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 Rev.nr.334/2022 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Beshir Islami, 

kryetar, Nenad Laziq dhe Zenel Leku, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit M. B., nga fshati 

..., Komuna e S., të cilin me autorizim e përfaqëson avokat Miftar Qelaj nga S., kundër të 

paditurve Komuna e Suharekës, të cilën e përfaqëson Avokati Publik Qazim Hasanaj, të 

paditurve A. Z., dhe M. Z.,  për vërtetim të pronësisë mbi bazën e posedimit me mirëbesim, duke 

vendosur përkitazi me revizionin e paditësit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.2842/2020, datë 23.03.2022, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më datë  21.09.2022, merr këtë: 

    A K T GJ Y K I M 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i të autorizuarit të paditësit, avokat Miftar Qelaj nga S., 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, në Prishtinë, Ac.nr.2842/2020, 

datë 23.03.2022. 

       A r s y e t i m 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.2842/2020, datë 23.03.2022,  

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

Themelore në Prizren-Dega në Suharekë, C.nr.53/2017, datë 10.03.2020, me të cilin është 

refuzuar në tërësi si pa bazuar kërkesëpadia e paditësit, i cili ka kërkuar që të vërtetohet se 

paditësi M. B. nga fshati G., është pronar i paluajtëshmerisë me nr... Zona Kadastrale G., 

Komuna e Suharekës me sipërfaqe prej 3696 m², dhe të obligohen të paditurit që ta lejojnë 

regjistrimin e paluajtëshmerisë në emër të paditësit. Shpenzimet e procedurës gjyqësore secila 

palë i bartë të vetat. 
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Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, paditësi me kohë ka paraqitur revizion 

për shkak të shkeljeve qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe aplikimit të gabuar 

të së drejtës materiale, me propozim që revizioni të aprovohet si i bazuar dhe që të dy aktgjykimet 

e gjykatave të instancës më të ulët të ndryshohen dhe të aprovohet kërkesëpadia e paditësit në 

tërësi si e bazuar  ose të   prishen dhe çështja t’i kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës së parë. 

Gjykata Supreme e Kosovës pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 215 të 

LPK, revizionit dhe shkresave të lëndës, ka gjetur se: 

Revizioni i të autorizuarit të paditësit, avokat Miftar Qelaj nga S., është i pabazuar.  

Nga shkresat e lëndës rezulton se  paditësi më datë 08.02.2017, ka parashtruar padi për 

vërtetimin e pronësisë mbi bazën e posedimit dhe shfrytëzimit me mirëbesim, ku i njëjti ka 

kërkuar që gjykata të bie aktgjykimin me të cilin do të vërtetohet se është pronarë i ngastrës 

kadastrale ..., me sipërfaqe prej 3677 metra katrorë, në vendin e quajtur "Gurishte", Zona 

Kadastrale  G., e cila evidentohet sipas Certifikatës së pronës në emër të paditurës së parë 

Komuna e Suharekës, si "P.SH. Shkolla Fillore Migjeni Gj.". Duke vepruar sipas kërkesës së 

gjykatës, përfaqësuesi i palës paditëse, me parashtresën e datës 28.06.2019, e ndryshon padinë, 

duke e zgjeruar edhe ndaj A. dhe M. Z. nga fshati ... Komuna e S., të cilët sipas Aktvendimit të 

Trashëgimisë T.nr.64/2012 dt.31.05.2012, janë trashëgimtar ligjor të ndjerit Sh. Z., por në masën 

trashëgimore nuk paraqitet prona kontestuese. I padituri i dytë dhe i tretë, janë dëgjuar në cilësi 

të palës nga gjykata, ku kanë deklaruar se kjo parcelë i është marrë paraardhësit të tyre në vitin 

1953, mirëpo e njëjta iu ka kthyer në vitin1991, ku këtë parcelë ia ka shitur A. Q. nga fshati ... e 

i cili ia ka shitur pas një viti këtu paditësit M. B. 

Gjykata e shkallës së parë, ka administruar provat dhe vlerësuar provat mbi bazën e të 

cilave ka ardhur në përfundim që, kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e pabazuar, si në 

dispozitivin e aktgjykimit të atakuar. Në arsyetimin e aktgjykimit të atakuar, është theksuar se 

në mes palëve ndërgjyqëse, që nga fillimi i procesit gjyqësor, ka qenë kontestues fakti se, këtu 

parcela kontestuese, nga paditësi është fituar me parashkrim fitues, pasi që paditësi e ka në 

shfrytëzim me mirëbesim që prej vitit 1990, ndërsa për të paditurën Komuna e Suharekës, prona 

publike nuk mund të fitohet me parashkrim fitues. Për palët ndërgjyqëse, nuk ishte kontestues 

fakti se paditësi e ka në shfrytëzim dhe posedim parcelën kontestuese që nga viti 1991. Gjykatës 

së shkallës së parë, i ka rezultuar si përfundim se, në rastin konkret ndryshimi i titullarit juridik 

prej Sh. M. Z. tek e paditura, ka kaluar sipas Vendimit nr.88/53  i datës 28.08.1953, nga ana e 

Komisionit të Rrethit për Fondin Tokësor dhe se ndryshimet juridike kanë ndodhur mbi bazën e 
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një akti juridik, vendimit të organit administrativ, fitimi i saj është bërë konform nenit 20 të 

LMTHJP. Prandaj gjykata e shkallës së parë duke u bazuar në këtë gjendje faktike aplikoi drejtë 

të drejtën materiale dhe vendosi se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar. 

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

e ka vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, drejtë ka zbatuar dispozitat e 

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

e pabazuar, dhe pas arsyetimit të dhënë për pretendimet ankimore refuzoi si të pabazuar ankesën 

e paditësit dhe vërtetoi aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë duke vlerësuar se nuk  

ekzistojnë shkaqet për të cilat pretendohet në ankesë. Edhe Gjykata e Apelit konstatoi se nuk u 

provua se paditësit e kishin fituar të drejtën e pronësisë në asnjërën nga mënyrat e parapara me 

ligj për fitimin e pronës. Prandaj edhe e refuzoi ankesën si të pathemeltë. Pala paditëse është 

thirrur në kërkesëpadinë e tij në dy baza juridike për fitimin e pronësisë nga e paditura e parë, 

mbi bazën e shitblerjes dhe mbi bazën e parashkrimit fitues. Për këtë situatë gjykata ka dhënë 

edhe shpjegimin e arsyetuar lidhur me këto pretendime të cilat u refuzuan si të pa bazuara nga 

Gjykata e Apelit sepse nuk kontestohet fakti se në bazë të një vendimi administrativ me nr.88/53 

të datës 28.07.1953 në vitin 1971 kjo ngastër ka kaluar në pronësi të Komunës së Suharekës.  

Gjykata e Apelit,  gjeti se me të drejtë gjykata e shkallës së parë, aktgjykimin e atakuar 

e ka mbështetur edhe në dispozitën e nenit 29 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridiko 

Pronësore ku decidivisht parashihet se" Mbi sendin në pronësi shoqërore e drejta e pronësisë nuk 

mund të fitohet me parashkrim fitues". Nga pala paditëse nuk mund të konsiderohet se e ka 

poseduar me mirëbesim paluajtshmërinë kontestuese, sepse paditësi e ka ditur ose ka mund ta 

dijë se, lidhur me këtë paluajtshmëri nuk ka dokumentacion pronësor të regjistruar në kadastër 

në emër të ish paraardhësve, e as të pasardhësve nga të cilët e ka marrë në posedim 

paluajtshmërinë kontestuese  paditësi, siç thekson në vitet 1991, nga se këtë nuk e ka 

argumentuar me prova. Gjykata e shkallës së parë, me të drejtë i ka zbatuar dispozitat ligjore të 

Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridiko Pronësore, dhe këtë duke u bazuar në kohën e 

paraqitjes së padisë në gjykatë nga pala paditëse dhe kohën e krijimit të marrëdhënieve juridike-

civile të pretenduara nga paditësi.  

Në kësi rrethanash faktike, Gjykata Supreme e Kosovës i ka vlerësuar si të pa bazuara 

thëniet e revizionit të paditësit, se aktgjykimi i goditur është marrë me shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore të parashikuara  në nenin 182 par. 2 pika (n) të LPK, për 

faktin se të dy aktgjykimet e përmendura kanë dhënë arsye për faktet vendimtare të rëndësishme 
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për gjykim të drejtë në këtë çështje juridike. Gjykata Supreme e Kosovës duke u nisur nga 

gjendja e tillë e çështjes, pranon në tërësi, si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik të 

gjykatave të instancës më të ulët, nga se në gjendjen faktike të vërtetuar drejtë, drejtë janë 

aplikuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe e drejta materiale.  Aktgjykimi i  goditur nuk 

është i përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore për të cilat kjo 

gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 215 të LPK-së. 

Gjykata Supreme konsideron  se pretendimet e paditësit në revizion  ishin të pathemelta, 

sepse ai deri në përfundimin e çështjes në gjykatën e shkallës së parë, e as në procedurë sipas 

ankesës nuk provoi me fakte relevante të mjaftueshme dhe të besueshme, në masën e duhur se 

në pronën objekt i kontestit, e kanë fituar të drejtën e pronësisë, në njërën nga mënyrat e fitimit 

të pronësisë të parapara me nenin 20 të LMTHJP-së. Gjendja faktike është vërtetuar me 

ekspertizë të gjeodezisë, me shënime nga zyra kadastrale në Suharekë, nga rezulton se prej vitit 

1971 kjo pronë është evidentuar si pronë shoqërore Shkolla Fillore "Migjeni" ..., ndërsa 

marrëveshjet verbale në mes tyre kanë ndodhur diku mbas viti 1991. Nga gjykata është vlerësuar 

po ashtu, se nuk janë përmbushur elementet ligjore për fitimin e pronësisë nga e paditura, 

Komuna e Suharekës.  

Pretendimet e revizionit  që paditësi është në posedim të pa penguar të pronës së kërkuar 

dhe me këtë ka fituar pronësinë mbi bazën e parashkrimit fitues u refuzuan si të pabazuara. 

Lidhur me pretendimin revizionit se paditësi është një kohë të gjatë në posedim të pa penguar, 

Gjykata Supreme miraton qëndrimin e gjykatave më të ulta dhe arsyetimin e dhënë  në rastin 

konkret se çështja e posedimit nuk krijon raport pronësor e as të drejtë pronësie sepse në regjistrat 

kadastral figuron se prona është në pronësi të Komunës së Suharekës "Pronë Shoqërore Shkolla 

Fillore Migjeni" Në nenin 29  të LMTHPJ  ka qenë e paraparë që ˮ E drejta e pronësisë mbi sendet 

e paluajtshme, në pronësi shoqërore, nuk mund të fitohet mbi bazën e parashkrimit fitues”. Me 

nenin 16 të Ligjit për ndryshimin e Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore 

(Fl.zyrt.e RSFJ.nr.29/96)  është shlyer kjo dispozitë ligjore, pra neni 29 i këtij Ligji dhe është 

lejuar fitimi i pronësisë me mbajtje nën kushtet e caktuara me ligj. Sipas vlerësimit të Gjykatës 

Supreme, norma ligjore bëhet për të rregulluar raportet juridike në të ardhmen, dhe nuk është 

parashikuar se kjo normë ka ndikim prapaveprues. Paditësi ka  deklaruar se patundshmërinë 

kontestuese e shfrytëzojnë prej vitit 1991, edhe pse  është regjistruar si pasuri shoqërore, mirëpo 

deri në ndryshimin e ligjit LMTHPJ në vitin 1996 të drejtën e pronësisë nuk kanë mund ta fitojnë 

me parashkrim fitues, dhe një të drejtë të tillë nuk kanë mundur ta fitojnë as pas ndryshimeve të 

këtij Ligji në vitin 1996, se paditësi posedimin, edhe sikur të ishte më i gjatë, nuk e ka pasur me 
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mirëbesim i cili në rastin konkret është fakt kyç për vendimmarrje të drejtë sipas kërkesëpadisë 

së paditësit. Në dispozitën e nenit 28 paragrafi 2 të Ligjit të lartë përmendur, për fitimin e 

pronësisë në patundshmëri parashihet plotësimi kumulativ i dy kushteve ligjore, që mbajtësi të 

jetë me mirëbesim dhe posedimi të jetë i ligjshëm, ndërsa sipas paragrafit 4 të këtij neni kërkohet 

që mbajtësi të jetë me mirëbesim, që do të thotë se në dy paragrafët kërkohet që gjithsesi mbajtësi 

të jetë me mirëbesim, që në rastin  konkret me vet faktin se paditësi e ka ditur se prona është e 

regjistruar si shoqërore në pronësi të paditurës Komuna e Suharekës, rezulton se posedimi i 

paditësit nuk është me mirëbesim.  

Gjykata Supreme vlerëson se në mënyrë të drejtë janë zbatuar dispozitat e nenit 45 të 

Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore-juridike, i cili parasheh se e drejta e pronësisë që e ka personi 

i caktuar mbi një send pushon kur personi tjetër fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë send, ndërsa 

në rastin konkret e paditura pronësinë e ka fituar në bazë të aktvendimit të cekur më lartë dhe i 

njëjti nuk është kundërshtuar me asnjë mjet ligjor në disponim të palës paditëse dhe nga ana 

tjetër nuk është provuar se kjo pronë të jetë shpronësuar apo edhe kthyer në  mënyrë të paraparë 

me ligj.  

Në revizion, përsëriten thëniet përkitazi me gjendjen faktike, të cilat gjykatat e instancës 

më të ulët, i kanë vlerësuar dhe për të gjitha këto kanë dhënë arsye në arsyetimin e aktgjykimit. 

Për më tepër kjo gjykatë shton, se sipas nenit 214.2 të Ligjit të Procedurës Kontestimore, 

revizioni nuk mund të paraqitet për shkak të konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes 

faktike, përderisa revizioni në të vërtetë, për këtë arsye i godet aktgjykimet e gjykatave të 

instancës më të ulët duke potencuar se këto aktgjykime janë të bazuara në vlerësimin e 

gabueshëm, të cilat sipas gjykatës së revizionit  janë sqaruar në procedurën e shkallës së parë 

dhe në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë në procedurë sipas ankesës. 

Nga sa u tha më sipër,  Gjykata Supreme e Kosovës, ka gjetur se nuk ekzistojnë arsyet 

për të cilat është paraqitur revizioni dhe me zbatimin e nenit 222 të LPK-së vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi 

  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

              Rev.nr.334/2022 datë 21.09.2022 

Kryetari i kolegjit,   

Beshir Islami 


