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                                                                                                                             Rev.nr.202/2022 

                   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga 

gjyqtarët Shukri Sylejmani, kryetar, Muhamet Rexha dhe Beshir Islami , anëtarë kolegji, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit: A. M. nga P., rr. "…", Lagjja e …, të cilin sipas 

autorizimit e përfaqësojnë Sabri Kryeziu, avokat në L., dhe Ekrem Agushi, avokat në P.,  kundër 

të paditurit H. M. nga P., rr. "…", Lagjja e V., të cilin sipas autorizimit e përfaqësojnë Selim 

Nikçi dhe Naser Peci, avokatë në P., dhe djemve të paditurit: H. M., H.M., A. M. dhe R. M. të 

gjithë nga P., dhe të paditurave N. N. "L…" të cilën sipas autorizimit e përfaqëson Mentor Neziri, 

avokat në P., dhe N. N."E. D. C.", me seli në P., të cilën sipas autorizimit e përfaqëson Shoqëria 

e Avokatëve "Sejdiu & Qerkini", sh.p.k., për vërtetim pronësie, duke vendosur sipas revizionit të 

paditësit të paraqitur për mes të autorizuarit avokat Sabri Kryeziu, avokat nga P…, kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.3704/18 datë 09.08.2021, në seancën jo 

publike, të mbajtur me datë 12 tetor 2022 merr këtë: 

 

                                                             A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

 

                     REFUZOHET i pa bazuar revizioni i paditësit A. M. nga P…, Rr. ". ..", Lagjja e V. 

i paraqitur nga i autorizuari i tij avokat Sabri Kryeziu nga Prishtina, kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.3704/18 datë 09.08.2021. 

                                                            A   r    s    y   e   t   i   m 

                  

                   Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr.1002/17, i datës 16.03.2018, është vendosur si vijon: 

 

I. REFUZOHET si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit A. M., nga P., me të cilën ka kërkuar të 

vërtetohet se paditësi është pronarë i ngastrës, nr. …, në vendin e quajtur ,,S.", me sipërfaqe 

0.51.24ha, Fleta Pos, nr. …, ZK P. në emër të H. B., sikundër që ka kërkuar të detyrohet i padituri 
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H. M., që paluajtëshmërinë e përshkruar në paragrafin një të dispozitivit të aktgjykimit, t'ia njoh 

të drejtën e pronësisë paditësit dhe të lejoj paditësin të regjistroi të drejtën e pronësisë në regjistrin 

e paluajtëshmerive. 

 

II. REFUZOHET kërkesa e paditësit me të cilën kërkon të detyrohet e paditura N. N.e ,, L." në 

P., t'ia dorëzoi në posedim dhe shfrytëzim çelësat e banesave të bllokut të banesave të ndërtuara 

në paluajtëshmërinë e përshkruar në paragrafin një të dispozitivit dhe atë : Banesat në L -B, kati 

…, me sipërfaqe, 100m2, kati …, me sipër. 93.10m2, kati …, me sipër. 93.10m2, kati i …, sipër. 

141.60m2, kati i …., sipër.93.10m2, kati i …, me sipër. 100m2. 

             Banesat C1, kati …, kati …, kati III, …, kati i …, kati ..., kati i …. Banesat C2, kati i 

…, kati II … dhe …, kati …, kati i …, kati …. Banesat C.3, …, ., kati …, kati …, kati …, kati 

…, kati …. Lokalet në bllokun e banesave L-B, përdhes nr. …, nr. …, dhe nr. …. 

Vend parkingjet në bllokune e banesave L-B 1/ …, 1/…, 1/…, 22…, 22 …, 22…, L…, L/…, 

L/…, L/…, L…, L…, L … 

Podrumet në objektin e banesave L-B, LC.., LC…, LC… 

 

 III. REFUZOHET kërkesa e paditësit me të cilën kërkon të detyrohet e paditura Ndërmarrja 

Ndërtimore E. D. C." në P., për dorëzim në posedim dhe shfrytëzim të çelsave të banesave- 

lokaleve si vijon: Banesat në Lamelen …, nr.1, 3, 4, 13, 17, 22, 28 dhe 31, Banesat në Llamellen 

…, nr. 4, 7, 15, 16 dhe 28, Banesat në Llamellen ….4, nr2, 10, 25, 28, 31 dhe 39, Banesat në 

Llamella …, nr 4, 11, 12, 14, dhe 19 

 

Lokalet në Lamella … kati përdhes 58m2, C4, përdhes 100m2. Vend parkingjet në objektin 

banesor L…, tri vend parkingje, L …, tet vend parkingje, LC.., tri vend parkingje dhe në 

L D katër vend parkingje. 

 

IV REFUZOHET  propozimi i paditësit A. M., për caktimin e masës së sigurimit, ashtu që të 

paditurit H. M., ti ndalohet të tjetërsoj, ngarkoj apo të disponon me banesat, lokalet, podrumet 

dhe parkingjet të ndërtuara në ngastrën nr. …, në vendin e quajtur ,, Senjak siç janë përshkruar 

në paragrafin dy dhe tre të dispozitivit.  

 

V.DETYROHET paditësi A. M., që të paditurit H. M. t'ia paguaj shpenzimet e procedurës në 

shumë 2.403,00€, ndërsa të paditurit NN,, L.’’ ia paguaj shpenzimet e procedurës në shumë 

742,00€, në afat prej 15 ditëve.  
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                      Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.3704/18 datë 09.08.2021 

REFUZOHET e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditësit, ndërsa VËRTETOHET aktgjykimi 

i lartë përmendur i Gjykatës Themelore në Prishtinë Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.1002/17, 

i datës 16.03.2018. 

                     Kundër aktgjykimit të sipër përmendur të gjykatës së shkallës së dytë, paditësi 

përmes të autorizuarit të tij avokat sabri Kryeziu nga P., në afat ligjor ka paraqitur revizion për 

shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedures kontestimore dhe zbatimit të gabuar të 

së drejtës materiale, me PROPOZIM që siç thuhet në këtë revizion: 

,,    I. Gjykata e  shkallës së parë – Gjykata Themelore në Prishtinë, t'ua dorëzoi të paditurëve 

nga një kopje të këtij revizioni për përgjegje në revizion, të cilët në afat prej 7 ditëve, duhet të 

japin përgjegje në revizion si dhe Prokurorisë Publike të Republikës së Kosovës në Prishtinë që 

në afat ligjor prej 30 ditëve të deklarohet për revizionin, përkatësishtë kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmerisë.  

II. Që Gjykata Themelore në Prishtinë, si gjykatë e shkallës së parë, pasi të deklarohen të 

paditurit dhe Prokurori Publik i Kosovës në Prishtinë, ose pas kalimit të afatit nga neni 219 par.2 

dhe nenit 245 par.2 të LPK-së, këtë revizion dhe përgjegjen eventuale në të së bashku me shkresat 

e lëndes C.nr. 1002/17, dhe aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë Ac.nr.3704/18 të 

dt.09.08.2021, t'ia dorëzoi Gjykatës së revizionit. 

 

II. Që Gjykata Supreme e Kosovës, si Gjykatë e revizionit, nëse gjenë se e drejta materiale është 

zbatuar gabimishtë, të nxjerrë AKTGJYKIM me të cilin: 

 

I.PRANOHET REVIZIONI i paditesit në tërësi si i BAZUAR dhe aktgjykimi i  Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë Ac.nr.3704/18, i dt.09.08.2021, dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë 

C.nr.1002/17 dt. 16.03.2018 NDRYSHOHEN ashtu që : 

 

MIRATOHET kërkespadia e paditësit A. M., nga P., VËRTETOHET se paditësi A. M. nga P., 

është pronar i ngas.kad.nr… në vendin e quajtur "Senjak" në sip.prej 0.51.31 ha. 

 

II. DETYROHET i padituri H. B.-M. që në paluajtshmerinë e përshkruar detaishtë si në par.1, 

të dispozitivit të këtij aktgjykimi, t'ia njoh të drejtën e pronësisë paditësit dhe të lejoi regjistrimin 

në regjistrat e paluajtshmërive të K.Prishtinës për ZK.P.., në emër të paditësit, të gjitha këto në 
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afat prej 15 ditëve nga dita e plotëfuqishmerisë së këtij aktgjykimi, me kërcnim të përmbarimit 

me dhunë.  

 

III.DETYROHEN: E paditura N.N. "L.-N. me seli në P.,, që paditësit t'ia dorëzoj në posedim 

dhe shfrytëzim, me dorëzimin e qelësave çelsave për: 

 

Banesat në Llamellen B: …, në sipërfaqe prej 100.00 m2, kati i II, banesen nr…, në sipërfaqe 

prej 93.10 m2, kati i V, banesa nr…, në sipërfaqe prej 93.10 m2, kati VI, banesa nr…, në sipërfaqe 

prej 141.60 m2, kati VI, banesa nr…, në sipëfaqe prej 93.10 m2, kati VIII, banesa nr…, në 

sipërfaqe prej 100.00 m2; 

 

Banesat ne Llamellen C1: kati i I, banesa nr…, në sipërfaqe prej 57.00 m2, kati i II, banesa nr…, 

në sipërfaqe prej 81.90 m2, kati i III, banesa nr…, në sipërfaqe prej 86.20 m2, kati i IV, banesa 

nr…., në sipërfaqe prej 83.70 m2, kati V, banesa nr…, në sipërfaqe prej 86.30 m2, banesa nr.., 

në sipërfaqe prej 68.10 m2, kati i VIII, banesa nr…, në sipërfaqe prej 86.20 m2; 

 

Banesat në Llamellen C2: kati i I, banesa nr…, sipërfaqe prej 84.50 m2, kati i II, banesa nr…, 

në sipërfaqe prej 82.70 m2, banesa nr…, në sipërfaqe prej 56.10 m2, kati i III, banesa nr…, në 

sipërfaqe prej 82.70 m2, kati i IV, banesa nr…, në sipërfaqe prej 84.50 m2, kati i VI, banesa nr…, 

në sipërfaqe prej 84.50 m2; 

 

Banesat në Llamellen C3: kati i I, banesa nr…, në sipërfaqe prej 101.70 m2, kati II, banesa nr…, 

në sipërfaqe prej 106.90 m2, kati i IV, banesa nr…, në sipërfaqe prej 105.80 m2, kati i V, banesa 

nr…, në sipërfaqe prej 54.00 m2, kati VI, banesa nr…, në sipërfaqe prej 54.00 m2, kati i VII, 

banesa nr…, në sipërfaqe prej 106.90 m2. 

 

Lokalet: në Llamellen B, kati përdhesë lokali nr…, në sipërfaqe prej 48.60 m2, në Llamellen C1, 

kati përdhesë lokali nr…, në sipërfaqe prej 106.60 m2, në Llamellen C2, kati përdhesë, lokali 

nr…, në sipërfaqe prej 122.00 m2. 

 

Vendparkinget: në Llamellen B, vendparkinget L/…, dhe L/..,, në Llamellen C1, vendparkinget 

L/…, L/…, L/…, L/…, dhe L/…, në Llamellen C2, vendparkinget L/…, L/…, dhe L/…, në 

Llamellen C3, vendparkinget L/.., L/.., dhe L/..; 

 



5 
 

 

Bodrumet: në Llamellen B, bodrumi L/… dhe L/.., në Llamellen C1, bodrumi L/.., L/.., L/.., L/.., 

L/.. dhe L/.., në Llamellen C2, bodrumi L/.., L/.., dhe L/.., në Llamellen C3, bordumi L/.., L/.., L/.., 

dhe L/.., 

 

E paditura N.N. "E., D. C." me seli në Prishtinë, që paditësit t'ia dorëzoj në posedim dhe 

shfrytëzim, me dorëzimin e çelsave për:  

 

Banesat në Llamellen A: kati i I, banesa nr…, banesa nr…, kati i IV, banesa nr…., kati V, banesa 

nr…, kati VI, banesa nr…, kati i VII, banesa nr…, kati i VIII, banesa nr…; 

 

Llamella E: kati përdhesë, banesa nr…, kati i I, banesa nr…, kati i II, banesa nr…, kati i III, 

banesa nr…., kati i V, banesa nr…;  

 

Llamella C/4: kati i I, banesa nr…, kati i II, banesa nr…, kati i V, banesa nr…,kati i VI, banesa 

nr…, kati i VII, banesa nr…, kati i VIII, banesa nr…;  

Llamella D: kati i II, banesa nr…, kati i IV, banesa nr…, banesa nr…, kati i V, banesa nr…, kati 

i VII, banesa nr…; 

 

Lokalet: në Llamellen A, kati përdhes lokali me sipërfaqe prej 58 m2, në C/4, kati përdhesë 

lokali me sipërfaqe prej … m2, 

Vendparkinget: në Llamellen …, tri (3) vendparkinge, në Llamellen E, tetë (8) vendparkinge, në 

Llamellen C/.., tri (3) vendparkinge, në Llamellen …, katër (4) vendparkinge; 

 

DETYROHET i padituri H. M. nga P., që banesat, lokalet, bodrumet dhe vendparkinget, që i ka 

marrë në posedim dhe shfrytëzim nga e paditura e pare N.N "L. –N." dhe e paditura e dytë N.N 

"E. D. C.", t'ia dorëzoj në shfrytëzim dhe posedim paditësit, e nëse kjo nuk është e mundur për 

shkak të tjetërsimit personave të tretë, atëherë t'ia kompenzoj kundërvleren e shprehur në para, 

me çmimin e vlerësuar nga eksperti gjyqësor në kohën e nxjerrjes së aktgjykimit, me kamatë 

vjetore në lartësi prej 4.5 %, nga data e ushtrimit të padisë dt. 01.06.2011 e deri në pagesen 

definitive, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore aq sa do të llogariten sipas listes 

përfundimtare, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e plotëfuqishmerisë së këtij 

aktgjykimi, me kërcnim të përmbarimit me dhunë 

 

Ose 
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IV. VERTETOHET se paditesi A. M. nga P. banues në rr. "…" është pronar i paluajtshmerisë, 

parc.kad.nr…, në vendin e quajtur "Senjak", në sipërfaqe të përgjithshme prej 0.51,31 ha, e 

regjistruar në Fleten Poseduese nr… në ZK. P., në pjesen ideale të 1/3, mbi bazen e tashegimisë 

ligjore të rendit të parë të trashëgimisë sipas të drejtës së përfaqesimit nga ana e babës pas 

vdekjes së të ndjerit H. B.-M. ish nga P.. 

 

V.DETYROHET i padituri H. B.-M. që në paluajtshmërinë e përshkruar detaishtë si në par.IV, 

të dispozitivit të këtij aktgjykimi, t'ia njoh të drejtën e pronësisë paditësit dhe lejoi regjistrimin 

në regjistrat e paluajtshmerive të K.Prishtinës për ZK.Prishtinë, në pjesen ideale të 1/3, të gjitha 

këto në afatë prej 15 ditëve nga dita e plotëfuqishmerisë së këtij aktgjykimi, me kërcnim të 

përmbarimit me dhunë. 

 

VI.DETYROHEN të paditurit N.N. “L. –N.” me seli në P., që paditësit t'ia dorëzoj në posedim 

dhe shfrytëzim, me dorëzimin e çelsave për 1/3: Banesat në Llamellen B: kati i I, banesen nr…, 

në sipërfaqe prej 100.00 m2, kati i II, banesen nr…, në sipërfaqe prej 93.10 m2, kati i V, banesa 

nr…, në sipërfaqe prej 93.10 m2, kati VI, banesa nr…, në sipërfaqe prej 141.60 m2, kati VI, 

banesa nr…, në sipëfaqe prej 93.10 m2, kati VIII, banesa nr…., në sipërfaqe prej 100.00 m2; 

Banesat ne Llamellen C1: kati i I, banesa nr…, në sipërfaqe prej 57.00 m2, kati i II, banesa nr…, 

në sipërfaqe prej 81.90 m2, kati i III, banesa nr…, në sipërfaqe prej 86.20 m2, kati i IV, banesa 

nr…, në sipërfaqe prej 83.70 m2, kati V, banesa nr…, në sipërfaqe prej 86.30 m2, banesa nr…, 

në sipërfaqe prej 68.10 m2, kati i VIII, banesa nr…, në sipërfaqe prej 86.20 m2; Banesat në 

Llamellen C2 : kati i I, banesa nr…, në sipërfaqe prej 84.50 m2, kati i II, banesa nr.., në sipërfaqe 

prej 82.70 m2, banesa nr…, në sipërfaqe prej 56.10 m2, kati i III, banesa nr…, në sipërfaqe prej 

82.70 m2, kati i IV, banesa nr…, në sipërfaqe prej 84.50 m2, kati i VI, banesa nr…, në sipërfaqe 

prej 84.50 m2; Banesat në Llamellen C3: kati i I, banesa nr…., në sipërfaqe prej 101.70 m2, kati 

II, banesa nr…, në sipërfaqe prej 106.90 m2, kati i IV, banesa nr…, në sipërfaqe prej 105.80 m2, 

kati i V, banesa nr…, në sipërfaqe prej 54.00 m2, kati VI, banesa nr…, në sipërfaqe prej 54.00 

m2, kati i VII, banesa nr…, në sipërfaqe prej 106.90 m2. prej 48.60 m2, 

 

Lokalet: në Llamellen B, kati përdhesë lokali nr…, në sipërfaqe në Llamellen C1, kati përdhesë 

lokali nr…, në sipërfaqe prej 106.60 m2, në Llamellen C2, kati përdhesë, lokali nr…, në sipërfaqe 

prej 122.00 m2.  
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Vendparkingjet: në Llamellen B, vendparkinget L/…, dhe L/.., në C1, vendparkinget L/…, L/22…, 

L/22…, L/22…, dhe L/…, në Llamellen C.., vendparkinget L/…; L/.., L/.., dhe L/.., në Llamellen 

C…, bodrumi L/).L/.., L/.. dhe L/.., 

 

Bodrumet: në Llamellen B, bodrumi L/.. dhe L/.., në Llamellen C1, bodrumi L/.., L/.., L/.., L/.., 

L/.. dhe L/.., në Llamellen C2, bodrumi L/…, L/…, dhe L/…, C3, bordumi L/.., L/…, L/…, dhe 

L/…,  

 

I padituri N.N.,, E. D. C.’’, me seli në P…, që paditësit t’ia dorëzojë në posedim dhe shfrytëzim, 

me dorëzimin e çelësave  për 1/3: 

 

Banesat në Llamellen A: kati i I, banesa nr…, banesa nr…, kati i IV, banesa -nr…, kati V, banesa 

nr…, kati VI, banesa nr…, kati i VII, banesa nr…, kati i VIII, banesa nr…; 

Llamella E: kati përdhesë, banesa nr…, kati i I, banesa nr…, kati i II, banesa nr…, kati i III, 

banesa nr. …, kati i V, banesa nr…; 

 

Llamella C/4: kati i banesa nr…, kati i II, banesa nr…, kati i V, banesa nr…, kati i VI, banesa 

nr…, kati i VII, banesa nr…, kati i VIII, banesa nr…;  

 

Llamella D: kati i II, banesa nr…, kati i IV, banesa nr…, banesa nr…, kati i V, banesa nr…, kati 

i VII, banesa nr. ..; 

 

Lokalet: në Llamellen A, kati përdhes lokali me sipërfaqe prej 58 m2, në Llamellen C/…, kati 

përdhesë lokali me sipërfaqe prej … m2, 

 

Vendparkinget: në Llamellen …, tri (3) vendparkinge, në Llamellen …, tetë (8) vendparkinge, në 

Llamellen C/…, tri (3) vendparkinge, në Llamellen …, katër (4) vendparkinge; 

 

DETYROHET i padituri H. M. nga P., që 1/3 e banesave, lokaleve, bodrumeve dhe 

vendparkingeve, që i ka marrë në posedim dhe shfrytëzim nga e paditura e parë N.N “L.-N.” dhe 

e paditura e dytë N.N "E. D. C.", t'ia dorëzoj në shfrytëzim dhe posedim paditësit, e nëse kjo nuk 

është e mundur për shkak të tjetërsimit personave të tretë, atëherë t'ia kompenzoj kundërvleren e 

shprehur në para, me çmimin e vlerësuar nga eksperti gjyqësor në kohen e nxjerrjes së 

aktgjykimit, me kamatë vjetore në lartësin prej 4.5 %, nga data e ushtrimit të padisë dt.01.06.2011 
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e deri në pagesen definitive, si dhe shpenzimet e procedures kontestimore aq sa do të llogariten 

sipas listes përfundimtare, të gjitha këto në afatë prej 15 ditëve nga dita e plotëfuqishmerisë së 

këtij aktgjykimi, me kërcnim të përmbarimit me dhunë. 

Ose: 

VII.Në bazë të nenit 224 par.2 të LPK-së, nëse gjen se e drejta materiale gabimisht ëshë aplikuar 

apo gjen se ka shkelje të rregullave procedurale, gjendja faktike nuk është vërtetuar plotësisht, 

për këtë arsye nuk ekzistojn kushtet për ndryshimin e aktgjykimit, atëherë të nxjerrë 

AKTVENDIM me të cilin: APROVOHET revizioni i paditësit, kurse aktgjykimet e gjykatave të 

shkallës së parë C.nr.1002/17 i dt.16.03.2018 dhe aktgjykimi i gjykatës së shkalles së dytë 

Ac.nr.3704/18 i dt.09.08.2021 ANULOHEN në tërësi dhe çështja i kthehet për rigjykim gjykatës 

së shkallës së parë.  ’’ 

 

                    Në përgjigje të revizionit të paditësit, i padituri i parë përmes të autorizuarit të tij 

Naser Peci, avokat nga P.., ka kontestuar në tërësi të gjitha thëniet, pretendimet dhe propozimet 

e paditësit të paraqitura në revizion, me propozim që revizioni i paditësit të refuzohet si i pa 

bazuar. 

 

                  Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion sipas 

pretendimeve të revizionit dhe sipas nenit 215 të Ligjit për Procedurë Kontestimore (LPK ), 

revizionin, përgjigjen në revizion si dhe shkresat e lëndës dhe gjeti se: 

 

                 Revizioni i paditësit i paraqitur për mes të autorizuarit të tij është i pa bazuar. 

    

                 Në procedurën e zhvilluar në gjykatën e shkallës së parë, gjykata e shkallës së parë  

nga theksimet e palëve ndërgjyqësve, ka konstatuar se ndërmjet paditësit dhe të paditurit të parë 

nuk është kontestuese, se paditësi është trashëgimtarë ligjor i paraardhësit të tij A. B., dhe ka 

legjitimitetin aktivë në këtë çështje juridike. Gjykata, bazuar në provat e nxjerrura lidhur me 

vërtetimin e gjendjes faktike konstaton se paraardhësi i paditësit, A. M., lindur në vitin …, i 

padituri H. M. i lindur në vitin …. dhe H. M. e lindur në vitin … janë trashëgimtarë ligjor të 

paraardhësit të tyre H. M. i cili ka vdekur në vitin …,  se pas vdekjes së H. M., të njëjtit ( A. M. 

dhe i padituri H. M. dhe motra e tyre H.) janë shpallur si trashëgimtar ligjor secili për 1/3 të pjesës 

ideale të pasurisë trashëgimore,  se ngastra kontestuese që sipas kadastrit përshkrues ka pas 

numrin …, në vendin e quajtur,, Senjak", tani me numrin …, me sipërfaqe 0.51, 31ha, nuk ka 
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qenë e përfshirë në masën e pasurisë trashëgimore të trashëgimlënësit H. B.,  se i padituri H. M. 

e ka pasur në posedim ngastrën kontestuese prej vitit 1964 kur është bërë ndarja fizike e 

patundshmërisë në mes të babait të paditësit A.B.,  motrës H., dhe të paditurit H. sipas aktvedimit 

gjyqësor për ndarje fizike e deri në vitin 2006 kur me të paditurin e dytë dhe të tretë ka lidhur 

kontratë për bashkinvestim për ndërtim të përbashkët të kompleksit të banesave dhe të lokaleve 

afariste në ngastrën kontestuese. I padituri H. ngastrën kontestuese e kishte regjistruar në pronësi 

të tij në vitin 2004 sipas aktvendimit të DKGJ të Prishtinës N.nr.952/1681 datë 15.03.2004 por 

që më vonë është bërë çregjistrimi i tij si pronar i kësaj ngastre katastrale. 

                   

                    Pas ndarjes fizike të patundshmërisë sipas aktvendimit të Gjykatës Komunale në 

prishtinë ND.nr.859/1963 datë 12.02.1964, atëherë propozuesi A., në vitin 1964 në të njëjtën 

gjykatë paraqet një padi e cila evidentohet në lëndën me numër C. nr. 758/64 me objekt kontesti-

përmbushje të kontratës, me të cilën ka kërkuar nga i padituri H., që t’ia dorëzoj në posedim 

2.75.00 ha tokë dhe 20.500 dinarë të atëhershëm, por  këtë padi i njëjti e ka tërhequr në 

procedverbalin e seancës gjyqësore të mbajtur më datën 24.12.1965, e në të cilën padi fare nuk 

figuron shprehimisht kërkesa e paditësit A., edhe për ngastrën kontestuese. A., B., më tutje derisa 

ka ndërruar jetë, kundër të paditurit H., nuk ka paraqitur asnj lloj padie për kontestimin e ndarjes 

fizike sipas aktvendimit gjyqësor të lartë përmendur, ndërsa në vitin 2011, i biri i të ndjerit A.-

këtu paditësi A. M., paraqet padi në Gjykatën Komunale në Prishtinë me të cilën kërkon që të 

vërtetohet e drejta e pronësisë së tij në bazë të trashëgimit, në ngastrën kontestuese dhe të 

detyrohen të paditurit që objektet banesore të ndërtuara në këtë ngastër paditësit t’ia dorëzojnë 

në posedim dhe shfrytëzim të lirë. 

 

 

                 Gjykata e shkallës së parë pasi ka konstatuar si jo kontestuese faktet e cekura më lartë 

nuk u lëshua në vlerësimin e provave për vërtetimin e fakteve të pakontestuara, si: Aktvendimin 

e Këshillit Popullor të Qytetit të Prishtinës, nr. …, dt. 05.04.1954, kërkesa e H. M., drejtuar 

Këshillit Popullor, dt. 22.01.1954, Procesverbali dhe vendimi dt. 05.12.1947, nr. …, aktvendimi 

T.nr. 199/ 63, dt. 03.12.1963, aktvendimi T nr.333/09, dt. 02.07.2009 dhe kontratën për ndërtim 

të përbashkët të nënshkruar ndërmjet të paditurve të vërtetuar në këtë gjykatë, Vr…/2006, dt. 

22.05.2006, që gjendet në shkresa të lëndës C. nr. 846/ 11 dhe dëshmitë e dëshmitarëve H. Z., M. 

L., sa i përket vërtetimit të faktit se në posedim të ngastrës kontestuese ka qenë H. M. 
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                   Si fakt kontestues gjykata e shkallës së parë ka gjetur çështjen e ekzistimit 

(mosekzistimit) të marrëveshjes për ndarje të pasurisë sipas traditave zakonore, dhe çështjen e 

posedimit me mirëbesim të ngastrës kontestuese nr. …, nga ana e të paditurit H. M. Në këtë 

kontekst,  Gjykata e shkallës së parë nuk ka pranuar propozimin e paditësit për dëgjimin e 

dëshmitarit J. S., ndërsa ka pranuar prapësimin e të paditurit të parë lidhur me raportet e hasmërisë 

që ka i padituri i parë, me dëshmitarin e propozuar djali i të cilit është shpallur fajtor me aktgjykim 

penal P nr.444/04, të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, dt. 21.10.2004, rrethanë kjo që ka vënë në 

dyshim paanshmërinë e dëshmisë së dëshmitarit J. S. 

 

               Gjykata, me dëshminë e dëshmitares H. S., lidhur me dëshminë e dëshmitarit I. M., 

paditësit në cilësinë e palës, e këto dëshmi lidhur me aktvendimin, T. nr. 199/63, dt. 03.12.1963, 

ka vërtetuar faktin se, pas vdekjes së H. M., më 24.11.1958, paraardhësi i paditësit - babai i tij A. 

M., i padituri H. M., dhe H. M.- S., në prezencën e A. M., dhe I. S., kanë negocuar ndarjen fizike 

të pasurisë së përbashkët sipas traditave zakonore të kohës, ashtu që sipas bisedimeve 

paraardhësit të paditësit i ka takuar ngastra kontestuese në vendin e quajtur ,, Senjak", në emër të 

shpenzimeve të martesës, kjo sepse në kohën e ndarjes A., ka qenë i pa martuar. Kjo marrëveshje 

për ndarjen e pasurisë duket se nuk është respektuar nga A., dhe H. Po ashtu është vërtetuar fakti 

se pas ndarjes fizike sipas traditave ngastrën kontestuese e ka punuar për tri vite A. Në këtë pjesë 

të dëshmisë së dëshmitarëve gjykata ua dha besimin sepse e njëjta përputhet njëra me tjetrën, 

sikundër edhe me ekspertizën e ekspertëve të gjeodezisë A. A., dhe Q. H., se ngastra kadastrale 

…, në vendin e quajtur …, Senjak" para marrjes së aktvendimit, Nd. …, ka qenë e regjistruar në 

fletë posedimin nr. … KK Prishtinë, në emër të A. H. M., nga P., rr. ‘ … “ nr. …. Se si është 

regjistruar kjo ngastër dhe sipas cilës bazë në emër të A. M., nuk ka shënime. Gjykata, besimin 

në këtë pjesë të dëshmisë që ua dha dëshmitarëve e bazon në faktin se dëshmia e H. S., motrës së 

të paditurit të parë është dëshmi e dëshmitares së drejtpërdrejtë, të ngjarjes pas vdekjes së babait 

të saj H., dhe se e njëjta nuk ka pasur ndonjë shkas për të dëshmuar njëanshëm, për faktin se e 

njëjta pjesën e vetë të pasurisë trashëgimore ua ka bartë vëllezërve të saj në pjesë të barabarta. 

Gjykata po ashtu nga dëshmia e këtyre dëshmitarëve ka vërtetuar rrethanën se për shkak të kësaj 

ngastre kontestuese, A. me H.,kanë pasur raporte të çrregulluara. Gjykata për pjesën tjetër të 

dëshmisë së dëshmitares H. S., nuk ia dha besimin se gjoja H., me forcë ka hyrë në posedim të 

ngastrës kontestuese, se e njëjta asnjëherë nuk ka qenë në gjykatë, pastaj se nuk dinë për 

aktvendimin e trashëgimisë, sikundër për aktvendimin për ndarje fizike, Nd. …, sepse kjo 

rrethanë është vërtetuar nga procesverbali i Gjykatës Komunale të Prishtinës, Nd. …, dt. .1964, 

ku e ka vendosur shenjën e gishtit në vend të nënshkrimit, ndërsa sa i përket hyrjes me forcë në 
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posedim të paluajtëshmerisë kontestuese nga H., e njëjta dëshmitare nuk ka përshkruar mënyrën 

e hyrjes me forcë. 

 

                  Gjykata ka vlerësuar edhe dëshminë e dëshmitarit H. M., në pjesën sa i përket 

zhvillimit të procedurës gjyqësore për ndarje fizike, në të cilën kanë qenë prezentë, ai, A., i ndjerë 

dhe motra H., si dhe dëshmitari A. M., ku në vend ka dal gjeodeti dhe gjyqtari, kjo pjesë e 

dëshmisë është plotësisht e besueshme sepse kjo vërtetohet me procesverbalin e hartuar nga 

gjykata dhe me aktvendimin Nd. 859/63. 

 

                Gjykata, me aktvendimin T. nr. 199/63, dt. 03.12.1963, të Gjykatës Komunale në 

Prishtinë për shqyrtimin e masës së pasurisë trashëgimore, ka vërtetuar faktin, se masa e pasurisë 

trashëgimore të trashëgimlënësit H. M., nga P., është e përbërë prej ngastrës kadastrale nr. .., 

vendi i quajtur ,, …", arë e klasës së katërt, me sipërfaqe 1ha e 79ari, ngastra kadastrale nr. …, 

vendi i quajtur Lallovinë", me sipërfaqe prej 75ari e cila pasuri është e regjistruar në flet 

posedimin, nr. …, P., jashtë qytetit siq është theksuar në dispozitiv të aktvendimit, ndërsa në qytet 

shtëpia në rrugen e ,,.." nr. …, me material të dobët, e cila përbëhet prej dy dhomave, kuzhinës, 

shtallës dhe depos për kashtë dhe e gjithë kjo masë e pasurisë trashëgimore është vlerësuar në 

vlerën e atëhershme 500.000 dinarësh. 

 

             Gjykata me aktvendimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, Nd. 859/63 të datës 

12.02.1964 dhe procesverbalin e të njëtës datë të përpiluar në seancën që i paraprin marrjes së 

këtij aktvendimi, ka vërtetuar faktin se në Gjykatën Komunale në Prishtinë është iniciuar 

procedura nga A.M., dhe H. M., për ndarjen fizike. Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit 

kryesor për dt. 12.02.1964, ku është përpiluar procesverbali në gjuhën serbe edhe pse palët në 

procedurë kanë qenë shqiptarë, sikundër që gjyqtari ka qenë shqiptar dhe në faqen e dytë të 

procesverbalit është marrë aktvendim për kryerjen e ndarjes fizike në pajtim me aktvendimin T. 

nr. 199/63, dt. 03.12.1963. Në procesverbal është shënuar deklarata e H., me të cilën e njëjta ka 

hequr dorë nga pjesa trashëgimore që e ka fituar me aktvendim të trashëgimisë në dobi të 

vëllezërve A. dhe H.  Në faqen katër të këtij procesverbali janë shënuar ngastra …, vendi i 

quajtur,, Llallovin "arë me sipërfaqe 75 ari dhe ngastra nr. …, ku ky numër është fshirë me disa 

vija të lapsit kimik, pastaj është shënuar vendi i quajtur Senjak" me sipërfaqe 50 ari i takon H. 

Procesverbalin në fjalë e kanë nënshkruar A. B., H. H. M., dhe e ka vënë gishtin e vet edhe H. 

M.  
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                 Në aktvendim Nd. 859/63 dt. 12.02.1964, të Gjykatës së atëhershme Komunale në 

Prishtinë në pjesën e dispozitivit janë caktuar pjesët e pasurisë së ndarë, ashtu që në pikën një të 

dispozitivit, ,,aprovohet propozimi i propozuesve A. B. dhe H. dhe bëhet ndarja fizike e 

paluajtshmerive të përshkruara në aktvendimin e trashëgimisë, T.nr.199/63, dt. 03.12.1963 të 

aktvendimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë,  si vijon :   në pikën e dytë të dispozitivit, 

propozuesit A. B., i ka takuar pjesa e ngastrës kadastrale nr. …, sipas matjeve të vitit 1947 ose 

ngastra kadastrale nr. …, sipas matjeve të vitit 1960, me sipërfaqe 89m2, që shkruar si troll për 

ndërtim, ngastra nr. …, në vendin e quajtur ,, Dragodan "arë e klasës së …, me sipërfaqe 1.70ha, 

sipas kadastrit përshkrues e cila i takon Komunës Kadastrale në O…, dhe është e shënuar me 

ngastër katastrale nr. … ". Në pikën tre të dispozitivit është shënuar se ,,propozuesja H., për vete 

nuk merrë asgjë dhe ua lënë vëllezërve të ndajnë tërë paluajtëshmerinë e përshkruar në 

aktvendimin e trashëgimisë”.  Në pikën katër, ,, kundër propozuesit H. B., i takon pjesa e ngastrës 

…, sipas matjes së vitit 1947 ose ngastra nr. …, sipas matjes së vitit 1960 prej 281m2 dhe ngastra 

numër …, vendi i quajtur,, Senjak", me sipërfaqe 50 ari e cila paluajtëshmëri është e regjistruar 

në fletë posedimin nr. …“, dhe në pikën e pestë është vendosur për shpenzime të procedurës në 

shumë 4.400 dinarë të cilat bien në barrë propozuesit A., dhe kundër propozuesit H., por për 

shkak se kundër propozuesi H., më parë i ka paguar këto shpenzime, propozuesi A., është i 

obliguar që kundër propozuesit H., t'ia kthej shumën 2.200 dinarë për shpenzime në afat prej 15 

ditësh'’. 

 

                   Po ashtu edhe në arsyetim të aktvendimit në fjalë, gjykata është thirrur në pasurinë e 

përshkruar në aktvendimin e trashëgimisë, në daljen e gjykatës në vendshiqim me ekspertin e 

gjeodezisë S. A., zyrtarë në kadastrën e Prishtinës dhe të njëjtit gjykata ia ka falur besimin në 

tërësi. 

 

                  Gjykata e shkallës së parë pasi në detale e vështroi aktvendimin Nd. 859/63 i cili 

aktvendim, është i përpiluar në gjuhën serbe, ndërsa nuk është i përkthyer në gjuhën shqipe, gjeti 

se i njëjti është pajisur me klauzolë të plotfuqishmërisë më dt. 12. 03.1964. 

 

                 Gjykata me ekspertizën e ekspertëve të gjeodezisë A.A., Q. H., dhe I. M. dt. 

19.12.2011 dhe mendimin e A. A., dhe Q. H., në seancën e dt. 28.12.2011, ka vërtetuar faktin e 

pa kontestuar ndërmjet palëve ndërgjyqëse se ngastra kadastrale kontestuese për të cilën është 

ushtruar kontesti, nr. …, në vendin e quajtur Senjak", me sipërfaqe sipas kadastrit përshkrues prej 

50.00 ari nuk është përfshirë në pasurinë trashëgimore të trashëgimlënësit paraardhësit të paditësit 
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dhe të paditurit të parë H. I. M., në aktvendimin T. nr. 199/63, në të cilin aktvendim si 

trashëgimtarë ligjor janë shpallur fëmijët e tij A., H. dhe H., secili nga 1/3 pjesë ideale e pasurisë 

trashëgimore. Sipas ekspertëve të gjeodezisë të cilët mendimin dhe raportin me shkrim e kanë 

bazuar në të dhënat kadastrale dhe në aktvendimet e Gjykatës Komunale në Prishtinë të njëjtit si 

trashëgimtarë ligjor nuk regjistrohen në operatin kadastral, por të njëjtit kanë iniciuar procedurën 

për ndarjen fizike të pasurisë së paluajtëshme të përshkruar në Aktvendimin e trashëgimisë, T. 

nr. 199/83. Gjithnji sipas ekspertëve me rastin e ndarjes fizike H., ka hequr dorë nga pjesa e saj 

e trashëgimisë sipas ligjit në dobi të vëllezërve A. dhe H.  

 

                Ekspertët me raportin e tyre duke u bazuar në të dhënat kadastrale, me rastin e 

identifikimit të secilës pjesë të pasurisë trashëgimore të trashëgimlënësit, H. I. M., kanë 

konkluduar se ngastra kontestuese për të cilën është iniciuar kontesti nr. 1/96, sipas kadastrit 

përshkrues, asnjëherë nuk ka qenë e regjistruar në fletën e posedimit nr. . ngastrat e të cilës janë 

ndarë me këtë aktvendim, por në këtë fletë posedimi ka qenë e regjistruar ngastra kadastrale, nr. 

…, në vendin e quajtur ,,Lallovin “, me sipërfaqe 75 .00 ari e cila ka qenë edhe në masën e 

pasurisë trashëgimore. 

 

                 Ngastra kontestuese nr. …, sipas, kadastrit përshkrues ose tani, me nr. …, me matje të 

vitit 1960, ku kjo ngastër sipas planit dhe skicës …, vendi i quajtur Senjak", me sipërfaqe 

0.51.31ha, sipas fletës së posedimit …, të asaj kohe KK Prishtinë, evidentohej në emër të A. H. 

M., nga P…, rr. ,,…" nr. …. Ekspertet këtë mendim e kanë bazuar në fletën e posedimit që gjendet 

në arkiv kadastral. Ekspertet kanë vlerësuar se është bërë gabim teknik, me rastin e përfshirjes së 

kësaj ngastre kadastrale në procedurën jo kontestimore gjatë ndarjes fizike sipas propozimit të 

propozuesve A. dhe H., në aktvendimin Nd. 859/63, dt. 12.02.1964, ashtu që në vend të shënimit 

të ngastrës kadastrale, nr. …, në vendin e quajtur ,, Lallovin", me sipërfaqe 75.00 ari e regjistruar 

në flet posedimin nr. …, është shënuar ngastra kontestuese nr. …, në vendin e quajtur ,, Senjak", 

me sipërfaqe 51.31 ari e cila nuk ka qenë e regjistruar në fletë posedimin nr. …, KK P. Ekspertet 

kanë konstatuar në bazë të dokumentacionit se në vitin 1970 është tentuar të bëhen ndërrime në 

operatin kadastral në emër të paditurit H. H. M., por ky regjistrim është tentuar të bëhet pa 

mbulesë juridike. Ky tentim për ndërrim në operatin kadastral është bërë përsëri në vitin 1980 

duke pasur për bazë aktvendimin Nd. 859/63 në regjistrin e ndërrimeve, nr. …, si pronarë i vjetër, 

paraqitet tani H. M., i cili kishte vdekur në vitin …, dhe nga ky në gjendje të re regjistrohet H. H. 

M., nga P. Shfrytëzohet ky moment dhe lëshohet një ekstrakt i fletës së posedimit, nr… KK P., 

për ngastrën kadastrale nr. …., vendi i quajtur ,, Llallovinë me sipërfaqe 89.23 ha dhe në te është 
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përfshirë edhe ngastra, nr. …, në vendin e quajtur Senjak" me sipërfaqe 51.31 ari e tëra kjo në 

emër të paditurit H. H. M. Ekspertët e gjeodezisë e kanë ngritur edhe çështjen e parregullsisë sa 

i përket ngastrës kontestuese …, plani dhe skica nr. …, në vendin e quajtur ,, Senjak me kulturë 

arë, klasa e parë, me sipërfaqe 51.31ari e cila kthehet në fletë posedimin nr. …, që është sjell nga 

dokumentacioni në origjinal i cili gjendet në Krushevc të Serbisë e që është përputhur me 

shënimet në programin burimor në Drejtoratin për Kadastër të Komunës së Prishtinës dhe në bazë 

të aktvendimit, nr. …, dt. 05.03.2004 të këtij Drejtorati është bërë ndërrimi në operatin kadastral 

duke marrë për bazë aktvendimin, Nd. 859/63, dt. 12.02.1964 për regjistrim në emër të paditurit 

H. H. M. 

 

                 Ekspertet decidivisht janë përgjigjur, në seancën e dt. 28.12.2011 në pyetjen e të 

autorizuarit të paditurit të parë avokatit Selim Nikqi se ngastra nr. …, në vendin e quajtur,, 

Senjak", a është e njëjta ngastër, me nr. …, në vendin e quajtur,, Senjak me sipërfaqe … ari, duke 

u përgjigjur se kemi të bëjmë, me të njëjtën ngastër.  

                 

               Gjykata, me aktvendimin e formës së prerë Nd. 859/63, dt. 12.02.1964, të Gjykatës 

Komunale në Prishtinë ndërsa i pajisur me klauzolë të plotfuqishmërisë më dt. 12.03.1964, ka 

vërtetuar faktin se të paditurit H. M., ngastra nr…, në vendin e quajtur ,, Senjak " me sipërfaqe 

51/31 ari, i është ndarë dhe se kjo ngastër nga bashkëpronësia që iu ka takuar trashëgimtarëve 

ligjor në momentin e vdekjes së të ndjerit H., M., A., H., dhe H. ) ajo është shndërruar në pronësi 

individuale të H. M. Nisur nga kjo rrethanë gjykata vlerëson se i padituri H. M., në bazë të 

aktvendimit në fjalë ka qenë posedues i ligjshëm, nga momenti kur i njëjti ka hyrë në posedim të 

saj në mënyrë të vazhdueshme e deri në momentin kur ka krijuar kontratën për bashkinvestim të 

përbashkët me të paditurin e dytë dhe të tretë për ndërtim të përbashkët të objektit kolektiv 

banesor dhe afarist. 

 

                Gjykata e shkallës së parë nuk është lëshuar në vlerësimin e provave mbi bazën e të 

cilave është marrë aktvendimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë Nd. 859/63, që është bërë i 

formës së prerë më dt. 12.03.1964, për faktin se asnjë gjykatë në asnjë instancë nuk ka autorizim 

ligjor të bëjë vlerësimin e provave mbi bazën e të cilave një vendim gjyqësor është bërë i formës 

së prerë, kjo për faktin se paraardhësi i paditësit, në kuptim të dispozitave të Ligjit të Procedurës 

Kontestimore ka pasur mundësi të përdor mjete të jashtëzakonshme juridike kundër një vendimi 

të tillë të formës së prerë. E drejta në ushtrimin e këtyre mjeteve ka qenë thjesht e drejtë personale 

e paraardhësit të paditësit. 
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                Gjykata e shkallës së parë vlerëson se paditësit A. M., i mungon baza juridike për të 

kërkuar fitimin e drejtës së pronësisë nga baza juridike e trashëgimisë, për faktin se sipas ndarjes 

fizike me aktvendimin e sipër cekur i padituri i parë H. M., është bërë pronarë individual dhe për 

këtë arsye është refuzuar kërkesëpadia e paditësit si në dispozitiv. E njëjta gjykatë, ka refuzuar 

edhe kërkesën e paditësit kundër të paditurit të dytë dhe të tretë kjo për faktin se të paditurit e 

dytë dhe të tretë, kanë hyrë në një marrëdhënie juridike të kontratës e cila kontratë është punë 

juridike e vlefshme me të paditurin e parë i cili ka pasur autorizimin ligjor për të disponuar me 

pronën lëndore në kuptim të nenit 3 të LMTHPJ, sepse kjo e drejtë të disponimit  buron nga 

aktvendimi Nd. 859/63, dhe se sipas kontratës i padituri i dytë dhe i padituri i tretë, kanë për 

detyrë që të paditurit të parë t'ia dorëzojnë banesat, lokalet dhe garazhet sipas kontratës, ndërsa 

kërkesa e paditësit kundër të paditurit të dytë dhe të tretë e cila kërkesë ka qenë e varur nga 

kërkesa e parë ndaj të paditurit të parë nuk është vërtetuar si e bazuar kështu që edhe e njëjta mbi 

këtë bazë është refuzuar. Gjykata ka refuzuar edhe propozimin e paditësit për caktimin e masës 

së sigurimit si në dispozitiv për shkak se nuk janë plotësuar kushtet e parapara nga neni 297 të 

LPKsë. 

                  Për mënyrën e vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës 

së parë, i është referuar neneve 3 dhe 28 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridiko 

Pronësore, lidhur me nenin 297, 391 pika d) dhe 423 paragraf 4 të LPK-së. Vendimin lidhur me 

shpenzimet e procedurës e ka mbështetur në nenin 452 të LPK-së. 

 

                

                 Gjykata e Apelit në procedurë ankimore sipas ankesës së paditësit, vlerëson se 

përfundimi dhe qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi 

që aktgjykimi 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) e LPK-së, dhe e drejta materiale 

është zbatuar në mënyrë të drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës 

zyrtare në kuptim të nenit 194 të LPK-së, e po ashtu nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të 

dispozitave të procedurës kontestimore, të cilat i ka pretenduar pala ankuese me ankesë. 

                Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të autorizuarve të paditësit se aktgjykimi i 

atakuar është përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182 paragrafi 2 pika n) e LPK-së. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktgjykimit 

të atakuar është mjaft i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke qenë kështu 

në harmoni logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet 
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me peshë vendimtare për pathemelësinë e kërkesëpadisë e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar 

mënyrën se si janë vërtetuar faktet përveç atyre jo kontestuese e gjithashtu edhe mënyrën se si i 

ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar. 

 

             Sipas vlerësimit të Gjykate së Apelit, gjykata e shkallës së parë, drejtë dhe në mënyrë të 

pa kontestuar i ka vlerësuar të gjitha rrethanat përkatësisht faktet e çështjes, mbi bazën e të cilave 

ka krijuar një pasqyrë të qartë, për arsye se gjykata e shkallës së parë në procedurën e të provuarit 

përmes mjeteve provuese i ka vërtetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për pathemelësinë e 

kërkesëpadisë. 

 

               Gjykata e Apelit e ka vlerësuar mënyrën e vendosjes në këtë çështje juridike 

kontestimore nga ana e gjykatës së shkallës së parë dhe ka gjetur se gjykata e shkallës së parë ka 

vendosur në mënyrë të drejtë, duke u mbështetur në provat e administruara dhe në gjendjen 

faktike të vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë dhe rrjedhimisht, duke zbatuar në mënyrë të 

drejtë të drejtën materiale. 

 

                Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka 

aplikuar të drejtën materiale, për arsye se e drejta e pronësisë është e drejtë subjektive e karakterit 

absolut dhe se për sendet e paluajtshme të cilat janë të regjistruara në librat kadastrale, vlen 

supozimi se sendi është në pronësi të personit në emër të cilit është i regjistruar, mirëpo edhe nëse 

paluajtshmëria nuk është e regjistruar në emër të atij që kërkon pronësinë, në këtë rast paditësi ka 

pasur detyrim ta provojë pronësinë e tij, por edhe të paraardhësit të tij, deri sa mos të gjendet 

personi i cili pronësinë e ka fituar në ndonjërën prej mënyrave origjinere si mënyra të fitimit të 

pronësisë, dhe këto fakte në këtë rast, i kanë provuar të paditurit e jo paditësi. 

 

              Paditësi në këtë rast nuk ka arritur ti vërtetojë faktet mbi të cilat e mbështet kërkesën e 

tij edhe pse kjo ka qenë detyrë e tij, në kuptim të nenit 322 paragraf 1 dhe 2 e lidhur me nenin 7 

paragraf 1 dhe 319 paragraf 1 të LPK-së, e anën tjetër gjykatës i ka munguar autorizimi që të 

nxjerr prova sipas detyrës zyrtare sepse me nenin 7 paragraf 2 të LPK-së, përcaktohet se: Gjykata 

mund të kërkoi nxjerrjen e provave sipas detyrës zyrtare, për vërtetimin e fakteve edhe pse palët 

nuk i kanë propozuar, vetëm nëse ato prova po që se nga rezultati i shqyrtimit dhe i të provuarit 

del se palët kanë për qëllim disponimin me kërkesat me të cilat nuk mund të disponojnë lirisht 

(të përcaktuara në kuptim të nenit 3 paragraf 3 të këtij ligji), në qoftë se me ligj nuk është 

përcaktuar ndryshe". 
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               Për të pasur sukses në kontest paditësi është dashur që të argumentojë me prova 

konkrete se është pronar i paluajtshmërisë kontestuese, çka nuk ka arritur të argumentojë se 

paraardhësi juridik i tij, ka qenë pronarë i sendit - gjegjësisht të paluajtëshmërisë kontestuese, 

ndërsa i padituri H., ka qenë posedues i kualifikuar duke pasur në posedim paluajtshmerinë 

kontestuese që nga viti 1964, në bazë të aktvendimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë Nd.nr. 

859/63 datë 12.02.1964 i formës së prerë me datë 12.03.1964, e deri në momentin kur ka krijuar 

kontratë për bashkë investim të përbashkët me të paditurin e dytë dhe të tretë për ndërtim të 

përbashkët të objektit kolektiv afaristo-banesor dhe se asnjëherë më parë deri në paraqitjen e 

padisë në gjykatën e shkallës së parë, as paditësi e as paraardhësi juridik i tij, nuk kanë kërkuar 

realizimin e të drejtave të tyre, në procedurë gjyqësore. 

 

                 Në këtë rast i padituri i parë të drejtën e pronësisë në palujshmërinë që është objekt i 

këtij kontesti e ka fituar fillimisht nga baza e trashëgimisë, e pastaj sipas aktvendimit të cekur më 

lart me ndarje fizike dhe këtë të drejtë e ka regjistruar në regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e 

Paluajtshme, pranë Zyrës Komunale Kadastrale në Prishtinë . 

 

                 Gjykata e Apelit e mbështet përfundimin e gjykatës së shkallë së parë se kërkesëpadia 

e paditësit është në tërësi e pabazuar dhe se pretendimi i paditësit se i padituri i parë H. M., ka 

hyrë në posedim në mënyrë të pandërgjegjshme dhe me veprime jo të ligjshme është futur në 

posedim me forcë duke larguar paraardhësin e paditësit nga posedimi me kërcënim si dhe duke 

marr veprime të kundërligjshme për bartjen e kësaj paluajtshmërie në pronësi të tij, në këtë rast 

mbetet vetëm supozim i pa mbështetur në prova konkrete, për arsye se nga provat e administruara 

dhe nga vet deklarimi i paditësit gjatë seancave të shqyrtimit kryesor, gjykata ka konstatuar se i 

njëjti për ushtrimin e dhunës dhe kërcënimit siç pretendon me padi nga ana e të paditurit, 

asnjëherë më parë dhe deri me tani nuk i ka njoftuar organet kompetente dhe as që ka kërkuar 

mbrojtje, ndihmë apo i ka lajmëruar organet e ndjekjes si Policinë, Prokurorin apo ndonjë 

institucion tjetër kompetent të sigurisë, andaj duke ju referuar kësaj, gjykata erdhi në përfundim 

se deklarimi i paditësit se i padituri ka hyrë në posedim në mënyrë të pandërgjegjshme dhe me 

veprime jo të ligjshme është futur në posedim me forcë duke larguar paraardhësin e paditësit nga 

posedimi me kërcënim si dhe duke marr veprime të kundërligjshme, janë të pabazuara sepse me 

asnjë provë të vetme nuk e kanë argumentuar ushtrimin e dhunës apo kërcënimit nga ana e të 

paditurit. 
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                  Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të autorizuarve të paditësit se i padituri nuk 

është posedues me mirëbesim, nuk është posedues i ligjshëm, e as i ndërgjegjshëm, për arsye se 

mirëbesimi paraqet një gjendje përmes të cilës ai në vetvete supozohet se ekziston deri sa nuk 

provohet e kundërta. Në këtë rast paditësi edhe pse e ka kundërshtuar mirëbesimin e posedimit 

gjatë shqyrtimit gjyqësor në shkallë të parë i njëjti me asnjë provë bindëse nuk ka argumentuar 

pretendimet nga padia që i referohen çështjes se mirëbesimit të paditurit, ndërsa nëse i referohemi 

shkresave të lendes e në veçanti shkresave të lendes T.nr. 199/63 dhe Nd.nr. 859/63, rezulton se 

i padituri është posedues i ligjshëm dhe me mirëbesim. 

 

                  Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të autorizuarve të paditësit se gjykata e shkallës 

së parë nuk ka vepruar sipas sugjerimeve të gjykatës së shkallës së dytë, për arsye se nëse i 

referohemi shkresave të lëndës rezulton se gjykata e shkallës parë në tërësi ka vepruar në kuptim 

të vërejtjeve dhe sugjerimeve të gjykatës së shkallës së dytë, ku përveç tjerash ka marr në shikim 

edhe shkresat e lëndës T.nr. 199/63 dhe Nd.nr. 859/63, ka administruar provat e propozuara nga 

palët dhe ato të siguruara sipas detyrës zyrtare, pastaj drejtë dhe në mënyrë të pa kontestuar i ka 

vlerësuar të gjitha rrethanat përkatësisht faktet e çështjes, mbi bazën e të cilave ka krijuar një 

pasqyrë të qartë, në procedurën e të provuarit përmes mjeteve provuese i ka vërtetuar të gjitha 

faktet me peshë vendimtare për pathemelësinë e kërkesëpadisë. 

 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të autorizuarve të paditësit se aktvendimi për 

ndarjen fizike nuk është i formës së prerë, për arsye se nëse i referohemi shkresave të lëndës 

rezulton se aktvendimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë Nd.nr. 859/63 datë 12.02.1964 është i 

formës së prerë me datë 12.03.1964. 

 

                  Gjykata e Apelit vlerësimin juridik si në pikën IV, dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, 

nga ana e gjykatës së shkallës së parë, e pranon si të rregullt dhe të ligjshëm, për arsye se kërkesa 

e paditësit për caktimin e masës së sigurisë është në tërësi e pa bazuar duke u mbështetur në 

dispozitat e nenit 297 të LPK-së, për arsye së propozuesi i sigurimit nuk e ka bërë të besueshëm 

ekzistimin e kërkesës apo të drejtës se tij. 

 

                  Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhje me veprimet e ndërmarra 

në këtë çështje juridike kontestuese, në përputhje me tarifën për përcaktimin e lartësisë së 

shpenzimeve dhe në pajtim me dispozitat e LPK-së.  
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                  Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera 

ankimore, mirëpo të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe, për çka edhe vendosi 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, në pajtim me nenin 36 paragrafi 1, 40 paragrafi 1,  41,  93 dhe 

94 të Ligjit për marrëdhëniet themelore pronësore juridike dhe nenit 194, dhe 195 paragrafi 1, 

pika d) e lidhur me nenin 200 të LPK-së. 

 

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

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

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

çështje kontestimore nuk përfshihen me shkelje qenësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe as me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, në të cilat në kuptim të nenit 215 

të LPK, Gjykata e Revizionit kujdeset sipas detyrës zyrtare, por as edhe me shkelje tjera 

procedurale në të cilat paditësi thirret në revizion. 

      Pretendimet për shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

190,3 dhe 182 paragrafi 2, pika n) e LPK-së, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës 

nuk janë të themelta.  Kjo për shkak se gjykatat e instancave me të ulëta i janë përmbajtur në 

tërësi kërkesave të LPK-së, për strukturën dhe përmbajtjen e aktgjykimit. Në aktgjykimin e 

shkallës së parë dispozitivi është i rregullt dhe në përputhje të plotë me arsyetimin e dhënë, ndërsa 

aktgjykimi i shkallë së dytë përmban arsye të mjaftueshme  dhe bindëse për të gjitha pretendimet 

e paraqitura në ankesë, përfshirë edhe shkeljet që shikohen sipas detyrës zyrtare. Gjykata e 

shkallës së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme dhe bindëse lidhur me mënyrën e vendosjes 

meritore të çështjes kontestuese. Në këtë kontekst, janë dhënë arsye bindëse me të cilat janë 

treguar faktet thelbësore të cilat janë marrë në vlerësim me rastin e vendosjes meritore, janë dhënë 

arsye për mënyrën e vërtetimit të fakteve, për provat e shfrytëzuara dhe për mënyrën e vlerësimit 

të provave të shfrytëzuara.  

            

                 Në logjikën e njëjtë është edhe aktgjykimi i shkallës së  dytë në të cilin paraqiten arsyet 

për konfirmimin  e vendimit të gjykatës së shkallës së  parë. Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 

dytë ka përmbajtje koherente në rrjedhë logjike dhe juridike duke i arsyetuar të gjitha pretendimet 

ankimore dhe shkeljet që vlerësohen sipas detyrës zyrtare, lidhur me vlerësimin  se aktgjykimi i 

shkallës së parë është i ligjshëm.  
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               Në këtë kontekst me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë janë konsumuar të gjitha 

pretendimet ankimore përmes vlerësimit objektiv dhe në përputhje me dispozita ligjore, prandaj 

Gjykata Supreme e Kosovës e vlerëson të paqëndrueshëm pretendimin për shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore lidhur me strukturën dhe përmbajtjen e aktgjykimeve të 

instancave më të ulëta. 

            

                Në revizionin e të paditurit janë paraqitur pretendime për shkelje thelbësore 

procedurale nga neni 182.2 pika n, të LPK-së, se nuk janë dhënë arsye mbi disa fakte vendimtare, 

të rëndësishme për vendimmarrje të drejtë në këtë çështje juridike, e të cilat kanë të bëjnë me atë 

se  a është përshkrimi i aktvendimit Nd.nr. 859/63 i datës 12.02.1964 identik me origjinalin, ky 

aktvendim a i'u është dorëzuar palëve në procedure, a ekziston përshkrimi i aktvendimit në 

shkresat origjinale, a ekzistojnë fletëdorëzimet për dorëzim personal, ndërhyrja në faqen e fundit 

të procesverbalit Nd.nr. 859/63 datës 12.02.1964 a është bërë në mënyrën e paraparë me ligj, a 

është bërë regjistrimi i paluajtshmerisë në emër të të paditurit H., në bazë të vendimit të formës 

së prerë, a është regjistrimi i paluajtshmerisë në emër të të paditurit H., në mënyrë të 

kundërligjshme, i padituri H., sipas cilës bazë e posedon paluajtshmërinë kontestuese, duke e 

vlerësuar mirëbesimin se a e ka ditur apo ka pasur mundësi ta di se prona të cilen e ka në posedim 

nuk është e tij, asnjë fjalë të vetme nuk e ka arsyetuar pretendimin ankimor se me aktgjykimin në 

procedurën e konfliktit administrative A.nr.701/2012 dt.22.04.2015, është anuluar regjistrimi i 

paluajtshmërisë në emër të të paditurit H. M., ndërsa në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

dytë në fq.6 në kryerreshtin e shtatë (7) dhe në fq.7 në kryerreshtin e dytë (2), e arsyeton të drejtën 

e pronësisë si të drejtë të karakterit absolut, duke dhënë arsyetime konfuze, që fare nuk kanë të 

bëjnë me përmbajtjen e provave materiale që janë administruar, siç është aktgjykimi i nxjerr në 

konfliktin administrative dhe që i padituri H., sipas aktvendimit të Komunes së Prishtinës 

Nr.952/1681 dt.05.03.2004 që ështe regjistruar pronar në mënyrë të kundërligjshme në bazë të 

aktvendimit Nd.nr.859/63 dt.18.03.1964, është shfuqizuar dhe nuk është i regjistruar pronar që 

nga dt.11.09.2015, dhe e drejta e pronësisë rikthehet në regjistra për parc.kad.nr…, në sip.prej 

5153 m2 në H. M. 

               

                   Këto pretendime të revizionit u refuzuan në tërësi si të pa bazuara, nga se në njërën 

anë, të njëjta ishin paraqitur edhe në ankesë por edhe në procedurën e zhvilluar në shkallë të parë 

dhe për të njëjtat të dy gjykatat kanë dhënë arsye dhe vlerësim të pranueshëm edhe për gjykatën 

e revizionit. Për më tepër, Gjykata Supreme gjen se të paditurit të parë, sipas aktvendimit 

Nr.859/63 i ishte ndarë ngastra kadastrale lëndore dhe ky aktvendim e legjitimon të paditurin e 
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parë si posedues me mirëbesim. Çështja kontestimore C nr.758/64 nuk provon se i padituri këtë 

ngastër e posedonte me keqbesim, ngase në padinë e kësaj lënde as që përmendet në mënyrë 

specifike kjo patundshmëri, dhe për më tepër kjo lëndë ka përfunduar më datën 24.12.1965 me 

tërheqje të padisë. Në seanca, në parashtresa me shkrim dhe në fjalën përfundimtare paditësi e ka 

shpjeguar vetë shkakun pse kjo ngastër katastrale kontestuese në kohën e shqyrtimit të 

trashëgimisë nuk ishte e regjistruar në emër të ndjerit H. M., por nuk ka ofruar asnjëherë 

dokument me të cilin provon faktin e pretenduar se kjo ngastër katastrale ishte në emër të 

paraardhësit. Evidencën kadastrale për ngastrën kontestuese e ka shpjeguar dëshmitari I. M., nga 

Drejtoria për Kadastër në Prishtinë. Procedura e regjistrimit të drejtës pronësore dhe vendimet e 

nxjerra në procedurë administrative që i referohen regjistrimit përkitazi me ngastrën kontestuese 

nuk mund të kenë ndikim vendimtar në vendosje meritore në këtë çështje juridike, andaj si të tilla 

vlerësohen si irelevante. 

 

                 Poashtu, vet shkresat e lëndës N.nr.859/63 provojnë autenticitetin e aktvendimit për 

ndarje fizike, kështu që refuzohen si të pa bazuara pretendimet e revizionit se kinse aktvendimit 

kontestues N.nr.859/63 për ndarje fizike i mungon autorësia, nënshkrimi, vula e saktësisë etj. 

Nuk duhet anashkaluar fakti se aktvendimi N. nr.859/63 përbën dokument publik dhe ka fuqinë 

provuese në kuptim të nenit 329 të LPK. Me rastin e shikimit të këtij aktvendimi Gjykata Supreme 

sikur edhe dy gjykatat e sipër përmendura, kjartazi vëren  autorësinë, nënshkrimin, vulën, 

vërtetimin e  saktësisë së kopjes dhe përmbajtjen e këtij aktvendimi. Korrigjimi në faqen e fundit 

të procesverbalit N nr.859/63 është i lexueshëm që përmbush kërkesën kur procesverbali 

korrigjohet (neni 136 i LPK). Mbështjellësi i lëndës provon se lëndës i ishte vënë shenja a/a(ad 

/acta), që nënkupton se lënda është e formës së prerë dhe prezumon se vendimi u është dorëzuar 

palëve. Përndryshe nuk do ishte arkivuar lënda. 

 

                Në kontekstin e lartë përmendur, u refuzuan si të pa bazuara edhe pretendimet e 

revizionit për zbatim të gabuar të së drejtës materiale nga ana e gjykatave të sipër përmendura 

me rastin e refuzimit të kërkesëpadisë së paditësit, nga se i padituri i parë të drejtën e pronësisë 

në palujshmërinë kontestuese e ka fituar sipas aktvendimit të cekur më lart për ndarje fizike dhe 

me parashkrim fitues, duke e regjistruar këtë të drejtë në Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e 

Paluajtshme, pranë Zyrës Komunale Kadastrale në Prishtinë, por që për shkak të çështjeve 

administrative prap është çregjistruar . 
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              Pasi që me pretendimet e revizionit vërtetë nuk vëhet në pikë pyetje  ligjshmëria e 

aktgjykimit të goditur me revizion në aspektin procedural dhe material të tij, revizioni i paditësit 

u refuzua në tërësi si i pa bazuar. 

 

               Nga sa u tha më lartë dhe në pajtim me nenin 222 të LPK u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

 

                            GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 
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                                                                                                      Kryetari i kolegjit, 
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