin 1986 paditësit R dhe Xh M me axhën e tyre H M, përndryshe babai i të
paditurve me marrëveshje verbale kanë bërë ndarjen e bashkësisë familjare dhe
të pasurisë dhe se vajzat e axhës së paditësve F dhe H pjesën e tyre ua kanë dhënë
djemve të axhës, këtu paditësve dhe të atit të paditurve si dhe paraardhësit e të
afërmve tjerë të cilët nuk kanë pretendime pronësore në ngastrat kontestuese
sepse secili e shfrytëzon pjesën e vet.
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Thëniet e revizionit se deklarimet e H T dhe F.Zj. në këtë çështje juridike nuk
mund të merren si bazë dhe si provë bindëse, nga arsyeja se ato janë deklaruar në
vitin 1981 në bazë të aktvendimit Ndr. nr._____ datë ________, nga fakti se F
dhe H pjesën që u ka takuar nga i ati i tyre N M kanë ceduar në pjesë të barabarta
paditësve dhe axhës së tyre H M dhe se me daljen në vend të gjykatës me
ekspertin e gjeodezisë është vërtetuar se çdo njëri e shfrytëzon pjesën në bazë të
ndarjes çka nënkupton se kjo marrëveshje mbi ndarjen është realizuar në tërësi.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkruar më sipër, paditësit e pretendojnë të drejtën e pronësisë mbi
pronën kontestuese në bazë të ndarjes fizike në vitin 1986, në mes paditësve dhe
axhës së tyre këtu babai i të paditurve dhe se vajzave të axhës, të cilat pjesën e
tyre ua kanë falur paditësve dhe të paditurve dhe secili prej tyre e shfrytëzon
pjesën që i ka takuar në bazë të ndarjes fizike .
Në këtë çështje të tri nivelet e gjykatave kanë mbajtur qëndrim unik se
kërkesëpadia është e bazuar pasi që paditësit kanë vërtetuar faktin relevant se në
vitin 1986, palët ndërgjyqëse i kanë rregulluar raportet juridike në mesë tyre,
duke e bërë ndarjen fizike me marrëveshje të pasurisë që u ka takuar nga
paraardhësi i tyre juridik dhe se çdonjëri nga ta e ka në posedim dhe e shfrytëzon
pjesën e vetë fizike që i ka takuar në bazë të ndarjes fizike verbale .
Bashkëpronaret e një paluajtshmërie munden të bëjnë ndarjen fizike me
marrëveshje, në të kundërtën kjo ndarje bëhet në procedurë jo kontestimore. Në
këtë çështje paditësit e kanë bërë ndarjen fizike të pjesës së bashkëpronësisë me
marrëveshje verbale në vitin 1986 dhe secili edhe se çdo njeri nga ta e shfrytëzon
pjesën e vetë. Marrëveshjet verbale për ndarjen e pjesëve ideale të
bashkëpronësisë është e plotfuqishme nëse secili nga bashkëpronarët në bazë të
ndarjes e shfrytëzon pjesën e vetë fizike në të në bazë të ndarjes me marrëveshje
verbale. Në bazë të nenit 56, paragrafit 1 të LPDTS është përcaktuar se një prej
mënyrave të shuarjes së bashkëpronësisë është edhe ndarja në mes të
bashkëpronarëve
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Rasti 66: Vërtetimi i drejtës së bashkëpronësisë në bazë të trashëgimisë në
pjesën e ceduar gjatë jetës së trashëgimlënësit
Përshkrimi i rastit:
Paditësit M.B,N.H dhe R.B në bazë padisë së paraqitur kërkojnë të vërtetohet e
drejta e bashkëpronësisë në 1/5 të pjesës ideale, në bazë të trashëgimisë nga i ati
i tyre R.B të ngastrës kadastrale nr.____ sipas listës poseduese ____ ZK ______.
Të paditurit kanë deklaruar se gjatë jetës së tani të ndjerit H B ka bërë cedimin e
pasurisë së tij dhe se këtë marrëveshje e kanë nënshkruar të gjithë trashëgimtaret.
Në bazë të kësaj marrëveshjeje, paditësi M i kanë takuar 3.000,000 milion dinarë
të atëhershëm, paditëses N, 2.000,000 milion dinarë të atëhershëm, të paditurit
E, i ka takuar lokali afarist në ____ ku ka qenë byrektorja, të paditurit L i ka
takuar lokali afarist ku ka qenë çajtorja me banesë në hapësirën në tavan. Me këtë
marrëveshje mbi cedimin e pasurisë gjatë jetës nuk është përfshirë paditësi R i
cili në vitin 1974 është ndarë nga bashkësia familjare me babanë e tij, mirëpo nuk
e ka ndarë pasurinë.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 407/2003, i datës 26.06.2007
REFUZOHET kërkesëpadia e paditësve: M.B, N.H e gjinisë B dhe R.B me të
cilën kërkuan që të vërtetohet se paditësit janë pronarë, secili nga 1/5 pjesë
ideale të patundshmërisë në ngastrën kadastrale nr.____, e cila udhëhiqet sipas
fl.pos.nr.___, ZK ____, në bazë të trashëgimit të babait të tyre të ndjerë H.B. ish
nga ____, dhe të obligohen të paditurit E.B. dhe L.B. që këtë të drejtë t’ia
pranojnë paditësve, t’iu mundësojnë atyre që në pjesët e veta të hyjnë në posedim
pas ndarjes fizike dhe të vërtetohet se paditësit kanë të drejtë secili nga 1/5 të
shumës prej 57.731,68€, të deponuara nga tani i ndjeri H.B. dhe të konvertuara
pas vdekjes së tij dhe të obligohen të paditurit që paditësve t’ua dorëzojnë nga
1/5 të shumës së këtyre të hollave, në tërësi SI E PABAZUAR.
Duke u nisur nga kjo gjendje faktike, gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar
kërkesëpadinë e paditësve dhe ka vlerësuar se tani i ndjeri H B sa ka qenë gjallë
ka disponuar me pasurinë e tij në bazë të marrëveshjes mbi cedimin e pasurisë
gjatë jetës, ndërsa sa i përket shumës në librezën e kursimit tani të të ndjerit H,
gjykata e shkallës së parë ka refuzuar ta pranojë të drejtën e paditësve në pjesën
e deponimit nga arsyeja se nuk është parashtruar origjinali i librezës së kursimit.

Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, të Kosovës Ac. nr. 989/2012, datë 14.6.2013
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Gjykata e Apelit të Kosovës duke vendosur lidhur me ankesën e paditësve ka
refuzuar të njëjtin dhe ka pranuar në tërësi qëndrimin juridik të gjykatës së
shkallës së parë.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. nr 253/2013, datë 4
dhjetor 2013
Gjykata Supreme e Kosovës duke u nisur nga një gjendje e tillë e gjendjes, ka
gjetur se tani për tani një qëndrim i tillë i gjykatave të instancës më të ulët nuk
mund të pranohet ngase sipas vlerësimit të kësaj gjykate, që të dy aktgjykimet
janë marrë me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale për çka gjendja faktike
ka mbetur pa u vërtetuar në mënyrë të drejtë, për të cilat arsye nuk ka kushte për
ndryshimin e aktgjykimit të goditur
Në bazë të nenit 95 të Ligjit mbi trashëgiminë e Kosovës (Gazeta Zyrtare nr.
43/1974) e aplikueshme sipas Rregullores së UNMIK-ut nr. 1999/24, e cila ka
qenë e aplikueshme në kohën kur është lidhur marrëveshja mbi cedimin dhe
ndarjen e pasurisë gjatë jetës së të ndjerit H B, është përcaktuar se cedimi dhe
pjesëtimi është i vlefshëm nëse janë pajtuar me këtë të gjithë trashëgimtarët dhe
pasardhësit tjerë të cedimit që sipas ligjit do të thirren të trashëgojnë pasurinë
trashëgimore të tij. Marrëveshja mbi cedimit e pasurisë gjatë jetës e lidhur më
16.3.1986 nuk është nënshkruar nga të gjithë trashëgimtarët e tani të ndjerit H B,
këtë nuk e ka nënshkruar paditësi R B. Njëherësh marrëveshja në fjalë nuk është
në formën e kërkuar në bazë të nenit 95 par. 2 të Ligjit në fjalë pasi që nuk është
legalizuar në gjykatë dhe se me rastin e legalizimit gjyqtari do t’u tregojë
kontraktuesve për pasojat e marrëveshjes (par. 3 të nenit në fjalë). Paditësi R nuk
është përfshirë në këtë marrëveshje e as që ka nënshkruar dhe as që e ka dhënë
pëlqimin që kjo marrëveshje të jetë në fuqi (par. 4 dhe 5 të nenit në fjalë). Në
nenin 98 të Ligjit mbi trashëgiminë është paraparë se në qoftë se me cedimin nuk
është pajtuar ndonjëri nga trashëgimtarët atëherë pjesët e pasurisë që u janë
ceduar trashëgimtarëve tjerë konsiderohen si dhurata dhe pas vdekjes së
paraardhësit me të do të veprohet si me dhurimet e bëra trashëgimtarëve. Në
mungesë të formës të caktuar me ligj pushon ekzistimi i kontratës së cedimit dhe
ndarjes së pasurisë gjatë jetës ndaj të gjithë trashëgimtarëve, dhe se kontrata e
tillë konsiderohet si kontratë e dhuratës ndaj të gjithëve. Në qoftë se trashëgimtari
i cili nuk është pajtuar me kontratën, pasuria e të cilit është objekti i kontratës
mbi cedimin dhe ndarjen e pasurisë gjatë jetës hynë në vlerën e llogaritur të
trashëgimisë dhe shërben si bazë për llogaritjen e pjesës së domosdoshme. Pastaj
zbatohet rregulla e llogaritjes së dhuratave në trashëgimi, prandaj kjo pasuri që
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ka qenë objekti i kontratës i llogaritet në pjesën e trashëgimisë të gjithë
trashëgimtarëve ligjor.
Prandaj, gjykata e shkallës së parë pas vërtetimit të këtyre fakteve relevante,
duhet të vërtetojë pjesën e paditësve në trashëgiminë e të ndjerit H B dhe në
gjendjen e vërtetuar faktike duhet të zbatojë dispozitat materiale juridike.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në këtë çështje juridike kontestuese paditësit pretendojnë se kontrata mbi
cedimin e pasurisë gjatë jetës, që është lidhur në mesë të tani të ndjerit H B dhe
trashëgimtarëve të tjerë të të ndjerit, të cilën nuk e kanë nënshkruar paditësit si
trashëgimtarët të tani të ndjerit H B, nuk përmbush kushtet ligjore për
vlefshmërinë e kësaj kontrate. Lidhur me kërkesën e paditësve që të dy gjykatat
kanë marrë qëndrim që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet duke vlerësuar se
tani i ndjeri H B sa ka qenë gjallë ka disponuar me pasurinë e tij.
Mirëpo, Gjykata Supreme nuk ka pranuar një vlerësim të gjykatave të instancës
më të ulët, duke gjetur se në bazë të nenit 95 të Ligjit mbi trashëgiminë e Kosovës
(Gazeta zyrtare nr. 43/1974) e aplikueshme sipas Rregullores së UNMIK-ut nr.
1999/24, e cila ka qenë e aplikueshme në kohën kur është lidhur marrëveshja mbi
cedimin dhe ndarjen e pasurisë gjatë jetës së të ndjerit H B, është përcaktuar se
cedimi dhe pjesëtimi është i vlefshëm nëse janë pajtuar me këtë të gjithë
trashëgimtarët dhe pasardhësit tjerë të cedimit që sipas ligjit do të thirren të
trashëgojnë pasurinë trashëgimore të tij.
Në bazë kësaj mund të konkludohet se marrëveshja mbi cedimin (ndarjen) e
pasurisë gjatë jetës dhe pjesëtimi është i vlefshëm nëse janë pajtuar me këtë të
gjithë trashëgimtarët dhe pasardhësit tjerë të cedimit që sipas ligjit do të thirren
të trashëgojnë pasurinë trashëgimore të tij. Nëse nuk janë pajtuar të gjithë
trashëgimtarët, atëherë pjesët e ceduara me këtë kontratë trashëgimtarëve që e
kanë nënshkruar këtë kontratë u llogariten si dhurata, ndërsa trashëgimtarët që
nuk e kanë nënshkruar, e kanë të drejtën në pjesët që do t'u takonin si
trashëgimtarë ligjor të trashëgimlënësit. Marrëveshja në fjalë nuk është në
formën e kërkuar në bazë të nenit 95 par. 2 të Ligjit në fjalë pasi që nuk është
legalizuar në gjykatë dhe se me rastin e legalizimit gjyqtari do t’u tregojë
kontraktuesve për pasojat e marrëveshjes (par. 3 të nenit në fjalë). Paditësi R nuk
është përfshirë në këtë marrëveshje e as që ka e nënshkruar dhe as që ka dhënë
pëlqimin që kjo marrëveshje të jetë në fuqi (par. 4 dhe 5 të nenit në fjalë).
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X. PRONËSIA E PËRBASHKËT E BASHKËSHORTËVE
Dispozitat ligjore: Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore neni 40,
paragrafin 1, dhe Ligji mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore
(LMTHJP), neni 18, dhe Ligji për Familjen i Kosovës, nenet 45-48.
Ligji për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore i Kosovës, në nenin 77, paragrafin
1 e definon pronësinë e përbashkët: "Nëse disa persona kanë të drejtën e
pronësisë mbi një send në atë mënyrë që pjesët e tyre nuk janë të caktuara,
atëherë ata janë pronarë të përbashkët“. Sipas paragrafit 2 të këtij neni:
"Pronësia e përbashkët mund të krijohet përmes ligjit ose përmes kontratës.
Marrëveshja me të cilën krijohet pronësia e përbashkët mund të lidhet vetëm nëse
shprehimisht është lejuar me ligj". Derisa paragrafi 3 i nenit në fjalë përcakton
se: "Pronarët e përbashkët disponojnë së bashku me pronësinë dhe përgjigjen së
bashku për detyrimet në lidhje me këtë pronësi".
Komenti lidhur me zbatimin të dispozitës së cituar.
Në dallim prej bashkëpronësisë, Ligji mbi marrëdhëniet themelore pronësore
juridike, mbi pronësinë e përbashkët përmban vetëm një dispozitë duke i thënë
kuptim institutit, të gjithë të tjerë rregullohen me ligje të veçanta. Neni 18 të
LMTHPJ-së përcakton se: “se në rastet dhe kushtet e caktuara me ligj mund të
ekzistoj e drejta e pronësisë së përbashkët “.
Pronësia e përbashkët është e drejta e pronësisë që kanë dy ose më tepër persona
mbi të njëjtin send, por pjesët e tyre nuk janë të përcaktuara, mund të disponojnë
bashkërisht me to, derisa zgjasë gjendja e pronësisë së përbashkët. Pjesët nuk
janë të caktuara as në pjesë ideale apo pjesë reale dhe kjo dallon nga
bashkëpronësia në të cilën dihen pjesët ideale të bashkëpronarëve dhe ata
disponojnë në pjesët e veta pavarësisht.
Një prej formave më tipike të pronës së përbashkët në të drejtën tonë është
pronësia e përbashkët bashkëshortëve. Pasuria të cilën e kanë krijuar
bashkëshortët gjatë martesës është pronësia e tyre e përbashkët. Se sa është pjesa
e secilit bashkëshort këtë e cakton gjykata në rast kontesti, varësisht prej
kontributit të secilit bashkëshort duke vlerësuar të gjitha rrethanat. Në rastin e
caktimit të pjesës së secilit bashkëshort, nuk merret vetëm fitimi bashkëshortëve,
por edhe ndihma e njërit bashkëshort e dhënë bashkëshortit tjetër, udhëheqja në
punët shtëpiake, mirëmbajtja e familjes ose çdo formë tjetër e punës dhe e
bashkëpunimit në ruajtjen dhe rritjen e kësaj pasurie.
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Këtë në mënyrë ma detale e rregullon Ligji mbi martesën dhe marrëdhëniet
familjare të Kosovës nenet 327-331, ndërsa Ligji i ri për familjen i Kosovës që
është në fuqi prej 16.01.2006 dhe atë nenet 45-58.
Në sendet në pronësi të përbashkët së bashku qeverisin bashkëshortët. Në qoftë
se kemi të bëjmë me sendet e paluajtshme në librat kadastrale regjistrohen në
emër të dy bashkëshortëve në pjesë të papërcaktuara. Bashkëshortët mund të
kërkojnë ndarjen e kësaj pasurie në çdo kohë dhe atë me marrëveshje apo
nëpërmjet gjykatës dhe pas ndarjes ata bëhen bashkëpronar. Në rast të shitjes me
dhunë të pjesës së njërit bashkëshort, bashkëshorti tjetër ka përparësi të blerjes.
Çka paraqet pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve?
Për ekzistimin e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve duhet të plotësohen
kushtet si është e caktuar në nenin 47 paragrafin 1 të LFK-së dhe ato janë:
-

Puna
Vazhdimi i martesës si dhe
Të hyrat që rrjedhin nga pasuria e tillë.

Bashkësia martesore (martesa) si kusht për fitimin e pasurisë së
përbashkët të bashkëshortëve
Pasuria e përbashkët të bashkëshortëve fitohet "gjatë martesës", derisa martesa
ekziston dhe gjersa kjo bashkësi martesore funksionon. Nëse vjen gjer te
ndërprerja faktike e jetës së përbashkët, nuk mund të ketë pasuri të përbashkët të
bashkëshortëve edhe pse kemi dy elemente, punën dhe martesën, por mungon
jeta e përbashkët dhe se në këto raste nuk kemi bashkëpunim, kontributi i njërit
bashkëshortit tjetër, nuk ka ndihmë reciproke, interesat pasurore janë të ndara
dhe se nuk mund të ketë pasuri të përbashkët të bashkëshortëve.
Puna si kusht për fitimin e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve
Puna paraqet kushtin e dytë të domosdoshëm për fitimin e pasurisë së përbashkët
të bashkëshortëve. Ligji nuk bënë diskriminim si në aspektin e llojit të punës dhe
natyrës së punës. Ligji pranon të gjitha llojet e punës, jo vetëm atë që krijon në
mënyrë të drejtpërdrejtë vlerat të reja pasurore.
Për këtë puna me të cilën fitohet pasuria e përbashkët të bashkëshortëve mund
të ndahet:
Puna e përbashkët - ekziston kur që të dy bashkëshortët punojnë punën e njëjtë
(të dytë janë rrobaqepës , avokat , mjekë, etj).
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Puna individuale – ekziston kur burri është i punësuar, ndërsa gruaja jo apo e
kundërta ose janë të profesioneve të ndryshme (burri mjek, gruaja juriste)
Kontributi për fitimin e pasurisë së përbashkët mund të jetë:
Drejtpërdrejtë – ekziston kur njeri bashkëshort sjell të ardhura të caktuara (të
ardhura personale, fitimin nga veprimtaria zejtare, etj).
Tërthortë - Ekziston kur njeri bashkëshort me shërbimet e tija jo në të holla i
mundëson bashkëshortit tjetër që t'i kushtohet profesionit të tij me veprimtarinë
e tij me të cilën krijon të ardhura. Këtë e kemi kur njeri bashkëshort nuk është i
punësuar.
Natyra juridike e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve
Karakteristikë themelore e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve është
papërcaktueshmëria e pjesëve të titullarëve të saj. Nga natyra juridike e kësaj
pasurie dalin dy lloje autorizimesh.
- administrimi dhe
- disponimi i pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve
Varësisht nga natyra juridike e normave juridike me të cilat rregullohen këto
marrëdhënie, në të drejtën pasurore martesore ekzistojnë dy regjime :
a) Regjimi ligjor - me të cilin marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve janë
rregulluar me normat juridike detyruese (kogente)
b) Regjimi kontraktues i pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve sipas së cilit
bashkëshortëve u lejohet që marrëdhëniet e tyre pasurore t'i rregullojnë me
kontratë.
Në kuadër të regjimit ligjor paraqiten dy forma të pasurisë së bashkëshortëve:
-

Pasuria e veçantë e bashkëshortëve dhe
Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve

Si disponojnë dhe administrojnë me këtë pasuri bashkëshortët?
Me pasurinë e përbashkët bashkëshortët mund të disponojnë dhe administrojnë
bashkërisht me marrëveshje (neni 49 i LFK). Kjo pasuri në librat publik të
paluajtshmërive regjistrohet në emër të dy bashkëshortëve në pjesë të
papërcaktuara. Mund të regjistrohet në emër të një bashkëshorti, por
konsiderohet që është pasuri e dy bashkëshortëve (neni 50 par. 1 LFK). Kjo
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pasuri nuk mund të tjetërsohet pa pëlqimin e të dy bashkëshortëve (neni 50 par.
1 LFK).
Pjesëtimi i kësaj pasurie bëhet me marrëveshje të bashkëshortëve duke caktuar
pjesët e secilit bashkëshort dhe në rastet kur nuk ka marrëveshje pjesëtimi bëhet
në procedurë kontestimore në gjykatë (neni 50 LFK).
Me rastin e pjesëtimit të pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve , gjykata
bazohet në:
Kontributin e bashkëshortëve duke vlerësuar të gjitha rrethanat e veçmas:
-

të ardhurat personale të bashkëshortëve ,
ndihma e njërit bashkëshortë bashkëshortit tjetër,
udhëheqja e punëve shtëpiake ,
kujdesi për fëmijë,
mirëmbajtja e kësaj pasurie ,

Pjesëtimi e kësaj pasurie, përveç bashkëshortëve mund ta kërkojnë,
trashëgimtarët e bashkëshortit të vdekur, kreditori i njërit bashkëshort.
Rasti 67:Vërtetimi i pjesës së kontributit të bashkëshortëve gjatë bashkësisë
martesore
Përshkrimi i rastit
Paditësi - kundër i padituri me padinë e paraqitur gjykatës pretendon se me të
paditurën-kundër paditësen K.A kanë lidhur martesë në vitin 1978 dhe se kjo
bashkësi martesore ka zgjatur gjerë në vitin 2000 kur ndërgjyqësit janë
shkurorëzuar dhe me këtë e kanë ndërprerë bashkëjetesën. Gjatë ekzistimit të
martesës, konkretisht në vitin 1980 është blerë një banesë në bazë të kontratës të
lidhur me Bashkësinë Vetëqeverisëse për Banim dhe Lokal Afarist në Prishtinë.
Në bazë të kësaj kontrate është blerë banesa lëndore e cila gjendet në ______,
Lagja ______, ___—__ banesa nr. X me sipërfaqe prej 82,14m2, e po ashtu
paditësi-kundër i padituri pretendon se banesa lëndore është blerë dhe paguar me
mjete financiare të cilat i ka siguruar dhe të cilat i ka paguar paditësi - kundër i
padituri, duke shfrytëzuar kredi në emër të vet, duke përdorur mjete të falura nga
babai i tij, si dhe nga vëllai i tij, andaj shton se banesa lëndore është blerë me
kontributin e tij dominues dhe se kontributi i të paditurës – kundër të paditëses,
në krijimin e pasurisë lëndore nuk është me peshë, duke insistuar se kontributi
saj arrin 90 % të sigurimeve të mjeteve.
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Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, C. nr 302/2007 i datës 10.06.2007
PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditësit – kundër të paditurit
A.K. nga _____, kështu që VËRTETOHET se paditësi është pronar i një të dytës
pjesë ideale të banesës e cila gjendet në Prishtinë, nga baza e fitimit në
bashkësinë martesore.
APROVOHET kërkesëpadia e të paditurës – kundërpaditëses K.A. nga ______
dhe VËRTETOHET se e njëjta është pronare e një të dytës pjesë ideale të
banesës e cila gjendet në _____, Lagja “____”, Objekti ___, banesa nr.___ me
sipërfaqe 82,14 m², nga baza e fitimit në bashkësinë martesore.
REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit – kundër të paditurit A.K.
nga ____ për vërtetim të të drejtës së pronësisë përtej pjesës së aprovuar me
alinenë e parë të dispozitivit të këtij aktgjykimi.
Bazuar në gjendjen e vërtetuar faktike, me provat e prezantuara, gjykata e
shkallës së parë, ka vlerësuar se kërkesëpadia e paditësit-kundër të paditurit është
pjesërisht i bazuar, ashtu që pjesërisht e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit –
kundër të paditurit dhe ka vërtetuar se paditësi – kundër i padituri, në bazë të
kontributit është pronar i ½ pjesës ideale të banesës kontestuese. Ndërsa ka
aprovuar kërkesën nga kundërpadia e paditurës –kundër paditëses dhe ka
vërtetuar se e njëjta është pronare e ½ pjesë ideale të banesës kontestuese. Në
pjesën tjetër ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit –kundër të paditurit mbi
pjesën e aprovuar .
Gjykata e shkallës së parë vlerëson se banesa kontestuese është fituar gjatë
ekzistimit të martesës dhe se është blerë me kontributin e përbashkët të
bashkëshortëve dhe paraqet pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve. Gjykata
vendimin e saj e bazon në nenin 307 al. 1 të Ligjit mbi Martesën dhe
Marrëdhëniet Martesore të Kosovës (Gazeta Zyrtare e Kosovës 10/84), ligj ky i
aplikueshëm në kuptim me Rregulloren e UNMIK-ut 1999/24. Këtë sepse
dispozita e cekur ligjore parasheh shprehimisht se ajo që fitohet në bashkësinë
martesore duke përfshirë edhe të hyrat nga ajo pasuri e ka cilësinë e pasurisë së
përbashkët, kështu që ky parim në rastin konkret edhe gjen aplikimin e vet të
plotë. Lidhur me dispozitën e cekur dhe duke u bazuar edhe në nenin 314 të të
njëjtit Ligj, gjykata gjen se në rastin konkret nuk vihet në dyshim as parimi se
kontributi i bashkëshortëve konsiderohet i njëjtë derisa nuk provohet me
padyshim se të ardhurat e njërit nga bashkëshortët dallonin dukshëm dhe se si të
tillë ishin me peshë të veçantë në fitimin e një pasurie konkrete.
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Kështu pretendimet e paditësit-kundër të paditurit se kontributi e saj ishte më i
lartë vlerësohet pa ndikim në bindjen e gjykatës. Këtë nga shkaku se si rezulton
nga vetë deklarata e ndërgjyqësve të dëgjuar si palë në çështje fare qartë
përfundohet se që të dy bashkëshortët janë angazhuar në kuadër të rrethanave
konkrete të rastit, se të ardhurat nga puna i kanë pasur përafërsisht të njëjta, se
dallimi në të ardhura dhe fitimi nuk ishte i një vëllimi i cili do të përfaqësonte
shfrytëzim të njërit bashkëshort nga tjetri, se e paditura-kundër paditësja, pos
punës në ndërmarrje është kujdesur edhe për rritjen dhe edukimin e tre fëmijëve
të përbashkët, punën e amvisërisë dhe mirëmbajtjen e familjes gjë e cila
përfaqëson angazhimin shtesë i cili në kuptim me nenin 314 të Ligjit mbi
Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare është me ndikim me rastin e gjykimit për
vlerësim të vëllimit të kontributit të secilit bashkëshort në fitimin e pasurisë së
përbashkët gjatë martesës
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr 1546/08, 24.02.2011
Gjykata e shkallës së dytë në procedurën e vendosjes sipas ankesës së paditësitkundër paditurit, pjesërisht e aprovon ankesën e paditësit –kundër të paditurit,
duke e ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe duke vërtetuar
se paditësja –kundër e paditura është pronar i pjesës së banesës 85,48 %, ndërsa
e paditura –kundër paditësi 15,52 % e banesës kontestuese.
Gjykata e shkallë së dytë vlerëson se, me qenë se ekziston marrëveshja e
bashkëshortëve rreth ndarjes së fitimit në bashkësinë martesore atëherë për
zgjedhjen e raporteve të tyre pronësore me rastin e fitimit të pasurisë në martesë,
së pari me rëndësi është marrëveshja e tyre ndërsa në rastin e mosekzistimit të
marrëveshjes, pjesëtimin e bënë gjykata. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate,
gjykata e shkallës së parë ka vendosur jashtë marrëveshjes së palëve
(bashkëshortëve) mbi ndarjen e pasurisë së fituar në bashkësi martesore dhe e kjo
gjykatë vlerëson se vendimi i gjykatës së shkallës së parë është në kundërshtim
me nenin e nenit 313 të Ligjit mi Martesën dhe Marrëdhëniet Martesore (Gazeta
Zyrtare e Kosovës10/84) i cili në momentin e vendosjes ka qenë në zbatim. Në
bazë të paragrafit 1 të nenit 313 parashihet se bashkëshortët në secilin moment
mund të merren vesh rreth ndarjes së pasurisë së tyre bashkëshortore. Në alinenë
2 të të njëjtit nen, është paraparë se ndarja e pasurisë së përbashkët mund të bëhet
atëherë kur bashkëshortët caktojnë pjesët e veta. Ndërsa në al. 3 parashihet se
marrëveshja duhet me qenë patjetër në formën me shkrim. Sipas vlerësimit të
kësaj gjykate, kur ekziston marrëveshja për pjesëtimin e pasurisë së përbashkët
të bashkëshortëve, ,bashkëshortët me marrëveshje e kanë caktuar pjesën e
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kontributit dhe se nuk ka nevojë që gjykata të bëjë pjesëtimin e pasurisë së
përbashkët të bashkëshortëve. Prandaj, në këtë rast raport kontestues nuk ka
aplikim të nenit 314 të Ligjit më lartpërmendur në të cilin gjykata e shkallës së
parë e ka mbështetur vendimin e saj, sepse aplikimi i këtij neni është i mundshëm
vetëm në situatat atëherë kur nuk ka marrëveshje në mes të bashkëshortëve
martesor rreth ndarjes së pasurisë së përbashkët.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme (Rev. Mlc. nr 93/2011 i datës 01.02.2013)
Gjykata Supreme e Kosovës, duke vendosur lidhur me revizionin e të paditurës
– kundër paditëses dhe kërkesës së Prokurorit të Shtetit për mbrojte të
ligjshmërisë, të njëjtin e ka aprovuar si të bazuar dhe e ka ndryshuar aktgjykimin
e gjykatës së shkallës së dytë duke lënë në fuqi aktgjykimin e gjykatës së shkallës
parë. Gjykata Supreme gjen se duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes, se
gjykata e shkallës së parë në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar drejtë dhe në
mënyrë të plotë drejtë i ka zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të
drejtën materiale kur gjeti se kërkesëpadia e paditësit-kundër të paditurit është
pjesërisht e bazuar. Kjo gjykatë në tërësi e mbështetë përfundimin e gjykatës së
shkallës së parë me rastin e ndarjes së pasurisë së ndërgjyqësve në bazë të
kontributit. Me nenin 314 të Ligjit mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare, i
cili ka qenë në fuqi kur janë krijuar atë raporte juridike pasurore në mes
bashkëshortëve parashihet se në raste ku në mes ndërgjyqësve nuk arrihet
marrëveshja për ndarjen e pasurisë sa është pjesa e secilit bashkëshort në pasurin
e përbashkët caktohet sipas kontributit të tij duke çmuar të gjitha rrethanat. Me
këtë rast do të merren parasysh jo vetëm të ardhurat personale dhe të hyrat tjera
të secilit bashkëshort por edhe ndihmat e njërit bashkëshort, bashkëshortit tjetër,
kujdesi për fëmijët, udhëheqja e punëve shtëpiake, kujdesi për ruajtjen e pasurisë,
mirëmbajtja e pasurisë. Nga gjykata e shkallës së parë është vërtetuar se e
paditura-kundër paditësja në të gjitha këto forma ka kontribuar në krijimin e kësaj
pasurie, ka qenë e punësuar, ka realizuar të ardhura personale, dhe është kujdesur
për tre fëmijët e ka udhëhequr punët shtëpiake.
Vlerësimi i gjykatës së shkalës së parë mbi bazueshmërinë e pjesshme të
kërkesëpadisë së paditësit dhe bezueshmërinë e kërkesëpadisë së paditurës
bazohet edhe në nenin 307 të Ligjit mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare i
KSAK-së, ku parashihet se pasuria të cilën bashkëshortët e kanë fituar me punë
gjatë bashkësisë martesore si dhe të mirat nga kjo pasuri është pasuria e tyre e
përbashkët (ashtu si është përcaktuar edhe me kontratën nr. 03.39.524 d.
05.11.1980). Në rastin konkret nuk vihet në dyshim as parimi se kontributi i
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bashkëshortëve konsiderohet i njëjtë pasi që nuk është provuar se të ardhurat e
njërit bashkëshort dallohen dukshëm dhe si të tillë ishe me peshë të veçantë në
fitimin e pasurisë kontestuese ashtu si përcaktohet me nenin 314 të Ligjit të
sipërcituar. Prandaj, nga lartë të cekurat, kjo gjykatë gjen se gjykata e shkallës së
parë drejtë e ka zbatuar të drejtën materiale kur ka vërtetuar se ndërgjyqësit janë
pronarë të ½ pjesës ideale të banesës kontestuese të përcaktuar si në dispozitiv të
aktgjykimit.
Gjykata Supreme e Kosovës, gjen se janë të bazuara thëniet në kërkesën për
mbrojtjen e ligjshmërisë dhe në revizionin e të paditurës-kundër paditëses se
aktgjykimi i goditur është marrë me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale,
konkretisht dispozitës së nenit 313 të Ligjit mbi Martesën dhe Marrëdhëniet
Familjare, kur është vlerësuar se në kuptim të kësaj dispozite bashkëshortët me
marrëveshje kanë bërë pjesëtimin e pasurisë së përbashkët. Kontrata për blerjen
e banesës (vërtetuar në Gjykatën Komunale në Prishtinë, dt. 12.08.1982), lidhur
në mes A.K dhe K.AZ si dhe të atit të A.K, nuk mundet të trajtohet si marrëveshje
për pjesëtimin e pasurisë së përbashkët të ndërgjyqësve, ashtu si gabimisht
vlerëson gjykata e shkallës së dytë. Mënyra e blerjes dhe fitimit të pronësisë në
banesën kontestuese është përcaktuar me kontratën mbi blerjen dhe fitimin e të
drejtës së pronësisë së banesave, dt. 05.11.1980 dhe kjo është pasuri e
bashkëshortëve e krijuar gjatë bashkësisë martesore. Andaj, kontrata e lidhur më
vonë me dt. 12.08.1982 në të cilën gjykata e shkallës së dytë e mbështet
aktgjykimin është lidhur dy vite më vonë, qëllimi i ndërgjyqësve nuk ka qenë
ndarja e pasurisë së tyre me marrëveshje pasi që banesa është blerë qysh në vitin
1980. Kjo pasuri është qeverisur me marrëveshje nga të dy bashkëshortët dhe
është regjistruar në librat publike në emër të dy bashkëshortëve, në pajtim të nenit
310, po të njëjtit Ligj, ku parashihet se të drejtat e bashkëshortëve për sendet e
paluajtshme që janë pasuri e tyre e përbashkët regjistrohen në regjistra publike
për evidencën e pasurisë së paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve si pasuri
e tyre e përbashkët në pjesë të papërcaktuara.
Aplikimi i gabuar i së drejtës materiale rezulton edhe në faktin se gjykata e
shkallës së dytë qëndrimin e vet nuk e ka mbështetë në dispozitat tjera të cilat e
rregullojnë bashkëpronësinë e bashkëshortëve. Nga dispozita e nenit 312 al. 2 të
LMF-së, përjashtohet shprehimisht mundësia e kontaktimit në dëm të pasurisë së
përbashkët të fituar gjatë martesës.
Mbështetja e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë në ekspertizën e datës
11.04.205 ka të bëjë me shkelje procedurale për vlerësimin e të gjitha provave që
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është me ndikim në ligjshmërinë e aktgjykimit. Kontributi i bashkëshortëve nuk
mund të matet ashtu si është bërë me ekspertizë pasi që eksperti kontributin e ka
llogaritur në bazë të kredisë së marrë nga ana e bashkëshortëve dhe për këtë arsye
nuk mund të vlerësohet aplikim i drejtë i Ligjit. Andaj, me të drejtë theksohet në
revizion dhe në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë që aktgjykimi i gjykatës së
shkallës së dytë është marrë me aplikimin e gabuar të së drejtës materiale për
cilën arsye kjo gjykatë aktgjykimin e goditur e ndryshoi dhe aktgjykimi i gjykatës
së shkallës së parë ka mbetur në fuqi.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në ras4tin e përshkruar më sipër paditësi-kundër i padituri pretendon se banesa
lëndore është blerë dhe paguar me mjete financiare të cilat i ka siguruar dhe të
cilat i ka paguar paditësi-kundër i padituri, duke shfrytëzuar kredi në emër të vet,
duke përdorur mjete të falura nga babai i tij, si dhe nga vëllai, andaj shton se
banesa lëndore është blerë me kontribut të tij dominues dhe se kontributi i të
paditurës – kundër paditëses, në krijimin e pasurisë lëndore nuk është me peshë,
duke insistuar se kontributi i tij arrin në 90 % të mjeteve të siguruara.
Gjykata e shkallës së parë i është referuar nenit 307 të Ligjit mbi Martesën dhe
Marrëdhëniet Familjare i KSAK-së, ku parashihet se pasuria të cilën
bashkëshortët e kanë fituar me punë gjatë bashkësisë martesore, si dhe të mirat
nga kjo pasuri është pasuri e tyre e përbashkët (ashtu si është përcaktuar edhe me
kontratën nr. 03.39.524 d. 05.11.1980). Ka vërtetuar se kontributi i paditësit –
kundër të paditurit në blerjen e banesës lëndore është ½, pasi që nuk është
vërtetuar se të ardhurat e njërit bashkëshortë dallohen dukshëm dhe si të tilla
ishin me peshë të veçantë në fitimin e pasurisë kontestuese ashtu si përcaktohet
me nenin 314 të Ligjit në fjalë.
Gjykata e shkallës së dytë ka marrë një qëndrim tjetër lidhur me këtë çështje
juridike, duke e aprovuar ankesën e paditësit – kundër të paditurit, duke e
ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe duke vërtetuar se
paditësja – kundër e paditura është pronare e pjesës së banesës 85,48 %, ndërsa
e paditura – kundër paditësi 15,52 % të banesës kontestuese. Gjykata e shkallë
së dytë vlerëson se, me qenë se ekziston marrëveshja e bashkëshortëve rreth
ndarjes së fitimit në bashkësinë martesore atëherë për zgjedhjen e raporteve të
tyre pronësore me rastin e fitimit të pasurisë në martesë, së pari me rëndësi është
marrëveshja e tyre ndërsa në rastin e mosekzistimit marrëveshjes, pjesëtimin e
bën gjykata. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, gjykata e shkallës së parë ka
vendosur jashtë marrëveshjes së palëve (bashkëshortëve) mbi ndarjen e pasurisë
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së fituar në bashkësi martesore dhe se kjo gjykatë vlerëson se vendimi i gjykatës
së shkallës së parë është në kundërshtim me nenin 313 të Ligjit mi Martesën dhe
Marrëdhëniet Martesore (Gazeta Zyrtare e Kosovës10/84) i cili në momentin e
vendosjes ka qenë në zbatim.
Në rastet kur nuk ka marrëveshje në mes të bashkëshortëve për pjesëtimin e
pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve, në këto raste pjesëtimin e bën gjykata
duke vërtetuar kontributin e bashkëshortëve që është krijuar gjatë ekzistimit të
martesës dhe që është blerë me kontributin e përbashkët të bashkëshortëve dhe
paraqet pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve. Në kuptim të dispozitave të
nenit 312 al. 2 të LMF-së, përjashtohet shprehimisht mundësia e kontraktimit në
dëm të pasurisë së përbashkët të fituar gjatë martesës.
Në rastin konkret, mënyra e blerjes dhe fitimit të pronësisë në banesën
kontestuese është përcaktuar me kontratën mbi blerjen dhe fitimin e të drejtës së
pronësisë së banesës, dt. 05.11.1980 dhe kjo është pasuri e bashkëshortëve e
krijuar gjatë bashkësisë martesore. Andaj, kontrata e lidhur më vonë me dt.
12.08.1982 në të cilën gjykata e shkallës së dytë e mbështet aktgjykimin është
lidhur dy vite më vonë, qëllimi i ndërgjyqësve nuk ka qenë ndarja e pasurisë së
tyre me marrëveshje pasi që banesa është blerë qysh në vitin 1980.
Rasti 68: Vërtetimi i kontributit të bashkëshortëve në bashkësi martesore në
sendet e luajtshme dhe palujatshme
Përshkrimi i rastit:
Në procedurën e zhvilluar pranë gjykatës së shkallës së parë është vërtetuar se
paditësja me të paditurin kanë jetuar në bashkësinë martesore prej vitit 1981 e
deri në dhjetor të vitit 2008, kur edhe martesa e tyre është zgjidhur me
aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në ___ C. nr. 233/08, të datës 14.01.2009, me
pretendim se gjatë jetës së përbashkët martesore e kanë shtuar pasurinë e tyre të
përbashkët si në mobile, banesa dhe patundshmëri. Gjatë jetës bashkëshortore
kanë krijuar pasurinë e përbashkët për çka theksohet se kontributi i paditëses në
shtimin e kësaj pasurie është prej ⅔ e pjesës, për arsye se është shitur banesa e
paditëses për shumën prej 28.000 €, ka realizuar të ardhura personale në shtëpinë
e shëndetit, ka kryer punët e amvisës në banesë për të paditurin.
I padituri pretendon se me rastin e krijimit të bashkësisë martesore ai ka pasur të
kursyera një sasi të konsiderueshme të mjeteve dhe atë në “Jugobankë”,
“Bankkos”, “KSB” dhe “NLB”, çka edhe sipas ekspertizës së ekspertit financiar
është konstatuar se në këto banka i padituri e ka pasur të deponuar shumën prej
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72.500 €. Nuk është kontestues fakti se në vitin 2003 i padituri e ka blerë banesën
e re në XXX për shumën prej 35.000 € dhe atë nga mjetet e tij të cilat prezantojnë
pasuri të veçantë, gjersa banesa e vjetër është shitur në vitin 2004, pra pas blerjes
të banesës së re për shumën prej 28.000 €. Paratë e shitjes së banesës së vjetër,
sipas dëshmisë së dëshmitarëve dhe deklaratës së të paditurit, i dëgjuar në cilësi
të palës, është vërtetuar se këto mjete i janë dhënë paditëses e cila ia ka dhënë
vëllait të saj R për ndërtimin e shtëpisë dhe ka blerë një veturë Golf IV, me zotim
se pas rregullimit të trashëgimisë të prindit të saj, vëllai i paditëses do ta shet një
paluajtshmëri apo të njëjtën do t’ia bartë të paditurit Sh.D në pronësi, çka kjo nuk
ka ndodhur asnjëherë.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale ( C. nr. 240/09 i datës 15.02.2011)
APROVOHET, pjesërisht kërkesëpadia e paditëses M.D nga ____ dhe
VËRTETOHET se paditësja është pronare e pjesës alikuote prej (3/5 ose 6/10)
përkatësisht shprehur në përqindje prej 40.95% të pasurisë së fituar gjatë
martesës dhe atë: të banesës që gjendet ne ____ rr. “______” nr._ në sipërfaqe
të përgjithshme prej 96.08m², gjithashtu paditësja është pronare e ½ pjesë të
pasurisë së fituar gjatë kurorës që përbëhet prej sendeve të luajtshme dhe atë:
një komodë e kaltër 3m, tre ulëse, dy ulëse, fotele, televizor, shporet për nxemje
me gas, tepih me dimensione 4x3.5 metra, perde, shtrati, regalli, komodë me
pasqyrë, dy natkazne, televizor, garniturë mojca, një treulëse, dy fotele, regall
druri, dy ormanë, një vitrinë 4 metra, tepih i leshtë 4x3 metra, llaptop, kompjuter
pentium 4, televizor, video, 3 tavolina, një tavolinë mermeri, elemente të kuzhinës
italiane të bardha, shporet elektrik, enëlarëse, shporet me gas, tavolinë buke me
6 karrige, makinë për qepje, mikrovalë, fshesë elektrike “Rainbow”, vitrinë për
këpucë 2 metra, vitrinë për telefon, frigorifer për ngrirje të thellë “Bira”,
frigorifer “Ariston”, 2 aparate të telefonit, kalorifer, lavatriqe “Candy”, vitrinë
e bardhë “Bastrade”, fem për flokë.
DETYROHET i padituri Sh.D. nga ____ që paditëses t’ia pranojë të drejtën e
pronësisë të kësaj pasurie sipas al.I të këtij dispozitivi.
REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi pjesën tjetër të gjykuar për
banesën dhe gjësendet e luajtshme si në al.I të dispozitivit dhe në tërësi për
ngastrën kadastrale ______, në sipërfaqe prej 0.10,00 ha e evidentuar në
Certifikatën për të drejtat e pronës së paluajtshme ________, ZK _____.
Me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë është aprovuar pjesërisht
kërkesëpadia e paditëses dhe është vërtetuar se paditësja është pronare e pjesës
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alikuote prej (3/5 ose 6/10) përkatësisht shprehur në përqindje prej 40.95% të
pasurisë së fituar gjatë martesës dhe atë: të banesës që gjendet në _____, rruga
“____”, nr. ___, në sipërfaqe të përgjithshme prej 96.08 m2, gjithashtu paditësja
është pronare e ½ pjesë të pasurisë të fituar gjatë kurorës që përbëhet prej sendeve
të luajtshme të përshkruara si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit.
Duke u nisur edhe nga parimi se bashkëshortët për herë transaksionet i kanë bërë
kur kanë qenë të pranishëm të dytë, sidomos kur janë bërë shitblerjet e banesave
kuptohet në vitin 2003 përkatësisht 2004, fakte këto që u argumentuar edhe nga
dëshmitë e dëshmitarëve të dhëna në këtë procedurë, që nuk do të thotë se vetëm
ai që i numëron paratë janë edhe paratë e tij, kjo përderisa bashkëshortët nuk kanë
pasur marrëveshje tjetër mes veti, nënkupton se ato janë kontribut i përbashkët
dhe marrëveshje e përbashkët për shitblerje. Mirëpo edhe përkundër këtij fakti,
me rastin e vlerësimit të pasurisë së përbashkët, gjykata si dispozitë materiale
aplikoi nenin 47 al. 1 të Ligjit mbi Familjen të Kosovës (LMFK) ku shprehimisht
është thënë: “Pasuri e përbashkët e bashkëshortëve edhe pasuria e fituar me punë
gjatë vazhdimit të martesës, si dhe të hyrat që rrjedhin nga pasuria e tillë”, kurse
në al. 4 të të njëjtës dispozitë thuhet: “Bashkëshortët janë pronar të përbashkët
në pjesë të barabarta të pasurisë së përbashkët nëse ndryshe nuk janë marrë
vesh.
Në dispozitat e nenit 54 al. 1 të LMFK-së, theksohet: “ Nëse nuk arrihet
marrëveshja në kohën kur pjesa e secilit prej bashkëshortëve i takon pasurisë së
përbashkët, ajo duhet të vendoset nga gjykata’’. Vendimi duhet të bazohet në
kontributin e bashkëshortëve, përmes vlerësimit të të gjitha rrethanave dhe jo
duke marrë parasysh vetëm të ardhurat personale dhe të hyrat e tjera të secilit
bashkëshort, por edhe ndihmën e njërit prej bashkëshortëve të ofruar
bashkëshortit tjetër, si kujdesin për fëmijët, udhëheqjen e punëve të shtëpisë,
përkujdesjen dhe mirëmbajtjen e pasurisë si dhe çfarëdo forme tjetër të punës dhe
të bashkëpunimit lidhur me administrimin, mirëmbajtjen dhe shtimin e pasurisë
së përbashkët”.
Kurse dispozita e nenit 55 al. 1 të LMFK-së thekson: “Pjesa e pasurisë së
bashkëshortëve përcaktohet duke përdorur kriteret e njëjta ashtu siç janë
përcaktuar në nenin 54 (1).”
Në rastin konkret ndërgjyqësit me rastin e lidhjes së martesës nuk e kanë
specifikuar se cila është pasuria e veçantë e secilit, nëse i referohemi
dokumentacionit kur është blerë banesa e vjetër nga shtëpia e shëndetit, ajo
konsiston se pagesat i ka bërë paditësja, përderisa pretendimi i të paditurit është
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se ai i ka dorëzuar parat të gatshme, pra sipas tij janë të tijat, për çka edhe
dëshmitarët VV dhe NN, kanë pretenduar se paditësit, baba ia ka dhënë paratë
për këtë banesë, por gjykata në këtë rast nuk ia fali besimin dëshmitarëve pasi
ato janë motrat e të paditurit.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, CA. nr 2373/2012 i datës 18.09.2013
Gjykata e Apelit e Kosovës duke vendosur lidhur me ankesën e paditëses e
aprovoi pjesërisht ankesën si të bazuar dhe ndryshoi aktgjykimin e shkallës së
parë vetëm përkitazi me shpenzimet e procedurës, ndërsa aktgjykimin në pjesën
lidhur më kërkesën kryesore e vërtetoi dhe konstatoi se përfundimet e shkallës së
parë janë të bazuara dhe të ligjshme.
Gjykata e Apelit gjen se ndarja e pasurisë së fituar gjatë martesës u bë në pajtim
me nenin 54 të Ligjit për Familjen. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, gjykata e
shkallës së parë gjatë caktimit të lartësisë së pjesës së fituar bashkëshortore i ka
zbatuar drejtë kriteret e parapara me nenin e përmendur.
Në ankesë theksohet se nuk janë marrë parasysh të gjitha kriteret e parapara ndaj
paditëses, në pikëpamje të kujdesit rreth shtëpisë dhe pasurisë dhe çdo punë tjetër
dhe bashkëpunimit që ka të bëjë me shtimin e pasurisë. Kjo gjykatë mendon se
këto kritere kanë të bëjnë me të dy bashkëshortët, të cilat janë të obligueshme që
të kujdesen për shtëpinë dhe pasurinë e arritur, si dhe për shtimin e saj. Me
zbatimin të këtyre kritereve vetëm nga njëri bashkëshort në martesën ku nuk ka
fëmijë, do të vihej në pozitë të pabarabartë bashkëshorti tjetër lidhur me caktimin
e pjesëmarrjes së lartësisë së pasurisë së fituar.
Në lidhje me pretendimet ankimore se gjykata e shkallës së parë nuk e ka
vërtetuar plotësisht gjendjen faktike lidhur me paluajtshmërinë e regjistruar në
fletën e posedimit ul-_________, ZK _______, sipas vlerësimit të kësaj gjykate
paditësja nuk ka provuar se i padituri është shfrytëzues juridik apo fizik i kësaj
paluajtshmërie, për këtë arsye nuk janë plotësuar kushtet që paluajtshmëria të
trajtohet si pasuri e fituar e përbashkët në pajtim me nenin 47 të ligjit për familjen.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, (Rev. 64/2015 i datës 10.04.2015)
Gjykata Supreme në procedurën e vendosjes sipas revizionit të paditurit të
njëjtën e ka refuzuar si të pabazuar, duke vërtetuar aktgjykimin e shkallës së dytë.
Pretendimet e paditurit në revizion se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë
përfshihet me shkelje thelbësore nga neni 182.1 lidhur me nenin 277.1 të LPKsë, kjo nga se siç theksohet në revizion procedura kontestimore nuk është
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ndërprerë për shkak të vdekjes së paditëses. Këto pretendime të revizionit nuk
qëndrojnë si të bazuara, për faktin se gjykata e shkallës së parë ka vendosur në
këtë çështje juridike me datë 15.02.2011, dhe në këtë datë ka përfunduar
zhvillimi i procedurës në këtë gjykatë, ndërsa paditësja ka vdekur me datë
20.04.2013, derisa në Gjykatën e Apelit të Kosovës nuk është vendosur sipas
ankesës së të autorizuarit të paditurit me aktgjykimin e kundërshtar të datës
04.12.2014, të goditur me revizion. Në dispozitat e LPK-së, nga neni 277 gjer në
nenin 281, është rregulluar ligjërisht çështja e ndërprerjes së procedurës në
gjykatën e shkallës së parë për shkak të vdekjes së palës, ndërsa në nenin 337.1,
pika (e) të LPK-së, është paraparë që nga momenti i arritjes së padisë e deri në
momentin e caktimit të seancës për shqyrtimin kryesor të çështjes, me aktvendim,
gjykata e shkallës së parë vendos për ndërprerjen procedurës. Me dispozitat e
LPK-së, nuk është paraparë mundësia që gjykata e shkallës së dytë, apo gjykata
e revizionit të ndërpret procedurën për shkak të vdekjes se palës derisa në këto
gjykata është në vijim procedura ankimore, respektivisht e vendosjes sipas
revizionit si mjet i jashtëzakonshëm juridik. Kështu që vlerësohen tërësisht si ta
pabazuara pretendimet e revizionit lidhur me kundërshtimin e mos ndërprerjes së
procedurës për shkak të vdekjes së paditëses, nga ana e Gjykatës së Apelit, apo
nga Gjykata Supreme.
Gjykata Supreme vlerëson se gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë
në aktgjykimet e tyre kanë dhënë arsye të mjaftueshme për gjykim të drejtë të
kësaj çështje juridike, të cilat nuk vihen në dyshim me thëniet e revizionit, andaj
si të tilla janë të pranueshme edhe për gjykatën e revizionit. Në kuptim të nenit
8.1 dhe 2 të LPK-së, është vetëm në autoritetin e gjykatës, të vendos se cilat fakte
do t’i konsideroj të provuara, e cilat jo në bazë të çmuarjes me ndërgjegje e të
kujdesshme të provave, por edhe në bazë të rezultatit të gjithë procedimit. Kështu
që gjykata e shkallës më të ulët, duke çmuar faktin jo kontestues së paditësja edhe
i padituri kanë qenë në marrëdhënie pune, nga kanë realizuar të ardhura të
caktuara personale dhe duke pranuar si të bazuar edhe ekspertizën financiare dhe
super ekspertizën financiare, në bazë të dispozitave ligjore nga neni 47.1 e 4 dhe
nenit 54.1 e 55.1 të Ligjit për Familjen të Kosovës, kanë vërtetuar se kontributi i
paditëses në blerjen e banesës kontestuese dhe në sendet e luajtshme kontestuese
është në atë pjesë ideale të cilën e ka gjetur gjykata e shkallës së parë dhe ajo e
shkallës së dytë. Kështu që, pretendimet e revizionit se kontributi i paditësit është
më i madh, u vlerësuan si të paargumentuara, andaj si të tilla u refuzuan si të
pabazuara.
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Objekt shqyrtimi në këtë gjykatë ishin edhe pretendimet e revizionit për zbatim
të gabuar të së drejtës materiale, të cilat pretendime u refuzuan si të pabazuara,
kjo nga se gjykatat e shkallës më të ulët me rastin e pranimit të pjesshëm të
kërkesëpadisë së paditëses janë bazuar në dispozita materiale të Ligjit për
Familjen të precizuara në arsyetimin e këtyre aktgjykimeve, të cilat dispozita
parashohin se pasuri e përbashkët e bashkëshortëve është pasuria e fituar me punë
gjatë vazhdimit të martesës, si dhe të hyrat që rrjedhin nga pasuria e tillë, se nëse
nuk arrihet marrëveshja në kohen kur pjesa e secilit prej bashkëshortëve i takon
pasurisë së përbashkët, ajo duhet të vendoset nga gjykata dhe me atë rast vendimi
duhet të bazohet në kontributin e bashkëshortëve, përmes vlerësimit të të gjitha
rrethanave dhe jo duke marrë parasysh vetëm të ardhurat personale dhe të hyrat
e tjera të secilit bashkëshort, por edhe disa kritere tjera të parapara më saktësisht
në nenin 54.1 të Ligjit për Familjen, dhe pjesa e pasurisë së secilit bashkëshort
përcaktohet duke përdorur kriteret e lartë përmendura ligjore, kështu që në këtë
drejtim revizioni i të autorizuarit të paditurit u refuzua si i pabazuar.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në këtë çështje juridike paditësja me kërkesën e parashtruar pretendon të drejtën
e bashkëpronësisë në 2/3 të pjesës ideale të banesës që gjendet në______, rruga
“___”, nr. ____, në sipërfaqe të përgjithshme prej 96.08 m2, gjithashtu paditësja
është pronare e ½ pjesë të pasurisë të fituar gjatë kurorës që përbëhet prej sendeve
të luajtshme të përshkruara si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit.
Të tri nivelet gjyqësore kanë mbajtur qëndrim unik se në rastin konkret kontributi
i paditëses është ½ e pjesës ideale në banesë dhe në sendet të luajtshme.
Sipas vlerësimit edhe të Gjykatës Supreme,
pasuria e përbashkët e
bashkëshortëve është pasuria e fituar me punë gjatë vazhdimit të martesës, si dhe
të hyrat që rrjedhin nga pasuria e tillë, se nëse nuk arrihet marrëveshja në kohen
kur pjesa e secilit prej bashkëshortëve i takon pasurisë së përbashkët, ajo duhet
të vendoset nga gjykata dhe me atë rast vendimi duhet të bazohet në kontributin
e bashkëshortëve, përmes vlerësimit të të gjitha rrethanave dhe jo duke marrë
parasysh vetëm të ardhurat personale dhe të hyrat e tjera të secilit bashkëshort,
por edhe disa kritere tjera të parapara më saktësisht në nenin 54.1 të Ligjit për
Familjen, dhe pjesa e pasurisë së secilit bashkëshort përcaktohet duke përdorur
kriteret ligjore.
Janë vlerësuar të gjitha kriteret e parapara ndaj paditëses në pikëpamje të kujdesit
rreth shtëpisë dhe pasurisë dhe çdo punë tjetër dhe bashkëpunimit që ka të bëjë
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me shtimin e pasurisë. Kjo gjykatë mendon se këto kritere kanë të bëjnë me të dy
bashkëshortët, të cilat janë të obligueshme që të kujdesen për shtëpinë dhe
pasurinë e arritur, si dhe për shtimin e saj. Me zbatimin të këtyre kritereve vetëm
nga njëri bashkëshort në martesën ku nuk ka fëmijë, do të vihej në pozitë të
pabarabartë bashkëshorti tjetër lidhur me caktimin e pjesëmarrjes së lartësisë së
pasurisë së fituar.
Njëherësh me dispozitat e LPK-së, nga neni 277 gjer në nenin 281, është
rregulluar çështja e ndërprerjes së procedurës në gjykatën e shkallës së parë për
shkak të vdekjes së palës, ndërsa në nenin 337.1, pika (e) të LPK-së, është
paraparë që nga momenti i arritjes së padisë e deri në momentin e caktimit të
seancës për shqyrtimin kryesor të çështjes, me aktvendim, gjykata e shkallës së
parë vendos për ndërprerjen procedurës. Me dispozitat e Ligjit të Procedurës
Kontestimore, nuk është paraparë mundësia që gjykata e shkallës së dytë, apo
gjykata e revizionit ta ndërpres procedurën për shkak të vdekjes se palës derisa
në këto gjykata është në vijim procedura ankimore, respektivisht e vendosjes
sipas revizionit si mjet i jashtëzakonshëm juridik.
Rasti 69:Vërtetimi i kontributit të bashkëshortit në pronësinë e përbashkët në
bashkësi familjare
Përshkrimi i rastit:
Paditësja A.A me padinë e parashtruar gjykatës pretendon se me të paditurin B.A
, kanë lidhur martesë me 23.02.1978, 12 vjetët e para të martesës paditësja ka
jetuar në T e V, së bashku me familjarët e të paditurit të parë, ndërsa i padituri i
parë ka jetuar dhe ka punuar në Zvicër dhe kohë pas kohe ka ardhur për vizita në
fshat. Paditësja, së bashku me familjarët e të paditurit të parë, ka kryer punë
bujqësie dhe të gjitha punët e amvisërisë. Në vitin 1990 paditësja ka shkuar në
Zvicër dhe atje është punësuar në një fabrikë tekstili, ku ka realizuar të ardhura,
ndërsa për kohën sa nuk ka punuar gjithashtu ka realizuar të ardhura nga arka e
të papunësuarve. Me anë të ekspertizës, të cilën e ka bërë eksperti financiar, është
vërtetuar se paditësja, gjatë kohës sa ka qëndruar në Zvicër, ka realizuar
177.378.00 franga zvicerane dhe pas heqjes së shpenzimeve për qiranë, energjinë
elektrike, tatimit në të ardhura personale, shpenzimeve të sigurimit shëndetësor
dhe shpenzimeve të telefonit, eksperti financiar ka nxjerrë përfundimin se të
ardhurat neto, të cilat i ka realizuar paditësja, llogaritur në euro, janë 40.630,00
€. I padituri i parë ka jetuar dhe ka punuar në Zvicër prej vitit 1971, ndërsa prej
vitit 2001 e ka statusin e pensionistit invalidor. Në vitin 1980 i padituri i dytë e
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ka blerë një truall në Lagjen _______. Në vitin 1981 ka filluar ndërtimin e
shtëpisë me dy hyrje. Ndërsa në vitin 1984 babai i të paditurve e shet pasurinë në
fshat. Në vitin 1985 prindërit e të paditurve, i padituri i dytë dhe paditësja
shpërngulen nga fshati dhe vendosen në ____, në shtëpinë që ndodhet në lagjen
“D”. Në vitin 2000 i padituri i dytë ka blerë ngastrat kadastrale nr. 4336/1,
4226/2, të cilat më vonë ia ka shitur dajës së tij”.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr .414/03 i datës 15.07.2004
I. PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditëses A.J nga ____ dhe
KONSTATOHET ndaj të paditurve S.J dhe Xh.J nga ____, se paditësja e ka të
drejtën e bashkëpronësisë në bazë të kontributit të përbashkët në bashkëshortësi
me të paditurin S.J. në ¼ pjesë ideale të ngastrës kadastrale nr._____ ne vendin
e quajtur “______” me kulturë shtëpi me oborr në sipërfaqe prej 0.04,13 ha, e
regjistruar në fletën poseduese nr.____ ZK _____ si pasuri shoqërore e BVI për
banim i ndarë si truall me aktvendim nga BVI të paditurit Xh.J. dhe obligohen të
paditurit që këtë të drejtë t’ia njohin paditëses dhe të përmbahen dhe të durojnë
që paditësja si bashkëpronare pjesën e saj të pranuar në bazë të këtij aktgjykimi
ta regjistrojë në emër të saj në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në
____ ose në alternativë t’ia paguajnë kundërvlerën për pjesën e pranuar në
shumë të parave prej 55.000€, këtë në afat prej 15 ditësh nga dita e
plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.
II. Për pjesën më të madhe se e gjykuara të kërkesëpadisë me të cilën paditësja
A.J. ka kërkuar që të konstatohet ndaj të paditurve S. Dhe Xh.J. nga ____ se
paditësja në bazë të kontributit të përbashkët në bashkëshortësi e ka të drejtën e
pronësisë edhe në ¼ pjesë ideale të ngastrës kadastrale nr._____ si dhe ½ pjesë
në ngastrën kadastrale nr._____, në vendin e quajtur “____” me kulturë shtëpi
– ndërtesë në sipërfaqe prej 35m² dhe oborr në sipërfaqe prej 53m² e regjistruar
në fletën poseduese nr._____ ZK ____, dhe në ngastrën kadastrale nr._____ në
vendin e quajtur “_____”, me kulturë ndërtesë në sipërfaqe prej 35 m² dhe oborr
në sipërfaqe prej 53m² e regjistruar në fletën poseduese nr.___ ZK ______ si dhe
në shtëpinë dy katëshe në rr. “____” REFUZOHET si e pabazuar.
Me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë është aprovuar pjesërisht
kërkesëpadia e paditëses A.A dhe konstatohet ndaj të paditurve B. A dhe XH.A,
paditësja e ka të drejtën e bashkëpronësisë në bazë të kontributit të përbashkët në
bashkëshortësi me të paditurin B.A, në ¼ pjesë ideale të ngastrës kadastrale
nr.____ në vendin e quajtur “____”, me kulturë shtëpi dhe oborr në sipërfaqe prej
0.04,13 ha, e regjistruar në fletën poseduese nr.____ ZK _____ si pasuri
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shoqërore e BVI për banim i ndarë si truall me aktvendim nga BVI të paditurit
B.A. Obligohen të paditurit që këtë të drejtë t’ia njohin paditëses dhe të
përmbahen dhe të durojnë që paditësja si bashkëpronare, pjesën e saj të pranuar
në bazë të këtij aktgjykimi ta regjistroj në emër të saj në Drejtorinë për gjeodezi
kadastër dhe pronë në Gjilan ose në alternativë t’ia paguajnë kundërvlerën për
pjesën e pranuar në shumë të parave prej 55.000 €, këtë në afat prej 15 ditësh nga
dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të
dhunshëm. Pjesa më e madhe e kërkesëpadisë me të cilën paditësja A.A ka
kërkuar që të konstatohet ndaj të paditurve B.A dhe Xh.A, se paditësja në bazë
të kontributit të përbashkët në bashkëshortësi e ka të drejtën e pronësisë edhe në
¼ pjesë ideale të ngastrës kadastrale nr. 452/3 si dhe ½ pjesë në ngastrën
kadastrale nr. 4226/1 në vendin e quajtur “B.V” me kulturë shtëpi-ndërtesë, në
sipërfaqe prej 35 m2 dhe oborr në sipërfaqe prej 53 m2 e regjistruar në fletën
poseduese nr. 3510 ZK ___ dhe në ngastrën kadastrale nr.______ në vendin e
quajtur “_____”, me kulturë ndërtesë në sipërfaqe prej 35 m2 dhe oborr në
sipërfaqe prej 53m2 e regjistruar në fletën poseduese nr. 3511 ZK _____ si dhe
në shtëpinë dykatëshe në Rr. “___” refuzohet si e pa bazuar.
Gjykata e shkallës së parë, nisur nga gjendja faktike e vërtetuar në këtë mënyrë,
ka përfunduar se kontributi i paditëses në fitimin e pasurisë së përbashkët, në
bashkësinë martesore me të paditurin e parë është ¼ e ngastrës kadastrale nr.
452/3, me kulturë shtëpi dhe oborr, e cila gjendet në lagjen “______” në Gjilan
dhe ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të vetë.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, ( Ac. nr 235/04 i datës 27.12.2004)
Gjykata e shkallës së dytë në procedurën e vendosjes sipas ankesës së paditëses
dhe të të paditurve, të njëjtat i ka refuzuar si të pabazuar dhe e ka vërtetuar
aktgjykimin i gjykatës së shkallës së parë.
Gjykata e shkallës së dytë, ka vlerësuar përfundimin e gjykatës së shkallës së
parë se është i bazuar, pasi që gjykata e shkallës së parë, deri te një përfundim i
tillë ka ardhur në bazë të provave të shtjelluara dhe në gjendjen faktike të
vërtetuar, ashtu që për një aktgjykim të tillë ka dhënë edhe arsye të mjaftueshme
me të cilat në tërësi pajtohet edhe kjo gjykatë. Në të vërtetë është i drejtë
përfundimi i gjykatës së shkallës së parë kur thuhet se në momentin kur paditësja
dhe i padituri kanë hyrë në martesë, paditësja ka pasur pasuri të veçantë në fshatin
T i V të cilën pasuri e ka shitur dhe nga paratë e fituara i ka investuar për
ndërtimin e shtëpisë në lagjen “_______”, ndërsa i padituri, pos të ardhurave
personale si dhe punët të cilat i ka bërë gjatë jetës në martesë me paditësin tjetër
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pasuri të veçantë nuk ka pasur. Nga kjo edhe paditësi shihet se më tepër ka
kontribuar edhe pse i njëjti ka punuar në Zvicër që nga viti 1971 gjer me rastin e
pensionimit të tij. Andaj edhe ka gjetur se paditësja në bazë të kontributit të
përbashkët e ka të drejtën e bashkëpronësisë në ¼ pjesë ideale të shtëpisë
kontestuese. Ndërsa, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se paditësja nuk ka
kontribuar për blerjen e shtëpive kontestuese për çka edhe kërkesëpadinë e ka
refuzuar si të pa bazuar.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme (Rev. nr 78/2005 i datës 28.03.2006)
Me aktvendimit e Gjykatës Supreme, është pranuar revizioni i paditëses dhe ai i
të paditurve dhe është prishur aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë dhe
aktgjykimi i shkallës së parë, kurse lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë
për rigjykim.
Gjykata Supreme e Kosovës nuk e ka pranuar si të drejtë dhe të ligjshëm një
përfundim të tillë të gjykatave të instancës më të ulët, ngase, sipas vlerësimit të
saj këto aktgjykime janë marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës
kontestimore, dhe për pasojë të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, ka
mbetur pa u vërtetuar gjendja faktike, për të cilin shkak nuk ka kushte për
ndryshimin e aktgjykimit të goditur, prandaj të dy aktgjykimet u deshtë doemos
të prishen dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë.
Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk përmban arsye për faktin vendimtar
se si e ka llogaritur gjykata kontributin e paditëses në fitimin e pasurisë së
përbashkët dhe cila është ajo pasuri që është fituar me punën e bashkëshortëve
gjatë ekzistimit të bashkësisë martesore. Pasuria të cilën bashkëshortët e kanë
fituar me punë gjatë bashkësisë martesore, si dhe të hyrat nga ajo pasuri, është
pasuri e tyre e përbashkët. Se sa është pjesa e secilit bashkëshort në pasurinë e
përbashkët caktohet sipas kontributit të tij, duke i marrë parasysh jo vetëm të
ardhurat personale, por edhe të hyrat e tjera të bashkëshortit që i ka dhënë
bashkëshortit tjetër, udhëheqjen e punëve të tyre shtëpiake, kujdesin dhe ruajtjen
e pasurisë dhe secilën formë tjetër të punës dhe bashkëpunimin në administrimin,
ruajtjen dhe shtimin e pasurisë së përbashkët. Duke mos dhënë arsye për këtë
fakt vendimtar, gjykata e shkallës së parë aktgjykimin e ka marrë me shkelje
thelbësore të nenit 354, paragrafit 14 të LPK-së.
Gjykata e shkallës së parë nuk ka vendosur për tërë kërkesëpadinë e paditëses.
Paditësja me padi ka kërkuar që të vërtetohet se është pronare e ½ së
patundshmërive, më afërsisht të shpjeguara në padi dhe të vërtetohet se është
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pronare e ½ së sendeve të tundshme, siç janë orenditë shtëpiake dhe pajisjet
elektrike, të cilat siç pretendon ajo, janë blerë gjatë ekzistimit të bashkësisë
martesore.
Duke mos vendosur për tërë kërkesëpadinë e paditëses gjykata e shkallës së parë
ka bërë shkelje të dispozitës së nenit 354 par. 1 lidhur me nenin 325 par. 1 dhe 2
të LPK-së.
Gjykata mund të gjykoj se i padituri do të lirohet nga detyrimi i dhënies së një
sendi, po qe se jep shumën e caktuar të parave, por vetëm në rast se paditësi në
padi ose deri në përfundimin e seancës kryesore ka deklaruar se është i gatshëm,
që në vend të sendit, të marrë një shumë të hollash. Gjykata e shkallës së parë ka
bërë shkelje të dispozitës së nenit 354 par. 1 lidhur me nenin 327 të LPK-së kur
ka gjykuar se të paditurit munden që paditëses, për pjesën e gjykuar, t’i paguajnë
shumën prej 55.000€.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, gjykata e shkallës së dytë në procedurën
ankimore, në përputhje me dispozitën e parashikuar nga neni 365 par. 2 të LPKsë ka qenë e detyruar t’i vlerësoj këto shkelje me të cilat është marrë aktgjykimi
i gjykatës së shkallës së parë. Meqë nuk ka vepruar në përputhje me këtë
dispozitë, edhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është marrë me shkelje
thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore. Sipas vlerësimit të kësaj
gjykate, gjykatat e instancës më të ulët nuk përmendin asnjë dispozitë ligjore në
bazë të së cilës kanë vendosur lidhur me bazueshmërinë e kërkesëpadisë së
paditëses.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës
materiale, ka mbetur pa u vërtetuar drejtë gjendja faktike.
Ka mbetur pa u vërtetuar se a ka ekzistuar bashkësia familjare ndërmjet paditëses,
të paditurit të parë dhe familjarëve të tij. Kjo është me rëndësi, ngase me nenin
326 të Ligjit për Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare parashikohet se kur në një
bashkësi familjare me bashkëshortët jetojnë persona të tjerë në gjini, të cilët
merren bashkërisht me veprimtari ekonomike, pasuria e fituar gjatë vazhdimit të
asaj bashkësie është pasuri e përbashkët e të gjitha anëtarëve të bashkësisë
familjare, të cilat kanë marrë pjesë në fitimin e saj.
Pasuria e fituar në bashkësinë familjare paraqet pasuri të të gjithë anëtarëve të
bashkësisë, të cilët kanë ushtruar aktivitet ekonomik në kohën e fitimit të
pasurisë, ndërsa pjesët e bashkëpronësisë varen nga kontributi i tyre gjatë fitimit
të saj. Për këtë shkak në kontest për vërtetimin e pjesëve të bashkëpronësisë, të
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cilën e inicion njëri prej anëtarëve të bashkësisë familjare, anëtarët e tjerë të
bashkësisë familjare paraqiten si ndërgjyqës të domosdoshëm, pa pjesëmarrjen e
të cilëve këto raporte pronësore nuk do të mund të zgjidhen.
Se sa do të jetë pjesa e secilit anëtarë të bashkësisë familjare në pasurinë e fituar
bashkërisht, varet nga vlera e punës së investuar në fitimin dhe ruajtjen e
pasurisë, pa marrë parasysh se a është bërë punë brenda bashkësisë familjare, në
pronën ekzistuese ose jashtë bashkësisë familjare, me rëndësi është që të ardhurat
e realizuara të kenë hyrë në bashkësi familjare.
Për ekzistimin e bashkësisë familjare nuk është me ndikim rrethana nëse disa nga
anëtarët e bashkësisë kanë jetuar dhe kanë realizuar të ardhura jashtë vendit, kur
ndërmjet tyre ekziston bashkësi ekonomike e shprehur në fitimin e përbashkët
dhe shpenzimin e përbashkët të të ardhurave. Kjo pasuri konsiderohet e
përbashkët, nëse nuk ka një marrëveshje tjetër.
Nëse gjykata gjen se ka ekzistuar bashkësia familjare, atëherë ajo duhet të
vërtetoj se cilët anëtarë të aftë për punë të bashkësisë familjare kanë kontribuar
në fitimin e pasurisë që është objekt shqyrtimi në këtë kontest. Në këtë rast, duhet
të kihet parasysh se mjetet që i ka realizuar ndonjëri anëtar i bashkësisë familjare
me punën e përkohshme në botën e jashtme nuk paraqesin pasuri të tij të veçantë,
nëse në atë kohë ka ekzistuar bashkësi ekonomike me anëtarët e tjerë të
bashkësisë familjare, nëse anëtarët e bashkësisë nuk kanë arritur marrëveshje që
ky anëtar i bashkësisë familjare t’i shfrytëzoj këto mjete vetëm për vetveten.
Shuma e këtyre mjeteve ka rëndësi vetëm për vlerësimin e pjesës së këtij anëtari
të bashkësisë në pasurinë e cila është fituar në bashkësinë familjare. Gjykata, po
ashtu duhet të ketë parasysh se ekzistimi i bashkësisë familjare nuk e pengon
ndonjërin prej anëtarëve të bashkësisë familjare që ndonjë pasuri ta fitoj jo për
bashkësinë familjare, por me mjetet e veta, për vetveten ose për vetveten dhe
ndonjë anëtarë, në rastin konkret paditësja dhe i padituri i parë. Në këtë kontekst
gjykata e shkallës së parë duhet ta vlerësoj edhe faktin pse shtëpia që gjendet në
lagjen ______ është ndërtuar me dy hyrje.
Ka mbetur pa u vërtetuar edhe fakti nëse patundshmëritë, të cilat i padituri i dytë
i ka tjetërsuar a janë tjetërsuar gjatë zhvillimit të procedurës për vërtetimin e
pronësisë sipas padisë së paditëses apo kjo ka ndodhur më parë.
Prandaj, gjykata e shkallës së parë është e detyruar që në rigjykim t’i mënjanoj
të metat e vërejtura sipas këtij aktvendimi dhe me administrimin e provave të
cekura më lartë dhe provave të tjera të nevojshme, t’i vërtetojë të gjitha faktet
relevante, të vlefshme për gjykim të drejtë të kësaj çështjeje juridike, pastaj të
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marrë një vendim të ligjshëm dhe për përfundimet e veta të jep arsye të plota dhe
të qartë.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Si përmbledhje e kësaj, vlen të theksohet se kur në një bashkësi familjare me
bashkëshortët jetojnë persona të tjerë në gjini, të cilët merren bashkërisht me
veprimtari ekonomike, pasuria e fituar gjatë vazhdimit të asaj bashkësie është
pasuri e përbashkët e të gjitha anëtarëve të bashkësisë familjare, të cilat kanë
marrë pjesë në fitimin e saj (neni 326 të Ligjit për Martesën). Pasuria e fituar në
bashkësinë familjare paraqet pasuri të të gjithë anëtarëve të bashkësisë, të cilët
kanë ushtruar aktivitet ekonomik në kohën e fitimit të pasurisë, ndërsa pjesët e
bashkëpronësisë varen nga kontributi i tyre gjatë fitimit të saj. Për këtë shkak në
kontest për vërtetimin e pjesëve të bashkëpronësisë, të cilën e inicion njëri prej
anëtarëve të bashkësisë familjare, anëtarët e tjerë të bashkësisë familjare
paraqiten si ndërgjyqës të domosdoshëm, pa pjesëmarrjen e të cilëve këto raporte
pronësore nuk do të mund të zgjidhen.
Se sa do të jetë pjesa e secilit anëtarë të bashkësisë familjare në pasurinë e fituar
bashkërisht, varet nga vlera e punës së investuar në fitimin dhe ruajtjen e
pasurisë, pa marrë parasysh se a është bërë punë brenda bashkësisë familjare, në
pronën ekzistuese ose jashtë bashkësisë familjare, me rëndësi është që të ardhurat
e realizuara të kenë hyrë në bashkësi familjare. Për ekzistimin e bashkësisë
familjare nuk është me ndikim rrethana nëse disa nga anëtarët e bashkësisë kanë
jetuar dhe kanë realizuar të ardhura jashtë vendit, kur ndërmjet tyre ekziston
bashkësi ekonomike e shprehur në fitimin e përbashkët dhe shpenzimin e
përbashkët të të ardhurave. Kjo pasuri konsiderohet e përbashkët, nëse nuk ka
një marrëveshje tjetër.
Duke marrë parasysh traditat në Kosovë ku tërë pasuria e fituar në bashkësinë
familjare, në regjistrat publik të paluajtshmërive regjistrohet në emër të njërit
anëtar të familjes, janë rastet kur gjykatat e refuzojnë kërkesat për vërtetimi e
kontributit të bashkëshortëve gjatë ekzistimit të bashkësisë martesore, duke
gjetur se pasuria për të cilën pretendohet se është fituar me kontributin e
përbashkët të bashkëshortëve është në pronësi të personit të tretë, këtu anëtarit të
bashkësisë familjare, pa e vërtetuar kontributin e njërit bashkëshort në
bashkësinë familjare .
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Rasti 70: Vërtetimi i kontrtibutit të bashkëshortit në bashkësi jashtmartesore
dhe në bashkësi martesore
Përshkrimi i rastit:
Paditësja B B-A në padi dhe në seancat e mbajtura gjyqësore, nëpërmes
përfaqësuesit të autorizuar, ka parashtruar se ka qenë e martuar me të paditurin
M.A dhe me të paditurin bashkëjetesën e ka filluar në vitin 1966, kurse me të
është kurorëzuar në vitin 1978. Gjatë kësaj kohe ata kanë pasur 4 fëmijë. Më tej
ka theksuar se ajo prej kohës kur ka filluar të bashkëjetoj me të paditurin ka qenë
në marrëdhënie pune dhe të ardhurat nga kjo marrëdhënie i ka shpenzuar për
mbajtjen e fëmijëve dhe të bashkëshortit. Fillimisht paditësja dhe i padituri kanë
banuar në shtëpinë e vëllezërve të të paditurit, kurse që nga viti 1974 ata kanë
kaluar të jetojnë në shtëpinë e blerë i cili është objekt i kërkesëpadisë. Përpos
kësaj shtëpie gjatë jetës së përbashkët paditësja dhe i padituri kanë ndërtuar edhe
shtëpinë në _____, pastaj kanë blerë veturën e tipit _____ dhe rimorkion
kontestuese. Në vazhdim ka theksuar se i padituri që nga viti 1972 ka shkuar në
punë të përkohshme në botën e jashtme, për çka paditësja vetë është përkujdesur
për mbajtjen rritjen shkollimin e fëmijëve dhe është kujdesur për mirëmbajtjen e
shtëpisë. Për këto arsye konsideron se paluajtshmëria kontestuese si dhe vetura
dhe rimorkio janë blerë edhe me kontributin e saj, i cili sipas saj vlerësohet në
½ pjesë e këtyre sendeve, prandaj edhe i ka propozuar gjykatës që të vërtetojë se
paditësja është pronare, përkatësisht bashkëpronare në ½ pjesë ideale të shtëpisë
më oborr, si dhe në ½ pjesë të veturës dhe rimorkios.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr 3287/04 i datës 25.08.2006
APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditëses B.B.A nga ____ dhe
VËRTETOHET se paditësja është pronare e ½ pjesë ideale të shtëpisë në
sipërfaqe prej 0.00,40 ha dhe e ka të drejtën në shfrytëzim të përhershëm të
oborrit në sipërfaqe prej 0.00,67 ha në vendin e quajtur “_____”, e cila
evidentohet në certifikatën për të drejtat pronësore _______ (apo ____, ZK
____), dhe ½ pjesë ideale të automjetit të markës ____, tipi ____, me targa të
regjistrimit ____, dhe ½ pjesë të rimorkios të evidentuar në dokumentin zyrtar të
datës 14.06.1988 dhe DETYROHET i padituri M.A. nga ____, që paditëses t’ia
njohë këtë të drejtë.
Bazuar në gjendjen faktike të vërtetuar me provat e prezantuara nga vetë
ndërgjyqësit, gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se kërkesëpadia e paditëses
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është e bazuar dhe eka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses B.B-A,
nga ____, dhe ka vërtetuar se paditësja është pronare e ½ pjesës ideale të shtëpisë
në sipërfaqe prej 0.00.40 ha dhe e ka të drejtën në shfrytëzim të përhershëm të
oborrit të sipërfaqes prej 0.00.67 ha në vendin e quajtur “____’’e cila evidentohet
në certifikatën për të drejtat pronësore ___________ (apo F.p.nr.____),Zona
Kadastrale _______), dhe ½ pjesë ideale e automjetit të markës _____, tipi ___,
me targa të regjistrimit ___- XX-____, dhe ½ pjesë të rimorkios të evidentuar në
dokumentin zyrtar të datës 14.06.1988 dhe detyrohet i padituri M .A, nga ______,
qe paditësit t’ia njohë këtë të drejtë.
Gjykata e shkallës së parë konstaton se marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve
martesor dhe atyre jashtëmartesor, për rastin konkret, kanë qenë të rregulluara
me Ligjin mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare të Kosovës. Kjo gjykatë
vendimin e saj e bazon në nenin 307 par. 1 dhe 2 të ligjit të cekur, pasuria të
cilën bashkëshortët e kanë fituar me punë gjatë ekzistimit të bashkësisë martesore
si dhe të hyrat nga ajo pasuri është pasuri e përbashkët e tyre. Pasurinë e
përbashkët e përbëjnë të gjitha të drejtat dhe detyrimet duke i përfshirë edhe të
hyrat nga pasuria e posaçme që është fituar me punën e përbashkët, duke u
bazuar në nenin 324 të njëjtit ligj është paraparë se pasuria e fituar me punën e
mashkullit dhe gruas në bashkësi jashtëmartesore është pasuri e përbashkët e
tyre, kurse sipas nenit 325 të këtij ligjin marrëdhëniet të bashkëshortëve
jashtëmartesor ne analogji zbatohen dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me
pasurinë e përbashkët të bashkëshorteve. Nga gjendja e vërtetuar faktike ka
ardhur në përfundim se shtëpia kontestuese, automobili dhe rimorkio
përfaqësojnë pasurinë e përbashkët të paditëses dhe të paditurit në kuptimin e
dispozitave të cituara ligjore.
Këtë përfundim gjykata e ka mbështetur në faktin se këto sende, shtëpinë,
automjetin dhe rimorkion, palët ndërgjyqësve i kanë blerë gjatë kohës së
ekzistimit të bashkësisë jashtëmartesore të paditëses me të paditurin, me
kontributin e përbashkët të tyre, fakte këto të cilat i përbëjnë kushtet e parapara
me ligj për t'u trajtuar si pasuri e përbashkët. Sipas vlerësimit të gjykatës,
kontributi i paditëses në blerjen e këtyre gjësendeve konsiston në atë se ajo që
nga fillimi i vendosjes për bashkësi jashtëmartesore me të paditurin kanë qenë
marrëdhënie pune, nga e cila marrëdhënie ka realizuar pagë mujore e të cilën e
ka shpenzuar për mbajtjen rritjen, edukimin dhe shkollimin e fëmijëve të tyre.
Gjithashtu, kontributi i paditëses në arritjen e kësaj pasurie përmbahet edhe në
kryerjen e gjitha punëve tjera të nevojshme, që lidhen me përgatitjen e ushqimit,
me pastrimin, mirëmbajtjen e ambienteve të banimit, të veshmbathjes dhe
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gjësendeve tjera të fëmijëve dhe bashkëshortit në kryerjen e punëve tjera
shtëpiake si dhe në ruajtjen e pasurisë së përbashkët, të cilat veprime kanë
mundësuar që i padituri të ndaj mjete nga të ardhurat e tij të realizuara nga puna
e tij e përkohshme në botën e jashtme për blerjen e shtëpisë dhe rimorkios
kontestuese, kurse kontributi i paditëses për blerjen e veturës ka qenë i
drejtpërdrejt se ajo është blerë në vitin 1970 ku të dy palët ishin në bashkësi
jashtëmartesore, përkatësisht bashkësi martesore.
Nga sa u parashtrua me lartë rezulton se paditësja ka të drejtë pronësore në
gjësendet kontestuese nga përpjesëtimi me kontributin e saj, sigurimin e tyre,
prandaj nga kjo bazë asaj i takon edhe e drejta që të kërkoj pjesën që i takon në
këto gjësende, mënyra dhe kushtet e ndarjes së pasurisë së përbashkët të
bashkëshortëve është paraparë më nenin 314 të ligjit të cekur më sipër. Kështu
sipas paragrafit 1 të këtij neni, pjesët e pasurisë së përbashkët që u takojnë
bashkëshortëve caktohen sipas kontributit të tyre duke i çmuar të gjitha rrethanat
e rasti ku duhet pasur parasysh jo vetëm të ardhurat personale dhe të hyrat tjera
për secilin bashkëshort, por edhe ndihmën e bashkëshortit dhënë bashkëshortit
tjetër, kujdesin për fëmijët, dhe udhëheqjen e punëve të tyre shtëpiake, pastaj
kujdesin dhe ruajtjen e pasurisë dhe secilën formë tjetër të punës dhe të
bashkëpunimit në administrimin, ruajtjen dhe shtimin e pasurisë së përbashkët.
Rrjedhimisht, meqenëse në rastin konkret është vërtetuar se paditësja ka
kontribuar në arritjen e pasurisë së përbashkët, përkatësisht të banesës
kontestuese, veturës dhe rimorkios, gjykata me aplikimin e dispozitës së cituar
ligjore në këtë gjendje të vërtetuar faktike e caktoi kontributin e paditëses në
krijimin e pasurisë së cekur, më ç ‘rast duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e
rastit, kontributin e paditëses e ka vlerësuar në 50% , të vlerës së kësaj pasurie,
prandaj edhe konkludimi i gjykatës se paditësja e ka të drejtën e pronësisë,
përkatësisht bashkëpronësisë në këto gjësende në ½ pjesë ideale të tyre.
Gjykata e vlerësoi edhe kundërshtimin e të autorizuarit të të paditurit në të cilin
ka theksuar se shtëpia kontestuese është blerë edhe me kontributin e vëllezërve
të te paditurit, me ç ‘rast ka konstatuar se ky kundërshtim është i pabazuar. Kjo
për faktin se pretendimi i tillë me argumente bindëse është kundërshtuar nga
paditësja, kurse i njëjti është mohuar edhe nga vetë i padituri me deklarimin e tij
se kjo shtëpi është blerë ekskluzivisht me të hollat që ai i ka siguruar nga puna e
përkohshme në botën e jashtme, e në sigurimin e të cilave të holla, siç u cek ka
kontribuar edhe paditësja në mënyrën e përshkruar më sipër.
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Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 1022/2006 i datës 05.07.2007
Gjykata e shkallës së dytë duke vendosur sipas ankesës së paditëses dhe të
paditurit, të njëjtat ka refuzuar dhe ka vlerësuar se në gjendjen e vërtetuar faktike
e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë nga ana e gjykatës së shkallës
së parë.
Sipas vlerësimit të kësaj gjykate e drejta materiale në gjendje të tillë të vërtetuar
faktike është zbatuar drejtë, andaj sikur edhe nga ky aspekt thëniet ankimore të
paditurit janë të pabazuara, këtë ngase pasuria e përbashkët e bashkëshortëve e
cila është krijuar me kontributin tyre të përbashkët në mënyrën si u përshkrua më
lartë, në pajtim me dispozitat e nenit 314 të Ligjit për Marrëdhënie Martesore dhe
Familjare të Kosovës ndahen në përpjesëtim me kontributin e bashkëshortëve
dhe me të drejtë gjykata e shkalles së parë e ka miratuar kërkesëpadinë e paditëses
si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor. Ndërsa sa i përket thënieve ankimore
të paditurit, lidhur me atë se gjykata e shkallës së parë gabimisht e ka zbatuar të
drejtën materiale kur të paditurin e ka detyruar që t’ia pranoi paditëses
bashkëpronësinë në ½ pjesë numerike në auto vetura dhe në rimorkion e
përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit ankimor, kolegji vlerësoi se janë të
pabazuara, kjo për arsye se e drejta e bashkëpronësisë edhe në pasuri të luajtshme
mund të pranohet, ndërsa në qoftë palët nuk arrin pajtimin për ndarje, atëherë
ndarja do të realizohet në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit për Procedurën
Përmbarimore.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 300/2007 i datës 06.05.2010
Gjykata Supreme e Kosovës, duke vendosur lidhur me revizionin e të paditurit,
të njëjtën ka refuzuar si të pabazuar dhe konsideron si të drejtë dhe të ligjshëm
qëndrimin juridik dhe arsyetimin e gjykatave të instancës më të ultë sipas të cilit
është aprovuar kërkesëpadia e paditëses, pasi që në gjykatën e shkallës së parë
me pa mëdyshje është vërtetuar se pasuria kontestuese është blerë me kontributin
e përbashkët të dy këtyre bashkëshortëve, meqë paditësja përveç që është
përkujdesur dhe ka kontribuar në rritjen e fëmijëve dhe ka udhëhequr punët e
shtëpisë, ajo në rritjen e kësaj pasurie ka kontribuar edhe me të ardhurat e saja
personale pasi që ka punuar gjatë tërë kohës sa ka ekzistuar bashkëjetesa e tyre
martesore në __________ në ______, andaj gjykata e instancës më të ultë me
aplikimin e nenit 307 paragrafi 1 dhe 2, neni 314 si dhe neni 324 e 325 të Ligjit
mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare të Kosovës (Gazeta Zyrtare nr.
10/1984), drejtë kanë zbatuar drejtën materiale kur paditësi ia ka pranuar të
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drejtën e pronësisë në pjesën prej ½ në pasurinë kontestuese, në bazë të
kontributit të saj në fitimin e kësaj pasurie bashkëshortore.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Kontributi në krijimin e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve caktohet sipas
kontributit të tyre duke i çmuar të gjitha rrethanat e rasti ku duhet pasur parasysh
jo vetëm të ardhurat personale dhe të hyrat tjera për secilin bashkëshort, por edhe
ndihmën e bashkëshortit dhënë bashkëshortit tjetër, kujdesin për fëmijët, dhe
udhëheqjen e punëve të tyre shtëpiake, pastaj kujdesin dhe ruajtjen e pasurisë dhe
secilën formë tjetër të punës dhe të bashkëpunimit në administrimin, ruajtjen dhe
shtimin e pasurisë së përbashkët.
Njëherësh pasuria e fituar me punën e mashkullit dhe gruas në bashkësi
jashtëmartesore është pasuri e përbashkët e tyre, kurse sipas nenit 325 të këtij
ligji ,në marrëdhëniet e bashkëshortëve jashtëmartesor me analogji zbatohen
dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me pasurinë e përbashkët të
bashkëshortëve.
Rasti 71: Veçimi pasurisë së veçantë nga pasuria e përbashkët e
bashkëshortëve
Përshkrimi i rastit:
Paditësja M.M ka paraqitur padi për vërtetimin e të drejtës së pronësisë të fituar
nga martesa, kundër të paditurit R.M me të cilën pretendon se palët ndërgjyqëse
kanë krijuar bashkësi jashtëmartesore me dt. 08.11.1981 ndërsa kanë lidhur
kurorë me dt. 09.02.1994. Gjatë kësaj martese kanë lindur fëmijët A.F dhe V,
ndërsa me aktgjykimin e plotfuqishëm të Gjykatës së Qarkut në _____ C. nr.
1/2000 të datës 11.05.2000 është zgjidhur martesa me shkurorëzim. Gjatë
bashkësisë martesore, ndërgjyqësit kanë qenë në marrëdhënie pune, paditësja si
_______ dhe i padituri si _______ në ______ në ____, ku gjatë jetës
jashtëmartesore dhe martesore me kontributin e tyre kanë ndërtuar shtëpinë me
dy hyrje në ____ e cila është e mobiluar mirë. Paditësja pretendon se pasuria e
cila është objekti i kontestit, shtëpia me dy hyrje, dy katëshe me nën kulm e cila
gjendet në truallin nr.___, ngastra kadastrale nr.______ në vendin e quajtur “
______” e regjistruar në listën poseduese nr._____, banesa në ____ kati përdhes,
banesa nr.__ në sipërfaqe prej 40 m2, në banesën në ____ Lagja___ rruga ____
nr.__ në sipërfaqe prej 45 m2 dhe në pllacin në ___ afër ____ në sipërfaqe prej
200 m2 dhe në garazhin e cila gjendët në oborrin e shtëpisë kontestuese si dhe në
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sendet e lejueshme, janë krijuar me kontributin e përbashkët të paditëses dhe të
paditurit dhe atë gjatë bashkësisë jashtëmartesorë dhe martesore, këtu jo duke
marr parasysh vetëm të ardhurat personale dhe të hyrat tjera të secilit bashkëshort
por edhe ndihma e njërit bashkëshort e dhënë bashkëshortit tjetër, kujdesin për
fëmijë dhe udhëheqjen e punëve shtëpiake dhe konsideron se kontributi i
paditëses është në përpjesëtim të barabartë me kontributin e të paditurit .
Aktgjykimi i Gjykatë Komunale C.nr 187/2000 të datës 08.12.2000
I. PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditëses M.M nga ___ dhe
KONSTATOHET ndaj të paditurit R.M nga ____, se paditësja me tre fëmijët e
saj të besuar A., F. dhe V.M, kanë të drejtën e pronësisë në bazë të kontributit të
përbashkët në bashkëshortësi në ½ pjesë ideale në paluajtshmërinë – shtëpinë
me dy hyrje, dy katëshe me nën-kulm e cila gjendet në truallin nr.___, ngastra
kadastrale nr.____ në vendin e quajtur ____ e regjistruar në listën poseduese
nr.____ KK ____ dhe obligohet i padituri që këtë të drejtë t’ia njohë paditëses
dhe të durojë që e njëjta te Drejtoria Komunale Gjeodete në ___ të regjistrohet
si pronare me fëmijët në ½ pjesë ideale, si dhe t’ia njohë të drejtën në ½ pjesë
ideale të sendeve të luajtshme siç janë: Dollapët komplet, frigoriferi, shporeti
elektrik, shporeti i druve, bojleri 10 litra, dy frigoriferë me ftohje të thellë njëri
410 litra e tjetri 510 litra, enët komplet të kuzhinës, kanape pesë copa, tepihu i
leshit punë dore, komoda, televizori i markës “Bllaupunkt”, komplet antena
satelitore, video, studio, telefoni panasonik dhe mobil, dy llustera, dy palë perde,
tavolina e drurit, fshesa elektrike, bojleri 80 litra, kada, pasqyra, filxhani dhe
kazani i WC, nxemsja, lavatriqja, tavolina me gjashtë karrige të plastikës,
tavolina e drurit me gjashtë karrige, dy llustera, gjeneratori, biçikleta për fëmijë
dhe tjetra për të rritur, aparati për kositje me rrymë, bojleri 10 litra, llavabo 2
copë, fshesë elektrike, garnitura e lëkurës, tavolina, perdet, llavaboja, lluster
neoni, WC komplet, regalli i drurit, ......, këtë në afat prej 15 ditësh nga dita e
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kanosjen e përmbarimit të dhunshëm.
II. Për pjesën më të madhe të kërkesëpadisë me të cilën ka kërkuar që t'i njihet e
drejta e pronësisë në bazë të kontributit të përbashkët në bashkëshortësi në ½
pjesë në sendet e paluajtshme:
-

në banesën në rr. “____” kati përdhese, banesa nr._ në sipërfaqe 40 m²
në banesën në ____, Lagja _____, rr. “______” nr.___ në sipërfaqe prej
45m²
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-

në pllacin në __ afër parkut të qytetit në sipërfaqe prej 200m² dhe në
garazhin e cila gjendet ne oborrin e shtëpisë kontestuese si dhe në sendet
e luajtshme:
- në aparatin e ultrazërit, sterilizatori, aspiratori, tavolina gjinekologjike,
tavolina e punës, vitrina e barnave,dy makina shkrimi, tavolina e
fëmijëve si dhe instrumentet komplet për kiretazh, dy palë perde, 20 copë
qarshafa për pacientë, 20 copë komplet pelena, tavolina e qelqit për
intervenim dhe pajisjet tjera të cilat janë pjesë përbërëse të ordinancës
si dhe
- veturën e tipit___ , kërkesëpadia e paditëses REFUZOHET si e pabazë
juridike
Me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë është aprovuar pjesërisht
kërkesëpadia paditëses M.M nga __ dhe konstatohet se ndaj të paditurit R.M nga
__, se paditësja me tre fëmijët e saj të besuar A.F dhe V, kanë të drejtën e
pronësisë, në bazë të kontributit të përbashkët në bashkëshortësi në ½ pjesë ideale
në paluajtshmërinë - shtëpi me dy hyrje, dy katëshe me nën kulme e cila gjendet
në truallin nr.____, ngastra kadastrale nr._____ në vendin e quajtur “ ______” e
regjistruar në listën poseduese nr._____ KK ___ dhe obligohet i padituri që këtë
të drejtë të ia njohë paditëses dhe të durojë që e njëjta te Drejtoria Komunale
Gjeodete të regjistrohet si pronare me fëmijët në ½ pjesë ideale, si dhe të ia njohë
të drejtën në ½ pjesë ideale në sendet e luajtshme të përshkruar si në pikën I të
dispozitivit. Për pjesën më të madhe se e gjykuara me të cilën kanë kërkuar që ti
njihet e drejta e pronësisë në bazë të kontributit të përbashkët në bashkëshortësi
në ½ pjesë në sendet e pa luajtshme: në banesën në Rr.___ kati përdhes, banesa
nr.___ në sipërfaqe prej 40 m2, në banesën në____ Lagja ___ rruga ____nr.__ në
sipërfaqe prej 45 m2 dhe në pllacin në ___ afër __________në sipërfaqe prej 200
m2 dhe në garazhin e cila gjendët në oborrin e shtëpisë kontestuese si dhe në
sendet e lejueshme të përshkruar si pikën I të dispozitivit ku kërkesëpadia e
paditëses refuzohet si e pa bazë.
Sipas mendimit të kësaj gjykate si pasuri e paluajtshme e përbashkët e fituar me
kontributin e përbashkët të bashkëshortëve , është shtëpia me dy hyrje dhe nën
kulm e ndërtuar me truallin e blerë nga ana e të paditurit para se të krijojë
bashkësi jashtëmartesore me paditësen. Gjykata ka konstatuar duke i marrë për
bazë të gjitha rrethanat dhe atë jo vetëm të ardhurat personale dhe të hyrat tjera
por edhe kujdesin për fëmijët, udhëheqja e punëve shtëpiake si dhe rrethanat tjera
dhe për këtë gjykata ka vendosur që pjesërisht ta aprovojë kërkesëpadinë e
paditëses si të bazuar dhe ndërgjyqësve iu pranohet e drejta në ½ pjesë ideale. Po
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ashtu gjykata ka vlerësuar edhe kontributin e ndërgjyqësve në pasuri e luajtshme
të përbashkët me ç ‘rast ka përfunduar se palët ndërgjyqësve me kontributin e
tyre të përbashkët i kanë fituar sendet e përshkruara si në pikën I të dispozitivit
andaj duke u bazuar në dispozitën e nenit 314 të LMMF-së, është vendosur si në
pikën I të këtij aktgjykimi.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr 5/2001 i datës 10.04.2001
Me aprovimin e ankesës së të paditurit R.M nga __, si të bazuar, aktgjykimin i
gjykatë së shkallës së parë në pikën I të dispozitivit të prishet dhe lënda t'i kthehet
po të njëjtës gjykatë në rivendosje. Ndërsa është refuzuar ankesa e paditëses M.M
nga ___ dhe është vërtetuar aktgjykimit i gjykatës së shkallës së parë në pikën II
të dispozitivit të aktgjykimit.
Sipas vlerësimit të Gjykatës së Qarkut, gjykata e shkallës së parë nuk e ka
verifikuar në masë të plotë dhe të drejtë gjendjen faktike sa i përket pikës I të
dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, prandaj aktgjykimi ka mbetur pa arsye të
mjaftueshme në çështjet esenciale për këtë vendim çka bënë shkeljen esenciale
të procedurës nga neni 354 al. 2 pika 13 të LPK-së, përveç kësaj gjendje faktike
nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë. Pra, gjykata e shkallës së parë nuk e ka
vërtetuar faktin qenësorë kur ndërgjyqësit kanë krijuar bashkësi jashtëmartesore
para ose pas ndërtimit të shtëpisë kontestuese në lagjen “___” nga se sipas
deklaratës së paditëses, ndërgjygjësit kanë krijuar bashkësi jashtëmartesore që në
vitin 1981 ndërsa sipas paditësit në vitin 1993. Ndërsa sipas deklaratës së
paditëses shtëpia kontestuese është ndërtuar para krijimit të bashkësisë
martesore. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, gjykata e shkallës së parë është
detyruar që në ri procedurë me saktësi të vërtetojë kur ndërgjygjësit e kanë krijuar
bashkësinë jashtëmartesore dhe kur është ndërtuar shtëpia kontestuese në lagjen
“__” pasi që të gjitha provat tjera siç janë leja e ndërtimit etj. flasin se e njëjta
është ndërtuar gjatë vitit 1981. Sa u përket sendeve të luajtshme në pikën I të
dispozitivit të aktgjykimit të gjykatë së shkallës së parë në ri procedurë së pari
duhet të bëjë regjistrimin e tyre e pastaj të ndahen proporcionalisht sepse shumë
prej këtyre sendeve nuk mund të ndahen në pjesë ideale dhe nga kjo rrjedh edhe
vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike se nuk janë vërtetuar të gjitha
faktet relevante nga të cilat varet ligjshmëria e pikës I të aktgjykimit.
Kjo gjykatë vlerëson edhe përfundimin e gjykatës së shkallës së parë në pikën II
të dispozitivit të aktgjykimit me të cilin është refuzuar kërkesëpadia e paditëses
dhe në tërësi edhe kjo gjykatë e ka pranuar një përfundim të tillë ngase një
përfundim i tillë është i drejtë dhe logjik dhe se ky përfundim është i bazuar në
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gjendjen faktike të vërtetuar, kurse gjykata e shkallës së parë për një vendim të
tillë ka dhënë arsye të plota. Andaj me të vërtetë paditësja me asnjë provë nuk ka
mundur të argumentojë faktin se paluajtshmëritë dhe sendet e luajtshme të cekura
në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit të ketë kontribuar me kontributin e
përbashkët në bashkëshortësi, dhe asnjëra nga paluajtshmëritë për të cilat
paditësja pretendon se janë fituar gjatë jetës bashkëshortore me kontributin e
përbashkët nuk janë të evidentuara në emër të të paditurit, dhe nga kjo gjykata e
shkallës së parë me të drejtë e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëses.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 20/2001 i datës 31.12.2002
Gjykata Supreme e Kosovës sa i përket pjesës refuzuese të kërkesëpadisë ka
gjetur se për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, nuk është
vërtetuar gjendja faktike, prandaj nuk ka kushte për ndryshimin e aktgjykimeve
të gjykatave të instancave më të ulëta, ngase gjykata e shkallës së parë nuk ka
vërtetuar se cilën pasuri bashkëshortët e kanë fituar me punë gjatë bashkësisë
martesore dhe a është ajo pasuri e tyre e përbashkët në kuptim të nenit 307 të
LMMF. Nuk është vërtetuar në mënyrë të sigurt cilësia e pasurisë së fituar gjatë
bashkëjetesës martesore, meqë nuk janë vlerësuar të gjitha rrethanat me ndikim,
siç janë: realizimi i të ardhurave, angazhimi në udhëheqjen e punëve shtëpiake,
kujdesi për fëmijët, kujdesi për bashkëshortin si dhe të gjitha rrethanat që do të
ishin me ndikim si në ruajtjen, ashtu edhe në shtimin e pasurisë së përbashkët.
Nuk janë vërtetuar në mënyrë të sigurt rrethanat për të cilat njërit bashkëshort
duhet t'i caktohet pjesa më e madhe siç parashihet në nenin 315 par. 2 të LMMFsë.
Pra gjykata e shkallë së parë për ti vërtetuar rrethanat kontestuese, në radhë të
parë me provat përkatëse, në rigjykimin do të vërtetojë sipas detyrës zyrtare nëse
pasuria e paluajtshme e lartpërmendur është regjistruar ose jo në emër të paditurit
në regjistrat publik të evidencimit të pasurive të paluajtshme, pastaj a e kanë
fituar bashkëshortët pasurinë kontestuese gjatë bashkësisë martesore dhe të hyrat
nga kjo pasuri, meqë pasurinë e përbashkët e përbëjnë të gjitha të drejtat reale
dhe detyrimore, duke përfshirë edhe të hyrat e posaçme e fituar me punën e
bashkëshortëve. Pastaj gjykata do të vërtetojë se a është bërë shqyrtimi i
trashëgimisë së babës së të paditurit apo kemi të bëjmë me ndarje fizike të kësaj
patundshmërie dhe a mund të bëhet fjalë për pasurinë e cila mbetet pasuri e
veçantë e bashkëshortit – të paditurit apo pasuri e cila gjatë martesës është fituar
me anë të trashëgimisë, me dhurim ose me forma të tjera të fitimit pa ngarkesë –
neni 306 i LMMF-së, duke i vlerësuar me këtë rast deklarata e dëshmitarëve, në
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veçanti të dëshmitares S.M, sepse nga deklaratat e saj nuk rezulton se mund të
bëhet fjalë për pasuri e cila mbetet pasuri e veçantë e bashkëshortit ose pasuri e
cila gjatë martesës është fituar me anë të trashëgimisë, me dhurim ose në format
e tjera të fitimit pa ngarkesë dhe pas vlerësimit të këtyre provave dhe provave të
tjera eventuale, të merret një vendim i ligjshëm.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Rasti i paraqitur me sipër i referohet kërkesës së paditëses për vërtetimin e drejtës
së bashkëpronësisë në bazë të kontributit të përbashkët gjatë bashkësisë
jashtëmartesore dhe martesore me të paditurin, në sendet e paluajtshme dhe të
luajtshme të përshkruara si në dispozitiv të aktgjykimit të shkallës së parë.
Gjykatat e shkallës së parë i ka pranuar paditëses, të drejtën e bashkëpronësisë
në bazë të kontributit të përbashkët në pjesën ideale prej ½ , vetëm në shtëpinë
me dy hyrje, dy katëshe me nën kulm e cila gjendet në truallin nr.____, ngastra
kadastrale nr._____, ndërsa në banesën në Rr.___ kati përdhes, banesa nr.__ në
sipërfaqe prej 40 m2, në banesën në ____ Lagja ____ rruga____ nr.___ në
sipërfaqe prej 45 m2 dhe në pllacin në ____ afër _____ në sipërfaqe prej 200 m2
dhe në garazhin e cila gjendët në oborrin e shtëpisë kontestuese si dhe në sendet
e lejueshme të përshkruar si pikën I të dispozitivit ku kërkesëpadia e paditëses
refuzohet si e pa bazë.
Gjykata e shkallës së parë ka konstatuar duke i marrë për bazë të gjitha rrethanat
dhe atë jo vetëm të ardhurat personale dhe të hyrat tjera por edhe kujdesin për
fëmijët, udhëheqja e punëve shtëpiake si dhe rrethanat tjera dhe për këtë gjykata
ka vendosur që pjesërisht ta aprovojë kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar dhe
ndërgjyqësve iu pranohet e drejta në ½ pjesë ideale të shtëpisë e cila shtrihet në
ngastrën ____, për pjesën tjetër ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëses duke
vlerësuar se këto nuk paraqesin pronësinë e përbashkët të bashkëshortëve .
Gjykata ankimore në vendimin e saj ka gjetur se në këtë çështje nuk është
vërtetuar fakti relevant juridik se kur ndërgjyqësit e kanë krijuar bashkësinë
jashtëmartesore dhe shtëpia e cila evidentohet si ngastër ______ a është ndërtuar
gjatë zgjatjes së bashkësisë jashtëmartesore dhe a paraqet pronësinë e përbashkët
të bashkëshortëve jashtëmartesor. Ndërsa në pjesën e vërtetimit të drejtës së
bashkëpronësisë për sendet tjera të paluajtshme, kjo gjykatë pranon qëndrimin e
gjykatës së shkallës së parë, se këto paluajtshmëri nuk regjistrohet në regjistrat
kadastër në emër ë paditurit .
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Në këtë çështje Gjykata Supreme sa i përket pjesës refuzuese të kërkesëpadisë,
duhet të vërtetohet se a kanë fituar bashkëshortët pasurinë kontestuese gjatë
bashkësisë martesore dhe të hyrat nga kjo pasuri, meqë pasurinë e përbashkët e
përbëjnë të gjitha të drejtat reale dhe detyrimore, duke përfshirë edhe të hyrat e
posaçme të fituara me punën e bashkëshortëve Gjykata Supreme udhëzon
gjykatën e shkallës së parë që të vërtetoj se a është bërë shqyrtimi i trashëgimisë
së babës së të paditurit apo kemi të bëjmë me ndarje fizike të kësaj patundshmërie
dhe a mund të bëhet fjalë për pasurinë e cila mbetet pasuri e veçantë e
bashkëshortit – të paditurit apo pasuri e cila gjatë martesës është fituar me anë të
trashëgimisë, me dhurim ose me forma të tjera të fitimit pa ngarkesë – neni 306
i LMMF-së.
Si përfundim të kësaj konkludohet se gjykata në kontestet e vërtetimit pjesës së
kontributit të secilit bashkëshort në krijimin e pasurisë së përbashkët të
bashkëshortëve, duhet të veçoj pasurinë e veçantë të bashkëshorteve, gjatë
martesës që është fituar me anë të trashëgimisë, me dhurim apo format tjera të
fitimit pa ngarkesë dhe pas veçimit të kësaj pasurie duhet të vërtetoj se çka
përmban pasuri të përbashkët të bashkëshortëve të krijuar me punë të përbashkët
dhe gjatë bashkësisë martesore.
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XI. PRONËSIA E PËRBASHKËT E BASHKËSHORTËVE
JASHTËMARTESORË
Dispozitat ligjore: Ligji mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare, neni 324
Ligji mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare me dispozitën e nenit 324
parasheh që: “Që pasuria e fituar me punën e mashkullit dhe të gruas me
bashkësinë jashtëmartesore është pasuri e tyre e përbashkët”.
Komente për mënyrën e zbatimit të dispozitës së cituar
Marrëdhëniet Pasurore lindin në bashkësi jashtëmartesore, deri vonë nuk ka qenë
e rregulluar me Ligj nga ky aspekt, ka munguar mbrojtja ligjore, marrëdhëniet
pasurore të bashkëshortëve jashtëmartesor. Kjo ka qenë në kundërshtim me
parimin e barazisë gjinore. Mirëpo me reformën ligjore gjithnjë e më tepër zë
vend edhe rregullimi ligjor i bashkësisë jashtëmartesore e veçmas marrëdhëniet
pasurore që rrjedhin nga pasuria e përbashkët jashtëmartesore.
Rasti 72: Vërtetim – ndarje e pasurisë së përbashkët gjatë bashkësisë
jashtëmartesore Vërtetimi i kontributit në bashkësi jashtmartesore
gjatë ekzistimit të martesës të njerit bashkëshortë
Përshkrimi i rastit:
Paditësja S.H ka paraqitur padi kundër të paditurit R.Q, për ndarjen e pasurisë së
përbashkët me rastin e bashkësisë jashtëmartesore. Paditësja pretendon se me të
paditurin kishin jetuar në familjen e të paditurit, por nuk kishin lidhur kurorë, për
faktin se i padituri kishte pasur pengesa ligjore për lidhje të kurorës, ngase kishte
kurorë me gruan e parë e cila ishte me të dhe ka jetuar gjer me datën 30.12.1995.
Paditësja në kohën e bashkëjetesës me të paditurin, kishin pasur dy fëmijë A. dhe
V të cilët edhe tani janë në jetë, janë madhor dhe kanë krijuar familje. Edhe pas
vdekjes së bashkëshortes së parë me datë 30.12.1995, për shkaqe të panjohura
nuk kishin lidhur kurorë, ashtu që me datë 28.08.1997 ishin ndarë me të paditurin.
Bashkësia jashtëmartesore në mes të paditëses dhe të paditurit ka zgjatur që nga
data 20.10.1975 e gjer me 28.08.1997. Paditësja përmes të autorizuarës së saj
kishte propozuar që i padituri në emër të kontributit të dhënë në familjen e të
paditurit të i blej një banesë qoftë në _____ apo në _____, për faktin se ishin
ndarë nga bashkëjetesa me të paditurin si dhe nuk kishin gjetur gjuhë të
përbashkët për të jetuar me fëmijët e saj në shtëpinë e të paditurit, që tani u takon
fëmijëve të saj”.
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Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 147/08 i datës 19.03.2010
I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses S.H nga ___, C.nr.147/08,
dt.03.06.2008, me të cilën ka kërkuar vërtetimin – ndarjen e pasurisë së
përbashkët gjatë bashkëjetesës jashtëmartesore me R.Q. nga ___, e për
periudhën kohore prej 20.10.1975 e gjer me datë 28.08.1997.
Gjykata e shkallës së parë duke u bazuar në par. 3 të nenit 39 të Ligjit mbi
Familjen në Kosovë, se bashkësia faktike nuk e jep efektin nga par. 2 i këtij neni,
nëse në kohën e formimit të saj kanë ekzistuar këto pengesa martesore - martesa
ekzistuese e që në rastin konkret bashkësia nuk ka pasur vlerë për faktin se ka
ekzistuar martesa e më parmë, e që do të thotë se i padituri ka pasur kurorë me
bashkëshorten e parë, e cila ka qenë në jetë gjer në vitin 1995, atëherë kjo
bashkëjetesë nuk ka pasur statusin e bashkësisë jashtëmartesore, nga se kanë
ekzistuar pengesa për lidhje të kurorës me paditësen. Po ashtu në nenin 40 e ku
bëhej fjalë për kërkesat në mes të partnerëve në bashkëjetesë, e ku thuhet se
njerëzit konsiderohet se jetojnë në bashkësi faktike (bashkësi jashtëmartesore)
nëse ata kanë pasur të drejtë të martohen dhe nuk kanë lidhur kurorë, për faktin
se ka ekzistuar martesa e mëparshme me partnerin tjetër. Mbi këto gjykata
refuzoi kërkesëpadinë e paditëses si të pabazuar.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 465/2010 i datës 30.12.2011
Gjykata e Qarkut në procedurën ankimore ka refuzuar ankesën e paditëses si dhe
ka vlerësuar se gjykata e shkallës së parë në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike,
drejtë ka vepruar kur e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëses për vërtetimin ndarjen e pasurisë së përbashkët gjatë bashkësisë jashtëmartesore, për periudhën
kohore të cekur si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor dhe drejtë ka vlerësuar
se paditësja ka qenë në bashkësi faktike jashtëmartesore me të paditurin edhe
përkundër ekzistimit të martesës me kurorë të paditurin e konsideron si të pa vlerë
nga fakti se ka ekzistuar martesa me kurorën e më parme e të paditurit me
bashkëshorten e parë e cila ka qenë në jetë gjerë në vitin 1995. Gjithashtu gjykata
e shkallës së parë me të drejtë vlerëson se kjo bashkësi në mes të paditëses dhe
të paditurit nuk ka pasur statusin e bashkësisë jashtëmartesore sepse kanë
ekzistuar pengesa për lidhjen e kurorës me paditësen.
Prandaj edhe dispozita e nenit 39 par. 3 e LFK-së qartë e përcakton se bashkësia
faktike nuk e jep efektin nga par. 2 i nenit 39 nëse në kohën e ekzistimit të saj
kanë ekzistuar pengesa martesore e ndër të tjera e thekson edhe martesën
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ekzistuese. Prandaj, pa marrë parasysh faktin e dhënies së kontributit të paditëses
në bashkëjetesën jashtëmartesore të njëjtës nuk i takon e drejta ligjore për ndarjen
e pasurisë për shkak të pengesave të përcaktuara nga dispozitat e sipër cekura
ligjore.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 56/2012 i datës 09.01.2014
Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se me nenin 324 të Ligjit mbi Martesën
dhe Marrëdhëniet Familjare, është paraparë që pasuria e fituar me punën e
mashkullit dhe të gruas në bashkësinë jashtëmartesore është pasuri e tyre e
përbashkët. Me marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve jashtëmartesore
zbatohen me analogji dispozitat e këtij ligji me pjesëtim të pasurisë së përbashkët
të bashkëshortëve (neni 325 i ligjit të sipër cituar).
Meqë në mes të palëve ndërgjyqëse nuk është arritur marrëveshje për ndarjen e
pasurisë së përbashkët gjatë periodës së bashkësisë jashtëmartesore, vendimi i
gjykatës për ndarjen e pasurisë duhet të bazohet në kontributin e secilit
bashkëshortë në pasurinë e përbashkët sipas kontributit të tij, duke çmuar, të
gjitha rrethanat duke marrë parasysh jo vetëm të ardhurat personale dhe të hyrat
tjera të cilat bashkëshortët, pra edhe ndihmën e njërit bashkëshort të ofruar
bashkëshortit tjetër, kujdesi për fëmijët, udhëheqja e punëve të tyre shtëpiake,
kujdesin dhe ruajtja e pasurisë dhe çfarëdo forme tjetër e punës dhe e
bashkëpunimit në administrimin, ruajtjen dhe shtimin e pasurisë së përbashkët
(neni 314 të Ligjit të Martesës dhe Marrëdhëniet Familjare).
Gjykata e shkallës së parë kontributin e paditëses në bashkësinë jashtëmartesore
me të paditurin nuk e ka vlerësuar në kuptim të kritereve të përcaktuara me nenin
314 të Ligjit të sipër cekur dhe për rrjedhojë gabimisht e ka zbatuar të drejtën
materiale kur ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëses. Nga shkresat e lëndës del se
ndërgjyqësit kanë qenë në bashkësi jashtëmartesore më tepër se 2 decenie dhe
nga kjo bashkësi jashtëmartesore kanë dy fëmijë. Gjatë kohës sa paditësja ishte
në bashkësi jashtëmartesore me të paditurin ka qenë në marrëdhënie pune dhe ka
kontribuar edhe me pagën e saj personale në rritjen e pasurisë. Për shkak të
zbatimit të gabuar të së drejtës materiale këto fakte relevante nga gjykata e
shkallës së parë ka mbetur pa u vërtetuar në mënyrë të plotë, çka me të drejtë
theksohet në revizion se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është marrë
edhe me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, për çka u deshtë që ky
aktgjykim të prishet.
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Gjykata e shkallës së dytë ka qenë e detyruar që në pajtim me nenin194 të LPKsë, sipas detyrës zyrtare t’i evitojë të metat e cekura të gjykatës së shkallës së
parë, por meqenëse nuk ka vepruar ashtu, edhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës
së dytë është marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës
kontestimore, nga neni 182 par. 1 lidhur me nenin 194 dhe 214 par. 1 të LPK-së,
për të cilat arsye u deshtë që ky aktgjykim të prishet.
Në rigjykim gjykata e shkallës së parë do t’i mënjanojë shkeljet e paraqitura me
këtë aktvendim dhe me prova përkatëse të vërtetoj kontributin e paditëses në
bashkësi jashtëmartesore, në kuptim të dispozitës të nenit 324 e lidhur me nenin
325 dhe neni 314 të Ligjit mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare dhe pas
vlerësimit të gjitha thënieve në revizion dhe me aplikimin e të drejtës materiale
të merr vendim të ligjshëm.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Ky rast është marr si rast me specifik në praktikën gjyqësore, nga arsyeja se ka
dilema të shumta në praktikën e gjykatave se gjatë ekzistimit të bashkësisë
jashtëmartesore nëse ka ekzistuar martesa e njërit prej bashkëshortëve
jashtëmartesor a ka të drejt bashkëshorti/a të kërkoj kontributin në krijimin e
pasurisë gjatë bashkësisë jashtëmartesor .
Fakti se gjykatat e instancës ma ultë kanë gjetur se bashkësia faktike nuk e jep
efektin, nëse në kohën e formimit të saj kanë ekzistuar këto pengesa martesore martesa ekzistuese e që në rastin konkret bashkësia nuk ka pasur vlerë për faktin
se ka ekzistuar martesa e më parme, e që do të thotë se i padituri ka pasur kurorë
me bashkëshorten e parë, e cila ka qenë në jetë gjer në vitin 1995, atëherë kjo
bashkëjetesë nuk ka pasur statusin e bashkësisë jashtëmartesore, nga se kanë
ekzistuar pengesa për lidhje të kurorës me paditësen në kuptim të nenit 39 të
Ligjit mbi Familjen në Kosovë. Në fakt ndërgjyqësit kanë jetuar në bashkësi
jashtëmartesor dy decenie dhe nga kjo bashkësi jashtëmartesore kanë dy fëmijë
tani të rritur.
Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se me nenin 324 të Ligjit mbi Martesën
dhe Marrëdhëniet Familjare, është paraparë që pasuria e fituar me punën e
mashkullit dhe të gruas në bashkësinë jashtëmartesore është pasuri e tyre e
përbashkët. Me marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve jashtëmartesor
zbatohen me analogji dispozitat e këtij ligji me pjesëtim të pasurisë së përbashkët
të bashkëshortëve (neni 325 i ligjit të sipër cituar). Sipas qëndrimit të Gjykatës
Supreme, gjykata e shkallës së parë kontributin e paditëses në bashkësinë
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jashtëmartesore me të paditurin nuk e ka vlerësuar në kuptim të kritereve të
përcaktuara me nenin 314 të Ligjit të sipër cekur dhe për rrjedhojë gabimisht e
ka zbatuar të drejtën materiale kur ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëses.
Bashkësia jashtëmartesore në aspektin e drejtave dhe detyrimeve për të drejtat
pasurore konsiderohet e barabartë me statusin martesor (martesën ligjore) Ligji
për familjen e Kosovës e barazon bashkësinë faktike me martesën ligjore në
aspektin të drejtave pasurore. Pasuria e krijuar përmes punës së përbashkët
ndërmjet burrit dhe gruas, konsiderohet pasuria e tyre e përbashkët e
bashkëshortëve .
Rasti 73: Vërtetim i te drejtës së bashkëpronësisë në bazë të kontributit të
bashkëshortëve jashtëmartesor në bashkësi familjare
Përshkrimi i rastit
Paditësja A.B nga ____ në padi, kërkesëpadi dhe në shqyrtimin e hershëm të
mbajtur kryesor ka konfirmuar se me të paditurin Y.B nga fsh.___ ka jetuar në
bashkësi jashtëmartesore që nga 19 korriku 1999 e deri në shkurt të vitit 2004
dhe në këtë bashkësi jashtëmartesore ka lindur djalin L me 01 nëntor 2001, kurse
në shkurt të vitit 2004 ajo është detyruar që ta lëshon shtëpinë e të paditurit dhe
të kthehet në familjen e saj duke e marrë me vete djalin e mitur nga kjo bashkësi
jashtëmartesore. Gjatë kohës sa kanë jetuar me të paditurin është shtuar vlera e
pasurisë të bashkësisë familjare ku ajo ka jetuar në bashkësi jashtëmartesore,
sepse i padituri gjatë gjithë kohës ka punuar në botën e jashtme ndërsa ajo i ka
kryer punët e amvisërisë ashtu që gjatë kësaj kohe është mbi ndërtuar shtëpia
edhe për tri kate, është ndërtuar një ahër për kafshë dhe një garazh dhe është blerë
një hektar tokë si dhe janë blerë 12 vetura, një kamion, një traktor, tri makina për
lyerje të shtëpive, katër gjenerator, një makinë për larjen e automjeteve vlerën e
të cilave nuk e kanë përcaktuar”.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 189/07 i datës 14.12.2007
APROVOHET kërkesëpadia e paditëses A.B nga ___ dhe OBLIGOHEN të
paditurit I, Z., R., G., Sh., Sh., B., Sh. dhe L.B., të gjithë nga fshati ___ që
paditëses solidarisht t’ia njoh të drejtën e pronësisë sipas bazës së fitimit në
bashkësinë familjare në bashkësinë jashtëmartesore në 1/11 pjesë ideale të vlerës
së shtuar të objektit banesor dhe të ahrit të cilat gjenden në fshatin ____ dhe të
ia paguajnë solidarisht vlerën prej 4,890€, si dhe të ia kompensojnë solidarisht
shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 353€ dhe atë 50€ në emër
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të taksës për padi dhe 303€ për përfaqësim në tri seanca, të gjitha këto në afat
prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të
përmbarimit të dhunshëm.
Gjykata e shkallës së parë duke u nisur nga kjo gjendje e vërtetuar faktike
vlerëson se kërkesëpadia e paditëses e precizuar në plotësimin e padisë si dhe e
precizuar në procesverbalin për shqyrtimin kryesor të datës 14.12.2007 dhe se
sipas aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë detyrohen të paditurit që
paditëses solidarisht t’ia njohin të drejtën e pronësisë sipas bazës së fitimit në
bashkësinë familjare në bashkësinë jashtëmartesore në 1/11 pjesë ideale të vlerës
së shtuar të objektit banesor dhe të ahrit të cilat gjenden në fshatin ___ dhe t’ia
paguajnë solidarisht kundërvlerën prej 4.890. Gjykata e shkallës parë, vendimin
e saj e bazon në faktin se sipas konstatimit të ekspertit të ndërtimtarisë A.A të
datës 21.04.2005 është konstatuar se kati i dytë i mbi ndërtuar ka një vlerë prej
22.800 €, kulmi i shtëpisë ka një vlerë prej 23.722 €, kurse inventari dhe mobilimi
i kësaj shtëpie ka një vlerë prej 53.027 € dhe për këtë vlerë kësaj shtëpie i është
shtuar vlera gjatë kohës sa paditësja ishte në bashkësi jashtëmartesore.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 101/08, datë 18.06.2008
Gjykata e shkallës së dytë gjen se gjykata e shkallës së parë në një gjendje të
këtillë të vërtetuar faktike drejtë i ka aplikuar dispozitat e së drejtës materiale kur
të paditurit i ka obliguar që paditëses t’ia paguajnë kundërvlerën më afër të
përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, nga se me dispozitën e nenit 54 të
Ligjit për Familje të Kosovës apo të nenit 314 të Ligjit për Familje të Kosovës,
është paraparë se në rast se nuk dihet se sa është pjesa e secilit bashkëshort në
pasurinë e përbashkët, atëherë pasuria e përbashkët ndahet sipas kontributit të tij
duke i çmuar të gjitha rrethanat e duke marrë parasysh jo vetëm të ardhurat
personale të njërit bashkëshort dhënë bashkëshortit tjetër, si dhe kujdesin për
fëmijët e mitur.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 585/2008, datë 31.10.2011
Gjykata Supreme e Kosovës, ka vlerësuar se duke u nisur nga kjo gjendje e
çështjes, ka gjetur se një qëndrim i tillë juridik i gjykatave të instancës më të ulët,
nuk është i drejtë dhe si i tillë nuk mund të pranohet, nga se aktgjykimi i gjykatës
së shkallës së parë është marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës
kontestimore të paraparë në nenin 354 par. 2 pika 14 të Ligjit mbi Procedurën
Kontestimore, të cilat janë të natyrës absolute, për të cilat doemos aktgjykimet u
desh të prishen.
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Në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë detyrohen të paditurit
që paditëses solidarisht t’ia njohin të drejtën e pronësisë sipas bazës së fitimit në
bashkësinë familjare në bashkësinë jashtëmartesore në 1/11 pjesë ideale të vlerës
së shtuar të objektit banesor dhe të ahrit të cilat gjenden në fshatin ___ dhe t’ia
paguajnë solidarisht kundërvlerën prej 4.890 €. Dispozitivi i aktgjykimit
përmban edhe paqartësi tjera pasi që fare nuk është cekur numri i ngastrës dhe i
fletës poseduese të shtëpisë së banimit. Arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së
shkallës së parë ka kundërthënie në mes të ekspertit të ndërtimtarisë dhe
deklaratës së dëshmitarëve dhe provave tjera materiale nga se, nga konstatimi i
ekspertit të ndërtimtarisë ing. A.A të datës 21.04.2005, del se shtëpia e banimit
në fshatin P është ndërtuar në vitin 2000, ndërsa nga deklarata e dëshmitarëve
I.A dhe H.A si dhe nga video incizimi i datës 15.07.1999 dhe fotografia e datës
21.10.1999, del se në objektin e ndërgjyqësve në kohën kur paditësja ka lidhur
bashkësinë jashtëmartesore në muajin korrik 1999, ka qenë i ndërtuar vetëm kati
përdhese i objektit dhe pllaka e betonit dhe gjerë në muajin tetor 1999 është
ndërtuar objekti banesor në kulm. Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk
përmban arsye për kontributin e paditëses për ndërtimin e objektit të banimit,
pasi që nga shkresat e lëndës del se objekti banesor gjerë në kulm është ndërtuar
3 muaj pasi që paditësja ka lidhur bashkësinë jashtëmartesore me të paditurin.
Në rigjykim gjykata e shkallës së parë do t’i mënjanoj shkeljet e paraqitura në
këtë aktvendim, të vërtetoj se në emër të kujt evidentohet shtëpia e banimit në
fshatin ___ me numrin e ngastrës dhe fletës poseduese, kohën e ndërtimit të
secilit kat të objektit dhe burimin e mjeteve financiare për ndërtimin e shtëpisë të
të paditurve I.R dhe SH.B të cilët kanë punuar në ________, kontributin e
paditëses në kokën e ndërtimit të objektit dhe të çdo të padituri veç e veç,
pretendimet e të paditurve për shumën e parave të paguar për blerjen e materialit
ndërtimor për ndërtimin e shtëpisë gjatë vitit 1998, po ashtu duhet të hetoj dhe të
vërtetoj të gjitha faktet nga neni 54 dhe 58 të Ligjit për Familjen të Kosovës. Pas
vlerësimit të gjitha fakteve relevante dhe thëniet në revizion dhe me aplikimin e
drejtë të së drejtës materiale të merre vendim të ligjshëm.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Nga rasti i përshkruar më sipër rrjedhë se gjykata e shkallës së parë duke
vendosur sipas kërkesës së paditëses ka vërtetuar të drejtën e pronësisë sipas
bazës së fitimit në bashkësinë familjare në bashkësinë jashtëmartesore në 1/11
pjesë ideale të vlerës së shtuar të objektit banesor dhe të ahrit të cilat gjenden në
fshatin ___ dhe ka detyruar të paditurit që paditëses t’ia paguajnë solidarisht
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kundërvlerën prej 4.890. Gjykata e shkallës së parë vlerëson se për këtë vlerë
kësaj shtëpie i është shtuar vlera gjatë kohës sa paditësja ishte në bashkësi
jashtëmartesore.
Një qëndrim të tillë të gjykatës së shkallës parë e pranon edhe gjykata e shkallës
së dytë, nga se me dispozitën e nenit 54 të Ligjit për Familje të Kosovës apo të
nenit 314 të Ligjit për Familje të Kosovës, është paraparë se në rast se nuk dihet
se sa është pjesa e secilit bashkëshort në pasurinë e përbashkët atëherë pasuria e
përbashkët ndahet sipas kontributit të tij duke i çmuar të gjitha rrethanat e duke
marrë parasysh jo vetëm të ardhurat personale të njërit bashkëshort dhënë
bashkëshortit tjetër, si dhe kujdesin për fëmijët e mitur.
Gjykatës Supreme ka gjetur se arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së
parë ka kundërthënie në mes të ekspertit të ndërtimtarisë dhe deklaratës së
dëshmitarëve dhe provave tjera materiale nga se, nga konstatimi i ekspertit të
ndërtimtarisë ing. A.A të datës 21.04.2005, del se shtëpia e banimit në fshatin
____ është ndërtuar në vitin 2000, ndërsa nga deklarata e dëshmitarëve I.A dhe
H.A si dhe nga video incizimi i datës 15.07.1999 dhe fotografia e datës
21.10.1999, del se në objektin e ndërgjyqësve në kohën kur paditësja ka lidhur
bashkësinë jashtëmartesore në muajin korrik 1999, ka qenë i ndërtuar vetëm kati
përdhese i objektit dhe pllaka e betonit dhe gjerë në muajin tetor 1999 është
ndërtuar objekti banesor në kulm. Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk
përmban arsye për kontributin e paditëses për ndërtimin e objektit të banimit,
pasi që nga shkresat e lëndës del se objekti banesor gjerë në kulm është ndërtuar
3 muaj pasi që paditësja ka lidhur bashkësinë jashtëmartesore me të paditurin.
Po ashtu Gjykata Supreme ka udhëzuar që në rigjykim të kësaj çështje juridike
duhet të vërtetohet se në emër të kujt evidentohet shtëpia e banimit në fshatin
____ me numrin e ngastrës dhe fletës poseduese, kohën e ndërtimit të secilit kat
të objektit dhe burimin e mjeteve financiare për ndërtimin e shtëpisë të të
paditurve I.R dhe SH.B të cilët kanë punuar në Gjermani, kontributin e paditëses
në kokën e ndërtimit të objektit dhe të çdo të padituri veç e veç, pretendimet e të
paditurve për shumën e parave të paguar për blerjen e materialit ndërtimor për
ndërtimin e shtëpisë gjatë vitit 1998, po ashtu duhet të hetoj dhe të vërtetoj të
gjitha faktet nga neni 54 dhe 58 të Ligjit për Familjen të Kosovës.
Nga kjo mund të konkludojmë një fakt se në rastet kur kontributi i
bashkëshortëve martesorë apo jashtëmartesorë shkrihet në pasurinë e përbashkët
të bashkësisë familjare, në këto raste gjykata duhet të vërtetoj sa është kontributi
i njërit bashkëshort në krijimin e pasurisë së përbashkët të bashkësisë familjare .
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XII. PRONËSIA E PËRBASHKËT E BASHKËTRASHËGIMTARËVE
MBI SENDET E MASËS TRASHËGIMORE
Dispozitat ligjore: Ligji për Trashëgiminë i Kosovës dhe Ligji i ri mbi
Trashëgiminë i Kosovoës në fuqi.
Karakteristikë e kësaj forme pronësisë është se edhe këtu nuk kërkohet bashkësia
e jetës apo e punës, pra nga fillimi kjo bashkësi është orientuar në ndarje, secili
prej tyre e din sa është pjesa e tij në sendin e përbashkët dhe kjo formë i ka
karakteristikat e bashkëpronësisë meqenëse pjesa e secilit dihet, anëtari i
bashkësisë mund të tjetërsoj pjesën e tij, mund të tjetërsoj edhe personave tretë
para ndarjes, personat e tretë kanë të drejtë që pas ndarjes fizike të kërkojnë
pjesën e tyre.
Gjatë shitjes së sendit të njërit trashëgimtar të tjerët e kanë përparësinë e blerjes.
Këtë formë të pronësisë e rregullon Ligji mbi trashëgimin ( Kosovës 43/74) dhe
Ligji i ri mbi trashëgiminë në fuqi.
Rasti 74: Disponimi me pasurin gjatë jetës trashëgimlënësit
Përshkrimi i rastit:
Paditësit N.U dhe B. R e lindur U si dhe paraardhësi juridik i paditurve B.U,
A.U, Ar.U dhe A.U ,tani i ndjerë Q.U janë fëmijët e tani të ndjerëve M.U dhe
J.U, që të dytë nga ______, dhe paluajtshmëritë kontestuese ngastrat kontestuese
_____ në sipërfaqe prej 1.53,29 ha si dhe ngastra _____ në sipërfaqe prej 0,18,13
ha, kanë qenë pasuri i tani të ndjerit M.U. Këto ngastra në bazë të kontratës mbi
dhuratën në formë të shkruar me datën 20.12.1958, tani i ndjeri Q.U ja dhuron
Komunës së ______,pasi që këto ngastra nuk ka mundur që t'i punoj dhe t'i
shfrytëzoj nga fakti se të njëjtat gjenden në mesin e kompleksit për krijimin e
sipërfaqeve të reja, të ______ “____” .Komuna e ____ ka vendosur që këto
ngastra t’ia ndajë pasurisë bujqësore të ___ “_____”.Me vendimin e Këshillit
Popullor të Komunës së _____ me nr._________ të datës 27.12.____, është bërë
këmbimi i ngastrës kontestuese dhe se sipas kërkesës mbi ndërrim këto ngastra
konstetuese i ndahen paraardhësit juridik të paditurit të tretë I.M tani të ndjerit
R.S. Paditësit pretendojnë se tani i ndjeri Q.U, nuk ka mundur të disponojë me
këto ngastra konstetuese, pasi që sipas kontratës mbi ndarjen e pasurisë dhe
bashkësisë familjare Leg. nr.____ të datës 29.7.____, ngastrat konstetuese nuk i
kanë takuar vetëm tani të ndjerit Q.U dhe se i njëjti ka mundur të disponojë vetëm
me pjesën e tij të disponueshme jo edhe të paditësve si trashëgimtarë të tani të
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ndjerit M.U. Paditësit me kërkesëpadinë e parashtruar kanë kërkuar të vërtetohet
se janë bashkëpronarë të ngastrave kontestuese në bazë të trashëgimisë dhe që
këtë të drejtë t’ua njohin të paditurit.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, C. nr. 416/01
KËRKESËPADIA e paditësve N.U. dhe B.R. (e lindur U), që të dy nga ____, në
të cilën kanë kërkuar që të vërtetohet se janë bashkëpronarë të ngastrës
kadastrale me nr.___ me kulturë vreshtë, në sipërfaqe prej 0.18,13 ha, sipas ____
KK _____, për çka të paditurit B.U (e lindur D.), Al.U., Ar.U., Arg.U., Komuna
e ____, KBI “____”, NSH “____” dhe I.M. nga ___, detyrohen që t’iu njohin
këtë të drejtë, si dhe t’iu kompensojnë shpenzimet procedurale REFUZOHET
në tërësi si e pathemeltë.
Duke u nisur nga kjo gjendje faktike gjykata e shkallës së parë ka konkluduar se
kontratat e përmendura ajo e dhurimit dhe këmbimit kanë qenë juridikisht të
vlefshme dhe në tërësi janë përmbushur, si dhe për faktin se që nga viti 1960 të
paditurit ________“_____” në ____ dhe paraardhësi i të paditurit I.M, e pastaj
edhe ky i paditur ka qenë posedues i ndërgjegjshëm i ngastrave kontestuese, se
paraardhësit e paditësve e pastaj edhe paditësit nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim
me të cilin do të kontestonin ligjshmërinë e kontratave të tilla, ndërmarrja e
paditur dhe paraardhësi i të paditurit I.M, sipas dispozitës së nenit 28 al. 4 të
Ligjit për Marrëdhëniet Themelore Juridiko – Pronësore (LMTHJP) e kanë fituar
të drejtën pronësisë e ngastrave kontestuese, për të cilën arsye ka gjetur se
kërkesëpadia e paditësve është e pabazuar dhe ka vendosur si në dispozitiv të
aktgjykimit.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 302/2003
Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore në tërësi i ka pranuar
konstatimet faktike dhe qëndrimet juridike të gjykatës së shkallës së parë. Ka
gjetur se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë përmban arsye të mjaftueshme
për faktet vendimtare të cilat i ka pranuar edhe kjo gjykatë.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 172/2005
Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes ka gjetur
se gjykatat e instancës më të ulët mbi bazën faktike të vërtetuar drejtë dhe në
mënyrë të plotë, drejtë e kanë zbatuar të drejtën materiale kur kanë gjetur se
kërkesëpadia e paditësve është e pabazuar. Nga historiku, i dhënë nga ana e
ekspertit të gjeodezisë del se pronarë i ngastrave kontestuese ka qenë Q. U., i cili
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me marrëveshjen e dhurimit këto ngastra ia ka dhuruar Komunës së paditur. Për
faktin se kontrata e lidhur në mesë të palëve para vitit 1974, nuk i është nënshtruar
formës me shkrim, ngase Ligji mbi Qarkullimin e Pasurisë së Paluajtshme është
nxjerrë në vitin 1974, dhe se për faktin se sipas asaj kontrate në tërësi janë
përmbushur detyrimet e ndërsjella kontraktuese, kontratës së tillë nuk mundë t'i
mohohet ligjshmëria. Nuk mund të flitet për zbatim të gabuar të dispozitës së
nenin 3 par. 2 të LPK për disponimin e të paditurve të cilët paditësve iu kanë
pranuar kërkesëpadinë, përveç të paditurve – Komunës së ______, _____
“_____” dhe të paditurit I.M, që paditësve mos t’iu pranohet kërkesëpadia, ngase
gjykata mund të vërtetoj se paditësit janë apo nuk janë pronarë të ngastrave
kontestuese ndaj të gjithë të paditurve e nuk mund të vërtetoj ndaj disa të
paditurve se paditësit janë pronarë e ndaj të tjerëve të vërtetoj se nuk janë pronarë
të ngastrave, për faktin se gjykata ka vërtetuar se kontrata e sipërpërmendur mbi
tjetërsimin e asaj pasurie është e ligjshme dhe se të paditurit të cilët janë në
posedim të atyre ngastrave kanë qenë posedues të ndërgjegjshëm dhe e kanë
fituar të drejtën e pronësisë përveç tjerash edhe sipas dispozitës së nenit 28 par.
4 të LMThJP-së.
Tani i ndjeri Q.U, paraardhësi juridik i paditurve B.U, A.U, Ar.U dhe Argj.U,
para se të tjetërsojë ngastrat kontestuese Komunës së paditur, ka qenë pronar dhe
se kontratat e mëvonshme të lidhura mes Komunës së ______ dhe të paditurve
tjerë, nuk mund të konsiderohen nule sipas nenit 103 të LMD-së siç pretendojnë
paditësit në revizionin, sepse sipas vlerësimit të kësaj gjykate, kontratat e tilla
janë lidhur në pajtim me dispozitat juridike të cilat kanë qenë në fuqi para hyrjes
në fuqi të këtij ligji i cila ka hyrë në fuqi me 01.10.1978. Asnjë dispozitë nuk
mund ta përjashtojë zbatimin e nenit 28 par. 4 të LMTHPJ, përderisa rrjedhë afati
i parashkrimit fitues për fitimin e të drejtës së pronësisë sipas kësaj baze nga
poseduesi i ndërgjegjshëm, sipas së cilës dispozitë është paraparë se poseduesi i
ndërgjegjshëm i sendit të paluajtshëm, në të cilin tjetri ka të drejtën e pronësisë e
fiton të drejtën e pronësisë në atë send me anë të parashkrimit fitues me skadimin
e 20 viteve, ndërsa prej vitit 1960 kur ato pasuri kanë kaluar në posedimin e
këtyre të paditurve të fundit deri në vitin 1992 kur padia iu ka paraqitur gjykatës
kanë kaluar 30 vite pas dorëzimit të këtyre ngastrave këtyre poseduesve të
ndërgjegjshëm, por edhe LMD-së gjithashtu ka hyrë në fuqi më 1 shtator 1980,
më tepër se 20 vite pas hyrjes në posedim të dy të paditurve të fundit - poseduesve
të ngastrave kontestuese.
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Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Si përmbledhje e kësaj që u tha deri më tani, vlen të theksohet se kontrata e
dhurimit të cilën ka lidhur tani i ndjeri Q.U , para vitit 1974, nuk i është
nënshtruar formës me shkrim, të njëjtës nuk mund t'i mohohet ligjshmëria, ngase
Ligji mbi Qarkullimin e Pasurisë së Paluajtshme është nxjerrë në vitin 1974, dhe
se për faktin se sipas asaj kontrate në tërësi janë përmbushur detyrimet e
ndërsjella kontraktuese. Tani i ndjeri Q.U, paraardhësi juridik i paditurve B.U,
A.U, Ar.U dhe Argj.U, para se të tjetërsoj ngastrat kontestuese Komunës së
paditur, ka qenë pronarë dhe se kontratat e mëvonshme të lidhura mes Komunës
së _______ dhe të paditurve tjerë, nuk mundë të konsiderohen nule sipas nenit
103 të LMD-së siç pretendojnë paditësit në revizionin, sepse sipas vlerësimit të
kësaj gjykate, kontratat e tilla janë lidhur në pajtim me dispozitat juridike të cilat
kanë qenë në fuqi para hyrjes në fuqi të këtij ligji i cila ka hyrë në fuqi me
01.10.1978. Përndryshe i padituri I.M është poseduesi i ndërgjegjshëm dhe me
mirëbesim, pasi që nga viti 1960, paluajtshmëritë kontestuese kanë kaluar në
emër të pasardhësit të tij dhe se këto i ka në posedim i padituri I.M
Rasti i përshkruar më lartë është rast tipik kur trashëgimlënësi ka disponuar me
pasurin e tij gjatë jetës, me kontratën mbi dhuratën, duke dhuruar ngastrat që janë
objekti i kontestit të paditurës Komunës së _______, të cilat më vonë i janë bartur
___ “____” e kjo me kontratë mbi ndërrimin ka bartur paraardhësit juridik të
padituri I.M. Si përfundim i kësaj del se në masën e trashëgimisë nuk mund të
hyjë pasuria me të cilën trashëgimlënësi ka disponuar gjatë jetës së tij.
Rasti 75: Vërtetimi i drejtës së bashkëpronësisë në bazë të trashëgimisë të të
adoptuarit
Përshkrimi i rastit:
Paditësi L.S nga ___ nëpërmes përfaqësuesit të tij në padi dhe në shqyrtimin e
mbajtur ka konfirmuar se në bazë të procesverbalit për adoptim të hartuar nga
ana e QPS-së në ____, nr. ____ të datës 09.02.____, është fëmijë i adoptuar që
nga mosha e tij njëvjeçare dhe sipas kësaj baze është bërë fëmijë i barabartë me
fëmijët e tani te ndjerëve SH .S dhe R.S, të cilët bashkërisht e kanë adoptuar –
përvetësuar dhe e ka të drejtën e barabartë në trashëgiminë e pasurisë tani të
ndjerit SH.S. Ka konfirmuar se sipas Ligjit mbi adoptimin si dhe sipas dispozitës
të nenit 158 të Ligjit mbi martesën dhe marrëdhëniet familjare e po ashtu edhe
nga praktika e QPS-së dihet mirëfilli se për adoptimin si në rastin konkret nuk
është i nevojshëm të merret aktvendimi i posaçëm, por e tërë procedura bëhet në
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bazë të procesverbalit dhe organi i ofiqarisë e bën regjistrimin në librat e të
lindurve. Në rastin konkret bëhet fjalë për adoptim të plotë sepse ekzistojnë dy
lloje të adoptimit ai i pjesshëm dhe ai i plotë e në rastin konkret bëhet fjalë për
adoptimin e plote. Konfirmon se paditësi është adoptuar nga prindërit e të
paditurave me ç’rast me të njëjtin procesverbal janë precizuar të gjitha obligimet
dhe të drejtat e paditësit si fëmijë i adoptuar me një anë si dhe i adoptuesve tani
të ndjerëve dhe pas vdekjes së prindërve. Të paditurat në procedurën
trashëgimore paditësin nuk e kanë paraqitur si njëri nga trashëgimtarët e
barabartë dhe me këtë procedurë të paditurat janë shpallur si trashëgimtare të
vetme në tërë paluajtshmërinë e tani të ndjerit SH dhe në bazë të kësaj konsideron
se paditësi si fëmijë i adoptuar ka të drejtë të barabartë që me trashëgimtarët tjerë
të trashëgoj 1/5 pjesë ideale të tërë patundshmërinë e mbetur pas vdekjes të
ndjerit SH.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, C. nr. 72/06
REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit L.S. nga _____ me të cilën ka kërkuar
që të vërtetohet ndaj të paditurave Sh.S., R.S., I.S. dhe M.R. e lindur S. se paditësi
në bazë të drejtës së trashëgimisë është bashkëpronarë i barabartë me të
paditurat në 1/5 pjesë ideale të ngastrës kadastrale nr.____, në vendin e quajtur
“______” me kulturë shtëpi – ndërtesë, në sipërfaqe prej 0.01,00 ha, e
regjistruar në fletën poseduese nr.____ KK ___, në bashkëpronësi të M.R. e
lindur S. në ¼ pjesë, Sh.R. e lindur S. në ¼ pjesë, I.S. në ¼ pjesë dhe R.S. në ¼
pjesë ideale dhe të obligohen të paditurat që pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit
t’ia njohin këtë të drejtë paditësit si dhe t’ia kompensojnë shpenzimet e
procedurës kontestimore.
Gjykata e shkallës parë në bazë gjendjes se vërtetuar faktike ka gjetur se
kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar, duke u bazuar në faktin se pala paditëse
deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor nuk ka mundur kësaj gjykate t’i
prezantoj aktvendim të plotfuqishëm mbi birësimin e paditësit përveç që ka
ofruar procesverbalin e QPS-së, dhe duke i marrë për bazë edhe përpjekjet e kësaj
gjykate për t’i siguruar shkresat e lëndës nga QPS-ja, K.K dhe arkivi në _____,
nga të cilat ka marrë përgjigjen se nuk mund të gjenden shkresat e lëndës për
birësim. Kjo gjykatë pasi i ka vlerësuar provat e administruara, nuk ka mundur
të vërtetoj faktin se paditësi a ka qenë i birësuar prej paraardhësve të të
paditurave, për arsye se vetëm ekstraktet nga libra amëz të të lindurve dhe nga
dokumentacioni tjetër nuk janë prova të mjaftueshme dhe relevante që të
vërtetohet e drejta e paditësit se është trashëgimtarë i një pjese të paluajtshmërisë
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pas vdekjes tani te ndjerit SH dhe R.S. Birësimi i paditësit nga ana e SH dhe R.S,
nuk është provuar me aktvendim të plotfuqishëm mbi birësimin, andaj për këtë
arsye gjykata konsideron se paditësi e ka lëshuar mundësinë që ta provoj
kërkesëpadinë e tij për njohjen e të drejtës të pronësisë në bazë të trashëgimisë
pas vdekjes të tani të ndjerëve SH dhe R S nga ____.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, AC. nr. 161/06
Gjykata e shkallës së dytë ka vlerësuar këtë përfundim të gjykatës së shkallës së
parë është i bazuar dhe për një vendim të tillë gjykata e shkallës së parë ka dhënë
arsye të mjaftueshme, të plota dhe bindëse. E po ashtu ka vlerësuar se e drejta
materiale është aplikuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë ku është refuzuar
kërkesëpadia e paditësit.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 209/2006
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, gjykata e shkallës së parë ka qenë e
detyruar të urdhërojë paditësin të t’i sjellë origjinalin e procesverbalit për
përvetësim (adoptimin), ngase certifikata e kurorëzimit për paditësin të datës
12.06.____ dhe nga certifikata e lindjes e datës 30.10.____, del se paditësi është
i lindur nga babi SH. dhe nëna R, ndërsa nga certifikata e të lindurve për paditësin
të datës 13.11.____ dhe 04.12._____, vërtetohet se paditësi është i lindur nga
babai B dhe nëna M (prej prindërve biologjik). Ky fakt del edhe nga dëftesa e
shkollës së mesme si dhe nga diploma për kryerjen e shkollës së mesme në të
cilat emri i babait figuron B.
Sipas gjykatës së revizionit, gjykata e shkallës së parë ka qenë e detyruar në
mënyrë të plotë të vërtetoj këtë fakt respektivisht të vërtetoj në bazë të cilit
dokument janë lëshuar certifikatat në vitin 2000 me emra të ndryshëm të babait
të paditësit. Përveç kësaj nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë, respektivisht
nuk janë vlerësuar rrethanat nëse dhe sa kohë paditësi është kujdesur për prindërit
– të cilët e kane adoptuar dhe të kërkojë nga vendi i regjistrimit informatë nëse
në librin e të lindurve ekziston konstatimi apo vërejtja për adoptimin e paditësit.
Për këto arsye gjykata e shkallës së parë në rigjykim është detyruar të mënjanojë
të metat e vërejtura me administrimin e provave të nevojshme, të kërkoj
origjinalin e procesverbalit për përvetësimin e paditësit, të vlerësoj rrethanat
lidhur me kujdesin e paditësit ndaj të adoptuarve – bashkëshortëve të cilët kanë
përvetësuar paditësin, të vërtetojë thëniet e sipër përmendura për certifikatat e të
lindurve, të kurorëzimit dhe dëftesat për kryerjen e shkollës së mesme –
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diplomës, në të cilat është shënuar emri i babait B, respektivisht emri i babait
biologjik, pas administrimit të gjitha provave të nevojshme dhe vlerësimit të
gjitha rrethanave të rëndësishme të merret një vendim i ligjshëm.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Nga analiza e vendimeve të përmbledhura më sipër na rezulton se gjykata e
shkallës së parë e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit që të vërtetohet ndaj
paditurave se paditësi në bazë të drejtës së trashëgimisë është bashkëpronar në
1/5 të ngastrës kadastrale ____,e cila ngastër është regjistruar në bashkëpronësi
të paditurave në ¼ të pjesëve ideale, me arsyetimin se paditësi nuk ka mundur
gjykatës t’i prezantoj aktvendim të plotfuqishëm mbi birësimin e paditësit përveç
që ka ofruar procesverbalin e QPS-së, dhe duke i marrë për bazë edhe përpjekjet
e kësaj gjykate për t’i siguruar shkresat e lëndës nga QPS-ja, K.K dhe arkivi në
___, nga të cilat ka marrë përgjigjen se nuk mundë të gjenden shkresat e lëndës
për birësimit.
Gjykata e Qarkut si gjykatë ankimore e ka pranuar përfundimin e gjykatës së
shkallës së parë dhe e ka vërtetuar vendimin me arsyetim si në përmbajtjen e
arsyetimit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë.
Gjykata Supreme si gjykatë e shkallës së tretë, në procedurën sipas mjeteve të
jashtëzakonshme nuk e ka pranuar përfundimet e gjykatave të instancave më të
ulëta, me arsyetimin se gjykata e shkallës së parë ka qenë e detyruar të urdhërojë
paditësin që ta sjellë origjinalin e procesverbalit për përvetësim (adoptimin ),
ngase certifikata e kurorëzimit për paditësin të datës 12.06.____ dhe nga
certifikata e lindjes e datës 30.10.____, del se paditësi është i lindur nga babi SH.
dhe nëna R, ndërsa nga certifikata e të lindurve për paditësin të datës 13.11.____
dhe 04.12._____, vërtetohet se paditësi është i lindur nga babai B dhe nëna M
(prej prindërve biologjik). Ky fakt del edhe nga dëftesa e shkollës së mesme si
dhe nga diploma për kryerjen e shkollës së mesme në të cilat emri i babait figuron
B. Përveç kësaj nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë, respektivisht nuk janë
vlerësuar rrethanat nëse dhe sa kohë paditësi është kujdesur për prindërit – të cilët
e kane adoptuar dhe të kërkojë nga vendi i regjistrimit informatë nëse në librin e
të lindurve ekziston konstatimi apo vërejtja për adoptimin e paditësit.
Se në rastin konkret nuk është vërtetuar fakti relavant juridik se paditësi a ka qenë
i adoptuar nga tani i ndjeri SH.S, dhe me vërtetimi i këtij fakti, paditësi do të
njihej e drejta e barabartë të trashëgimisë në pasurin e tani të ndjerit SH.S. Në
bazë të nenit 11.1 të Ligjit për trashëgimi të Kosovës i adoptuar trashëgon
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adoptuesin në mënyrë të barabartë sikurse edhe paraardhësit e tij. Ligji i familjes
së Kosovës që është në fuqi nuk e ndan adoptimin në adoptim të plotë dhe jo të
plotë. Procesverbalin e adoptimit gjykata ia dërgon Zyrës së gjendjes civile, palës
dhe organit të kujdestarisë.
Rasti 76: Vërtetimi i drejtës së bashkëpronësisë në bazë të trashëgimisë në bazë
të adoptimit të plotë
Përshkrimi i rastit
Paditësja S.S nga ____ pretendon se ajo është adaptuar nga (tani i ndjeri) J.S ish
nga ____ dhe bashkëshortja e tij (tani të ndjerës) N.S ish nga ____. (Tani i ndjeri)
J.S ka vdekur me dt. 18.12.1989, dhe nga pasuria e paluajtshme ka lënë shtëpinë
dhe oborrin konkretisht ngastrën kadastrale nr._____ vendi i quajtur “______”,
me kulturë shtëpi në sipërfaqe prej 0.00,78 ha, dhe oborr në sipërfaqe prej 0.02,15
ha, në sipërfaqe të përgjithshme prej 0.02,93 ha, e regjistruar në fletën poseduese
nr.____ KK –____, në emër tani të ndjerit J.S. Pas vdekjes së J.S këtë
paluajtshmëri gjer në vdekjen e (tani të ndjerit) dhe pas vdekjes së tij e ka
shfrytëzuar gruaja e tij (tani e ndjera) N.S, dhe pas vdekjes së tyre e njëjta ka
qenë në pronësi të paditëses. Ka konfirmuar se i padituri H.H djalë i (tani të
ndjerit) J i cili me familjen e tij të ngushtë ka jetuar në bashkësi ekonomike
familjare të veçantë dhe i njëjti pjesën e tij të paluajtshmërisë e cila i ka takuar
me ligj ia ka marrë sa ka qenë në jetë (tani i ndjeri) J dhe atë në vitin 1969.
Konfirmon se pas vdekjes se tani të ndjerit J nuk është rregulluar menjëherë
procedura trashëgimore por kjo është bërë në fund të vitit 1997 respektivisht
shtatë muaj pas vdekjes së trashëgimlënëses N.S ashtu që kjo procedurë T. nr.
87/97 është iniciuar dhe zhvilluar me kërkesën e të paditurit H i cili është shpallur
trashëgimtarë i vetëm pas vdekjes së trashëgimlënësit J.S dhe për këtë procedurë
paditësja fare nuk ka qenë e njoftuar e cila më vonë nga kushërinjtë e saj është
njoftuar se trashëgimia ishte rregulluar dhe se i padituri e kishte iniciuar
procedurën kontestimore C. nr. 77/98 për shpërnguljen e saj nga shtëpia ashtu që
në vitin 1998 ka marr lajmërimin mbi përfundimin e procedurës trashëgimore.
Paditësja konsideron se adoptimi është bërë konform dispozitave të Ligjit mbi
Adoptimin të Kosovës (Gazeta Zyrtare 30/76)
Aktgjykimi i gjykatë së shkallës së parë C. nr. 296/2004
I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses S.S. nga ___ me të cilën ka kërkuar
që të vërtetohet se sipas të drejtës së trashëgimisë të babait – adoptuesit të saj,
tani të ndjerit J.S. ish nga ____, i takon e drejta e bashkëpronësisë në ½ pjesë
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ideale në ngastrën kadastrale nr._____ , vendi i quajtur “____”, me kulturë
shtëpi, në sipërfaqe prej 0.00,78 ha, dhe oborr në sipërfaqe prej 0.02,15 ha, në
sipërfaqe të përgjithshme prej 0.02,93 ha, e regjistruar në fletën poseduese nr.__
KK _____, në emër të tani të ndjerit J.H.S. dhe të obligohet i padituri H.H. nga
______ që këtë të drejtë t’ia njohë paditëses dhe t’ia dorëzojë pjesën e
bashkëpronësisë e cila i takon si dhe t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës
kontestimore, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.
II. Aktvendimi i kësaj gjykate C.nr.447/98 prej datës 30.12.1998 me të cilën të
paditurit i është ndaluar tjetërsimi i ngastrës kontestuese mbetet në fuqi deri në
përfundimin definitiv të procedurës në këtë çështje juridike me aktgjykim të
plotfuqishëm.
Gjykata duke i marrë për bazë provat e shtjelluara në sqarimet e mëparshme nuk
ka mundur të vërtetojë me saktësi se paditësja ka qenë e birësuar prej tani të
ndjerëve J.S dhe N.S. Vetëm ekstrakti nga libri amë i të lindurve nga e cila shihet
se paditësja si prindër ka pasur J.S dhe N.S si dhe fotokopja e pasaportës të
paditëses nga e cila shihet se mbiemri i paditëses S është i njëjti mbiemër si i
adoptuesve të saj, nuk janë prova të mjaftueshme dhe relevante që të vërtetohet
se e drejta e paditëses së është trashëgimtare e paluajtshmërisë pas vdekjes së
tyre, për arsye se birësimi i saj për adoptuesit nuk është provuar me asnjë provë
tjetër valide siç është procesverbali dhe aktvendimi i plotfuqishëm mbi birësimin.
Gjykata nga shkresat e QPS në _____ prej dt. 26.12.____, është informuar se në
arkivin e kësaj qendre nuk gjendet lënda mbi birësimin e paditëses dhe gjykata
është udhëzuar që ta kërkojë nga Shërbimi amë në _____ i cili gjithmonë e merr
nga një kopje të vendimit mbi birësimin, ndërsa Shërbimi amë i gjendjes civile
në _____ me shkresën e vetë prej dt. 04.08.____ e ka informuar gjykatën se
birësimi bëhet në QPS dhe ajo qendër ka mundësi që të ketë ruajtur në arkivin e
saj aktvendimin mbi birësimin e paditëses pasi që shërbimi amë nuk posedon me
asnjë shënim zyrtarë lidhur me paditësen.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 319/2005
Gjykata e shkallës së dytë ka gjetur se ankesa e paditëses është e pabazuar dhe
ka refuzuar ankesën e paditëses,duke vlerësuar se përfundim i gjykatës së
shkallës së parë është në tërësi e bazuar kërkesëpadia e paditëses është e pabazuar
kur pa refuzuar ankesën e paditëses. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate vendimi i
shkallës së parë ka arsye të mjaftueshme dhe bindëse, për të cilën kjo gjykatë
pajtohet në tërësi.
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Gjykata e Qarkut ka vlerësuar përfundimin e gjykatës së shkallës së parë është i
bazuar dhe ka mbështetje në provat e shtjelluara të cilat gjenden edhe në shkresat
e lëndës me të cilat në tërësi pajtohet edhe kjo gjykatë, sepse në bazë të ligjit mbi
adoptimin organi kompetent pas themelimit të adoptimit procesverbalin mbi
adoptimin ia dërgon organit kompetent shërbimit amzë se është shpallur
adoptimi, shërbimi amzë-ofiqari në afat prej 15 ditësh në bazë të kësaj
procesverbali edhe e evidenton të adaptuarin me mbiemër të adaptuesit çka në
rastin konkret është vërtetuar në bazë të ekstraktit nga libri amëz i të lindurve në
emër të paditëses S.S. Të adoptimi i plotë regjistrohet adoptuesi në regjistrin amë
të të lindurve si prindi i të adaptuarit. Me adoptimin e plotë ndërmjet adoptuesit
dhe personave në gjini të tij nga njëra anë edhe adoptuarit dhe pasardhësve të tij
nga ana tjetër themelohet marrëdhënia e gjinisë, si dhe gjitha të drejtat dhe
detyrimet që ekzistojnë me ligj ndërmjet prindërve dhe fëmijëve dhe me këtë të
adaptuarit i takon edhe e drejta në trashëgimi.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme (Rev. Mlc. nr. 163/2006)
Gjykata Supreme e Kosovës nuk i ka pranuar konkludimet juridike të gjykatave
të instancës më të ulët, ngase aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është
marrë me shkelje esenciale thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore
dhe zbatimit të gabuar të drejtës materiale për çka ka mbetur pa u vërtetuar
gjendja faktike në mënyrë të plotë, ndërsa gjykata e shkallës së dytë sipas nenit
365 par. 2 të LPK-së, ka qenë e detyruar t'i vërejë atë sipas detyrës zyrtare
shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore parashikuar nga
neni 354 par. 2 si dhe nga neni 375 par. 1 të LPK-së, e cila ka qenë me ndikim
në marrjen e një aktgjykimi të ligjshëm dhe të drejtë.
Për shkak zbatimit të gabuar të drejtës materiale, ka mbetur pa u vërtetuar gjendja
faktike në mënyrë të plotë, ekziston në faktin se gjykata e shkallës së parë ka
qenë e detyruar të vërtetojë faktin se në bazë të cilit dokument është lëshuar
certifikata e lindjes paditëses në ____ me numrin rendor ____ për vitin ____, prej
së cilës del se paditësja është lindur nga babi J dhe e ëma N.S. Certifikata nga
librat e të lindurve është e datës 14.06.____, ndërsa gjykata e shkallës së parë ka
qenë e detyruar të kërkojë zyrtarisht nga Zyra e Ofiqarisë në ____, nëse ekziston
vendimi ose procesverbali për adoptimin e paditëses dhe në rast të mos ekzistimit
të këtyre provave në bazë të së cilës provë është lëshuar certifikata e paditëses,
respektivisht është bërë regjistrimi në librat e të lindurve që paditësja është e
lindur nga babi J dhe e ëma N si dhe të kërkojë nga paditësja ta sjellë gjykatës
certifikatën e lindjes me një datë të re, ngase certifikata e lindjes e cila gjendet në
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shkresat e lëndës, datën nga viti 1____ çka do të thotë se është lëshuar para 12
viteve.
Sipas Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykata e shkallës së parë është detyruar që
në rigjykim të mënjanojë të metat e vërejtura nga kjo gjykatë, kështu që për t'i
vërtetuar rrethanat kontestuese, në radhë të parë të kërkojë prej paditëses t’ia
prezantojë gjykatës origjinalin e aktvendimit për birësim (adoptim) e saj nga ana
e të ndjerëve J dhe N.S, duke bërë këtë brenda një afat të caktuar, me kërcenim
të lëshimit të urdhërojë paditësen të prezantojë gjykatës certifikatën e re e të
lindurve dhe të kërkojë në mënyre zyrtare shënimet lidhur me regjistrimin e
paditëses në librin e të lindurve nga Zyra e Ofiqarisë në _____, sipas certifikatës
që gjendet në shkresat e lëndës prej vitit ____. Nëse gjykata pajiset me këto prova
do të vërtetoheshin faktet vendimtare, nga vërtetimi apo mos vërtetimi i të cilave
varet zbatimi i drejtë i së drejtës materiale dhe pas vlerësimit të këtyre provave
dhe provave tjera eventuale duke i pasur parasysh edhe thëniet e tjera të revizionit
dhe të kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të marrë një vendim të ligjshëm.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Si dhe në rastin e mëparshëm që të dy gjykatat, ajo e shkallës së parë dhe të dytë
nuk kanë pranuar të drejtën e bashkëpronësisë në bazë të trashëgimisë, nga fakti
se paditëses S është i njëjti mbiemër si i adoptuesve të saj, nuk ka provuar se
është trashëgimtare e paluajtshmërisë pas vdekjes tani të ndjerëve J dhe N.S, për
arsye se birësimi i saj për adoptuesit nuk është provuar me asnjë provë tjetër
valide siç është procesverbali dhe aktvendimi i plotfuqishëm mbi birësimin.
Gjykata Supreme si gjykatë e shkallës së tretë, në procedurën sipas mjeteve të
jashtëzakonshme nuk i ka pranuar përfundimet e gjykatave të instancave më të
ulëta, me arsyetimin se në rastin konkret e drejta materiale është zbatuar në
mënyrë të gabuar, për shkak se gjykata e shkallës së parë ka qenë e detyruar të
vërtetojë faktin se në bazë të cilit dokument është lëshuar certifikata e lindjes
paditëses në ____ me numrin rendor ____ për vitin ____, prej së cilës del se
paditësja është lindur nga babi J dhe e ëma N.S. Certifikata nga librat e të lindurve
është e datës 14.06.____, ndërsa gjykata e shkallës së parë ka qenë e detyruar të
kërkojë zyrtarisht nga Zyra e Ofiqarisë në ____, nëse ekziston vendimi ose
procesverbali për adoptimin e paditëses dhe në rast të mos ekzistimit të këtyre
provave në bazë të së cilës provë është lëshuar certifikata e paditëses,
respektivisht është bërë regjistrimi në librat e të lindurve që paditësja është e
lindur nga babi J dhe e ëma N .
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Adoptimi (birësimi) është marrëdhënie ligjore e cila shuan të gjitha të drejtat dhe
detyrimet e fëmijës dhe prindërve biologjik me anëtarët tjerë të familjes. Përveç
tjerash fëmija i adoptuar humb të drejtën e trashëgimisë, ashtu që nuk mund të
jetë më trashëgimtar i familjes biologjike (prindërve dhe anëtarëve të familjes).
Në bazë të nenit 11.1 të Ligjit për Trashëgimi të Kosovës, i adoptuari trashëgon
adoptuesin në mënyrë të barabartë sikurse edhe paraardhësit e tij. Ligji i Familjes
së Kosovës që është në fuqi nuk e ndan adoptimin në adoptim të plotë dhe jo të
plotë. Procesverbalin e adoptimit gjykata ia dërgon Zyrës së Gjendjes Civile,
palës dhe organit të kujdestarisë.
Rasti 77: Vërtetimi i të drejtës së bashkëpronësisë në bazë të trashëgimisë në
pasurin trashëgimlënësit e cila është përjashtuar nga nacionalizimi.
Përshkrimi i rastit
Paditësit pretendojnë se tani babai i tyre i ndjeri SH.D ka qenë pronar i ngastrës
kadastrale nr._____, në ____ ish “____” tani “____” me kulturë shtëpi dhe
ndërtesë në sipërfaqe prej 0.00,28 ha, e regjistruar në fletën poseduese _____
K.Kad ____.Po ashtu kanë theksuar se babai i paditësve në këtë ngastër ka pasur
lokalin e tij afarist, në të cilën ka ushtruar zejen e teneqe punuesit, dhe se njëjta i
është marrë me aktvendimin mbi nacionalizimin nr.______ të datës 21.07._____
dhe e njëjta paluajtshmëri është përjashtuar nga nacionalizimi-denacionalizimin
me aktvendimin nr.______ të datës 02.12.____ dhe paditësve është kthyer në
shfrytëzim. Përkundër asaj që babai i paditësve nuk ka pasur vendim me shkrim
mbi marrjen e paluajtshmërisë, i është marrë ndërtesa ku e ka pasur lokalin afarist
në sipërfaqe prej 0.00,28 ha dhe e njëjta ndërtesë është rrënuar. Vendi kontestues
ka mbetur i pa ndërtuar dhe më pas është dhënë personave të tretë në shfrytëzim
në të cilën kanë vendosur kiosqet e përkohshme babait të paditësve pas marrjes
së kësaj paluajtshmërie i është dhënë një paluajtshmëri në vendin tjetër ku kanë
qenë të ndërtuara lokalet afariste në ngastrën kadastrale nr.____ në ____ “____”
tani “____” me kulturë rrugë e pa kategorizuar në sipërfaqe prej 0.18,16 ha e
regjistruar në fletën poseduese nr._____, K. Kad._____, si pasuri shoqërore e
Komunës së _______.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 487/2001
APROVOHET kërkesëpadia e paditësve H.D. e A.D., që të dy nga ____, si e
bazuar, ndaj të paditurës Komuna e ____. Vërtetohet se paditësit janë
bashkëpronarë me nga ½ pjesë ideale të pronës e cila evidentohet si ngastër
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kadastrale nr.____, e cila gjendet në v.q. ish “_____”, tani “____” me kulturë
shtëpi dhe ndërtesë, në sipërfaqe prej 0.00,28 ha, e regjistruar sipas fletës
poseduese nr.___ K. Kadastrale ____ në emër të tani të ndjerit Sh.D., në bazë të
trashëgimisë.
E paditura Komuna e ____ detyrohet që këtë të drejtë t’ua njohë paditësve dhe
të përmbahet e të durojë që në bazë të këtij aktgjykimi, kjo paluajtshmëri të
regjistrohet në librat kadastrale të D.Gj.K.P në ___ në emër të paditësve si
bashkëpronarë me nga ½ pjesë ideale të pronës, si dhe t’i kompensojë shpenzimet
e procedurës kontestimore në shumë prej 484€, të gjitha këto në afat prej 15
ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, nën kërcënim të
përmbarimit të dhunshëm.
Në bazë të provave të administruara, gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se
paditësit në bazë të trashëgimisë janë pronarë të paluajtshmërisë me nga ½ pjesë
ideale të paluajtshmërisë _____ dhe se e paditura pa kurrfarë baze të vlefshme
juridike regjistrohet si pronar i paluajtshmërisë kontestuese në të cilën paditësit
kanë të drejtën e pronësisë nga paraardhësi tyre juridik, tani të ndjerin SH.D.
Bazuar në gjendjen faktike të prezantuar, gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar
se kërkesëpadia e paditësve H.D dhe A.D është e bazuar ndaj të paditurës K e
Gj, dhe vërtetohet se paditësit janë bashkëpronarë me nga ½ pjesës ideale të
pronës, e cila evidentohet si ngastër kadastrale nr.____ e cila gjendet në ___ ish
“___” tani “___” me kulturë shtëpi dhe ndërtesë, në sipërfaqe prej 0.00,28 ha, e
regjistruar në fletën poseduese nr.____ K. Kad ____ në emër të tani të ndjerit
SH.D, në bazë të të drejtës së trashëgimisë.
Kjo gjykatë gjen se nuk është kontestues fakti se baba i paditësve deri në vitin
1959 e ka shfrytëzuar lokalin afarist i cili ka qenë i vendosur në ngastrën
kadastrale ____ dhe se ky lokal është rrënuar me fillimin e ndërtimit të ndërtesës
banesore në afërsi të kësaj ngastre, dhe se menjëherë pas rrënimit të lokalit afarist
të të ndjerit SH, organet e atëhershme i kanë ndarë në shfrytëzim me qira një
lokal tjetër në afërsi të xhamisë së qytetit. Këtë lokal afarist i ndjeri SH-babai i
paditësve e ka shfrytëzuar prej vitit 1959 e deri në vdekjen e tij e për të cilën ka
paguar qira, dhe pas vdekjes së tij, të njëjtën e shfrytëzon pasardhësi i tij A.D dhe
paguan qira. Lokali afarist ne fjale në vitin 1959 të ndjerit Sh, i është
nacionalizuar si dhe toka nën lokalin afarist. Por, më vonë në të njëjtin vit të
njëjtit, i njëjti lokal afarist me të njëjtën ngastër i është përjashtuar nga
nacionalizimi me vendimin e Organit Kompetent. Kjo ngastër ende evidentohet
në emër të SH.D, tani sipas aktvendimit mbi trashëgimisë në emër të paditësve
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si bashkëpronar H dhe A .D. Këtë ngastër kadastrale nr._____ tani e shfrytëzon
Komuna e _____ dhe këtë tokë ua ka dhënë me qira personave fizik në të cilën
tokë ata kanë vendosur objektet e përkohshme-kiosqe, dhe në këtë ngastër ka të
ndërtuar objekt banesor.
Nga e tërë kjo gjykata e shkallës së dytë përfundon se paditësit janë bashkëpronar
me nga ½ e pjesës ideale të ngastrës kadastrale më për së afërmi të përshkruar në
dispozitivin e këtij aktgjykimi, të cilën paluajtshmëri paditësit e kanë trashëguar
nga tani i ndjeri SH.D, ish nga Gjilani, në bazë të aktvendimit mbi Trashëgimin
T. nr. 32/2000, të datës 12.10.2000, të Gjykatës Komunale në ____ dhe se e
paditura Komuna e ____ pa kurrfarë baze të vlefshme juridike, ka sjellë në pyetje
të drejtat pronësore në këtë paluajtshmëri të paditësve, duke lejuar që në ngastrën
e sipër përshkruar personat fizik të ndërtojnë kiosqet dhe në emër të dhënies së
tokës në shfrytëzim nga personat fizik të cilët i shfrytëzojnë kiosqet edhe të
krijojnë të hyra.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 226/2003
Gjykata e shkallës së dytë në procedurën e vendosjes sipas ankesës së paditësit
të njëjtën e ka refuzuar si të pa bazë kurse aktgjykimi i atakuar ka vërtetuar. Kjo
gjykate ka vlerësuar se përfundimin e gjykatës së shkallës së parë është i bazuar
dhe ka mbështetje në provat e shtjelluara të cilat gjenden në shkresat e lëndës.
Arsyet e dhëna janë të plota, logjike, bindëse dhe të drejta të cilat edhe kjo gjykatë
i pranon në tërësi.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 80/2004
Gjykata Supreme e Kosovës i vlerësoi si të pabazuara thëniet e cekura në
revizion, se për vendosjen e kësaj çështjeje juridike kompetente janë organet
administrative për nacionalizim dhe denacionalizim e jo gjykata, se në vendin
kontestues është ndërtuar ndërtesa banesore në pronësi shoqërore dhe se parcela
kontestuese ka kaluar në pronësi shoqërore, toka kontestuese ka kaluar në
pronësi shoqërore edhe sipas bazës së parashkrimit fitues dhe me aprovimin e
kërkesëpadisë prishet edhe plani detaj urbanistik i qytetit, sepse për shkak të
ekzistimit të objektit ndërtimor nuk mund të ngjitet objekti tjetër me objektin
ekzistues. Sipas Ligjit mbi ndërtimin e objekteve duhet të ekzistoj largësia e
duhur midis objekteve - sepse sipas vlerësimit të kësaj gjykate, këtu nuk mund të
bëhet fjalë për çështje administrative, meqë sipas vendimeve të sipër përmendura
mbi nacionalizimin procedura ka përfunduar definitivisht dhe se toka kontestuese
ka mbetur në pronësinë e babait së paditësve dhe si e tillë evidentohet edhe tani,
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se sipas konstatimit të gjykatës, në vendin e ngjarjes, me pjesëmarrjen e ekspertit
të gjeodezisë, është vërtetuar se toka kontestuese nuk është nën ndërtesën e
banimit në pronësinë shoqërore, por është e pa ndërtuar, prandaj kontesti për
vërtetimin e pronësisë së tokës kontestuese është kontest juridiko-pasuror, për
gjykimin e të cilit kompetente është gjykata e rregullt e jo organi administrativ.
Fakti se toka kontestuese është evidencuar si e tillë dhe paditura nuk e ka fituar
të drejtën e pronësisë mbi çfarëdo baze juridike, pra as me parashkrim fitues,
ngase nuk ka ekzistuar mirëbesimi i të paditurve për një gjë të tillë e përveç kësaj
një prapësim i tillë nuk mund të paraqitet në fazën e procedurës së revizionit. Pas
vdekjes së babait të paditësve, këta e kanë fituar të drejtën e pronësisë në bazë të
së drejtës së trashëgimisë, sipas nenit 20 par. 1 të Ligjit mbi Bazat e
Marrëdhënieve Juridiko-Pasurore (LMTHJP).
Çështja e planit urbanistik nuk është çështje shqyrtimi në këtë çështje juridike,
prandaj po qe se paraqitet kërkesa për ndërtimin e objektit në tokën kontestuese,
organi kompetent në procedurën e paraparë me ligj do të vlerësoj nëse është e
lejuar të ndërtohet objekti tjetër apo jo dhe do të vendosë sipas ligjit pozitiv, e
cila çështje është krejtësisht e pavarur nga kjo çështje juridike që është objekt
shqyrtimi në këtë kontët, në të cilin janë marrë aktgjykimet e gjykatave të
instancës më të ulët. Prandaj edhe e drejta materiale është zbatuar drejtë, kur
gjykatat e instancës më të ulët kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësve është e
bazuar.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e paraqitur më sipër si specifikë paraqitet qëndrimi i unik gjykatave
lidhur me kërkesën e paditësit për vërtetimin e ekzistimit të drejtës së
bashkëpronësisë në bazë të trashëgimisë.
Gjykata e shkallës së parë në shqyrtimin kryesor të çështjes sipas administrimit
të provave për vërtetimin e fakteve arrin në përfundimin se në rastin konkret
kërkesëpadia për vërtetimin e drejtë të bashkëpronësisë është bazuar nga se kjo
gjykatë gjen se aktvendimin mbi nacionalizimin nr._____ të datës 21.07.1959
dhe e njëjta paluajtshmëri është përjashtuar nga nacionalizimi - denacionalizimin
me aktvendimin nr.______ të datës 02.12.1959 dhe paditësve u është kthyer në
shfrytëzim. Kjo paluajtshmëri ka mbetur në regjistrat kadastral në emër të atit të
paditësve dhe si i tillë evidentohet edhe tani. Meqenëse është vërtetuar se
paluajtshmëria kontestuese nuk është nën ndërtesën e banimit në pronësinë
shoqërore, por është e pa ndërtuar dhe e lirë, dhe duke u bazuar në këtë gjykata
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e shkallës së parë e njeh paditësve të drejtën e bashkëpronësisë në bazë
trashëgimisë.
Gjykata e shkallës së dytë e ka vlerësuar se përfundimin e gjykatës së shkallës
së parë është i bazuar dhe ka mbështetje në provat e shtjelluara të cilat gjenden
në shkresat e lëndës.
Gjykata Supreme me revizion ka vendosur të refuzoj revizionin e të paditurës,
nga arsyeja se është vërtetuar se toka kontestuese nuk është nën ndërtesën e
banimit në pronësinë shoqërore, por është e pa ndërtuar, prandaj kontesti për
vërtetimin e pronësisë së tokës kontestuese është kontest juridiko-pasuror, për
gjykimin e të cilit kompetente është gjykata e rregullt e jo organi administrativ.
Fakti se toka kontestuese është evidencuar si e tillë dhe paditura nuk e ka fituar
të drejtën e pronësisë mbi çfarëdo baze juridike, pra as me parashkrim fitues,
ngase nuk ka ekzistuar mirëbesimi i të paditurve për një gjë të tillë e përveç kësaj
një prapësim i tillë nuk mund të paraqitet në fazën e procedurës së revizionit. Pas
vdekjes së babait të paditësve, këta e kanë fituar të drejtën e pronësisë në bazë të
së drejtës së trashëgimisë, sipas nenit 20 par. 1 të Ligjit mbi Bazat e
Marrëdhënieve Juridiko-Pasurore (LMTHJP).
Nga kjo mund të del konkludimi se paditësit të drejtën e pronësisë në ngastrën
kontestuese kanë fituar në bazë të trashëgimisë e cila është një ndër bazat e fitimit
të drejtës pronësisë në bazë të nenit 20 paragrafit 1 të Ligjit Themelor për
marrëdhëniet pronësore juridike. Ngastra kontestuese ka kaluar në emër të
paditurës si pronë shoqërore pa kurrfarë baze juridike, ndërsa paditësit si
trashëgimtar të tani ndjerit SH D janë bashkëpronar i paluajtshmërisë e cila është
objekt i kontestit.
Rasti 78: Vërtetimi i të drejtës së bashkëpronësisë në bazë të trashëgimisë në
pasurinë enacionalizuar
Përshkrimi i rastit
Paditësit pretendojnë se paraardhësit e tyre H dhe A .R, tani të ndjerë, kanë qenë
pronar të lokalit afarist në ___ e cila evidentohet si ngastër kad. nr.____ në vendin
e quajtur “____” në sipërfaqe prej 15 m2, evidentuar sipas listës poseduese
nr.______. Prona e lartcekur është nacionalizuar sipas aktvendimit të KK.____
nr._____ dhe _____ kurse kompensimi për lokalin e rrënuar nuk është bërë
asnjëherë. Paditësit e lartcekur janë trashëgimtarë të rendit të parë për H dhe A.R,
të cilët e kanë pasur këtë paluajtshmëri në pronësi me nga ½. Paditësit me
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kërkesëpadinë e tyre të parashtruar kërkojnë që në bazë të drejtës së përfaqësimit
që për lokalin e marrë e cila nuk është kompensuar, të kompensohen me të holla
ashtu si është dhënë dhe vlerësuar nga ana ekspertëve të ndërtimtarisë dhe
gjeodezisë. Faktin se ka ekzistuar lokali në fjalë është vërtetuar me dëshminë e
dëshmitarit A.L si dhe fotografia e vjetër ____ për këtë pjesë të qytetit. Sa i përket
vërtetimit të faktit se a është paguar kompensimi kjo duhet të vërtetohet nga ana
e palës së paditur e cila duhet të dëshmoj se ekziston ndonjë dokument i cili do
të vërteton faktin se është paguar. Paditësit konsiderojnë se i takon kompensimi
për lokalin e nacionalizuar.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, C. nr. 161/2008
I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësve B.Sh., M., I. Dhe D.R., të gjithë nga
____ dhe VËRTETOHET se paditësit në bazë të trashëgimisë nga paraardhësi
i tyre janë pronarë të një lokali në sipërfaqe prej 15 m² të ndërtuar në parc.
kad.___, në vendin e quajtur “____” sipas listës poseduese nr.(___)____ KK
_____ dhe atë B.Sh. në ½ e lokalit, ndërsa paditësit M., I. dhe D.R. me nga 1/6
pjesë ideale të lokalit.
II. Obligohet e paditura Komuna e ____ që në emër të kompensimit për dyqanin
e rrënuar si nën pikën 1 të këtij dispozitivi, paditësve t’i paguajë B.Sh. 1/2 , M.,
I. dhe D.R. me nga 1/6 pjesë ideale nga vlera e përcaktuar e paluajtshmërisë nga
shuma e tërësishme prej 14,370€ me kamatë ligjore duke filluar nga dita e
parashtrimit të padisë, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.
Gjykata e shkalles se pare, pas administrimit të provave në rastin konkret ka
vërtetuar se në vitin 1964 është nacionalizuar parcela kontestuese pronë e H dhe
A.R. Nga ky vendim nuk shihet se është paguar kompensimi për nacionalizim të
kësaj paluajtshmërie, respektivisht se procedura mbi nacionalizimin a është
zbatuar gjer në fund, gjë që i jep të drejtë paditësve që të kërkojnë kompensim në
rrugë gjyqësore. Nga aktvdekja për të dy ish pronarë të paluajtshmërisë
kontestuese është vërtetuar se si trashëgimtarë ligjor të rendit të parë të ish
pronarëve të paluajtshmërisë kontestuese janë paditësit dhe atë B.SH si
trashëgimtare e vetme e H.R kurse paditësit M,I dhe D.R trashëgimtarë tani te
ndjerit A.R. Nga vetë fakti se paditësit janë trashëgimtarë ligjor të ish pronarëve
të paluajtshmërisë kontestuese-lokalit të nacionalizuar rrjedhë e drejta e tyre në
bazë të trashëgimisë që të kërkojnë kompensim për lokalin e nacionalizuar.
Gjykata e shkallës së parë në bazë gjendjes së vërtetuar faktike ka aprovuar
kërkesëpadinë e paditësve B.SH dhe ka vërtetuar se të njëjta është bashkëpronar
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në bazë të trashëgimisë në ½ të lokalit ,ndërsa paditësit M.R, I.R dhe D.R me
nga 1/6 të lokalit dhe ka obliguar të paditurën Komunën e ______ të paguaj në
emër të kompensimin për lokalin në fjalë në shumën prej 14,370 €.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac se. nr. 4967/2012
Gjykata e shkallës së dytë vlerëson se aktgjykimi i gjykatës shkalles se pare
atakuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës
kontestimore nga neni 182 par. 2 pika b), g), j), k) dhe m) të LPK-së të cilat
gjykata e shkallës së dytë i vlerëson sipas detyrës zyrtare e në bazë të nenit 194
të LPK-së. Mirëpo gjykata e shkalles se pare ne gjendjen e vërtetuar faktike
gabimisht e ka zbatuar te drejtën materiale .
Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, në këtë çështje juridike aplikohen dispozitat e
Ligjit mbi Bazat e Marrëdhënieve Juridiko-Pronësore (Gazeta Zyrtare e RSFJ
NR. 6/1980 i cili ka hyrë në fuqi me datë 1 shtator 1980), i cili ishte ligj i
aplikueshëm në Kosovë në bazë të Rregullores së UNMIK-ut nr. 1999/24 të dt.
12.12.1999. në bazë të nenit 282 par. 2 të Ligjit për Pronësinë dhe të drejtat tjera
Sendore (Ligji nr. 03/L-154) saktësisht është paraparë se “në bartjen e
paluajtshmërisë në të cilat në çastin e hyrjen në fuqi të këtij ligji ka ekzistuar në
fuqi puna juridike e marrëdhënieve të detyrimeve, por vlefshmëria sipas të
drejtës së vjetër është varur prej kushteve plotësuese (sidomos lejimeve ose
regjistrimeve), atëherë zbatohen dispozitat ligjore që kanë qenë në fuqi në kohën
e krijimit të marrëdhënies juridike”. Në këtë çështje juridike procedura është
iniciuar në bazë të padisë të parashtruar me dt. 21.09.2001 dhe për shkak se me
këtë kohë ishte në fuqi Ligji mbi Bazat e Marrëdhënieve Juridiko Pronësore,
atëherë në bazë të nenit 282 të këtij ligji në këtë çështje duhet aprovuar dispozitat
e këtij ligji.
Duke u bazuar në faktin jokontestues edhe në provat që gjenden në shkresat e
lëndës saktësisht është vërtetuar se patundshmëria e cila është objekt i shqyrtimit
dhe vendosjes në këtë çështje juridike, evidentohet si pronësi shoqërore e cila
patundshmëri ka kaluar në pronësi shoqërore në bazë të aktvendimit te
nacionalizimit nr._____ të datës 26.05.1964. Në bazë të nenit 20 të ligjit të
përmendur saktësisht parashihet se e drejta e pronësisë fitohet sipas vet ligjit, në
bazë të veprimit juridik dhe me trashëgimi, ndërsa me paragrafin 2 të kësaj
dispozite shprehimisht është përcaktuar se “ e drejta e pronësisë fitohet edhe në
bazë të vendimit të organit shtetëror nën kushtet dhe në mënyrë të caktuar me
ligj”. Në këtë çështje konkrete juridike pa mëdyshje është vërtetuar fakti
vendimtar se Komuna e paditur në bazë të vendimit mbi nacionalizimin të organit
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kompetent shtetëror, e ka fituar të drejtën e pronësisë në patundshmërinë lëndore
dhe kjo përfaqëson në mënyrë origjinere për fitimin e së drejtës së pronësisë,
respektivisht ky vendim i organit shtetëror përfaqëson bazë të vlefshme juridike
për fitimin e së drejtës së pronësisë. Në bazë të nenit 44 të ligjit të njëjtë
shprehimisht është përcaktuar se “e drejta e pronësisë pushon me kalimin e
sendit në pronësinë shoqërore dhe mbi këtë bazë palës paditëse i ka pushuar e
drejta e pronësisë në patundshmërinë e cila është objekt i vendosjes në këtë
çështje juridike”.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, (Rev. nr 86/2014)
Në këtë gjendje të çështjes Gjykata Supreme e Kosovës, pasi e shqyrtoi
lejueshmërinë e paraqitjes së këtij revizioni, gjeti se i njëjti është i i palejuar.
Sipas dispozitës së nenit 382 par. 2 të LPK-së (në fuqi në kohën e paraqitjes së
padisë) si dhe neni 2 nën pika i) të Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut nr.
2001/10 për zbatimin e Rregullores nr. 1999/4 të UNMIK-it për valutën e lejuar
për përdorim në Kosovë, e cila ka hyrë në fuqi me 21 Qershor 2001, revizioni
nuk ka qenë i lejuar në kontestet pasurore juridike, në të cilat kërkesëpadia ka të
bëjë me kërkesat në para, me dorëzimin e sendit ose me kryerjen e ndonjë
veprimi, nëse vlera e objektit të kontestit të cilën paditësja e ka caktuar në padi,
nuk kalon shumën prej 1.600 DM(800€)
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e përshkruar më sipër paditësit e pretendojnë të drejtën e pronësisë mbi
pronën kontestuese me trashëgimi në lokalin afarist kontestues e cila është
nacionalizuar dhe se kompensimi për këtë nuk paguar.
Në këtë çështje gjykata e shkallës së parë ka mbajtur qëndrim se paditësit ka të
drejtën e bashkëpronësisë në bazë të trashëgimisë në lokalin afarist e cila është
nacionalizuar në vitin 1964. Gjykata e shkallës së parë ka arsyetuar se
kërkesëpadia sipas bazës së trashëgimisë është e bazuar, nga fakti se nga fakti se
procedura nacionalizimit është zbatuar gjerë në fund gjë që jep paditësve të
drejtën të kërkojnë kompensimin në rrugë gjyqësore.
Këtë përfundim i gjykatës së shkallës së parë nuk ka pranuar gjykata ankimore,
nga arsyeja se në bazë të nenit 282 par. 2 të Ligjit për Pronësinë dhe të drejtat
tjera Sendore (Ligji nr. 03/L-154) saktësisht është paraparë se “në bartjen e
paluajtshmërisë në të cilat në çastin e hyrjen në fuqi të këtij ligji ka ekzistuar në
fuqi puna juridike e marrëdhënieve të detyrimeve, por vlefshmëria sipas të
drejtës së vjetër është varur prej kushteve plotësuese (sidomos lejimeve ose
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regjistrimeve), atëherë zbatohen dispozitat ligjore që kanë qenë në fuqi në kohën
e krijimit të marrëdhënies juridike”. Në këtë çështje juridike procedura është
iniciuar në bazë të padisë të parashtruar me dt. 21.09.2001 dhe për shkak se me
këtë kohë ishte në fuqi Ligji mbi Bazat e Marrëdhënieve Juridiko Pronësore,
atëherë në bazë të nenit 282 të këtij ligji në këtë çështje duhet aprovuar dispozitat
e këtij ligji. Sipas vlerësimit ët gjykatës së shkallës së dytë e paditura ka fituar të
drejtën e pronësisë në lokalin në fjalë në bazë të nenit 20 të LBMJP.
Një prej bazave për fitimin e drejtës së pronësisë në bazë të nenit 20 paragrafit
2 të Ligji mbi Bazat e Marrëdhënieve Juridiko Pronësore e drejta e pronësisë
fitohet edhe në bazë të vendimit të organit shtetëror nën kushtet dhe në mënyrë
të caktuar me ligj. Paraardhësi juridik i paditësve të drejtën e pronësisë në lokalin
afarist e ka humbur në bazë të vendimit të nacionalizimit e cila është bazë e
vlefshme për fitimin e drejtës së pronësisë. Prandaj, paditësit nuk kanë të drejtë
të kërkojnë kompensimin për paluajtshmërinë e cila është nacionalizuar, nga
arsyeja se ajo nuk paraqet pasurin trashëgimore të paraardhësit të tyre juridik.
Rasti 79: Vërtetimi i të drejtës së bashkëpronësisë në bazë të trashëgimisë, kur
pasuria është regjistruar në emër të një anëtari të bashkësisë familjare
Përshkrimi i rastit:
Paditësit Z.O, N.O dhe E.O pretendojnë se paraardhësi i tyre juridik tani i ndjeri
I.O përndryshe bashkëshorti i paditëses Z ndërsa babai i paditësit N dhe paditëses
E ka vdekur me dt. 03.09.2001 në Gjermani. I padituri A është vëllai i (të ndjerit)
I. I padituri A dhe i ndjeri I i kanë dy motra R .L dhe Z.V dhe se të gjithë janë
paraardhësit e tani të ndjerit R.O. Derisa ishte në jetë i ndjeri R e tërë pasuria e
paluajtshme është evidentuar në emër të tij, mirëpo pas vdekjes së të ndjerit sipas
traditave për shkak se i padituri ishte më i vjetër se i ndjeri I ishte kryefamiljarë
dhe mbi këtë bazë e tërë paluajtshmëria është evidentuar në emrin e të paditurit.
Vëllezërit këtu i padituri A, e tani i ndjeri I kanë jetuar dhe ende jetojnë në të
njëjtën bashkësi familjare dhe pasurore. Motrat e të përmendurve R dhe Z kanë
deklaruar se heqin dorë nga e drejta e trashëgimisë që u takon në bazë të ligjit
pas vdekjes së të ndjerit R. Më tutje nga shkresat e lëndës rrjedh se i padituri ishte
bari ndërsa paraardhësi i paditësve fillimisht ka jetuar dhe ka punuar në Rjekë e
më vonë në Gjermani dhe nga baza e punës ka kontribuar në rritjen e pasurisë.
Paditësit kërkojnë të drejtën e pronësisë në bazë të trashëgimisë pas vdekjes së
tani të ndjerit R dhe atë në ½ në tërë pasurin që është objekt i kontesti.
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Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 30/2003
I. VËRTETOHET se paditësit Z.O. e lindur M, N.O dhe E.O., të gjitha fshati __
KK ____, janë pronarë në bazë të trashëgimisë nga paraardhësi i tyre I.R.O. në
½ të pjesëve ideale të paluajtshmërisë së evidentuar si ng.kad.nr.___ në sipërfaqe
prej 47,73 ha, ng.kad.nr.__ në sipërfaqe prej 34,18 ha, ng.kad.nr.__, në sipërfaqe
prej 35,77 ha, ng.kad.nr.__, në sipërfaqe prej 83,95 ha, ng.kad.nr.___, në
sipërfaqe prej 78,13 ha, ng.kad.nr.___, në sipërfaqe prej 58,81 ha, ng.kad.nr.__,
në sipërfaqe prej 1,06.50 ha, ng.kad.nr.___, në sipërfaqe prej 22,06 ha,
ng.kad.nr.___, në sipërfaqe prej 80,97 ha, ng.kad.nr.___, në sipërfaqe prej 3,80
ha, ng.kad.nr.___, në sipërfaqe prej 2,64 ha, ng.kad.nr,___, në sipërfaqe prej
2,64 ha, ng.kad.nr.___, në sipërfaqe prej 5,00 ha, ng.kad.nr.____, në sipërfaqe
prej 4,71 ha, ng.kad.nr.___, në sipërfaqe prej 23,42 ha, ng.kad.nr.____, në
sipërfaqe prej 8.30 ha, ng.kad.nr___, në sipërfaqe prej 12,86 ha, sipërfaqja e
përgjithshme 6.08,83 ha, nga fleta poseduese nr.___ KK ___, DETYROHET i
padituri A.R.O. që paditësve t’ua pranojë këtë të drejtë dhe përmes ndarjes fizike
t’ua dorëzojë në posedim të lirë dhe faktik në afat prej 15 ditësh pas
plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm.
Gjykata e shkallës së parë duke u bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike ka
marr qëndrim se paraardhësi i paditësve i ndjeri I dhe i padituri A janë
trashëgimtarë secili në ½ pjesë ideale të paluajtshmërisë e cila përfaqëson masën
trashëgimore të të ndjerit R, për arsye se motrat e përmendura kanë hequr dorë
nga e drejta e trashëgimisë dhe kështu e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve
dhe ka gjetur se të njëjtit në bazë të trashëgimisë janë pronar të ½ pjesë ideale të
paluajtshmërisë së evidentuar sipas listës poseduese ___ ZK ___.
Gjykata e shkallës së parë në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike ka gjetur se
kërkesëpadia e paditësve është e bazuar nga fakti se paditësja Z është
bashkëshorte legjitime të ish vëllait të paditurit, ndërsa paditësit N dhe E fëmijët
e tani të ndjerit I dhe pasi që motrat e të paditurit dhe tani të ndjerit I kanë hequr
dorë nga e drejta e trashëgimisë në favor të paditurit dhe ish vëllait të tyre I .
Kjo gjykatë ka ardhur në përfundim dhe vërtetoi se ndërgjyqësit janë pronar në
½ në bazë të trashëgimisë të paluajtshmërive të evidentuar sipas ____ ZK ____.
Kjo e drejtë paditësve i takon në bazë të nenit 2 të Ligjit mbi Trashëgimin si dhe
neneve 20 dhe 3 të Ligjit mbi marrëdhëniet themelore juridiko pronësore.
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Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 377/2003
Gjykata e shkallës së dytë vlerëson se aktgjykimi i gjykatës së shkalles së parë të
atakuar është e bazuar në ligj dhe aktgjykimi i goditur nuk është përfshirë me
shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe se gjendja
faktike është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe në mënyrë të drejtë janë aplikuar
dispozitat materialo juridike.
Po ashtu, gjykata e shkallës së parë drejtë e ka aprovuar edhe të drejtën materiale
për arsye se paraardhësi i paditësve dhe i padituri janë trashëgimtarë ligjore të
radhës së parë të trashëgimisë pas vdekjes së babait të tyre të ndjerit R kështu që
në bazë të nenit 2 të Ligjit mbi Trashëgiminë masën trashëgimore e trashëgojnë
në pjesë të barabarta pasi që vajzat e të ndjerit kanë hequr dorë nga e drejta e
trashëgimisë. Ndërsa në bazë të nenit 20 par. 1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet
Themelore Juridiko – Pronësore paditësit e kanë fituar të drejtën e pronësisë në
bazë të trashëgimisë e cila përfaqëson bazë të vlefshme juridike për fitimin e të
drejtës së pronësisë.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 128/2004
Gjykata Supreme e Kosovës nuk mund ta pranojë si të drejtë dhe të ligjshëm një
përfundim të tillë të gjykatave të instancës më të ulët, ngase sipas vlerësimit të
saj këto aktgjykime janë marrë me shkeljet thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore, të parashikuara nga dispozita e nenit 354 par. 2 pika 8
të LPK-së, dhe nenit 354 par. 1 lidhur me nenin 365 par. 2 të LPK-së, prandaj të
dy aktgjykimet është dashur të prishen dhe lënda t'i kthehet gjykatë së shkallës
së parë në rigjykim.
Kjo gjykatë gjen se nga shqyrtimi kryesor i datës 25.07.2003, e ka mbajtur në
prani të paditëses, të autorizuarit të saj dhe të autorizuarit të të paditurit. Në këtë
seancë, në bazë të propozimit të të autorizuarit të paditëses, e ka nxjerrë provën:
dëgjimi i palës – paditëses. I autorizuari i të paditurit ka kundërshtuar nxjerrjen
e kësaj prove, pa praninë e të paditurit. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate duke
vepruar në këtë mënyrë, gjykata e shkallës së parë e ka shkelur parimin e
kontradiktorialitetit. Në rastet kur në seancën për shqyrtimin kryesor nuk merr
pjesë njëra palë e caktohet nxjerrja e provës me dëgjimin e palës, në atë seancë
gjykata mund të marrë vendim për nxjerrjen e asaj prove, pastaj ta shtyj seancën
ashtu që palën e cila mungon ta thërrasë në seancë për nxjerrjen e provave në
mënyrën e parashikuar me dispozitën e nenit 268 të LPK-së, duke mos vepruar
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në këtë mënyrë, gjykata e shkallës së parë, me veprim të paligjshëm, nuk i ka
dhënë mundësinë të paditurit që të shqyrtojë para gjykatës.
Për shkakun se aktgjykimi i goditur është marrë me shkeljet thelbësore absolute
të dispozitave të procedurës kontestimore, është dashur që ky të prishet, pa hyrë
në shqyrtimin e vendosjes së çështjes në mënyrë meritore.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në këtë rast Gjykata Supreme e Kosovës e ka kthyer çështjen në rishqyrtim, pasi
që në shqyrtimin kryesor të datës 25.07.2003, gjykata e shkallës së parë e ka
mbajtur në prani të paditëses, të autorizuarit të saj dhe të autorizuarit të të
paditurit. Në këtë seancë, në bazë të propozimit të të autorizuarit të paditëses, e
ka nxjerrë provën: dëgjimi i palës – paditëses. I autorizuari i të paditurit ka
kundërshtuar nxjerrjen e kësaj prove, pa pranin e të paditurit. Sipas vlerësimit të
kësaj gjykate duke vepruar në këtë mënyrë, gjykata e shkallës së parë e ka shkelur
parimin e kontradiktoritetitt. Në rastet kur në seancën për shqyrtimin kryesor nuk
merr pjesë njëra palë, e caktohet nxjerrja e provës me dëgjimin e palës, në atë
seancë gjykata mund të marrë vendim për nxjerrjen e asaj prove, pastaj ta shtyj
seancën ashtu që palën e cila mungon ta thërrasë në seancë për nxjerrjen e
provave në mënyrën e parashikuar me dispozitën e nenit 268 të LPK-së, duke
mos vepruar në këtë mënyrë, gjykata e shkallës së parë, me veprim të paligjshëm,
nuk i ka dhënë mundësinë të paditurit që të shqyrtojë para gjykatës.
Pasuria e cila është regjistruar në regjistrat e paluajtshmërive në emër të njërit
anëtar të bashkësisë familjare, trashëgimtarët e anëtarët të bashkësisë familjare
i cili ka vdekur, kanë të drejtën të kërkojnë të drejtën e pronësisë në bazë të
trashëgimisë në paluajtshmëritë të cilat janë regjistruar në emër të një anëtarit të
bashkësisë familjare, e që në fakt paraqet pasurinë e paraardhësit juridik të tyre.
Në këtë çështje kërkesa e paditësve ka qenë vërtetimi i drejtës së bashkëpronësisë
bazë të trashëgimisë, në pronësinë e përbashkët të bashkësisë familjare. Në këto
raste është e domosdoshme të vërtetohet pjesa e kontributit të paraardhësit juridik
të paditësve në pronësinë e përbashkët të bashkësisë familjare e pastaj të caktohet
në pjesë trashëgimisë.
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Rasti praktik 80: Vërtetimi i të drejtës së bashkëpronësisë në bazë të
trashëgimisë me kërkesat alternative të trashëgimtarit
Përshkrimi i rastit:
Paditësi në padinë e parashtruar pretendon se ndërgjyqësit janë trashëgimtarë të
rendit të pare të tani të ndjerit AA i cili ka vdekur në vitin 1991. E paditura e parë
ka qenë bashkëshortja e të ndjerit dhe është nëna e të paditurve të tjerë, ndërsa
paditësi dhe të paditurit tjerë, janë fëmijë tani të ndjerit A.A dhe fëmijët e të
paditurës së parë. Paditësi ka lindur në vitin 1953 babai i tij tani i ndjeri AA në
atë kohë kanë qenë tregtar dhe është marrë me punë tregtie. Paditësi ka shkëputur
bashkësinë familjare dhe pasurore me babanë e tij AA dhe atë në vitin 1980, dhe
se nuk ka marr asnjë pasuri e ndjerit AA. I ndjeri AA ka shkëputur bashkësinë
familjare edhe me të paditurin CC, të cilit i ka lënë shtëpinë në rrugën MM dhe
gjysmën e lokalit afarist e cila gjendet në P . Bashkësi të veçantë familjare
krijonte edhe i padituri NN i cili me anëtarët e familjes krijon bashkësi të veçantë.
Paditësi i ndjeri AA nuk ka lënë asgjë nga pasuria e tij, prandaj paditësi kërkon
pjesën e tij që i takon në bazë të trashëgimisë pas vdekjes tani të ndjerit AA.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, C. nr. 1178/05
APROVOHET kërkesëpadia e paditësit R.I. nga ___, dhe
DETYROHEN të paditurit Sh. dhe M.I., që të dy nga ____, që paditësit t’ia
paguajnë solidarisht shumën prej 23,000€, në emër të drejtës së pronësisë
trashëgimore si trashëgimtar i paraardhësit të tyre tani të ndjerit I.Z.I, me
kamatën e paraparë ligjore siç e paguajnë bankat e Kosovës për mjetet e
qytetarëve të deponuara në bankë mbi një vit e pa destinim të caktuar duke e
llogaritur të njëjtën që nga data e parashtrimit të padisë dt.13.05.1996 e gjer në
pagesën defitinive, e këtë në afat prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit e nën
kërcënim të përmbarimit me dhunë.
Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar,
dhe detyron të paditurit që paditësit t’ia paguajnë shumën prej 23,000€, në emër
të drejtës në bazë të trashëgimisë, pasi me provat e administruara dhe dëshmisë
së dëshmitarëve si dhe dëshmitë e vet ndërgjyqësve e vërtetojnë faktin se paditësi
me të paditurin e dytë NN dhe të paditurin e pestë NM kanë lidhur marrëveshje
në vitin 1994 me të cilën marrëveshje janë marrë vesh padituri NN dhe NM që
në emër të hises (pjesës), pra në emër të pjesës trashëgimore qe i takon paditësit
këta dy të paditur t’ia paguajnë shumën prej 50.000 DM, e që ndërkohë i padituri
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NM në emër të borxhit të vet ia ka paguar një pjesë në lartësi prej 4.000 DM, që
do të thotë se kanë mbetur pa u paguar edhe 46.000 DM, gjegjësisht në
kundërvlerë në euro që kap shumën prej 23.000 €. Prandaj kjo gjykata e detyron
të paditurit MM dhe NM të paguajnë solidarisht shumën prej 23.000 €.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 143/08
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkalës dytë e aprovon ankesën e të paditurve MM
dhe NM dhe e ndryshon aktgjykimin gjykatës së shkallës së parë dhe refuzon
kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar
Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore këtë qëndrim juridik e mori
për arsye se, në vitin 1994 është lidhë marrëveshja gojore në mesë ndërgjyqësve
në mënyrë e theksuar me lartë. Ketë marrëveshje pjesërisht e ka respektuar i
padituri NM i cili paditësit i ka paguar në bazë të kësaj marrëveshje shumën prej
4.000 DM mirëpo detyrimet nga kjo marrëveshje nuk i ka përmbushur i padituri
MM. Kështu raportet kontestuese juridiko-pronësore, që kanë ekzistuar me parë
në mesë ndërgjyqësve, janë shndërruar në raporte juridiko - detyrimore dhe
civile. Marrëveshja është lidhur me gojë dhe pjesëmarrësit e kësaj janë pajtuar
me elementet relevante të kësaj marrëveshje. Kjo marrëveshje është shprehje e
vullnetit të pjesëmarrësve, pra NM dhe MM të cilët nuk kanë atakuar
pjesëmarrësit nga çfarëdo baze ne qoftë brenda afateve objektive dhe subjektive
të përcaktuar me Ligjin Mbi Marrëdhënien e Detyrimeve. Pjesëmarrësit në bazë
të kësaj marrëveshje lirisht kanë rregulluar raportet detyrimore, të cilat nuk janë
në kundërshtim me dispozitat imperative, më kushtetutë dhe me rregullat e
moralit të shoqërisë. Kështu kjo marrëveshje është lidhur në mënyrën e
përcaktuar me nenin 10 të LMD. Kjo marrëveshje përfaqëson ligjin për palët dhe
pjesëmarrësit janë të obliguar t'i përmbushin detyrimet që rrjedhin nga kjo
marrëveshje. Me provat e administruara është vërtetuar se i padituri NM ka
paguar shumën prej 4.000 DM kështu nuk ka përmbushur detyrimin nga kjo
marrëveshje në shumë prej 21.000 DM që e konvertuar është barazi me shumën
prej 10.5000€ ndërsa i padituri MM nuk e ka përmbushur detyrimin nga
marrëveshja në shumë prej 25.000 DM e konvertuar në euro është barazi në
shumë prej 22.500€. Këto janë detyrimet individuale për secilin pjesëmarrës të
kësaj marrëveshje dhe me aktgjykimin e atakuar gabimisht janë detyruar në
mënyrë solidare. Në krijimin e raporteve detyrimore, dhe në realizimin e të
drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga këto raporte, pjesëmarrësit janë detyruar
t'u përmbahen parimit të ndershmërisë dhe ndërgjegjshmërisë. Këto janë principe
themelore në raportet dhe detyrimet e krijuara të cilat duhet t'i respektojnë dhe
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përmbushin pjesëmarrësit. Në kontekst me principin e drejtshmërisë të paditurit
janë të obliguar që paditësit t'i paguajnë shumën e caktuar me marrëveshje me
gojë që nga viti 1994 dhe këto detyrime nuk janë përmbushur në tersi sipas
marrëveshjes. Për këto arsye është vendosur sikurse në paragrafin e dispozitivit,
për shkak se të paditurit nuk i kanë përmbushur detyrimet e sajuara në bazë të
marrëveshjes me gojë e lidhur në vitin 1994 të cilin fakt e vërtetojnë dëshmitarët
e lartcekur dhe personalisht ndërgjyqësit.
Pasi që raporti juridik pronësor i pazgjidhur në mes të ndërgjyqësve është
shndërruar në raport juridik detyrimor, kërkesëpadia e paditësit ndaj të paditurve
është refuzuar si e pabazuar në këtë çështje juridike sikurse në paragrafin 1. të
dispozitivit.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme (Rev. I. nr. 446/2008)
Gjykata Supreme e Kosovës duke vendosur lidhur me revizionin e paditësit ka
gjetur aktgjykimet e kundërshtuara se përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave
të procedurës kontestimore parashikuara me nenin 354 par. 2 pika 14 e LPK-së,
për shkak se dispozitivet janë të pakuptueshme dhe në kundërthënie në mes veti.
Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësi ka paraqitur kërkesëpadi me alternativë.
Me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë është vendosur vetëm për
detyrimin e të paditurve që paditësi t’ia paguaj shumën në të holla, si kundërvlerë
të pjesës së pasurisë të cilën ai e trashëgon nga i ati i tij. Me aktgjykimin e
shkallës së dytë është ndryshuar aktgjykimi i shkallës së parë, ashtu që në
dispozitivin nën I është refuzuar kërkesëpadia, kurse në dispozitivin II të
paditurit janë detyruar që paditësit t'i paguajnë detyrim jashtë detyrimit të pranuar
me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, respektivisht një detyrim jashtë
kërkesëpadisë.
Me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe dispozitivin nën II të
aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, nuk është vendosur fare me
kërkesëpadinë lidhur me të paditurit tjerë, por vetëm me të paditurin MM dhe
NM. Dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë është në
kundërshtim në mes veti dhe për faktin se në dispozitivin nën I refuzohet
kërkesëpadia me të cilin ka kërkuar paditësi që të vërtetohet e drejta e pronësisë
në patundshmëri nga baza e trashëgimisë, ndërsa në dispozitivin nën II të
paditurit detyrohen paditësit t’ia paguajnë shumat në të holla me hollësisht të
paraqitura në atë dispozitiv, pa mos e cekur bazën ligjore për këtë detyrim.
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Me aktgjykimet e kundërshtuara e drejta materiale është zbatuar gabimisht. Nga
shkresat e lëndës rrjedh se me aktgjykimet e kundërshtuara fare nuk është
vlerësuar kërkesëpadia lidhur me drejtën e pronësisë në bazë të trashëgimisë, por
vetëm lidhur me marrëveshje gojore në mes të paditësit dhe vëllezërve të tij, të
paditurit MM dhe NM. Zbatimi i dispozitës nga neni 10 i LMD me aktgjykimet
e kundërshtuara, për gjykatën e revizionit për tani është e papranueshme.
Në rigjykimin pranë gjykatës së shkallës së parë do të vlerësohen provat veç e
veç e në lidhmëni njëra me tjetrën, do të shqyrtohet kërkesëpadia lidhur me
vërtetimin e drejtës së pronësisë në bazë të trashëgimisë dhe marrëveshja gojore
në mes paditësit dhe të paditurve. MM dhe NM e cila ka të bëjë me kompensimin
e shumës në të holla për pjesën të cilën do ta kishte trashëguar paditësi nga i
ati i tij, sipas nevojës do të nxjerr prova të reja, do të zbatoj drejt, dispozitat
materiale dhe do të marrë vendim të bazuar me ligj e me arsyetim të qartë.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në rastin e paraqitur më sipër paraqiten qëndrimet e ndryshme i instancave të
ndryshme gjyqësore lidhur me kërkesën e paditësit për vërtetimin e ekzistimit të
drejtës së bashkëpronësisë në bazë të trashëgimisë
Gjykata e shkallës së parë në shqyrtimin kryesor të çështjes sipas administrimit
të provave për vërtetimin e fakteve arrin në përfundimin se në rastin me të
paditurin e dytë NN dhe të paditurin e pestë NM kanë lidhur marrëveshje në
vitin 1994 me të cilën marrëveshje janë marr vesh padituri NN dhe NM që në
emër të hises (pjesës), pra në emër të pjesës trashëgimore qe i takon paditësit këta
dy të paditur t’ia paguajnë shumën prej 50.000 DM, e që ndërkohë i padituri NM
në emër të borxhit të vet ia ka paguar një pjesë në lartësi prej 4.000 DM, që do
të thotë se kanë mbetur pa u paguar edhe 46.000 DM, gjegjësisht në kundërvlerë
në euro që kap shumën prej 23.000 €. Prandaj kjo gjykatë i detyron të paditurit
MM dhe NM të paguajnë solidarisht shumën prej 23.000.
Gjykata e shkallës së dytë e kishte ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë, duke
refuzuar kërkesëpadinë e paditësit. Gjykata e shkallës së dytë gjënë se në vitin
1994 është lidhur marrëveshja gojore dhe sipas vlerësimit të kësaj gjykate me
lidhjen e kësaj marrëveshjeje raportet kontestuese juridiko-pronësore, që kanë
ekzistuar me parë në mes të ndërgjyqësve, janë shndërruar në raporte juridiko detyrimore dhe civile, për këtë arsye e ndryshon aktgjykimin shkallës së parë dhe
refuzon kërkesëpadinë e paditësit .
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Gjykata Supreme me revizion ka vendosur ta prish aktgjykimin e shkallës së parë
e gjykatës së shkallës dhe ta kthej çështjen në rigjykim. Kjo gjykatë vlerëson se
me aktgjykimet e kundërshtuara fare nuk është vlerësuar kërkesëpadia lidhur me
të drejtën e pronësisë në bazë të trashëgimisë, por vetëm lidhur me marrëveshjen
gojore në mes të paditësit dhe vëllezërve të tij, të paditurit MM dhe NM. Zbatimi
i dispozitës nga neni 10 i LMD me aktgjykimet e kundërshtuara, për gjykatën e
revizionit për tani është e papranueshme.
Nga ky përfundim del se palët kur paraqesin kërkesat alternative që të paditurit
të njohin të drejtën e pronësisë në bazë të trashëgimisë ose të paguajnë
kundërvlerën e pjesës që do të takonte në bazë trashëgimisë, gjykata duhet të
vendos lidhur me dy kërkesat ashtu që të paditurit nëse nuk e plotësojnë kërkesën
e parë të paraqitur, atëherë janë të obliguar të plotësojnë kërkesën e dytë
alternative. Në këtë çështje juridike gjykata ka vendosur vetëm për detyrimin e
të paditurve që të paditësve t'i paguajnë shumën në të holla, si kundërvlerë e
pasurisë të cilën paditësit do të trashëgonin nga i ati.
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XIII. MARRËDHËNIET PASURORE TË ANËTARËVE TË
BASHKËSISË FAMILJARE
Dispozitat ligjore: Ligjit për Familjen i Kosovës, neni 271 dhe 272
Në neni 271 të Ligjit për Familjen e Kosovës përcaktohet se kush përfshihet në
bashkësinë familjare dhe se sipas kësaj dispozite është përcaktuar se: “Bashkësia
familjare përfshin bashkëshortët dhe familjet e tyre të ngushtë, e që në këtë ligj
përshijnë fëmijët dhe prindërit e bashkëshortëve. Personat tjerë të afërm të
familjes si dhe personat tjerë të afërm të familjes si dhe personat të cilët kryesisht
janë të varur ekonomikisht dhe të cilët jetojnë në një shtëpi të përbashkët me
bashkëshortët, mund të konsiderohen anëtarët të bashkësisë familjare për
qëllimet e këtij ligji”.
Ndërsa në nenin 272 përcaktohet se: “tërë pasuria e fituar gjatë kohëzgjatjes së
këtij bashkimi konsiderohet të jetë pasuri e përbashkët e të gjithë anëtarëve të
cilët kanë marrë pjesë në fitimin e saj”.
Koment i shkurtër i dispozitës në fjalë
Dispozita në fjalë përcakton faktin se prona e fituar në bashkësi familjare
konsiderohet si pronësi e përbashkët e tyre. Nga kjo dispozitë dalin tre
komponentë të cilat përbëjnë specifikat e pasurisë së përbashkët të anëtarëve të
bashkësisë familjare e këto janë:
a) Ekzistimi i lidhjeve gjinore midis anëtarëve të familjes së përbashkët,
b) Ekzistimi i jetës së përbashkët dhe ekonomizimi të përbashkët midis
anëtarëve të familjes
c) Tjetërsimi i pa autorizuar i sendit të paluajtshëm mund të kundërshtohet
nga çdo anëtarë i bashkësisë familjare nëse blerësi ka qenë me keqbesim.
Se kush e përbënë bashkësinë familjare e përcakton neni 271 të Ligjit për Familje
të Kosovës (nr. 2004/32). Sipas kësaj dispozite si kusht esencial për bashkësinë
familjare në kuptim të këtij ligji është lidhja e gjinisë dhe bashkëjetesa, si dy
kushte kumulative. Bashkësia familjare bazën e krijimit të saj e ka në ekzistimin
e bashkëshortëve, qoftë martesor apo jashtëmartesor, fëmijëve të tyre si dhe
prindërve të bashkëshortëve. Ligjvënësi nuk e përjashton mundësinë grupin e
personave të tjerë të konsiderohen anëtarë të bashkësisë familjare. Si anëtarë të
bashkësisë familjare nuk mund të konsiderohen, personi i cili në bazë të ligjit nuk
ka drejtë ushqimi, respektivisht nuk ka detyrim ushqimi, sipas dispozitave të
LPK-së apo nuk është pjesë e të drejtës së trashëgimisë.
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Si dilema në praktikën gjyqësore të gjykatave në Kosovë është çështja se a mund
të konsiderohet si anëtarë i bashkësisë familjare personi që nuk jeton së bashku
me anëtarë tjerë të familjes, nëse fitimin e anëtarit të bashkësisë familjare ka bërë
jashtë vendndodhjes së bashkësisë familjare dhe angazhohet për pasurinë e
përbashkët të bashkësisë familjare p.sh punon në botën e jashtme dhe dërgon
mjetet financiare në bashkësinë familjare dhe ka lidhje gjinore. Qëndrimi i
praktikës në këtë drejtim është se këtij personi duhet t’i njihet kontributi në
pronësinë e përbashkët të bashkësisë familjare.
Anëtarët e bashkësisë familjare me marrëveshje të ndërsjellët, pasurinë e
përbashkët e administroi dhe disponoi me të gjithë anëtarët e familjes (neni 273,
paragrafi 1 të LFK-së). Administrimi i pasurisë së përbashkët me marrëveshje të
ndërsjellët të të gjithë anëtarëve mund t'i besohet një apo më shumë anëtarëve të
bashkësisë familjare (273 par. 3 të LFK-së). Kjo nënkupton se administrimi dhe
disponimi me pasurinë e përbashkët apo krijimi i barrëve sendore të krijuara në
pasurinë e përbashkët të bashkësisë familjare duhet të jepet pëlqimi nga të gjithë
anëtarët e bashkësisë familjare pa marrë parasysh pjesët e tyre në fitimin e
pronësisë së përbashkët. E drejta për të revokuar besimin e administrimit të
pasurisë së përbashkët i takon secilit anëtarë të bashkësisë familjare.
E drejta e pronësisë së përbashkët me sendet e paluajtshme regjistrohet në
regjistrat publik në emër të gjithë anëtarëve të bashkësisë familjare. Sipas
traditave dhe zakoneve në Kosovë e drejta e pronësisë së përbashkët e bashkësisë
familjare regjistrohet në emër të një anëtari të bashkësisë, mirëpo kjo nuk
ndryshon statusin juridik të pasurisë së përbashkët dhe nuk e përjashton
mundësinë që çdo anëtarë i bashkësisë familjare të kërkojë anulimin e punëve
juridike të ndërmarra nga një anëtarë i bashkësisë familjare. Se në cilat raste
mund ta denoncojnë anëtarët e bashkësisë familjare vendimin mbi besimin e
administrimit të pasurisë së përbashkët, e përcakton neni 273 paragrafi 4 të LFKsë. Ligji jep mundësinë që anëtarët e bashkësisë familjare me kontratë mund të
rregullojnë marrëdhëniet reciproke pasurore, e kjo mund të bëhet me formën e
shkruar, dhe nënshkrimi kontraktues të jetë i noterizuar.
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Rasti 81: Vërtetimi i te drejtës së bashkëpronësisë në baze te kontributit në
bashkësi familjare ,përfshirja e të gjithë anëtarve të bashkësisë si
ndërgjyqësit unik
Përshkrimi i rastit:
Paditësi Q.Q., ka paraqitur padi për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, kundër
të paditurve A.Q. dhe F.Q., me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se paditësi
është pronar i ½ pjesë ideale e objektit të banimit që përfshinë edhe shitoren,
hyrjen nga rruga kryesore ana veriore, dhe bartës i ½ pjesë ideale i të drejtës së
shfrytëzimit të përhershëm të truallit që përfshinë edhe shitoren në ngastrën
kadastrale nr._____, në sipërfaqe prej 0.06.45 ha ,dhe atë në bazë të kontributit
në bashkësinë familjare.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 160/2001 i datës 15.07.2003
REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit Q.Q. nga ____, me të cilën ka kërkuar
që të vërtetohet ndaj të paditurve A.Q. dhe F.Q., që të dy nga ___, se paditësi
është pronar i ½ pjesë ideale e objektit të banimit që përfshin edhe shitoren,
hyrjen nga rruga kryesore – ana veriore dhe bartës i ½ pjesë ideale të drejtës së
shfrytëzimit të përhershëm të truallit që përfshin edhe shitoren në ngastrën
kadastrale nr.___, në sipërfaqe prej 0.06,45 ha, dhe në bazë të këtij Aktgjykimi,
këtë të drejtë t’ia njohin paditësit, të paditurit dhe të përmbahen e të durojnë që
kjo pjesë e paluajtshmërisë të regjistrohet tek D.Gj.K.P. në ____, në emër të tij,
në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi dhe t’i
kompensojnë shpenzimet e procedurës kontestimore, si e pabazuar.
Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore.
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave e ka refuzuar kërkesëpadinë e
paditësit me të cilën ka kërkuar të vërtetohet se është pronar i ½ të pjesë ideale
të objektit të banimit që përfshinë shitoren, hyrjen nga rruga kryesore - ana
veriore dhe bartës i ½ të pjesës ideale të drejtës së shfrytëzimit të përhershëm të
truallit që përfshin edhe shitoren në ngastrën kadastrale ____ në sipërfaqe prej
0,06.45 ha dhe që këtë drejtë të paditurin të njohin paditësit.
Në arsyetim të aktgjykimit gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se i padituri i
parë A.Q., nuk e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit, ndërsa i padituri i dytë
e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit. Ka shtuar se nuk ishte kontestues fakti
se paditësi dhe i padituri i parë i kanë shkëputur bashkësinë ekonomiko 485
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familjare me kontratën V. nr.____, prej datës 28.07.1976, dhe që nga atëherë
jetojnë ndaras, dhe se paditësi i kishte lënë të paditurit të parë ,deri sa ky t’ia
zgjidhë çështjen e banimit, një dhomë në disponim në paluajtshmërinë e cila
është e evidentuar në fletën poseduese nr.____, në emër të paditësit, dhe se kjo
kontratë nuk ishte shfuqizuar asnjëherë, andaj edhe nga kjo del se paditësi as që
ka kontribuar dhe as që i takon ndonjë e drejtë në shtëpinë dhe truallin kontestues.
Ka shtuar se nga kontrata mbi ndërtimin e përbashkët të të paditurve Vr. nr.____,
e datës 23.06.1981, mund të konkludohet se të paditurit bashkërisht me kontribut
proporcional nga ½ kanë kontribuar në ndërtimin e shtëpisë me dy hyrje në
ngastrën kadastrale nr.____, në sipërfaqe prej 0.06.45 ha, fleta poseduese nr.____
ZK ____, dhe se në hyrjen nga rruga kryesore - veriu, pas përfundimit të objektit
të banimit është vendosur me familjen e tij të ngushtë të jetojë i padituri i dytë
F.Q.
Në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se në
bazë të Ligjit mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare, “pasuria e fituar në
bashkësinë familjare me kontributin e përbashkët të anëtarëve, është pasuri e
përbashkët e të gjithë anëtarëve të bashkësisë familjare po që se nuk ekziston
marrëveshja e veçantë më të cilën parashihet se kush është pronar i saj”, andaj
në rastin konkret kemi kontratën për ndërtimin e përbashkët Vr. nr.____, e datës
23.06.1981, ku të paditurit me investime të përbashkëta kanë ndërtuar shtëpinë
kontestuese, pa pjesëmarrjen e paditësit apo anëtarëve të tjerë të bashkësisë
familjare, andaj edhe të njëjtit kanë të drejtën e pronësisë nga ½ pjesë në këtë
paluajtshmëri, dhe atë pa pjesëmarrjen e paditësit dhe të anëtarëve të tjerë të
bashkësisë familjare. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, në qoftë se paditësi i ka
dhënë ndonjë sasie të mjeteve monetare të paditurit të parë A.Q., atëherë ky
raport është i karakterit obligator juridik, dhe i njëjti mund që t’i kërkojë këto
mjete nga i padituri i parë, mirëpo ky raport nuk mund të jetë pronësoro-juridik,
pasi që të njëjtat nuk janë përdorur për ndërtimin e objektit kontestues, për shkak
se nuk posedohet asnjë provë materiale që shkon në këtë drejtim, e kjo para së
gjithash lë të nënkuptohet se paditësit me të paditurin e parë kanë pasur të
shkëputur bashkësinë materiale, dhe paditësi nuk ka pasur kurrfarë arsye për të
investuar në objektin kontestues.
Sa i përket asaj se i padituri i parë nuk e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit,
gjykata ka arsyetuar se kjo ka të bëjë me keqpërdorimin e të drejtave nga ana e
të paditurit A.Q., me marrëveshje me paditësin, dhe kjo krejt me qëllim të
zhveshjes nga drejta e të paditurit të dytë F.Q., edhe pse këtu i padituri i dytë e
din se paditësit nuk i takon kurrfarë e drejte në objektin kontestues, por me të
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vetmin qëllim që pastaj i padituri i dytë të bëhet pronar i tërë objektin, pasi që
për këtë me paditësin është marrë vesh.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 225/03 i datës 13.02.2004
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e paditësit është
e pabazuar.
Gjykata e shkallës ë dytë e ka pranuar përfundimin e gjykatës së shkallës së parë
dhe ka gjetur se një përfundim i tillë është i drejtë dhe i plotë ngase bazohet në
provat e shtjelluara të cilat janë në shkresat e lëndës dhe se një vendim i tillë
është logjik dhe bindës dhe ka arsye të mjaftueshme mbi faktet vendimtare për
këtë kontekst të cilat në tërësi i pranon edhe kjo gjykatë
Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev. nr. 104/2004 i datës 23.06.2005
Gjykata Supreme, duke vepruar sipas revizionit të paditësit, ka gjetur se i njëjti
është i bazuar, ashtu që aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta i ka
prishur, duke e kthyer çështjen në gjykatën e shkallës së parë në rigjykim dhe
vendosje.
Në arsyetim të aktvendimit ka theksuar se qëndrimi i gjykatës së shkallës së parë,
tani për tani nuk mund të pranohet, për shkak se nga shkresat e lëndës del se të
paditurit janë fëmijët e paditësit, të cilët gjatë kohës së blerjes dhe ndërtimit të
paluajtshmërive kontestuese kanë jetuar në një bashkësi familjare, dhe së bashku
me këta ka jetuar edhe bashkëshortja e paditësit (tani e ndjerë F.Q.1.). I padituri
i parë A.Q., ka theksuar se truallin e ka blerë me të holla të veta, ndërsa shtëpinë
e ka ndërtuar së bashku me paditësin - babanë, me mjetet e fituara nga të ardhurat
personale nga marrëdhënia e punës, kreditë e marra në bankë dhe me punë të
përbashkët, ndërsa paditësi përveç të hollave të fituara nga marrëdhënia e punës,
ai po ashtu në ndërtimin e shtëpisë ka investuar edhe të hollat në shumë prej
46.000 Franga Zvicerane, të realizuara nga shitja e shtëpisë së tij, të cilën e ka
poseduar në _____, Rr. “_____”. Nga thëniet e ndërgjyqësve ka vërtetuar se
ndërtimi i shtëpisë ka filluar në vitin 1978, dhe ka përfunduar në vitin 1979, ku
të gjithë anëtarët e familjes janë vendosur në pjesën përdhese të shtëpisë, ka rruga
kryesore, derisa në vitin 1982, i padituri i parë ka kaluar me familjen e tij të jetojë
në pjesën përdhese të shtëpisë në pjesën tjetër, ndërsa i padituri i dytë me
prindërit e vet ka vazhduar të jetojë në atë pjesë ku ishin vendosur fillim , dhe ku
kanë jetuar deri në vitin 1994, kur në mes paditësit dhe të paditurit të dytë janë
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çrregulluar marrëdhëniet dhe i padituri i dytë ka ndalur për të jetuar me familjen
e tij në katin e dytë të shtëpisë kontestuese.
Ka arsyetuar se në kontratën për ndërtimin e përbashkët - ortakërisë Vr. nr.____,
e datës 23.06.1981, e lidhur ndërmjet të paditurve në paragrafin 1 thuhet se: “Ne
kontraktuesit fillojnë ndërtimin e shtëpisë së re në ____, për të cilin ndërtim na
nevojiten mjaftë mjete. Shtëpia familjare të cilën do ta ndërtojmë së bashku
gjendet në ____, Rr. “____”, tipi P plus 1, sipas fletë posedimit nr.____, ngastra
kadastrale nr.____, me oborr në sipërfaqe prej 0.06.45 ha”, nga rrjedhë se me
këtë kontratë kontraktuesit nuk e kanë rregulluar përpjesëtimin e pjesëmarrjes në
investimin e mjeteve financiare dhe të punës, e as të fitimit të pronësisë në
objektin e shtëpisë familjare, i cili objekt është i ndërtimit të përbashkët. I padituri
i parë ka theksuar se një kontratë e tillë është lidhur me qëllim që të paditurit të
dytë t’i mundësohet marrja e kredisë në banka dhe të bëhet regjistrimi i hipotekës
së paluajtshmërisë, kjo pasi që trualli ka qenë i regjistruar në emër të të paditurit
të parë. Ka shtuar se nga thëniet e të paditurit të dytë del se në ndërtimin e shtëpisë
kontestuese ka marrë pjesë edhe paditësi, kurse në seancën për shqyrtimin
kryesor i pyetur në cilësi të palës, ka cekur se në bashkësinë familjare me punën
e përbashkët në kultivimin e duhanit, me anë të tregtisë dhe mjetet nga të ardhurat
personale të fituara nga marrëdhënia e punës kanë blerë tokën dhe kanë ndërtuar
një shtëpi në _____, e cila në vitin 1989 është shitur me çmim prej 46.000 Franga
Zvicerane, por vetëm një pjesë e vogël e këtyre mjeteve është investuar në
objektin kontestues.
Nisur nga kjo gjendje faktike ka shtuar se paluajtshmëritë kontestuese nuk janë
rezultat vetëm i punës dhe mjeteve të investuara të të paditurve, por janë fituar
në bashkësinë familjare të ndërgjyqësve, me punë dhe mjete të përbashkëta të
anëtarëve të bashkësisë familjare. Ka theksuar se nuk është e qartë se me cilat
prova gjykata e shkallës së parë ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e
pabazuar, pasi që nga thëniet dhe dëshmitë e dëshmitarëve nuk mund të
përfundohet se kontributet e të paditurve janë në përpjesëtim prej 50%, që do të
ishte bazë për fitimin e bashkëpronësisë në ½ pjesë ideale të paluajtshmërisë
kontestuese, kjo për shkak se madhësia e pjesës ideale e pasurisë së fituar në
bashkësinë familjare në të cilën kanë punuar bashkëshortet dhe fëmijët e tyre të
aftë për punë, nëse nuk ekziston një marrëveshje e qartë me të cilën parashikohet
që vetëm një apo disa anëtarë të bashkësisë familjare të jenë pronar të pasurisë
së tillë, sipas dispozitave të nenit 326 dhe 329 lidhur me nenin 314 paragrafi 1 të
Ligjit mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare, madhësia e pjesës ideale të
bashkëpronësisë varet nga madhësia e kontributit të çdo njërit anëtar veç e veç
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në fitimin e pasurisë, andaj nga kjo rrjedhë se gjykata e shkallës së parë ka bërë
shkelje thelbësore të dispozitave nga neni 354 paragrafi 2 pika 14 e LPK-së.
Gjykatën e shkallës së parë e ka udhëzuar që t’i mënjanojë të metat e vërejtura
me administrimin e provave të nevojshme, sidomos me dëgjimin e palëve
ndërgjyqësore ashtu që në mënyrë të sigurt të vërtetojë faktet se a ka ekzistuar në
mes të anëtarëve të bashkësisë familjare të ndërgjyqësve një marrëveshje e qartë
se shtëpia kontestuese e ndërtuar me kontributin e anëtarëve të familjes t’i takojë
vetëm ndonjërit prej anëtarëve të familjes, apo pasuria e fituar me kontributin e
anëtarëve të bashkësisë familjare u takon të gjithë anëtarëve sipas kontributit të
tyre, e që në këtë rast do të duhet të vërtetohet madhësia e kontributit të çdo njërit
pjesëmarrës me punën dhe mjetet financiare në blerje, përkatësisht ndërtimin e
paluajtshmërive kontestuese.
Po ashtu gjykatën e ka udhëzuar se në qoftë se gjen se pasuria kontestuese është
pasuri e përbashkët, atëherë në kuptim të nenit 201 paragrafi 1 të LPK-së, të
vlerësojë se a duhet të rregullohet padia, ashtu që të përfshihen në anën e palës
së paditur të gjithë anëtarët e bashkësisë familjare të cilët kanë qenë të aftë për
punë, dhe në ndonjë mënyrë kanë kontribuar në fitimin e pasurisë së përbashkët
familjare. Sa i përket thënieve në revizion që kanë të bëjnë me vërtetimin të
gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, ka arsyetuar se të njëjtat nuk mund të
shqyrtohen, për shkak se sipas dispozitës së nenit 358 paragrafi 3 të LPK-së,
revizioni nuk mund të paraqitet për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë
të gjendjes faktike.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Nga analiza e vendimeve të përmbledhura më sipër na rezulton se gjykata e
shkallës së parë e ka refuzuar kërkesëpadinë, duke u nisur nga fakti se paditësi
dhe i padituri i parë kanë shkëputur bashkësinë ekonomiko-familjare me
kontratën V. nr._____, prej datës 28.07.1976, dhe që nga atëherë jetojnë ndaras,
dhe se kjo kontratë nuk është shfuqizuar asnjëherë nga kjo del se paditësi as që
ka kontribuar dhe as që i takon ndonjë e drejtë në shtëpinë dhe truallin kontestues.
Të paditurit me kontratën mbi ndërtimin e përbashkët Vr. nr.____, e datës
23.06.1981, me kontributin e tyre të përbashkët proporcional nga ½ kanë
kontribuar në ndërtimin e shtëpisë kontestuese .
Gjykata e Qarkut si gjykatë ankimore e ka pranuar përfundimin e gjykatës së
shkallës së parë dhe e ka vërtetuar vendimin me arsyetim si në përmbajtjen e
arsyetimit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë.
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Gjykata Supreme si gjykatë e shkallës së tretë, në procedurën sipas mjeteve të
jashtëzakonshme nuk e ka pranuar përfundimet e gjykatave të instancave më të
ulëta, me arsyetimin se në rastin konkret nga shkresat e lëndës del se të paditurit
janë fëmijët e paditësit, të cilët gjatë kohës së blerjes dhe ndërtimit të
paluajtshmërive kontestuese kanë jetuar në një bashkësi familjare, dhe së bashku
me këta ka jetuar edhe bashkëshortja e paditësit (tani e ndjerë F.Q.1.). Nisur nga
kjo gjendje faktike ka shtuar se paluajtshmëritë kontestuese nuk janë rezultat
vetëm i punës dhe mjeteve të investuara të të paditurve, por janë fituar në
bashkësinë familjare të ndërgjyqësve, me punë dhe mjete të përbashkëta të
anëtarëve të bashkësisë familjare. Madhësia e pjesës ideale të bashkëpronësisë
varet nga madhësia e kontributit të çdo njërit anëtar veç e veç në fitimin e
pasurisë, andaj nga kjo rrjedhë se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje
thelbësore të dispozitave nga neni 354 paragrafi 2 pika 14 e LPK-së. Gjykata
Supreme ka udhëzuar gjykatën e shkallës së parë se në qoftë se gjen se pasuria
kontestuese është pasuri e përbashkët, atëherë në kuptim të nenit 201 paragrafi 1
të LPK-së, të vlerësojë se a duhet të rregullohet padia, ashtu që të përfshihen në
anën e palës së paditur të gjithë anëtarët e bashkësisë familjare të cilët kanë qenë
të aftë për punë, dhe në ndonjë mënyrë kanë kontribuar në fitimin e pasurisë së
përbashkët familjare.
Madhësia e pjesës ideale e pasurisë së fituar në bashkësinë familjare në të cilën
kanë punuar bashkëshortet dhe fëmijët e tyre të aftë për punë, nëse nuk ekziston
një marrëveshje e qartë me të cilën parashikohet që vetëm një apo disa anëtarë të
bashkësisë familjare të jenë pronar të pasurisë së tillë, sipas dispozitave të nenit
326 dhe 329 lidhur me nenin 314 paragrafi 1 të Ligjit mbi Martesën dhe
Marrëdhëniet Familjare, madhësia e pjesës ideale të bashkëpronësisë varet nga
madhësia e kontributit të çdo njërit anëtar veç e veç në fitimin e pasurisë.
Rasti 82: Vërtetimi i të drejtës së bashkëpronësisë në bazë të kontributit në
bashkësinë familjare dhe veçimi i pasurisë së krijuar pas shkëputjës
së bashkësisë familjare
Përshkrimi i rastit:
“Paditësi S.Z. me padinë e paraqitur gjykatës ka kërkuar që të vërtetohet se është
bashkëpronar në pjesën ideale prej ½ ngastrës kadastrale nr.____, me kulturë arë
e klasit të V, në sipërfaqe prej 2.28.00 ha, dhe kulturë e klasit të IV, në sipërfaqe
prej 0.37.92 ha, ngastrën kadastrale nr.___, me kulturë arë e klasit të V, në
sipërfaqe prej 1.08.75 ha, dhe kulturë e klasit të IV, në sipërfaqe prej 0.19.00 ha,
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fleta poseduese nr.___ ZK ____ , në bazë të kontributit në bashkësinë familjare.
Ka theksuar se paluajtshmërinë e theksuar ka fituar me punën e tij që ka bërë në
botën e jashtme dhe atë në _______, prej viti 1970 gjerë në mars të viti 1976,
ashtu që me të hollat e kursyera ka blerë paluajtshmërinë kontestuese dhe se i
padituri si punëtor i minierës, me të ardhurat e tij nuk ka pasur mundësi që të
kontribuoj në realizmin e dhe fitimin e kësaj paluajtshmërie .
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 37/2003 i datës 26.06.2003
REFUZOHET në tërësi kërkesëpadia e precizuar e paditësit S.R.Z., nga fshati
____ Komuna ____, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se paditësi është
bashkëpronar në pjesën ideale prej ½ në ngastrën kadastrale nr.____, në vendin
e quajtur “_____”, me kulturë arë e klasit të V-të në sipërfaqe prej 2.28,00 ha,
dhe kulturë arë e klasit të IV-të në sipërfaqe prej 0.37,92 ha, ngastra kadastrale
nr.____ në vendin e quajtur “____”, me kulturë arë e klasit të V-të në sipërfaqe
prej 1.08,75 ha, dhe kulturë arë e klasit të IV-të në sipërfaqe prej 0.19,00 ha, të
evidentuara në fletën poseduese nr.___, ZK ____, në bazë të kontributit, si e
pabazuar.
Gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me kërkesëpadinë e paditësit,
pas shqyrtimit dhe administrimit të provave ka ardhur në përfundim se e njëjta
është e pabazuar. Kjo gjykatë vjen në përfundimin se paluajtshmëria kontestuese
evidentohet në emrin e babait të palëve ndërgjyqësore R.Z, dhe se kjo
paluajtshmëri është blerë nga i padituri dhe babai i palëve ndërgjyqësore, pas
shkëputjes së bashkësisë familjare në mes të vëllezërve V., F. dhe S. Z. ndarje
kjo e fuqizuar me aktgjykim të formës së prerë. Prej momentit të shkëputjes së
bashkësisë familjare i padituri F Z ka jetuar së bashku me tani të ndjerin R.Z, si
prind – baba i palëve ndërgjyqësore dhe gjatë kësaj kohe kanë arritur nëpërmes
shitjes së paluajtshmërisë së tyre në fshatin ___, prej 1.40,00 ha, dhe të hollat
tjera kanë i kanë huazuar e që më vonë i kanë paguar të blejnë paluajtshmërinë
që është objekti i këtij kontesti, dhe se paditësi për blerjen e kësaj paluajtshmërie
me asnjë provë nuk e ka argumentuar.
Sipas dispozitës së nenit 20 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Pronësoro - Juridike, në
të cilën përcaktohet se: “e drejta e pronësisë fitohet nga vetë Ligji, në bazë të
punës juridike, dhe trashëgimisë, gjithashtu e drejta e pronësisë fitohet edhe me
vendim të organit shtetëror në mënyrën dhe nën kushtet e përcaktuara me ligj”,
ka theksuar se paditësi në këtë drejtim nuk ka mundur t’ia argumentojë bazën e
kërkesëpadisë lidhur me fitimin e pronësisë, andaj edhe gjykata ka vendosur që
t’ia refuzojë kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar.
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Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 612/2003 i datës 10.03.2005
Gjykata e Qarkut si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve
ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar kishte gjetur se ankesa e të paditësit
është e pabazuar. Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar gjykata e shkallës së
parë në bazë të gjendjes së konstatuar faktike, drejtë ka vendosur kur
kërkesëpadinë e paditësit e ka refuzuar si të pabazuar, pasi që i njëjti me asnjë
provë nuk ka mundur t’ia argumentojë bazën e kërkesëpadisë. Ka shtuar se
aktgjykimi nuk është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave nga neni 254
al 1, dhe al 2, pika 7 dhe 13 e LPK-së, për shkak se aktgjykimi i atakuar përmban
arsyetim të mjaftueshëm dhe nuk është kontradiktor, dhe po ashtu edhe e drejta
materiale është aplikuar në mënyrë të drejtë për të cilën gjykata e shkallës së parë
ka paraqitur arsye të mjaftueshme. Në shkresat e lëndës nuk ka të dhëna se
paditësi së bashku me babanë kanë lidhur kontratë për blerjen e paluajtshmërisë
e cila do të jepte drejtë në kërkesë për t'u vetëtuar e drejta e pronësisë në bazë të
kontributit në bashkësinë familjare. Përkitazi me këtë janë dhënë shkaqet e drejta
dhe të plota juridike të cilat pranon i edhe gjykata e shkallës së dytë.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme (Rev. nr. 148/2005 i datës 23.05.2006)
Duke u nisur nga kjo gjendje e çështjes Gjykata Supreme, nuk ka pranuar një
konkludim të tillë të gjykatave të instancave më të ulëta, kjo pasi që aktgjykimi i
gjykatës së shkallës së parë është marrë në shkelje të dispozitave të procedurës
kontestimore nga neni 354 paragrafi 2 pika 14 e LPK-së, dhe si pasojë e zbatimit
të gabuar të së drejtës materiale nuk është vërtetuar gjendja faktike, ndërsa
aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është marrë në shkelje të dispozitave të
procedurës kontestimore nga neni 354 paragrafi 2 pika 14, lidhur me nenin 365
paragrafi 2 dhe nenin 375 paragrafi 2 të LPK-së, andaj dhe dy aktgjykimet është
dashur të prishen.
Ka theksuar se gjykata e shkallës së parë në arsyetim të aktgjykimit ka paraqitur
vetëm përmbajtjen e provave të administruara, por nuk ka dhënë vlerësimin e saj
për provat, ndërsa në seancën për shqyrtimin kryesor e refuzon propozimin e
palëve ndërgjyqëse si të panevojshëm që palët të dëgjohen në cilësinë e palëve,
pa dhënë po ashtu arsyetim se pse është i panevojshëm mosdëgjimi i tyre, kjo për
shkak se nuk mund të refuzohet kërkesëpadia vetëm për shkakun se provat e
administruara nuk ofrojnë bazë të mjaftueshme për vërtetimin e fakteve
thelbësore, domethënë për mungesë të provave, sepse në rastin konkret gjykata
është e detyruar t’i dëgjojë palët ndërgjyqësore dhe pas një vlerësimi të duhur të
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deponimeve të tyre, dhe të provave të tjera të administruara, t’i vërtetojë faktet e
vërteta dhe në bazë të tyre të gjykojë nëse kërkesëpadia është e bazuar apo jo. Në
qoftë se pala nuk ka propozuar prova të tjera, atëherë gjykata nuk mundet që duke
u referuar bindjes së lirë të refuzojë si të panevojshëm propozimin e palës për
administrimin e provave me anët të dëgjimit të palëve. Po ashtu gjykata nuk ka
dhënë arsye të mjaftueshme se paluajtshmëria kontestuese a është blerë me
kontributin e përbashkët të anëtarëve të bashkësisë familjare, apo nga shitja e
pasurisë e tani të ndjerit R.Z. (babai i ndërgjyqësve); a kanë qenë ndërgjyqësit
në një bashkësi familjare në kohën kur është blerë paluajtshmëria kontestuese
dhe se ndërgjyqësit a e kanë shkëputur dhe kur e kanë shkëputur bashkësinë
familjare.
Po ashtu ka theksuar se gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë konstatimin e plotë
të gjendjes faktike sepse nuk janë vërtetuar faktet se kur ka vdekur paraardhësi babai i ndërgjyqësve; çka ka lënë ai prej pasurisë; a është bërë shqyrtimi i
pasurisë së të ndjerit; në qoftë se është bërë shqyrtimi i pasurisë së të ndjerit,
atëherë në çfarë mënyre është bërë shfrytëzimi i asaj pasurie; në emër të kujt
është blerë paluajtshmëria kontestuese dhe me kontributin e kujt; nëse ekziston
kontrata mbi shitblerjen e pasurisë kontestuese në të cilën thirret i padituri,
atëherë duhet të urdhërohet që ta prezantojë në origjinal të njëjtën kontratë, të
vërtetohet se kontrata mbi shitblerjen a është lidhur në mes të tani të ndjerit R.Z.
dhe të paditurit si blerës, dhe N.P. si shitës, kjo për shkak se paluajtshmëria
kontestuese evidentohet në emër të R.Z., ndërsa i padituri thirret në atë se
paluajtshmëria kontestuese është pasuria e përbashkët e tij dhe e babait të tij; a
ka ekzistuar në mes anëtarëve të bashkësisë familjare të ndërgjyqësve një
marrëveshje e qartë se parcelat kontestuese janë blerë me kontributin e anëtarëve
të familjes, dhe se këto t’i takojnë vetëm njërit prej anëtarëve të familjes, apo të
njëjtat janë pasuri e fituar me kontributin e anëtarëve të bashkësisë familjare dhe
u takojnë të gjithë anëtarëve sipas kontributit të tyre, në të cilin rast duhet të
vërtetohet po ashtu madhësia e kontributit të çdo njërit anëtar me punën dhe me
mjetet financiare në blerje. Në rast se gjykata gjen se pasuria kontestuese është
pasuri e përbashkët, atëherë duhet të ketë parasysh se a janë të gjithë anëtarët e
bashkësisë familjare në procedurë për vërtetimin e së drejtës së pronësisë mbi
paluajtshmëritë kontestuese, (bashkë ndërgjyqësia unike në kuptim të nenit 201
paragrafi 1 të LPK-së), prandaj duhet të vlerësohet se a do të rregullohet padia,
ashtu që të përfshihen në anën e palës së paditur të gjithë anëtarët e bashkësisë
familjare, të cilët kanë qenë të aftë për punë dhe në ndonjë mënyrë kanë
kontribuar në fitimin e pasurisë së përbashkët familjare.
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Në ri-procedurë ka shtuar se gjykata e shkallës së parë duhet t’i mënjanojë të
cekurat më lartë, ashtu që me provat e nevojshme dhe me dëgjimin e palëve
ndërgjyqëse t’i vërtetojë të gjitha faktet vendimtare, nga vërtetimi ose mos
vërtetimi i të cilave varet edhe zbatimi i së drejtës materiale, dhe pas vlerësimit
të tyre, dhe provave të tjera eventuale, duke pasur parasysh po ashtu edhe thëniet
në revizion, të marrë një vendim të ligjshëm.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Rasti i paraqitur më sipër ka të bëjë me pretendimin e paditësit se i njëjti është
bashkëpronar në bazë të kontributit në bashkësinë familjare të ngastrave që janë
objekti i kontestit në këtë çështje juridike.
Në këtë çështje gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e shkallës së dytë kanë
mbajtur qëndrim unik se paluajtshmëritë të cilat janë objekti i kontestit në
kadastër regjistrohen në emër të babait të palëve ndërgjyqësore dhe se këto
paluajtshmëri janë blerë pas shkëputjes së bashkësisë familjare, ku i padituri F.
Z ka jetuar së bashku me babanë e tij tani të ndjerë R.Z dhe se paditësi me asnjë
provë nuk ka argumentuar kontributin në blerjen e paluajtshmërive kontestuese.
Sipas vlerësimit të këtyre gjykatave i padituri të drejtën e pronësisë në
paluajtshmëritë kontestuese e ka fituar me punë juridike në bazë të nenit 20 të
Ligjit mbi marrëdhëniet bazë të marrëdhënieve juridiko pronësore.
Gjykata Supreme i ka prishur vendimet e gjykatave të instancave më të ulëta, nga
arsyeja se gjykata e shkallës së parë në arsyetim të aktgjykimit ka paraqitur vetëm
përmbajtjen e provave të administruara, por nuk ka dhënë vlerësimin e saj për
provat, dhe se nuk është pranuar propozimi për dëgjimin e palëve, sepse në rastin
konkret gjykata është e detyruar t’i dëgjojë palët ndërgjyqësore dhe pas një
vlerësimi të duhur të deponimeve të tyre, dhe të provave të tjera të administruara,
t’i vërtetojë faktet e vërteta dhe në bazë të tyre të gjykojë nëse kërkesëpadia është
e bazuar apo jo. Në rast se gjykata gjen se pasuria kontestuese është pasuri e
përbashkët, atëherë duhet të ketë parasysh se a janë të gjithë anëtarët e bashkësisë
familjare në procedurë për vërtetimin e së drejtës së pronësisë mbi
paluajtshmëritë kontestuese, prandaj duhet të vlerësohet se a do të rregullohet
padia, ashtu që të përfshihen në anën e palës së paditur të gjithë anëtarët e
bashkësisë familjare, të cilët kanë qenë të aftë për punë dhe në ndonjë mënyrë
kanë kontribuar në fitimin e pasurisë së përbashkët familjare. Në këto konteste
në disa raste është e domosdoshme që të administrohet prova e dëgjimit të palëve,
për vërtetimin e fakteve relevante si në rastin konkret se kur është bërë ndarja e
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bashkësisë familjare, kur janë blerë paluajtshmëritë kontestuese dhe pasuria a
është krijuar me kontributin e përbashkët në bashkësi familjare
Në konteste lidhur me vërtetimit të të drejtës së pronësisë në bazë të kontributit
në bashkësinë familjare, gjykata duhet të ketë parasysh se a janë të gjithë anëtarët
e bashkësisë familjare në procedurë për vërtetimin e së drejtës së pronësisë mbi
paluajtshmëritë kontestuese, (bashkë ndërgjyqësia unike në kuptim të nenit 201
paragrafi 1 të LPK-së), prandaj duhet të vlerësohet se a do të rregullohet padia,
ashtu që të përfshihen në anën e palës së paditur të gjithë anëtarët e bashkësisë
familjare, të cilët kanë qenë të aftë për punë dhe në ndonjë mënyrë kanë
kontribuar në fitimin e pasurisë së përbashkët familjare.
Rasti 83: Vërtetim i të drejtës së bashkëpronësisë ne pronën e përbashkët
familjare dhe marrëveshja e anëtarve të bashkësisë familjare lidhur
me rregullimin e marrëdhënieve reciproke pasurore
Përshkrimi i rastit:
“Paditësi - kundër i padituri E.B me padinë e paraqitur kundër të paditurve –
kundër paditësve , gjykatës ka kërkuar që të vërtetohet se është pronar i vetëm i
paluajtshmërisë parcela kadastrale nr.____ në vendin e quajtur “_____” me
kulturë shtëpi në sipërfaqe prej 0.01,40 ha, dhe oborr në sipërfaqe prej 0.04,39
ha të cilat evidentohen sipas fletës poseduese nr.____ KK.____ dhe të obligohen
të paditurit që t’ia pranojnë të drejtën e pronësisë në paluajtshmërinë e cekur më
lartë. Të paditurit - kundër paditësit H.Q etj, nëpërmes përfaqësuesit me
autorizim avokatit Xh.M deklaroi se ngel në tërësi pranë kërkesës nga
kundërpadia me të cilën kanë kërkuar që të vërtetohet se parcela kontestuese
_____ e cila evidentohet sipas fletës poseduese nr.____ KK.____, shtëpia e
ndërtuar në këtë pasuri të paluajtshme është pasuri e përbashkët e paditësitkundër të paditurit H.Q dhe të paditurit - kundër paditësit E.B e cila është krijuar
në bashkësinë familjare të ndërgjyqësve”.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale C. nr. 63/2001 i datës 04.09.2001
1. APROVOHET kërkesëpadia e kundërpaditësve – të paditurve H., F., Q., M.,
F., M. dhe Ma.Q. në tërësi si E BAZUAR.
2. VËRTETOHET se pasuria e paluajtshme nga fleta poseduese nr.____ KK
____ gjegjësisht parcela kadastrale nr.___, shtëpia e ndërtuar në këtë pasuri të
patundshme është pasuri e përbashkët e paditësit H.Q dhe të paditurit E.B. e cila
është krijuar në bashkësinë familjare të ndërgjyqësve.
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3. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit – kundër të paditurit E.B. me të cilën
ka kërkuar që të vërtetohet se paditësi është pronar i vetëm i parcelës kadastrale
nr.___ në vendin e quajtur “____” me kulturë shtëpi në sipërfaqe prej 0.01,40
ha, dhe oborr në sipërfaqe prej 0.04,39 ha, të evidentuara në fletën poseduese
nr._____ KK _____, dhe të obligohen të paditurit H., F., Q., M., R., F., M.,
Ma.Q., që paditësit t’ia pranojnë të drejtën e pronësisë në paluajtshmërinë e
cekur si më lartë, në afat prej 15 ditësh nën kërcënimin e përmbarimit të
dhunshëm, si dhe të obligohen të paditurit H., F., Q., M., R., F., M., Ma.Q. që
katin e dytë dhe pjesën nën kulm të shtëpisë e cila gjendet në parcelën kadastrale
nr.___ sipas fletës poseduese nr.___ KK ____ ta lirojnë nga të gjitha sendet dhe
personat dhe të largohen në tërësi nga kjo parcelë duke ia dorëzuar paditësit
E.B. në pronësi dhe posedim të plotë si dhe t’ia kompensojnë shpenzimet e
procedurës, të gjitha në afat prej 15 ditëve nën kërcënimin e përmbarimit me
dhunë.
Gjykata e shkallës së parë në bazë të provave të administruar ka vërtetuar se
parcela kontestuese është blerë me mjete të përbashkëta të bashkësisë familjare
të vëllezërve B. dhe H.Q me familjet e tyre, e gjithashtu deri në ndërtimin e dy
shtëpive identike në pllakën e parë- ku pastaj pas ndarjes fizike në mes tyre secili
me familje të tyre të ngushta kanë vazhduar ndërtimin e shtëpive në bazë të
kontributit të të gjithë anëtarëve të familjes së H.Q e gjithashtu edhe të E.B i cili
me rastin e blerjes e gjithashtu edhe dokumentacionin e ndërtimit të shtëpisë e ka
rregulluar në emër të tij si më i shkolluari në familje, prandaj edhe e ka
shfrytëzuar këtë fakt duke kërkuar pronësinë dhe kthimin e tërësishëm në
posedim të parcelës kontestuese.
Gjykata në bazë të fakteve të lartshënuara dhe në bazë të dispozitës së nenit 326
të Ligjit mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare në të cilën parashihet që “kur
në bashkësinë familjare me bashkëshortet, bashkëshortët jashtëmartesor jetojnë
fëmijët e tyre dhe personat e tjerë në gjini të cilët punojnë në pasurin bujqësore
ose bashkërisht ushtrojnë veprimtari të tjera ose në ndonjë mënyrë tjetër punojnë
bashkërisht, pasuria e fituar gjatë vazhdimit të asaj bashkësie është pasuri e
përbashkët e të gjithë anëtarëve të bashkësisë familjare të cilët kanë marrë pjesë
në fitimin e sa”, dhe atë pjesëve të pa përcaktuara edhe pse në regjistrat-librat
kadastrale është regjistruar si pronar një anëtarë i bashkësisë familjare ose
anëtarët e caktuar të bashkësisë familjare”.
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Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 28/2002 i datës 10.10.2002
Gjykata e shkallës së dytë i pranoi në tërësi konstatimet dhe vlerësimet juridike
të Gjykatës së shkallës së parë, pasi që më parë në mënyrë të sigurt ka vërtetuar
se E.B dhe H.Q janë djalë e babë, se trualli në të cilën është ndërtuar shtëpia
kontestuese është blerë me kontributin e përbashkët të të dyve dhe anëtarëve të
tjerë të familjes - kundër të paditurve - kundërpaditësve, dhe shtëpia është
ndërtuar me kontributin e përbashkët të të gjithëve, të gjithë kanë punuar secili
sipas mundësive të veta dhe kanë kontribuar në ndërtimin e kësaj shtëpie, ata të
gjithë kanë qenë në një bashkësi familjare, dhe se fakti që dokumentacioni rreth
truallit dhe kësaj shtëpie figuron në emër të E.B nuk donë të thotë asgjë nga se
E.B ka qenë anëtarë i vetëm i shkolluar i kësaj familjare, me prova të sigurta,
dëgjimin e dëshmitarëve etj, është vërtetuar se patundshmëria kontestuese është
pasuri e përbashkët e të gjithë anëtarëve të kësaj bashkësie familjare. Gjithashtu
ka vërtetuar se kontrata mbi ndarjen e bashkësisë ekonomike dhe familjare e
lidhur në mes të E.B dhe H.Q si djalë e babë, nuk përfaqëson asgjë nga se në këtë
kontratë nuk është përfshirë patundshmëria kontestuese.
Aktvendimi i Gjykatës Supreme, (Rev. nr. 19/2003 i datës 24.04.2003)
Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës, tani për tani nuk
mund ta pranoj një përfundim të tillë juridik të gjykatave të instancës më të ulët,
ngase, sipas vlerësimit të kësaj gjykate, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë
është marrë me shkelje thelbësore të procedurës kontestimore parashikuar nga
neni 354 par. 2 pika 14 e LPK-së, të cilat janë të natyrës absolute, për të cilin
shkak doemos u dashtë të prishet.
Shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore qëndrojnë në faktet
se dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë përmban të meta të tilla
për shkak të së cilave ai nuk mund të shqyrtohet. Me të drejtë theksohet në
revizion se dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është
kundërthënës me vetveten dhe i pakuptueshëm kur në par. 1 thuhet se aprovohet
kërkesëpadia e kundër paditësve – të paditurve në tërësi si e bazuar.
Gjykata e shkallës së parë në ri procedurë është e detyruar t’ i mënjanojë të metat
e cekura më sipër. Meqë vendimi mbi bashkimin e lëndëve sipas padive të cekura
ka të bëjë me zhvillimin e procedurës, të vlerësohet se sa është oportune të
zhvillohet procedura e përbashkët sipas të dy lëndëve. Me administrimin e
provave të nevojshme, të vërtetohen në mënyrë të sigurt faktet që kanë të bëjnë
me ekzistimin e bashkësisë familjare të ndërgjyqësve H.Q. dhe E.B. si në
aspektin e bashkëjetesës, ashtu edhe të konsumit të përbashkët për plotësimin e
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nevojave jetësore të përbashkëta të bashkësisë familjare, duke i pasur parasysh
kontratën e shkëputjes së bashkësisë familjare të lidhur mes këtyre ndërgjyqësve
dhe dispozitën e nenit 328 par. 2 të LMMF-së e cila parashikon se, nëse në librat
publike të evidencimit të paluajtshmërive, është regjistruar një anëtarë i
bashkësisë familjare ose disa anëtarë të bashkësisë familjare, konsiderohet se
është pronar personi në emër të të cilit është regjistruar paluajtshmëria, derisa
sipas propozimit të anëtarëve të tjerë të bashkësisë familjare në librat publike nuk
e regjistron fakti mbi pronësinë e përbashkët. Prandaj, duhet të vërtetohet koha e
saktë e ndërtimit të ndërtesës kontestuese, cilët anëtarë të bashkësisë familjare
kanë qenë të moshës madhore dhe të aftë për punë në kohën e ndërtimit të saj, a
ka ekzistuar ndonjë marrëveshje mes këtyre dy ndërgjyqësve që vetëm njëri nga
anëtarët e bashkësisë familjare të jetë pronar i paluajtshmërisë kontestuese, duke
pasur parasysh faktin se, siç del nga shkresat e lëndës, kjo pasuri është e
regjistruar në emër të E.B. dhe se një kohë të gjatë në të ka jetuar vetëm ky
ndërgjyqës, ndërsa H.Q. me bashkëshorten e vetë është vendosur në katin e dytë
në vitin 1996-97, siç ceket në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së
parë, ndërsa ndërgjyqësit e tjerë janë vendosur në vitin 1999, ngase kur është
ndërtuar ndërtesa, gjatë kohëzgjatjes së bashkësisë familjare, në bazë të
marrëveshjes së anëtarëve të bashkësisë familjare të aftë për punë, marrëveshja e
tillë e manifestuar që ndërtimi kryhet për anëtarë të caktuar të bashkësisë
familjare, përfaqëson fakt vendimtar në pikëpamje të fitimit të pronës me anë të
ndërtimit të përbashkët për ata anëtarë të asaj bashkësie. Gjykata e shkallës së
parë është e detyruar që t’i vërtetoj edhe faktet e tjera relevante, të vlefshme për
gjykimin e drejtë të kësaj çështjeje juridike dhe të marrë vendim të ligjshëm.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Në çështjen juridike të paraqitur që të dy gjykatat e instancës ma të ultë kanë
marr qëndrim se parcela kontestuese është blerë me mjete të përbashkëta të
bashkësisë familjare të vëllezërve B. dhe H.Q me familjet e tyre, dhe se shtëpia
është ndërtuar me kontributin e përbashkët të të gjithëve, derisa kanë jetuar në
bashkësi familjare. Në bazë të nenit 326 të Ligjit mbi Martesën dhe Marrëdhëniet
Familjare paluajtshmëria kontestues paraqet pasuri e përbashkët e të gjithë
anëtarëve të bashkësisë familjare të cilët kanë marrë pjesë në fitimin e sa, dhe atë
pjesëve të pa përcaktuara edhe pse në regjistrat - librat kadastrale është regjistruar
si pronar një anëtarë i bashkësisë familjare ose anëtarët e caktuar të bashkësisë
familjare.
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Gjykata Supreme i ka prishur vendimet e gjykatave të instancave më të ulëta, nga
shkaku se, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është marrë me shkelje
thelbësore të procedurës kontestimore parashikuar nga neni 354 par. 2 pika 14 e
LPK-së, të cilat janë të natyrës absolute, për të cilin shkak doemos u dashtë të
prishet. Aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është kundërthënës me
vetveten dhe i pakuptueshëm kur në par. 1 thuhet se aprovohet kërkesëpadia e
kundër paditësve – të paditurve në tërësi si e bazuar.
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme nuk është vërtetuar t koha e saktë e
ndërtimit të ndërtesës kontestuese, cilët anëtarë të bashkësisë familjare kanë qenë
të moshës madhore dhe të aftë për punë në kohën e ndërtimit të saj, a ka ekzistuar
ndonjë marrëveshje mes këtyre dy ndërgjyqësve që vetëm njëri nga anëtarët e
bashkësisë familjare të jetë pronar i paluajtshmërisë kontestuese, duke pasur
parasysh faktin se, siç del nga shkresat e lëndës, kjo pasuri është e regjistruar në
emër të E.B. dhe se një kohë të gjatë në të ka jetuar vetëm ky ndërgjyqës, ndërsa
H.Q. me bashkëshorten e vetë është vendosur në katin e dytë në vitin 1996-97,
siç ceket në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, ndërsa
ndërgjyqësit e tjerë janë vendosur në vitin 1999, ngase kur është ndërtuar
ndërtesa, gjatë kohëzgjatjes së bashkësisë familjare, në bazë të marrëveshjes së
anëtarëve të bashkësisë familjare të aftë për punë, marrëveshja e tillë e
manifestuar që ndërtimi kryhet për anëtarë të caktuar të bashkësisë familjare,
përfaqëson fakt vendimtar në pikëpamje të fitimit të pronës me anë të ndërtimit
të përbashkët për ata anëtarë të asaj bashkësie. Gjykata e shkallës së parë është e
detyruar që t’i vërtetoj edhe faktet e tjera relevante, të vlefshme për gjykimin e
drejtë të kësaj çështjeje juridike dhe të marrë vendim të ligjshëm.
Regjimi pasuror i anëtarëve të bashkësisë familjare është caktuar me Ligjin për
Familjen dhe se këto dispozita janë të natyrës dispozitive. Ai zbatohet nëse
anëtarët e bashkësisë familjare në kontratën e tyre nuk kanë rregulluar në mënyrë
tjetër marrëdhëniet pasurore reciproke. Anëtarët të bashkësisë familjare me
kontratë mund t’i rregullojnë marrëdhëniet reciproke pasurore sipas paragrafit 1
të nenit 277 të Ligjit për Familjen .
Marrëveshja në mes të anëtarëve të bashkësisë familjare të aftë për punë, që
ndërtimi të kryhet për anëtarë të caktuar të bashkësisë familjare, përfaqëson fakt
vendimtar në pikëpamje të fitimit të pronës me anë të ndërtimit të përbashkët për
ata anëtarë të asaj bashkësie familjare.
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Rasti 84: Vërtetim i të drejtës së bashkëpronësisë në bazë të kontributit me
fitim të përbashkët Vërtetimi i të drejtës së pronësisë së përbashkët
të bashkësisë familjare dhe pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve
Përshkrimi i rastit
Paditësja pretendon se me të paditurin e parë H.B. me datë 21.12.1989, atëherë
edhe kur është kurorëzuar dhe me të njëjtin që nga kjo datë ka jetuar në bashkësi
martesore, kurse me anëtarët e tij tani të paditurit ka jetuar në bashkësi familjare
edhe atë gjerë në fillim të muajit 9-të të vitit 1996. Me bashkëshortin e saj H.B.
gjatë kësaj periode bashkëshortësie kanë lindur dy fëmijë dhe atë vajzën A.B. e
lindur më datë 25.05.1990 dhe vajzën Q.B. e lindur me datë 27.07.1991. Gjatë
kësaj kohe në bashkësi bashkëshortore me H.B. dhe në bashkësi familjare edhe
me të paditurit të tjerë me kontributin e përbashkët në vitin 1996 është ndërtuar
shtëpia dy katesh në ngastrën kadastrale nr.___ në vendin e quajtur “____” në
______, janë blerë dy troje, njëri është ku është ndërtuar kjo shtëpi e tjetri në
afërsi të këtij trualli që kufizohet me këtë truall ku është ndërtuar shtëpia. Është
blerë banesa nga R.S., në _____, me vlerë si që është theksuar në kontratë mbi
shitblerjen. Kontribut kryesor me fitimin e kësaj pasurie kanë dhënë të paditurit
të cilët kanë punuar në Zvicër dhe kanë realizuar të ardhura të mira dhe të njëjtat
i kanë dërguar në shtëpi. Anëtarët e tjerë të familjes nuk kanë bërë ndonjë fitim
të kësaj pasurie dhe nuk kanë kontribuar me mjete materiale për fitimin e kësaj
pasurie. Kurse pohojnë se paditësja ka kontribuar në punën e vet të përditshme
në fitimin e kësaj pasurie të përbashkët, me punën fizike, në ndërtimin e shtëpisë,
me ushqimin e përgatitur për mjeshtër dhe punëtor, në kujdesin ndaj anëtarëve të
familjes, në kujdesen dhe ruajtjen e fëmijëve, me ruajtjen e mjeteve materiale, të
hollave të fituara në Zvicër nga bashkëshorti etj, andaj vlera e pasurisë së
përbashkët të fituar është 60.000 DM, për banesë, për shtëpi dhe truall 300.000
DM, si dhe për një truall afër shtëpisë që gjithsej kapin shumën në vlerë prej
360.00 DM”.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, (C. nr. 3/2001 i datës 08.01.2003 )
PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditëses, dhe vërtetohet ndaj të
paditurëve se paditësja në emër të kontributit me fitim të përbashkët me të
paditurit është bashkëpronare e pjesës së gjysmës së banesës në sipërfaqe prej
69,27 m² në ____, dhe pjesës së shtëpisë përdhese me podrum dhe garazh, katin
përdhes dhe katin nën kulm, e ndërtuar për banim në anën jugore të ngastrës
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kadastrale nr.___, në vendin e quajtur “_____” përskaj rrugës publike në ___,
në vlerë të kësaj pjese prej 4,145,35€.
Obligohen të paditurit që në emër të shpërblimit të kësaj vlere të së drejtës,
paditëses në pjesën e kësaj banese dhe shtëpie si bashkëpronare me të paditurit
t’ia paguajnë paditëses shumën e të hollave prej 3,745.35€, kurse vlera prej 400€
e fituar në këtë pjesë të pasurisë së përbashkët paditëses i zbriten për vlerën e
sendeve të cilat i ka marrë nga të paditurit me rastin e shkëputjes faktike të
bashkësisë martesore dhe familjare.
Pjesa tjetër e kërkesëpadisë me të cilën kërkon paditësja që të obligohen të
paditurit që në emër te pasurisë së përbashkët të fituar nga kontributi i
përbashkët t’ia njohin të drejtën në të dhe t’ia paguajnë edhe shumën prej
36.254,65€, REFUZOHET SI E PABAZË.
Gjykata e shkallës së parë në bazë të kësaj gjendje faktike, te kjo çështje juridike
konstatoi se kontributi i paditëses në bashkësi martesore dhe familjare me të
paditurit për periodën prej 21.12.1989 e gjerë më 13.09.1996, në gjysmën e
banesës në Kamenicë dhe në shtëpinë e përshkruar më lartë është në vlerë prej
4.145,35 €, kurse nga kjo vlerë i është zbritur vlera prej 400 €, për sendet e marra
të pasurisë së përbashkët. Kështu që, me punën e saj dhe kontributin e saj si
amvise, nënë e dy fëmijëve ku ka përgatitur ushqimin e punëtorëve fizik dhe
mjeshtërve dhe ka punuar punë fizike sipas mundësive, gjatë kësaj periode të
bashkësisë martesore dhe familjare me të paditurit ka kontribuar në fitimin e
pjesëve të pasurisë së paluajtshme të përmendura në vlerë të përgjithshme prej
3.745,35 €. Meqë e njëjta ka kërkuar që ky fitim i kësaj pjese të pasurisë t’i
shpërblehet në të holla, gjykata obligoi të paditurit për pagesën e kësaj vlere të
pjesës së pasurisë paditëses në të holla.
Me rastin e caktimit të kontributit të bashkësisë martesore dhe familjare janë
marrë parasysh të gjitha rrethanat e parapara në dispozitat e nenit
326,314,318,319 dhe 320 të Ligjit të zbatuar mbi Martesën dhe Marrëdhëniet
Familjare.
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut, Ac. nr. 68/2003 i datës 06.06.2003
Gjykata e shkallës së dytë ka vlerësuar përfundimin e gjykatës së shkallës së parë
dhe ka gjetur se një përfundim i tillë është në tërësi si i bazuar dhe se për një
përfundim të tillë gjykata e shkallës së kare ka dhënë arsye të plota, të
mjaftueshme dhe bindëse të cilat i pranon edhe kjo gjykatë ndërsa një aktgjykim
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i tillë ka mbështetje në provat e shtjelluara të cilat gjenden në shkresat e lëndës.
Kështu që kjo gjykatë pajtohet në tërësi me këtë përfundim, arsyet e dhëna.
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 138/2003 i datës 17.06.2004
Gjykata Supreme e Kosovës, nuk ka pranuar, konkludimin juridik të gjykatave
të instancës më të ulët ngase aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është marrë
e shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, parashikuar nga
neni 354 par. 2 pika 14 të LPK-së dhe meqë si pasojë e zbatimit të gabuar të së
drejtës materiale, nuk është vërtetuar gjendja faktike, ndërsa aktgjykimi i
gjykatës së shkallës së dytë, është marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të
procedurës kontestimore, të parashikuara nga neni 354 par. 1 lidhur me nenin
365 par. 2 dhe 385 par. 2 të LPK-së, të dy aktgjykimet e përmendura duhet të
prishen.
Për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale nuk është vërtetuar gjendja
faktike, prandaj nuk ka kushte për ndryshimin e aktgjykimeve të gjykatave të
instancës më të ulët, ngase gjykata e shkallës së parë nuk ka vërtetuar se cilën
pasuri bashkëshortët e kanë fituar me punë gjatë bashkësisë martesore dhe a është
ajo pjesë e tyre e përbashkët në kuptim të nenit 308 të LMMF-së.
Gjykata e shkallës së parë është e detyruar që në rigjykim t’i mënjanojë të metat
e vërejtura nga kjo gjykatë. Gjykata e shkallës së par, për t’i vërtetuar rrethanat
kontestuese, në radhë të parë me provat përkatëse, në rigjykim do të vërtetoj sipas
detyrës zyrtare nëse paluajtshmëria e lartpërmendur është regjistruar ose jo në
emër të të paditurit të parë, H.B. në regjistrat publikë të evidencimit të pasurive
të paluajtshme, pastaj a e kanë fituar bashkëshortët pasurinë kontestuese gjatë
bashkësisë martesore dhe të hyrat nga kjo pasuri, meqë pasurinë e përbashkët e
përbëjnë të gjitha të drejtat reale dhe detyrimore, duke përfshirë edhe të hyrat nga
pasuria e posaçme e fituar me punën e bashkëshortëve. Pastaj, gjykata do të
vërtetoj se a është bërë shqyrtimi i trashëgimisë së babës së të paditurit të parë
apo kemi të bëjmë me ndarje fizike të kësaj paluajtshmërie dhe a mund të bëhet
fjalë për pasurinë e cila mbetet pasuri e veçantë e bashkëshortit-të paditurit të
parë, apo pasuri e cila gjatë martesës është fituar me anë të trashëgimisë, me
dhurim ose në forma të tjera të fitimit pa ngarkesë-nenit 306 i LMMF-së, duke i
vlerësuar në këtë rast deklaratat e dëshmitarëve. Gjykata e shkallës së parë duhet
të kërkojë nga eksperti i ndërtimtarisë dhe ekonomisë, të cilat kanë bërë
ekspertizën, të bëjnë plotësimin e ekspertizave të tyre, meqë eksperti i
ndërtimtarisë ka bërë llogaritjen vetëm në bazë të çmimit të materialit
ndërtimore, punës fizike dhe shpenzimeve të tjera për ndërtimin dhe aftësimin e
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shtëpisë për shfrytëzim por jo edhe çmimin e tregut të të njëjtit objekt. Po ashtu,
eksperti i ekonomisë ka bërë llogaritjen e kontributit vetëm në bazë të
konstatimeve paushallë, pa marrë dëshmi formale-juridike për çmimin e punës
dhe kontributin në ndërtimin e tij si dhe të vërtetohet nëse paditësja ka marrë ose
jo sende në vlerën e cekur në dispozitiv të aktgjykimit dhe në bazë të cilit kriter
është bërë një vlerësim i tillë dhe pas vlerësimit të këtyre provave dhe provave të
tjera eventuale, të merret një vendim i ligjshëm.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Gjykata e shkallës së parë ka vendosur për aprovimin e pjesshëm të
kërkesëpadisë duke i njohur paditëses kontributin me fitimin e pronësisë së
përbashkët me të paditurin, duke caktuar paditëses shumat në të holla në emër të
kontributit në krijimit të pronësisë së përbashkët në bashkësi. Këtë qëndrim të
gjykatës së shkallës së parë në procedurë vendosjes sipas ankesës paditëses e
pranon edhe gjykata e shkallë së dytë duke refuzuar ankesën e paditëses dhe
vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë.
Gjykata Supreme nuk e ka pranuar përfundimin e gjykatave të instancave më të
ulëta, pasi që nuk janë vërtetuar faktet me rëndësi për vendosje në këtë çështje
juridike se a kanë fituar bashkëshortë pasurinë kontestuese gjatë bashkësisë
martesore dhe të hyrat nga kjo pasuri, meqë pasurinë e përbashkët e përbëjnë të
gjitha të drejtat reale dhe detyrimore, duke përfshirë edhe të hyrat nga pasuria e
posaçme e fituar me punën e bashkëshortëve. Njëherësh sipas vlerësimit të kësaj
gjykata duhet të vërtetohet se a është bërë shqyrtimi i trashëgimisë së babës së të
paditurit të parë apo kemi të bëjmë me ndarje fizike të kësaj paluajtshmërie dhe
a mund të bëhet fjalë për pasurinë e cila mbetet pasuri e veçantë e bashkëshortit
- të paditurit të parë, apo pasuri e cila gjatë martesës është fituar me anë të
trashëgimisë, me dhurim ose në forma të tjera të fitimit pa ngarkesë-nenit 306 i
LMMF-së, duke i vlerësuar në këtë rast deklaratat e dëshmitarëve. Në këtë
çështje juridike ka qenë domosdoshme të bëhet plotësimi i ekspertizave me
ekspert ndërtimtarisë dhe ekonomisë, duke marrë dëshmi formale – juridike ku
do të vërtetohet pjesa e kontributit të paditëses
Meqenëse ekzistojnë ngjashmëri në mes të pronësisë së përbashkët të bashkësisë
familjare dhe pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve, për pronësinë e
përbashkët të bashkësisë familjare vlejnë dispozitat që rregullojnë pronësinë e
përbashkët të bashkëshortëve. Ligji nuk e përcakton kushtet për fitimin e
pronësisë së përbashkët në bashkësi familjare, përveç atyre që i kemi që kemi të
fitimi i pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve. Në bazë të nenit 277 Ligjit në
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fjalë është përcaktuar se në marrëdhëniet pasurore ndërmjet anëtarëve të
familjes, të cilat nuk janë të rregulluar me këtë ligj, zbatohen rregullat e
përgjithshme të së drejtës pasurore .
Rasti 85: Disponimi e njerit anëtarë të bashkësisë familjare me pasurine krijuar
në bashkësis familjare mungon baza
Përshkrimi i rastit:
Në këtë çështje juridike paditësit I.F. dhe A.F.1. janë fëmijët e të ndjerëve A.F.2.
dhe A.F.3., të cilët kane lidhur kontratë mbi mbajtjen e përjetshme me datën
20.04.1999, me të birin e tyre këtu të paditurin S.F. si dhënës i ushqimit. Këtë
kontratë e kanë legalizuar pranë Gjykatës Komunale në _____ Leg. nr.____, ku
lënda e kontratës paluajtshmëritë të evidentuara me nr. ____ dhe ___ sipas fletë
poseduese nr.____ ZK ______, që sipas paditësve janë blerë në bashkësinë
familjare derisa prindërit kanë qenë gjallë dhe se kryefamiljarë ka qenë i ati i tyre
dhe ka qenë regjistruar si pronarë i krejt pasurisë së paluajtshme. Kështu paditësit
pretendojnë se paluajtshmëritë që kanë qenë lëndë e kontratës mbi mbajtjen e
përjetshme paraqet pasuri e përbashkët të bashkësisë familjare dhe kontributin
më të madhe për pasurinë e blerë e ka dhënë paditës I.F. i cili ka qenë në
marrëdhënie pune në bazë të kontributit. Kërkon të vërtetohet e drejta e
bashkëpronësisë në 1/3 të pjesëve ideale të paluajtshmërive kontestuese dhe
pjesërisht të anulohet kontrata mbi mbajtjen e përjetshme”.
Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, C. nr. 872/12 datës 20.11.2012
Gjykata e shkallës së parë vlerëson se kontributi i paditësve është nga 1/3 dhe
këtë pjesë e anulon kontratën dhe se tani të ndjerët A.F.2. dhe A.F.3. pasi qe nuk
kanë mundur të disponojnë në 1/3 të pjesëve të këtyre paluajtshmërive në bazë të
kontratës mbi mbajtjen e përjetshme për shkak se paditësit dhe te paditurit kanë
pjesën e kontributit të tyre në këto pasuri.
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 483/2013 i datës 14.11.2016
Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore, duke vendosur lidhur me
ankesën e të paditurit ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë
duke vlerësuar anulimin e kontratës mbi mbajtjen e përjetshme në aspektin e
nulitetit relativ dhe absolut dhe duke vlerësuar se kërkesa e paditësve është
parashkruar në kuptim të nenit 117 al. 1 të LMD-së.
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Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Rev. nr. 21/2017 i datës 10.07.2017
Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se konkludimi juridik i gjykatave të
instancës më të ulët tani për tani nuk mund të pranohet, ngase për shkak të
shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të
gabuar të së drejtës materiale ka mbetur pa u vërtetuar gjendja faktike në mënyrë
të plotë, prandaj u deshtë që të dy aktgjykimet e gjykatës së shkallës së parë dhe
ato të shkallës së dytë të prishen dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë
në rigjykim.
Gjykata e shkallës së dytë konstaton se anulimi i pjesshëm i kontratës në mbajtjen
e përjetshme lidhur tani në mes të ndjerëve A.F.2. dhe A.F.3., në njërën anë si
marrës i ushqimit dhe këtu të paditurit S.F kundër paditësit S.F. si dhënës i
ushqimit, kërkohet për arsye se ngastrat që kanë qenë objekt i kontratës, janë
krijuar me kontributin e përbashkët familjar dhe se marrësit e ushqimit nuk kanë
mundur të disponojnë me paluajtshmëritë të cilat kanë qenë objekt i kontratës.
Gjykata e shkallës së dytë vlerëson se asnjëra nga palët kontraktuese nuk ka
kërkuar anulimin e kontratës derisa marrësit e ushqimit kanë qenë në jetë dhe se
validiteti i kontratës mund të ndryshohet me marrëveshje të palëve apo me
vendim të gjykatës. Kontratës – anulimin për shkaqe relative si dhe në aspektin
e anulimit absolut të kontratës në fjalë. Në aspektin e shkaqeve relative të
anulimit të kontratës, gjykata e shkallës së dytë vlerëson se me rastin e lidhjes së
kontratës nuk ka munguar vullneti për lidhjen e saj. Gjykata e shkalles ka
vlerësuar se paditësit kanë humbur të drejtën të kërkoj anulimin e kontratës, pasi
ka kaluar afati për anulimin e kësaj kontrate në bazë të nenit 117 al. 1 të LMDsë, pasi që kjo kontratë është lidhur më 25.11.1998, ndërsa padia është paraqitur
në gjykatë më 05.01.2004. Gjykata e shkallës së dytë njëherësh vërteton se me
asnjë provë nuk është vërtetuar kontributi i paditëseve – kundër të paditurve për
krijimin e paluajtshmërive të cilat kanë qenë objekt i kontratës.
Nga kjo del se arsyetimi i aktgjykimit të shkallës së dytë është konfuz dhe i
paqartë, përkundër faktit së kërkesëpadia e paditësve ka qenë vërtetimi i të drejtës
së pronësisë në bazë të kontributit dhe anulimi i pjesshëm i kontratës mbi
mbajtjen e përjetshme, për shkak se marrësit e ushqimit kanë disponuar me
pasurinë e cila është krijuar në bashkësitë familjare dhe me kontributin e
përbashkët të anëtarëve të bashkësisë familjare dhe se kërkesa e paditësve nuk
ka qenë anulimi i kontratës në fjalë për shkak të mungesës së vullnetit, por
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kërkesa ka qenë anulimi për shkak të kontributit të paditësve – kundër të
paditurve. Prandaj pretendimet e revizionit në këtë drejtim janë të bazuara.
Në këtë kontest kërkohet anulimi i kontratës mbi mbajtjen e përjetshme, për
shkak se objekti i kontratës kanë qenë paluajtshmëritë të cilat janë fituar në bazë
të kontributit të përbashkët të paditësve dhe se marrësit e ushqimit nuk kanë
mundë të disponojnë në bazë të kontratës në fjalë me paluajtshmëritë të cilat kanë
qenë objekt i kontratës.
Gjykata Supreme ka vlerësuar se gjykata e shkallës së parë në rigjykim duhet të
vërtetoj në mënyrë të drejtë pjesën e kontributit të paditësve – kundër të paditurve
në krijimin e pasurisë së përbashkët familjare, duke vërtetuar me prova bindëse
e veçmas duhet të vërtetoj atë se paditësi a ka prova materiale se ka kontribuar
në krijimin e kësaj pasurie, sa është kontribut i tij dhe sipas kërkesës së palës të
administroj provën me ekspertët përkatës ku do të jepet mendimi lidhur me
kontributin e paditësve-kundër paditurve me krijimin e pasurisë së përbashkët.
Veçmas duhet të vërtetohet fakti se a është realizuar ndarja e bashkësisë familjare
dhe e pasurisë në vitin 1975 dhe paditësve cila pjesë e pasurisë u ka takuar dhe a
është realizuar kjo ndarje nëse është realizuar a kanë mundur të disponojnë tani
të ndjerët A.F.2. dhe A.F.3. me këtë pasuri dhe se në këtë kontest duhet të
përfshihen edhe trashëgimtarët e tjerë të A.F.2. dhe A.F.3. Pas administrimit të
këtyre provave dhe vërtetimit të fakteve relevante gjykata e shkallës së parë e me
zbatimin e së drejtës materiale duhet të vendos lidhur me kërkesëpadinë e
paditësve - kundër paditurve si dhe kërkesën nga kundër padia.
Komente përmbledhëse të vendimeve të rastit:
Nga analiza e vendimeve të përmbledhura më sipër na rezulton se gjykata e
shkallës së parë e ka pranuar kërkesëpadinë e paditësve dhe ka vërtetuar se të
njëjtit janë bashkëpronar nga 1/3 pjesës ideale të paluajtshmërive të cilat kanë
qenë objekti i kontratës mbi mbajtjen e përjetshme e lidhur në mesë të paditurit
dhe prindërve të ndërgjyqësve e legalizuar pranë Gjykatës Komunale në _____
Leg.nr _____ të datës 20.04.1990 vetëm për pjesën prej 2/3 pjesërisht, të ngastrës
P-_____( më parë _____) Arsyetimi i gjykatës së shkallës së parë është se
ngastra P-_____( më parë _____), është blerë në vitin 1960 në kohën kur
ndërgjyqësit kanë jetuar në bashkësi familjare, me kontributin e paditësit dhe të
atit të tij tanë të ndjerë A.I i cili nuk mundur të disponojë në tërësi me kontratën
mbi mbajtjen e përjetshme .
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PËRMBLEDHJE NGA PRAKTIKA E GJYKATËS SUPREME NË
KONTESTET PRONËSORE

Gjykata e Apelit të Kosovës duke aprovuar ankesën e të paditurit S.F ka
ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë dhe ka refuzuar kërkesëpadinë paditësit
, duke vlerësuar kontratën mbi mbajtje e përjetshme në aspektin e nulitetit relativ
dhe absolut dhe duke vlerësuar se kërkesa e paditësve është parashkruar në
kuptim të nenit 117 al. 1 të LMD-së.
Gjykata Supreme si gjykatë e shkallës së tretë, në procedurën sipas mjeteve të
jashtëzakonshme nuk e ka pranuar përfundimin e gjykatës së shkallës së dytë nga
faktit së kërkesëpadia e paditësve ka qenë vërtetimi i të drejtës së pronësisë në
bazë të kontributit dhe anulimi i pjesshëm i kontratës mbi mbajtjen e përjetshme,
për shkak se marrësit e ushqimit kanë disponuar me pasurinë e cila është krijuar
në bashkësitë familjare dhe me kontributin e përbashkët të anëtarëve të
bashkësisë familjare dhe se kërkesa e paditësve nuk ka qenë anulimi i kontratës
në fjalë për shkak të mungesës së vullnetit, por kërkesa ka qenë anulimi për shkak
të kontributit të paditësve – kundër të paditurve. Prandaj në rigjykim është
kërkuar që gjykata e shkallës së parë në bazë të provave të administruara të
vërtetoj kontributin e paditësit në pronësinë e përbashkët të bashkësisë familjare.
Kur kërkesëpadia ka të bej me vërtetimi i të drejtës së pronësisë në bazë të
kontributit dhe anulimi i pjesshëm i kontratës mbi mbajtjen e përjetshme, për
shkak se marrësit e ushqimit kanë disponuar me pasurinë e cila është krijuar në
bashkësitë familjare dhe me kontributin e përbashkët të anëtarëve të bashkësisë
familjare dhe se kërkesa e paditësve nuk ka qenë anulimi i kontratës në fjalë për
shkak të mungesës së vullnetit, por kërkesa ka qenë anulimi për shkak të
kontributit të paditësve – kundër të paditurve. Gjykata duhet të vërtetoj
kontributin e paditësve në bashkësinë familjare dhe në bazeë të asaj se sa është
kontributi i tyre në këtë bashkësi në atë pjese të anuloj kontratën mbi mbajtjen e
përjetshme, me të cilën pjesë marrësi ushqimit nuk ka mundur të disponoj.
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