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           GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Gyltene Sylejmani, 

kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Jelena Krivokapiq, anëtarë, në çështjen juridike të paditësve S. 

D.1, S. D2., T. D., S. D.3, të gjithë nga fshati ..., komuna e ..., të përfaqësuar nga av. N. H., nga ..., 

kundër të paditurit B.M., nga ..., i përfaqësuar nga av. F. Gj., nga ..., për shkak të vërtetimit të 

pronësisë, duke vendosur përkitazi me revizionin e të autorizuarit të paditësve, paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3864/2014 datë 29.05.2019, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me datë 09.01.2020, merr këtë: 

 

                      A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

         REFUZOHET si i pabazuar revizioni i paditësve S.D.1, S. D2., T. D., S. D3., të gjithë nga 

fshati ..., komuna e ..., paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

Ac.nr.3864/2014 datë 29.05.2019. 

 

                       A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3864/2014 datë 

29.05.2019, refuzohet si e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditësve av. N. H., nga ... dhe 

vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, C.nr. 1149/2013 datë 11.07.2014, me të cilin 

nën I të dispozitivit, është refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve, me të cilën kanë kërkuar 

që të vërtetohet se të njëjtit janë pronar nga baza e shitblerjes, të ngastrave kadastrale me nr. ..., me 

kulturë arë e klasit të tretë, në sipërfaqe prej 1300 m2, ngastrës nr. ..., me kulturë shtëpi dhe oborr e 

klasit të tretë, në sipërfaqe prej 1162 m2, ngastrës nr. ... me kulturë arë e klasit të tretë, në sipërfaqe 

prej 740 m2, ngastrës me nr. ..., me kulturë shtëpi dhe oborr në sipërfaqe prej 426 m2, të cekura si në 

pikën I të dispozitivit të aktvendimit të Gjykatës Komunale në Pejë, nr. N.nr.29/92 të datës 

09.04.1993, në të cilat në bazë të ndarjes fizike i kanë takuar tani të ndjerës R. M., më parë nga ..., 

komuna e P..., dhe të detyrohet i padituri B. M.nga ..., Republika e Serbisë, që si trashëgimtar i 

vetëm ligjor i tani të ndjerës M. R., paditësve t’ua njoh të drejtën e pronësisë dhe të lejojë që 

paditësit të regjistrohen në DGJK-Pejë, si pronar të ngastrave të lartcekura, e të gjitha këto në afat 

prej 15 ditësh, pas marrjes së këtij aktgjykimi në dorëzim e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 



Nën II të dispozitivit, janë detyruar paditësit T., S., S. dhe S. të gjithë D., të gjithë nga fshati ..., 

komuna e ..., që të paditurit B. M., nga Beogradi, Republika e Serbisë, në emër të shpenzimeve 

procedurale t’ia paguajnë shumën prej 3.430 €, në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi në dorëzim e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë, ndërsa refuzohet kërkesa e të 

paditurit përtej shumës së aprovuar si më lart, me çka ka kërkuar që paditësit në emër të 

shpenzimeve procedurale të ia paguajnë edhe shumën prej 618 €, si e pabazuar. Nën III të 

dispozitivit, është lënë në fuqi aktvendimi C.nr. 743/2011 datë 26.05.2012, me të cilën është caktuar 

masa e përkohshme për sigurimin e kërkesëpadisë, deri sa vendimi i shkallës së parë të mos bëhet i 

formës së prerë. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor revizion ka ushtruar i autorizuari i paditësve av. N. H., 

nga Peja, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit 

të gabuar të së drejtës materiale me propozim që aktgjykimet e të dy gjykatave të ndryshohen dhe të 

aprovohet kërkesëpadia e paditësve si e bazuar, apo të prishen dhe lënda të kthehet në rigjykim në 

gjykatën e shkallës së parë.  

Përgjigje në revizion ka paraqitur i autorizuari  i të paditurit me propozim që revizioni i 

paditësve të hedhet si i palejuar në kuptim të nenit 382 par. 2 të LPK dhe nenit 2.1 të Urdhëresës 

Administrative të UNMIK-ut nr. 2001/10, e cila ka hy në fuqi me 21.06.2001,  pasi që vlera e 

kontestit të cekur në padi është 100 €,apo të refuzohet si i pa bazuar . 

Gjykata Supreme e Kosovës, pas vlerësimit të aktgjykimit të goditur në kuptim të nenit 215 

të LPK, ka gjetur se: 

Revizioni është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se fillimisht paditësit S. D., ka parashtruar padi ndaj të 

paditurës R. M., për vërtetimin e pronësisë në bazë të kontratës mbi shitblerjen, për ngastrat ..., me 

kulturë arë e klasit të III, në sipërfaqe prej 1300 m2, ngastrës nr..., me kulturë shtëpi dhe oborr e 

klasit të III, në sipërfaqe prej 1162 m2, ngastrës me numër ... me kulturë arë e klasit të III, në 

sipërfaqe prej 740 m2, ngastrës me numër ... me kulturë shtëpi  dhe oborr në sipërfaqe prej 426 m2 

dhe të detyrohet e paditura që paditësit t’ia njoh të drejtën e pronësisë në patundshmëritë e 

lartcekura dhe t’i lejoj që të regjistrohet në DGJKP në Pejë, në emër të tij. Gjykata e shkallës së 

parë ka marr aktgjykimin në bazë të pranimit C.nr.1011/2007 të datës 27.11.2007, me të cilën ka 

vërtetuar se paditësi është pronar në bazë të shitblerjes së ngastrave të lartcekura dhe ka detyruar të 

paditurën që ta njoh këtë të drejtë paditësit dhe të lejoj të regjistrohet  në DGJK në Pejë. Pas kësaj i 

autorizuar i paditurës ka parashtruar propozim për përsëritje të procedurës. Gjykata e Qarkut në 

Pejë, duke vepruar sipas kërkesës për përsëritje të procedurës me aktvendimin Ac.nr.96/2011 të 

datës 12.12.2011,në pjesën  nën I të dispozitivit, ka lejuar përsëritjen e procedurës kontestimore e 

përfunduar me aktgjykim në bazë të pranimit të plotfuqishëm të Gjykatës Komunale në Pejë, C.nr. 

1011/207 të datës 27.11.2007. me pjesën nën II të dispozitivit, ka anuluar aktgjykimin në bazë të 

pranimit dhe me pjesën nën III të dispozitivit, ka vendosur që kundër këtij aktvendimi nuk lejohet 



ankimi. Tani meqë paditësi S. D. ka vdekur në cilësi të paditësve paraqiten S., S., T. dhe S. të gjithë 

D., ndërsa si i padituri B. M., trashëgimtar i të ndjerës R. M., e të cilët gjithashtu kërkojnë 

vërtetimin e të drejtës së pronësisë nga baza e shitblerjes të ngastrave të lartcekura. 

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave ka vërtetuar se paraardhësi juridik i 

paditësve i ndjeri S. D., më 1.10.1995, ka lidhur kontratë dhe ka blerë ngastrat kontestuese me nr. 

..., nga fleta poseduese nr. ... zk ..., ngastrën ..., fleta poseduese, ... zk ..., ... fleta poseduese nr. ... zk 

... dhe ngastrën ... fleta poseduese nr. ... zk ..., e që përbëjnë sipërfaqen e përgjithshme prej 3628 m2, 

të cilat ngastra në bazë të aktvendimit ..., të datës 09.04.1993, kanë kaluar në pronësi të paditurës, 

tani të ndjerës R. M., dhe të ndjerët kanë lidhur kontratë për shitblerjen e këtyre patundshmërive, 

dhe kjo kontratë është asgjësuar në vitin 2000 me rastin e djegies së shtëpisë e cila gjendet në 

fshatin ..., mirëpo më vonë të njëjtit kanë lidhur një kontratë e cila nuk është origjinal i kontratës së 

vitit 1995, si zëvendësim i kontratës së mëparshme.  

Gjykata në procedurën e përsëritur vlerëson se paditësit me asnjë provë nuk kanë vërtetuar 

se paraardhësi juridik i tyre tani i ndjeri S. D. në vitin 1995, respektivisht më 1.10.1995 ka lidh 

kontratë dhe ka blerë ngastrat e lartcekura dhe as që ka paguar çmimin e kontraktuar  prej 60.000 

DM, siç pretendojnë paditësit dhe as që ka poseduar ketë patundshmëri, për faktin se fqinji i të 

ndjerës M. R., N. Q. nga fshati V., komuna e P., me rastin e dëgjimit në cilësi të dëshmitarit, ka 

deklaruar se gjer në vitin 1999, kur është larguar nga Kosova e ndjera M. nuk ka dëgjuar nga ajo se 

të ketë shitur dikujt atë patundshmëri dhe këtë patundshmëri të ketë punuar dikush tjetër. Gjykata 

dëshmisë së këtyre dëshmitarëve ia fal besim për faktin se dëshmitë e tilla përputhet edhe me provat 

tjera .Gjithashtu gjykata e shkallës së parë nga dëgjimi i dëshmitarit M. B.  i cili ka restorant në 

fqinjësi me patundshmëri kontestuese, ka deklaruar se tani e ndjera ka thënë se ka angazhuar dikën 

për shitjen e pronës dhe se ajo pronë është shitur dhe se ka në plan të shkoj në M. për të kërkuar 

anulimin e asaj kontrate. Këtë pronë e kanë shfrytëzuar fqinjët e tij konkretisht personi i emërtuar si 

amerikan. Gjykata e shkallës së parë nga deponimi i dëshmitarit B. Gj., i cili të ndjerën e ka pasur 

grua të dajës ku ka theksuar se është njoftuar për problemin e të ndjerës me këtë persona pra me S. 

D. dhe av. N. H., pasi që të njëjtit 4-5 herë e kanë shtyrë afatin e pagesës së çmimit. I padituri B. M. 

ka theksuar se S. D. dhe av. N.H. kanë qenë të angazhuar për të shitur patundshmërinë, mirëpo e 

njëjta nga këta persona është mashtruar dhe asnjëherë nuk ka pranuar të hollat në emër të çmimit të 

shitblerjes së paluajtshmërisë kontestuese. Nga gjendja e këtillë e vërtetuar faktike gjykata e 

shkallës së parë përfundon se nuk janë përmbushur dy kushte që të fitohet pronësia mbi bazën e 

shitblerjes pasi që nuk ka kontratë mbi shitblerjen në formë të shkruar si dhe të vërtetuar nga organi 

kompetent si dhe regjistrimin e pronës  tek organi për regjistrimin e paluajtshmërive. Gjykata e 

shkallës së parë po ashtu vërteton si të pa banueshëm kërkesëpadinë e paditësit për fitimin e 

pronësisë mbi bazën e parashkrimit sepse patundshmëria kontestuese nuk ka qenë në posedim të 

paditësve dhe as që mund të trajtohet si mbajtës të ndërgjegjshëm dhe me mirë besim. 

Përfundimisht gjykata e shkallës së parë gjen se e ndjera Millena nuk ka qenë as i legjitimuar në 

aspektin pasiv për tërë sipërfaqen e ngastrave pasi që e njëjta është pronare vetëm e ¼ të pronave 

kontestuese e jo pronare e tërë patundshmërisë, kjo për faktin se me aktvendimin e datës 



09.04.1993, për ndarjen e pasurisë së përbashkët për ngastrat kontestuese nuk është implementuar 

dhe regjistruar në regjistrin për regjistrimin e paluajtshmërive si pronare. Përfundimisht që barra e 

të provuarit është te pala, atëherë paditësit kanë dështuar që gjykatën ta bindin me prova se kanë 

lidhur kontratën në vitin 1995 me tani të ndjerën M.,  dhe se kanë paguar çmimin kontraktues në 

shumë prej 60.000 DM, dhe se të njëjtat patundshmëri që nga ajo kohë  kanë në shfrytëzim, andaj 

ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit. 

        Gjykata e shkallës së dytë  në procedurën e ankimimit  ka pranuar si të drejt dhe të ligjshëm 

qëndrimin juridik dhe konstatimin faktik të gjykatës së shkallës së parë  drejtë, për arsye se paditësit 

nuk  kanë bazë të vlefshme juridike për ta vërtetuar të drejtën e pronësisë në pronën  kontestuese, 

andaj vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit. 

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

shkallës së dytë duke vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, drejt ka zbatuar 

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

paditësve është e pabazuar. Në arsyetimin e aktgjykimit ka dhënë arsye të duhura faktike dhe 

juridike, për faktet relevante për gjykim të drejtë të kësaj çështjeje juridike, që janë të pranueshme 

edhe për këtë gjykatë. Faktet të cilat i ka vlerësuar gjykata e shkallës së dytë nuk vihen në pyetje në 

thëniet në revizion, provat tjera të analizuar më hollësisht nga gjykata e shkallës së dytë e 

materializojnë konstatimin e saj të fundit lidhur me zbatimin e së drejtës materiale me rastin e 

refuzimit të ankesës së paditësve. Aktgjykimi i goditur nuk është i përfshirë me shkelje thelbësore 

të dispozitave të procedurës kontestimore, për të cilat shkelje kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës 

zyrtare, e as me shkelje në të cilat revizioni pretendon.  

          Për më tepër, kjo gjykatë shton se, kontrata mbi shitblerjen 1995, në bazë të cilës paditësit 

pretendon ta fitojë të drejtën e pronësisë në ngastrën kadastruese nuk mundë të krijoj efekte të 

vlefshme ligjore për miratimin e kërkesëpadisë së paditësve për faktin se, kontrata e tillë nuk i 

plotëson kërkesat e ligjore për validitetin e saj, nga se , për fitimin e pronësisë në sendet e 

patundshme në bazë të veprimit juridik (neni 33 të LMTHPJ),duhen të plotësohen këto prezymime: 

të ekzistoj kontrata juridike e vlefshme , e drejta e pronësisë së paraardhësit dhe mënyra e dorëzimit 

të sendit , regjistrimi i pronës në librat e tokës. Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, në rastin konkret 

nuk janë përmbushur kriteret e parapara me ligjin, për fitimin e të drejtës së pronësisë në favor të 

paditësve kjo për faktin se, kontrata mbi shitblerjen në bazë të së cilës paditësit pretendojnë ta 

vërtetojnë të drejtën e pronësisë nuk paraqet bazë të vlefshme juridike  pasi që e ndjera M., nuk ka 

pas të drejtën për ta shitur  ngastrat kontestuese për arsye se ka qenë pronare vetëm e ¼ e ngastrave 

për arsye se aktvendimi i datës 09.04.1993, për ndarjen e pasurisë së përbashkët për ngastrat 

kontestuese nuk është implementuar dhe regjistruar në regjistrin për regjistrimin e paluajtshmerive 

si pronare. Po ashtu kontrata mbi shitblerjen nënshkrimet e kontraktuesve nuk janë të vërtetuara 

përpara gjykatës, Paditësit ka dështuar ta provoj faktin se kontratës e tillë, të jetë përmbushur në 

tërësi ose në masën më të madhe, nuk ka provuar faktin se patundshmëria gjendet në posedim të 

tyre  se kanë  paguar çmimin kontraktues mbi shitblerjen. Nga kjo rrjedhë përfundimi se të dy 



gjykatat drejtë kanë vlerësuar se kontrata e tillë nuk paraqet bazë të vlefshme për fitimin e të drejtës 

së pronësisë në pronën kontestuese.  

         Dispozita e nenit 70 e Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore, ka paraparë se kontrata e cila 

nuk është lidhur në formën e paraparë (ligjore), nuk ka efekte juridike nëse nga qëllimi i dispozitave 

për formë të caktuar nuk pason diçka tjetër. Në rastin konkret kontrata në bazë të së cilës paditësit 

pretendon ta vërtetojë të drejtën e pronësisë, nuk është lidhur në formën e paraparë ligjore, andaj si 

e tillë nuk prodhon efekte juridike mbi bazën e së cilës paditësit do t’i pranohej e drejta e pronësisë, 

as në bazë të kësaj dispozite ligjore.            

            Gjykata e shkallës së parë po ashtu drejtë ka vërtetuar se në rastin konkret  nuk janë 

plotësuar kushtet ligjore për fitimin e pronësisë në favor të paditësve as mbi bazën e parashkrimit 

fitues.Për fitimin e pronësisë me parashkrim fitues  (neni 28 i LMTHJP), përveç se kërkohet që 

posedimi të jetë i ligjshëm dhe me mirëbesim kërkohet edhe kalimi i kohës prej 20 vjetësh. Paditësit 

si trashëgimtarë bëhen mbajtës me mirëbesim të patundshmërisë nga momenti i hapjes së 

trashëgimisë, kurse koha e parashkrimit fitues fillon të ecë nga momenti i hapjes së trashëgimisë. 

Nga Certifikata e vdekjes, shihet se paraardhësi i paditësve S. D., ka vdekur me 27.10.2009, ndërsa 

paditësit nuk e kanë pasur në posedim patundshmërinë kontestuese ,andaj në rastin konkret nuk janë 

plotësuar kushtet ligjore nga neni 28 i  LMTHJP, që paditësit të fitojnë të drejtën e pronësisë në 

pronat kontestuese me parashkrim.   

 Përfundimisht gjykata e shkallës së parë drejtë ka vlerësuar  se e ndjera M. nuk ka qenë as e 

legjitimuar në aspektin pasiv për tërë sipërfaqet e ngastrave pasi që e njëjta është pronare vetëm e ¼ 

të pronave kontestuese e jo pronare e tërë patundshmërisë, kjo për faktin se me aktvendimin e datës 

09.04.1993, për ndarjen e pasurisë së përbashkët për ngastrat kontestuese nuk është implementuar 

dhe regjistruar në regjistrin për regjistrimin e paluajtshmërive si pronare.   

          Prandaj, janë të pabazuara parashtrimet në revizion se kontrata mbi shitblerjen e lidhur në 

vitin 1995 paraqet bazë të vlefshme për fitimin e drejtës së paditëses pasi që si e tillë është 

përmbushur në tërësi. Përndryshe, për arsyet e dhëna nga kjo gjykatë,  pretendim në revizion lidhur 

me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale është i papranueshëm.  

          Janë të papranueshme thëniet në revizion se aktgjykimi i goditur është përfshirë me shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore. Dispozitivi i aktgjykimit të goditur është i 

qartë dhe jo i përfshirë me kundërthënie dhe në përputhje të plotë me arsyetimin, kurse në arsyetim 

janë dhënë arsye të plota të mjaftuara për të gjitha faktet relevante të vlefshme për gjykim të kësaj 

çështjeje juridike. Në revizion paditësja fare nuk jep arsye në kuptim të ligjit se  ku konsistojnë 

shkeljet e pretenduara të dispozitave të procedurës kontestimore, në revizion përshkruhet gjendja 

faktike si dhe provat e administruara nga gjykata e shkallës së parë, bëhet interpretimi i përmbajtjes 

së provave, përshkruhen dispozitat ligjore, ndërsa gjykata e revizionit e shqyrton aktgjykimin e  

goditur vetëm në pjesën e tij të goditur, brenda kufijve dhe shkaqeve të treguara në revizion (neni 

215).   



          Parashtrimet tjera në revizion janë përsëritje e thënieve në ankesë për të cilat janë dhënë arsye 

të mjaftueshme  faktike dhe juridike  nga të dy gjykatat që janë të pranueshme edhe për këtë 

Gjykatë pa pasur nevojë që të përsëriten. Kjo Gjykatë gjatë vendosjes e vlerësoj edhe përgjigjen në 

revizion të  paditësve por kjo përgjigje nuk pat ndikim në  meritat e lëndës.  

                  Nga sa u tha më sipër e me zbatimin e dispozitës së nenit 222 të LPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të aktgjykimit. 
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