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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                                                 

Rev.nr.259/2020 

 

              GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Gyltene 

Sylejmani kryetare e kolegjit, Erdogan Haxhibeqiri dhe Beshir Islami,  anëtarë në çështjen 

juridike  të paditësit – kundër të paditurit  R. O. nga ...,, kundër të paditurit- kundër paditësit S. 

O.  nga fsh. ..., të cilin e përfaqëson sipas autorizimit avokati S. K. nga ...i, për shkak të 

vërtetimit të pronësisë, duke vendosur sipas revizionit   të paditurit- kundër paditësit, të paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr. 851/2015, të datës 05.12.2019, në  

seancën e kolegjit të mbajtur më datën 02.11.2020 mori këtë: 

 

      A  K  T  GJ  Y  K   I  M  

  

           REFUZOHET si i pabazuar  revizioni i të paditurit- kundër paditësit, S. O.  nga fsh. ..., i 

paraqitur kundër aktgjykimit të  Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr. 851/2015, të datës 

05.12.2019. 

                                                               A  r  s  y  e   t  i  m  

   

         Me aktgjykimin e  Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr. 851/2015, të datës 05.12.2019, 

refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurit-kundër paditësit dhe vërtetohet aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë- Dega në Lipjan, C.nr.196/12 të datës 29.12.2014, me të cilin, 

në paragrafin I të dispozitivit, është aprovuar si e bazuar kërkesëpadia e paditësit R. O. nga ..., 

dhe është vërtetuar se paditësi ka fituar të drejtën e pronësisë në bazë të punës juridike, saktësisht 

blerjes dhe ndërtimit dhe atë në ngastër katastrale  numër ..., në sipërfaqe prej 125 m2, e 

regjistruar në certifikatën  e paluajtshmerisë  numër ...,ZK ..., me matje dhe kufij, në pjesën 

veriore në gjatësi 8,10m, në lindje në gjatësi prej 13,80, në anën jugore në gjatësi prej 8,50m dhe 

në perëndim kufizohet me rrugën e  paditësit, ta liroj paluajtëshmërinë në fjalë, dhe të lejoj 
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regjistrimin e kësaj paluajtshëmërije në librat kadastral  në emër të paditësit R. O.i, si dhe t’ia 

kompensoj paditësit shpenzimet e  procedurës në shumë prej  794 €, në afat prej 15 ditësh, nga 

dita e pranimit  të aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

            Me paragrafin II të dispozitivit, është refuzuar si e pa bazuar kërkesëpadia e të paditurit- 

kundër paditësit S.O. nga fsh. ...ë, me të cilin ka kërkuar që të obligohet  paditësi- kundër i 

padituri R. O., që pjesën e paluajtëshmerisë së  të paditurit në të cilin ka ndërtuar objektin P+1 

kat, ta liroj nga njerëzit dhe sendet, dhe si e njëjtë  objekti të rrënohet me shpenzime të veta 

menjëherë pas plotfuqishmërisë  së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

Kundër aktgjykimit të përmendur në afat ligjor revizion ka paraqitur i padituri- kundër 

paditësi për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të LPK-së, dhe aplikimit të gabuar të së 

drejtës materiale, me propozim që revizioni të pranohet në tërësi si i bazuar, ashtu që aktgjykimet 

e të dy gjykatave të ndryshohen dhe  të refuzohet  në tërësi kërkesëpadia e paditësit apo të njëjtat 

aktgjykime të prishen dhe lënda ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendosje.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës, pas vlerësimit të aktgjykimit të goditur dhe pretendimeve në 

revizion lidhur me aktgjykimin e goditur, në mbështetje të dispozitës së nenit 215 të Ligjit për 

procedurën kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

          

            Revizioni i të paditurit-kundërpaditësit është i pa bazuar. 

 

           Nga shkresat e lëndës rezulton se, paditësi me padinë e datës 26.07.2012 dhe precizimin e 

kërkesëpadisë ka kërkuar që të vërtetohet  se në bazë të punës juridike- blerjes dhe ndërtimit ka 

fituar të drejtën e pronësisë në ngastrën kadastrale  me numër ..., në sipërfaqe prej 125 m2, e 

regjistruar në certifikatën  e paluajtshmerisë  numër ...,ZK ..., me matje dhe kufij,  të caktuar si 

në dispozitiv të aktgjykimit si dhe  në shtëpinë dy katëshe të ndërtuar në pjesën  e parcelës së 

njëjtë prej 125m2, dhe të obligohet  i padituri  S.O.,  që këtë të drejtë t’ia njohë  paditësit, ta liroj 

paluajtëshmërinë në fjalë, dhe të lejoj regjistrimin e kësaj paluajtshëmrije në librat kadastral  në 

emër të paditësit R. O.  
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    Me datën 28.08.2014 i padituri ka paraqitur kundër padi me kërkesë që paditësi ta liroj 

objektin i cili  gjendet në parcelën kontestuese nga njerëzit dhe sendet, dhe të njëjtin ta rrënoj me 

shpenzimet e veta.  

 

          Gjykata e shkallës së parë, pas administrimit të  provave ka vërtetuar se paditësi-kundër i 

padituri dhe i padituri- kundër paditësi janë vëllezër, gjegjësisht djemtë e të ndjerit M. dhe H. O. 

Përveç këtu palëve ndërgjyqësore, i ndjeri M. dhe H. kanë pasur edhe djemtë Milazim, B., H., G. 

dhe Xh., dhe vajzat A., S., F. dhe F.. V.B., H., G.dhe R. të cilët jetojnë jashtë vendit, ndërsa M.i 

dhe S. kanë jetuar në Kosovës, me prindërit  e tyre.  Vëllezërit të cilët jetojnë jashtë vendit në 

periudhën prej 2000-2001 kanë vendosur që të ndihmojnë vëllezërit të cilët jetojnë në Kosovë 

dhe ti blejnë nga një truall për ndërtimin e shtëpive. Për këtë arsye ata i than babait të tyre M. që 

të gjente një truall të përshtatshëm. M. e ka gjetur truallin e përshtatshëm në sipërfaqe prej 10 ari 

(5 ari për M. dhe 5 ari për S.) në vlerë  prej 1000 DM përkatësisht 500€ për ari. Shitësi i truallit 

ka qenë kushëri i këtyre palëve ndërgjyqësore A. S. tani i ndjerë. Për shkak të shmangies së 

shpenzimeve,  përkthimi i truallit është kryer në mënyrë që në vend të kontratës për shitblerje, 

është  lidhur kontratë për dhuratën e cila kontratë është vërtetuar në Gjykatën Komunale në 

Lipjan nën shenjën Ov.nr....të datës 24.05.2012. Kontrata për dhuratën ka qenë punë juridike e 

simuluar, ndërsa kontrata për shitblerje punë juridike e disimiluar. Pas blerjes së truallit lëndorë, 

paditësi ka ndërtuar një shupë, ndërsa në vitin 2011 paditësi - kundër padituri ka ardhur nga 

jashtë, e ka rrënuar shupën dhe ka ndërtuar shtëpinë  me masa dhe dimensione, dhe pozitë si në 

gjendjen e konstatuar nga eksperti i gjeodezisë. I padituri - kundër paditësi ka qenë i njoftuar me 

ndërtimin e shtëpisë lëndore në fillim edhe e ka ndihmuar paditësin - kundër paditurin, në 

ndërtimin e shtëpisë. Në seancën e datës 17.10.2014 i autorizuari i paditësit e ka rregulluar 

padinë në kuptim subjektiv, dhe duke pasur parasysh se i padituri i dytë A. S. në ndër kohë ka 

vdekur, si të paditur e ka evidentuar djalin e tij H. S., e pastaj në seancën e njëjtë e ka tërhequr 

padinë në raport me të paditurin e dytë. Në një  gjendje faktike kësi soji të vërtetuar, gjykata e 

shkallës së parë ka vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

  

               Gjykatës e shkallës së dytë, duke vepruar sipas ankesës së paditurit-kundër-paditësit  ka 

gjetur se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë  nuk është përfshirë me shkelje esenciale të 

dispozitave nga nenin 182 par.2 pika  0) të LPK-së, për arsye se nuk ka tejkalim të kërkesëpadisë 
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nga shkaku se në rastin konkret është fjala për bazën juridike të kërkesëpadisë për të cilën 

gjykata në kuptim të nenit 2 dhe nenit 253 par.2 të LPK-së, nuk është e lidhur. Fakti se i 

autorizuari i paditësit - kundër paditurit në kërkesëpadinë e precizuar cek se kërkon vërtetimin e 

të drejtës së pronës në tokën dhe shtëpinë në bazë të blerjes,  ndërsa gjykata e shkallës së parë në 

aktgjykimin e goditur vërteton të drejtën e pronësisë në bazë të blerjes dhe ndërtimit, nuk paraqet 

tejkalim të kërkesëpadisë. Aktgjykimi i goditur në mesë të duhur është i qartë dhe i arsyeshëm,  

pasi që edhe vet i padituri kundër paditësi  nuk e ka kontestuar atë ndërtim. Në këtë kuptim  në 

bazë të nenit 24 par. 1 të Ligjit mbi Marrëdhënie Themelore Juridike Pronësore, paditësi- kundër 

të paditurit i takon e drejta e pronësisë në objektin e ndërtuar dhe në tokën e nevojshme për 

përdorimin e rregullt të saj. Nga arsyet e cekura u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

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

të dy gjykatat drejt kanë zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale, 

kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësve është e  bazuar. Aktgjykimi i goditur nuk përmban 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore për të cilat kjo Gjykatë kujdeset 

sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 215 të LPK-së. Në mbështetje të gjendjes së përshkruar 

të çështjes, kjo Gjykatë gjen se gjykata e shkallës së dytë ka dhënë argumente të mjaftueshme në 

mbështetje të konstatimeve të saj lidhur me aktgjykimin e  goditur. Faktet të cilat i ka vërtetuar 

gjykata e shkallës së dytë nuk vejnë në pyetje   ligjshmërinë e aktgjykimit. Provat tjera të 

analizuara në hollësi nga gjykata e shkallës së dytë i materializojnë konstatimet e saja të fundit 

në lidhje me zbatimin e së drejtës materiale.  

 

               Aktgjykimi   i  goditur,  nuk është përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave nga 

neni 182 par.2 pika  0) të LPK-së, ashtu si pa bazë theksohet në revizion. Gjykata e shkallës së 

dytë drejtë ka vlerësuar se nuk ka tejkalim të kërkesëpadisë nga shkaku se në rastin konkret është 

fjala për bazën juridike të kërkesëpadisë për të cilën gjykata në kuptim të nenit 2 dhe nenit 253 

par.2 të LPK-së, nuk është e lidhur. Fakti se i autorizuari i paditësit - kundër i padituri në 

kërkesëpadinë e precizuar cek se kërkon vërtetimin e të drejtës së pronës në tokën dhe shtëpinë 

në bazë të blerjes  ndërsa, gjykata e shkallës së parë paditësit ia pranon të drejtën e pronësisë në 

bazë të blerjes dhe ndërtimit, nuk paraqet tejkalim të kërkesëpadisë. Aktgjykimi i goditur po 

ashtu është i qartë dhe, nuk është përfshirë me shkelje te dispozitave të procedurës kontestimore  
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nga neni 277 pika a) e lidhur me nenin 13 par 1 të LPK së, për arsye se pas vdekjes së të paditurit 

të dytë gjykata e shkallës së parë nuk ka pas nevojë për të ndërprerë procedurën, për t[ konstatuar 

trashëgimtarët e tij, pasi që paditësi pas vdekjes së të paditurit të dytë e ka tërhequr padinë ndaj 

të paditurit të dytë. 

             

           GjykataSupreme e Kosovës, e vlerëson si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik të 

gjykatës së shkallës së dytë  se në rastin konkret janë përmbushur kushtet ligjore që paditësi -

kundërpaditurit ti pranohet e drejta e pronësisë në bazë të ndërtimit në objektin ndërtimor si dhe  

në tokën që është e domosdoshme për përdorimin e rregullt të këtij objekti ndërtimor. Kushtet 

për fitimin e pronësisë nëpërmjet të ndërtimit në tokën e huaj  janë përcaktuar në dispozitën 

enenit 24 par 1 të LTHMJP(GZ e RSFJ nr.6/80),që ka qenë në fuqi në kohën e ndërtimit, ku 

është paraparë: “Personi mundë të jetë bartës i së drejtës së pronësisë e që ndërton ndërtesën ose 

godinën tjetër (objektin ndërtimor) 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, po qe se nuk ka ditur as që ka mund të dinte se po ndërton në tokën e huaj, kurse 

pronari i tokës ka pasur dijeni për ndërtimin dhe nuk ka kundërshtuar menjëherë”.    

           

             Në rastin konkret paditësi  kundërpadituri  nuk ka ditur as që ka mundë ta dijë se po 

ndërton në tokën e huaj për faktin se, që nga fillimi i ndërtimit të objektit të përkohshëm e më 

pas edhe të shtëpisë, i padituri - kundërpaditësi  nuk e ka kundërshtuar këtë ndërtim. Në fakt  

edhe vet i padituri - kundër paditësi me paraqitjen e kundër padisë cek se paditësi - kundër i 

padituri në pjesën e ngastrës katastrale lëndore ka ndërtuar shtëpi, me mjetet e tij dhe se të 

njëjtën e ka në posedim, dhe i padituri kundër paditësi atë ndërtim nuk e ka kundërshtuar. Në 

këtë kuptim me  përmbushjen e këtyre elementeve  në mënyrë  kumulative  është e mjaftueshme 

për të përfunduar në bazë të nenit 24 par. 1 të Ligjit mbi Marrëdhënie Themelore Pronësore 

Juridike, se paditësit - kundër të paditurit i takën e drejta e pronësisë në objektin e ndërtuar dhe 

në token e nevojshme për përdorimin e rregullt të saj.  
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            Gjykata e revizionit nuk e shqyrtoi kundërpadinë e të paditurit  në kuptim të nenit 215 të 

LPK, për arsye se në revizion i padituri kundër paditësi nuk godet aktgjykimin lidhur me 

refuzimin e kundërpadisë. 

           Nga sa u tha më sipër e në mbështetje të nenit 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi 

 

                                      GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

                                  Më 02.11.2020, Rev.nr.259/2020 

                                                                                                                          Kryetarja e kolegjit, 

                                                                                                                            Gyltene Sylejmani 

 

 


