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                                                                                                                        Rev.nr.348/2022 

 

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

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

juridike kontestimore të paditësit H. H. nga G. të cilin e përfaqëson Vllastimir Petrovic, avokat 

nga Zyra për Ndihmë Juridike Falas, me ndërhyrës në anën e paditësit Komuna e Prishtinës të 

cilën e përfaqëson F. B.,  kundër të paditurave M. F. dhe F. F. nga P. të cilat i përfaqëson Shefki 

Syla, avokat nga P., për shkak të lirimit të pronës dhe kompensimit të saj, duke vendosur lidhur 

me revizionin e të autorizuarit të paditësit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës në Prishtinë Ac.nr.4568/2020, datë 31.03.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

datën 18.10.2022 merr këtë: 

 

                           

                                                          A  K  T   G   J   Y   K   I   M 

 

 

 

                       REFUZOHET  i  pa bazuar revizioni i të autorizuarit të paditësit  Vllastimir 

Petroviq, avokat nga Zyra për Ndihmë Juridike Falas, i paraqitur kundër  aktgjykimit të Gjykatës 

Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë Ac.nr.4568/2020, datë 31.03.2022. 

 

 

                                                         A   r    s    y    e    t    i    m 

 

 

 

                       

                      Me aktgjykimin e  Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë Ac.nr.4568/2020, 

datë 31.03.2022, është refuzuar si e pa bazuar ankesa e paditësit H. H. nga Graçanica, dhe është 

vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i përgjithshëm, 

C.nr.1663/2016 datë 04.12.2018 me dispozitivin e të cilit është vendosur si vijon: 

 

,,I. REFUZOHET në tërësi si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit Hazir Haziri nga Graqanica 

me të cilën ka kërkuar që të detyrohen të paditurat M. F. dhe F. F. nga P., rr. "…." nr…, me lirua 

pronën e ndërtuar në ngastrën kadastrale numër …, ZK P., dhe t'ia dorëzojnë paditësit në posedim 

këtë ngastër kadastrale me sipërfaqe 244 m², e cila evidentohet në fletën poseduese numër …, 

KK Prishtinë, dhe t'ia paguajnë në emër të shpërblimit të dëmit për objektin ndërtimor të shembur 

në atë ngastër me sipërfaqe prej 144 m² shumën prej 250.000.00 euro me kamatë ligjore, si dhe 
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kërkesa që të detyrohen të paditurat që paditësit t'ia kompensojnë dëmin për shumën e qirasë, të 

cilën do ta kishte realizuar nga personat e tretë, për periudhën prej 01.09.1999 deri në marrjen e 

formës së prerë të aktgjykimit, për çdo muaj nga 200 euro, me kamatë ligjore për çdo muaj deri 

te pagesa e plotë, në afatin prej 15 ditësh nën kërcënimin e ekzekutimit. 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.’’ 

 

                     Kundër aktgjykimit të sipër përmendur të gjykatës së shkallës së dytë, i autorizuari 

i paditësit me kohë ka paraqitur revizion për shkak të shkeljeve qenësore të dispozitave të Ligjit 

për Procedurë Kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të 

prishen të dy aktgjykimet e sipër përmendura dhe lënda t’i kthehet në rigjykim gjykatës së 

shkallës së parë. 

 

                    Në përgjigje të revizionit, i autorizuari i të paditurave avokat Shefki Sylaj nga 

Prishtina, kontestoi në tërësi revizionin e palës paditëse dhe propozoi që i njëjti të refuzohet në 

tërësi si i pa bazuar. 

 

                    Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të LPK dhe sipas pretendimeve 

të revizionit shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion, përgjigjen në revizion dhe shkresat e 

lëndës dhe gjeti se: 

                

                    Revizioni i të autorizuarit të paditësit është i pa bazuar. 

 

                    Pas përfundimit të procedurës provuese të zhvilluar në shkallë të parë, gjykata e 

shkallës së parë në bazë të ekspertizës së ekspertëve të gjeodezisë dhe certifikatës së pronës me 

nr UL-…, ka gjetur se në ngastrën kadastrale nr…, përkatësisht objektin ndërtimor, me sipërfaqe 

prej 34 m2 si bashkëpronarë janë të evidentuara F. F. me 1/4 e pjesës ideale dhe M. F. me ¾ pjesë 

ideale. Ngastra kontestuese-toka sipas certifikatës  nr. UL-…, me numër …, në sipërfaqe prej 244 

m2, në regjistrin kadastral evidentohet në emër të paditësit H. H.. Në këtë drejtim, nga provat e 

administruara, gjykata e shkallës së parë ka konstatuar faktin se me aktvendimin e Sekretariatit 

komunal për financa nr. …, datë 13.07.1983, është vendosur që të eksproprijohet në favor të 

Shtëpisë Botuese "J." nga P. paluajtshmëria e përshkruar në fletën poseduese nr. …, Komuna 

Kadastrale G., e shënuar si ngastër kadastrale nr…., shtëpi me sipërfaqe prej 65 m2 dhe oborr në 

sipërfaqe prej 0.01.27 ha, pronë e H. R. H. nga P., ndërsa në pikën katër të dispozitivit të këtij 

aktvendimi është vendosur që kompensimi për këtë paluajtshmëri të përcaktohet pas 

plotfuqishmërisë së tij. Në anën tjetër, me aktvendimin nr. …, datë 14.12.1983, të Drejtorisë 

Krahinore për punët pasurore juridike në Prishtinë, është anuluar aktvendimi i cekur më lartë dhe 

lënda është kthyer në rivendosje. Ndërsa me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë 

C.nr.396/86, datë 23.10.1986, është provuar fakti se është miratuar kërkesëpadia e paditësit R. 

H., dhe është obliguar Komuna e Prishtinës që të bëjë bartjen e pronësisë tek paditësi të ngastrës 

kadastrale nr. …, shtëpi ndërtesë me hapësirë afariste me sipërfaqe 140 m2 dhe oborr në sipërfaqe 

prej 100 m2, e cila gjendet në rr. '…', fleta poseduese …, KK Prishtinë (...). Kundër këtij 

aktgjykimi këtu ndërhyrësi Komuna e Prishtinës ka ushtruar ankesë në Gjykatën Supreme, ndërsa 

kjo e fundit me aktgjykimin Ac.nr.43/87, datë 28.01.1987, e aprovon ankesën e parashtruar të 

Komunës, e ndryshon aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë C.nr.396/86, datë 
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23.10.1986, dhe e refuzon në tërësi si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditësit Ramiz Haziri (këto 

aktgjykime gjenden në shkresat e lëndës, ndërsa janë siguruar sipas detyrës zyrtare nga gjykata e 

shkallës së parë në arkivin e Gjykatës Supreme). 

 

                    Në këtë gjendje faktike të vërtetuar kësi soji, gjykata e shkallës së parë ka konstatuar 

se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar dhe e njëjta duhet të refuzohet. Kjo për faktin se 

pavarësisht rrethanës se paditësi (edhe paraardhësi i tij më herët) evidentohen formalisht në 

regjistrin kadastral si pronar të ngastrës kontestuese nr.4963, ka rezultuar se si rezultat i marrjes 

së aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës të cekur më lartë, me të cilin është ndryshuar 

aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut i cili ka shërbyer si bazë juridike për fitimin e pronësisë nga ana 

e paditësit, përkatësisht paraardhësit të tij, tani më nuk ka titull të vlefshëm juridik  përmes të cilit 

paditësi është regjistruar në mënyrë të ligjshme në regjistrin kadastral si pronar i kësaj ngastre. 

Si rezultat i kësaj, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se në rastin konkret nuk plotësohen kushtet 

ligjore nga neni 37 i Ligjit për Marrëdhëniet Themelore Pronësore Juridike (LMTHJP), i cili ka 

qenë në fuqi në kohën e krijimit të raportit juridik të cekur më lartë, për të aprovuar kërkesëpadinë 

e paditësit për detyrimin e të paditurave që t'ia dorëzojnë në posedim dhe shfrytëzim të lirë 

ngastrën kontestuese. Në rrethana të tilla, evidentimi në regjistrin kadastral vetëm formalisht pa 

pasur mbështetje në ndonjë bazë të vlefshme juridike (titull juridik), nuk nënkupton se pala në 

këtë rast të ketë të drejtë për të kërkuar realizimin e kërkesës në kuptim të nenin 37 të LMTHJP-

së. Kjo për faktin se asnjëra prej bazave juridike në të cilat e ka mbështetur kërkesën e saj pala 

paditëse, nuk është në fuqi (përfshirë këtu aktvendimi i Sekretariatit për financa nr. …, datë 

13.07.1983, si dhe aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë C.nr.396/86, datë 23.10.1986).  

 

                    Në lidhje me këtë, referuar shkresave të lëndës, përkatësisht përgjigjja me shkrim e 

Agjencisë Kadastrale të Kosovës, rezulton se parcela me nr…, ZK P., nga të dhënat kadastrale 

1983-1988, evidentohet si P.SH K.K Prishtinë, ndërsa nga viti 1990-1997, në sistemin Bormen 

evidentohet në emër të R.H., kurse në vitin 2009 është bartur në emër të paditësit. Edhe nga kjo 

provë, gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar faktin se evidentimi i paraardhësit të paditësit në 

regjistrin kadastral si pronar i ngastrës kontestuese është bërë pas vitit 1990, pas lënies jashtë 

fuqie të aktvendimit të Sekretariatit për financa nr. …, datë 13.07.1983, si dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Qarkut në Prishtinë C.nr.396/86, datë 23.10.1986 dhe në këtë konteskst paditësi nuk 

e ka provuar faktin se në bazë të cilës bazë juridike apo titulli juridik të vlefshëm është regjistruar 

si pronar i ngastrës kontestuese në vitin 1990). 

 

                      Në fund të aktgjykimit të saj, Gjykata e shkallës së parë konstaton se  paditësi ka 

dështuar që të argumentoj të drejtën e pronësisë mbi pronën kontestuese e rrjedhimisht ka 

dështuar ta bëjë të besueshme kërkesëpadinë për lirimin e kësaj prone pasi që kërkesëpadia për 

lirimin e kësaj prone kontestuese është mbështetur në aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në 

Prishtinë C.nr.396/86, i datës 23.10.1986, mirëpo i njëjti nga Gjykata Supreme e Kosovës me 

aktgjykimin Ac.nr.43/87, i datës 28.01.1987, është ndryshuar ashtu që është refuzuar si e 

pabazuar kërkesëpadia e Komunës së Prishtinës që të obligohet të bëjë bartjen e të drejtës së 

pronësisë tek paditësi. Referuar kësaj rrethane rezulton se paditësit i mungon baza e vlefshme për 

të kërkuar dorëzimin në posedim të ngastrës kontestuese. Po ashtu gjykata konsideron se është e 

pabazuar edhe kërkesa për shpërblimin e dëmit sepse gjendja faktike aty tregon se kemi të bëjmë 
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me ri-ndërtim dhe është e palogjikshme të kërkohet kompensim për një objekt që ekziston dhe 

që është kthyer në gjendjen e mëparshme. 

 

                     Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore ka refuzuar si të pa bazuar ankesën 

e paditësit, dhe ka vërtetuar si të ligjshëm aktgjykimin e sipër përmendur të gjykatës së shkallës 

së parë, duke gjetur se 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) i 

LPK-së dhe se e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e 

Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së. Po ashtu, ky 

aktgjykim nuk është i përfshirë as në shkelje tjera ligjore të pretenduara nga pala ankuese në 

ankesë. 

 

                    Në lidhje me këtë, Gjykata e Apelit pas shqyrtimit të pretendimeve ankimore, 

aktgjykimit të atakuar, si dhe shkresave të lëndës, ka gjetur se gjykata e shkallës së parë me rastin 

e vendosjes rreth kërkesëpadisë së paditësit, drejtë dhe në mënyrë të plotë ka zbatuar dispozitat e 

procedurës kontestimore, ka vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë gjendjen faktike, e si 

rezultat i kësaj, drejtë ka zbatuar edhe të drejtën materiale, për të cilat arsye, aktgjykimi i atakuar 

është dashur të vërtetohet në tërësi. Gjithashtu edhe dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është 

mjaftë i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke krijuar kështu harmoni logjike 

e juridike mes dispozitivit e arsyetimit. Përkatësisht, i njëjti është hartuar në përputhje të plotë 

me nenin 160 të LPK-së. Gjykata e shkallës së parë ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë 

vendimtare për mungesën e themelësisë së kërkesëpadisë së paditësit, e në lidhshmëri me këtë, 

ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar provat për secilin fakt të provuar. Për këto arsye, 

refuzohen si të pabazuara pretendimet ankimore sipas të cilave gjykata e shkallës së parë ka bërë 

shkelje të tilla, me rastin e hartimit të vendimit gjyqësor. 

 

                   Në anën tjetër, nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paditësit sipas të cilave 

gjykata e shkallës së parë nuk ka vërtetuar si duhet gjendjen faktike dhe nuk ka trajtuar siç duhet 

pretendimet e paditësit, të shprehura në kërkesëpadi. Në lidhje me këtë, gjykata e shkallës së parë 

në bazë të udhëzimeve të dhëna me aktvendimin e Gjykatës së Apelit, drejtë dhe ligjshëm ka 

vendosur për refuzimin e kërkesëpadisë së paditësit, para se gjithash, duke marr parasysh 

ekspertizat e ekspertëve të gjeodezisë dhe certifikatën e pronës me nr UL-…, në bazë të cilave 

gjykata gjeti se në ngastrën kadastrale nr…, përkatësisht objektin ndërtimor, me sipërfaqe prej 

34 m2 si bashkëpronarë janë të evidentuara Fjolla Fetahu me 1/4 e pjesës ideale dhe Melihate 

Fetale me ¾ pjesë ideale. Ndërsa sa i përket ngastrës kontestuese-tokës sipas certifikatës me nr. 

UL-…, ngastra numër …, në sipërfaqe prej 244 m2, në regjistrin kadastral, pronar formal 

evidentohet paditësi H. H. Në lidhje me çështjen e evidentimit në regjistrin kadastral si pronar i 

ngastrës kontestuese nr…, në sipërfaqe prej 244 m2, për gjykatën e shkallës së dytë është i 

pranueshëm qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë i dhënë në arsyetim të aktgjykimit të 

atakuar. Në këtë drejtim, nga provat e administruara, gjykata e shkallës së parë drejtë ka 

konstatuar faktin se me aktvendimin e Sekretariatit komunal për financa nr. …, datë 13.07.1983, 

është vendosur që të eksproprijohet në favor të Shtëpisë Botuese "J." nga P., paluajtshmëria e 

përshkruar në fletën poseduese nr. …, Komuna Kadastrale G., e shënuar si ngastër kadastrale 

nr…, shtëpi me sipërfaqe prej 65 m2 dhe oborr në sipërfaqe prej 0.01.27 ha, pronë e H. R. H., 
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nga P., ndërsa në pikën katër të dispozitivit të këtij aktvendimi është vendosur që kompensimi 

për këtë paluajtshmëri të përcaktohet pas plotfuqishmërisë së tij. Në anën tjetër, me aktvendimin 

nr. …, datë 14.12.1983, të Drejtorisë Krahinore për punët pasurore juridike në Prishtinë, është 

anuluar aktvendimi i cekur më lartë dhe lënda është kthyer në rivendosje. Ndërsa me aktgjykimin 

e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë C.nr.396/86, datë 23.10.1986, është provuar fakti se është 

miratuar kërkesëpadia e paditësit R.H., dhe është obliguar Komuna e Prishtinës që tek i njëjti të 

bëjë bartjen e pronësisë të ngastrës kadastrale nr. …, shtëpi ndërtesë me hapësirë afariste me 

sipërfaqe 140 m2 dhe oborr në sipërfaqe prej 100 m2, e cila gjendet në rr. '…', fleta poseduese 

…, KK Prishtinë (...). Kundër këtij aktgjykimi këtu ndërhyrësi Komuna e Prishtinës ka ushtruar 

ankesë në Gjykatën Supreme, ndërsa kjo e fundit me aktgjykimin Ac.nr.43/87, datë 28.01.1987, 

e aprovon ankesën e parashtruar të Komunës, e ndryshon aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në 

Prishtinë C.nr.396/86, datë 23.10.1986, dhe e refuzon në tërësi si të pa bazuar kërkesëpadinë e 

paditësit R. H., (këto aktgjykime gjenden në shkresat e lëndës, ndërsa janë siguruar sipas detyrës 

zyrtare nga gjykata e shkallës së parë në arkivin e Gjykatës Supreme). 

 

                 Si rrjedhojë e konstatimit të kësaj gjendje faktike, gjykata e shkallës së parë me të 

drejtë ka konstatuar se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar dhe e njëjta duhet të refuzohet. 

Kjo për faktin se pavarësisht rrethanës se paditësi (edhe paraardhësi i tij më herët) evidentohen 

formalisht në regjistrin kadastral si pronar të ngastrës kontestuese nr…, ka rezultuar se si rezultat 

i marrjes së aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës të cekur më lartë, me të cilin është 

ndryshuar aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut i cili ka shërbyer si bazë juridike për fitimin e 

pronësisë nga ana e paditësit, përkatësisht paraardhësit të tij, tani më nuk ka titull të vlefshëm 

juridik nga ana e paditësit përmes të cilit i njëjti është regjistruar në mënyrë të ligjshme në 

regjistrin kadastral si pronar i kësaj ngastre. Si rezultat i kësaj, edhe me të drejtë ka konstatuar 

gjykata e shkallës së parë se në rastin konkret nuk plotësohen kushtet ligjore nga neni 37 i Ligjit 

për Marrëdhëniet Themelore Pronësore Juridike (LMTHJP), i cili ka qenë në fuqi në kohën e 

krijimit të raportit juridik të cekur më lartë, për të aprovuar kërkesëpadinë e paditësit për 

detyrimin e të paditurave që t'ia dorëzojnë në posedim dhe shfrytëzim të lirë ngastrën kontestuese. 

Në rrethana të tilla, evidentimi në regjistrin kadastral vetëm formalisht pa pasur mbështetje në 

ndonjë bazë të vlefshme juridike (titull juridik), nuk nënkupton se pala në këtë rast ka të drejtë 

për të kërkuar realizimin e kërkesës në kuptim të nenin 37 të LMTHJP-së. Kjo për faktin se ashtu 

siç me të drejtë ka konstatuar gjykata e shkallës së parë në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, 

asnjëra prej bazave juridike në të cilat e ka mbështetur kërkesën e saj pala paditëse, nuk është në 

fuqi (përfshirë këtu aktvendimi i Skretariatit për financa nr. …, datë 13.07.1983, si dhe aktgjykimi 

i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë C.nr.396/86, datë 23.10.1986).  

 

                     Në anën tjetër për gjykatën e shkallës së dytë është i drejtë dhe i ligjshëm qëndrimi 

juridik i gjykatës së shkallës së parë, i dhënë në arsyetim të aktgjykimit të atakuar se në bazë të 

provave të administruara ka rezultuar se S. F., ( bashkëshort i të  paditurës M. F., dhe baba i të 

paditurës F. F.) e ka pasur në posedim objektin e ndërtuar në ngastrës kontestuese edhe para vitit 

1983 (ky fakt është vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë përmes kontratës së shitblerjes së 

paluajtshmërisë nr…, datë 20.07.1969, e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Prishtinë me datë 

12.08.1968), ndërsa në vitin 1993 gjykata gjeti se pala e paditur e ka privatizuar objektin i cili 

ishte ndërtuar në ngastrën kontestuese. Këtë fakt gjykata e shkallës së parë e vërtetoi në bazë të 
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aktvendimit të gjykatës me nr…, të datës 19.02.2002, sipas së cilës vërtetohet se kontrata mbi 

blerjen e banesës e cila gjendet në Prishtinë rruga "…, në sipërfaqe prej 33.64 m2 e lidhur në mes 

të propozuesit S.F., si bartës i të drejtës banesorë dhe Komuna e Prishtinës përfaqëson kontratë 

të vlefshme për blerjen e banesës. 

 

                  Po ashtu, nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paditësit, se ai është pronar i vetëm 

i pronës kontestuese, pasi që gjykata e shkallës së parë, ka vërtetuar se pavarësisht se paditësi 

formalisht figuron si pronar i tokës, i njëjti me asnjë provë valide nuk ka mundur ta argumentoj 

para gjykatës se ndonjëherë ka ushtruar të gjitha autorizimet mbi këtë pronë, e sidomos sa i përket 

posedimit. Në anën tjetër, rezulton se nga provat e administruara, ka rezultuar e provuar se të 

paditurat (edhe paraardhësi i tyre) edhe para vitit 1983, e kanë në posedim të pandërprerë dhe të 

ligjshëm ngastrën kontestuese. Mbi këtë bazë, është i pranueshëm qëndrimi juridik i gjykatës së 

shkallës së parë i dhënë në arsyetim të aktgjykimit të atakuar se pavarësisht faktit se në rastin 

konkret ekzistojnë subjekte të ndryshëm (paditësi dhe të paditurat) të cilët e kanë të drejtën e 

pronësisë mbi sendin e njëjtë dhe atë paditësi mbi tokën, kurse të paditurat vetëm mbi objektin 

(shtëpinë), ndërsa meqenëse të paditurat përveç të drejtës së pronësisë mbi shtëpinë, kanë qenë 

dhe janë në posedim të pronës kontestuese mbi 20 vite, atëherë edhe kërkesëpadia e paditësit 

duhet të refuzohet. Përveç kësaj, për gjykatën e shkallës së dytë është i drejtë edhe vlerësimi i 

gjykatës së shkallës së parë në lidhje me refuzimin e kërkesëpadisë së paditësit, edhe për faktin 

se ndërhyrësi Komuna e Prishtinës në emër të kompensimit për pronën që i kishte shpronësuar 

paditësit, i kishte dhënë si kompensim pronën kontestuese (vendime të cilat janë anuluar më vonë 

siç është cekur më lartë), mirëpo në rastin konkret prona kontestuese paraprakisht ishte e ngarkuar 

me të drejtën e shfrytëzimit nga pala e paditur, e cila më pas është shndërruar në të drejtën e plotë 

të pronësisë së objektit (shtëpisë). 

 

                    Në lidhje me pretendimet ankimore të palës paditëse se i njëjti ka qenë në posedim 

të pronës kontestuese në vazhdimësi deri në vitin 1999, Gjykata e Apelit vlerëson se të njëjtat 

janë pabazuara, ngase me të drejtë gjykata e shkallës së parë ka konstatuar në arsyetim të 

aktgjykimit të atakuar se paditësi me asnjë provë të vetme nuk ka argumentuar pasjen në posedim 

të ngastrës kontestuese. Po ashtu rezulton se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vendosur 

gjendjen faktike edhe përmes dëgjimit të dëshmitarëve, gjegjësisht dëshminë e të paditurës, dhënë 

në cilësinë e palës, të cilës gjykata ia fali besimin, nga e cila ka vërtetuar se të njëjtën pronësi e 

ka në posedim që nga viti 1988, por edhe ekspertizave përkatëse ku është provuar posedimi i 

pandërprerë i ngastrës kontestuese nga të paditurat, duke e rindërtuar edhe shtëpinë e banimit e 

cila ishte djegur gjatë luftës. Mbi këtë bazë, referuar të cekurave më larë ka rezultuar se me të 

drejtë gjykata e shkallës së parë ka vendosur të refuzoj kërkesëpadinë e paditësit, meqenëse nuk 

janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 37 par.1 e LMTHJP-së, për të miratuar të njëjtën. Përveç 

kësaj, me dispozitën e nenit 20 të LMTHJP-së, parashihet “E drejta e pronësisë fitohet sipas vetë 

ligjit, në bazë të veprimit juridik dhe me trashëgim ose në bazë të vendimit të organit shtetëror 

në kushtet dhe në mënyrën e caktuar me ligj”. Ndërsa më nenin 72 par.1 të LMTHJP-së, është 

paraparë se “Posedimi është i ligjshëm po që se mbështetet në bazën e plotfuqishme juridike që 

nevojitet për të fituar të drejtën e pronësisë dhe nëse nuk është fituar me forcë, me mashtrim ose 

me keqpërdorimin e besimit". Andaj, referuar këtyre dispozitave gjykata e shkallës së dytë 

konsideron se me të drejtë gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit, pasi 
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që paditësi ka dështuar që të argumentoj të drejtën e pronësisë mbi pronën kontestuese e që 

rrjedhimisht, ka dështuar të bëj të besueshme kërkesën e padisë për lirim të kësaj prone (në këtë 

rast në tërësi është vepruar nga gjykata e shkallës së parë konform udhëzimeve të dhëna nga 

Gjykata e Apelit, përmes aktvendimit Ac.nr.3299/13, të datës 14.07.2016). 

 

                    Përveç të cekurave më lartë, për Gjykatën e Apelit është i pranueshëm dhe i drejtë 

qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë i dhënë në arsyetim të aktgjykimit ta atakuar lidhur 

me refuzimin e pjesës së kërkesëpadisë për dorëzim në posedim të ngastrës kontestuese në 

tërësinë e saj, pasi që e njëjta gjykatë ka vërtetuar se në rastin konkret kemi një objekt të ri-

ndërtuar dhe është e pa drejtë që të kërkohet shpërblimi i dëmit për një objekt që ekziston dhe 

është kthyer në gjendjen e mëparshme.  

 

                      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 i autorizuari i paditësit 

thirret në revizion , e as në ato që sipas nenit 215 të LPK, Gjykata e Revizionit kujdeset sipas 

detyrës zyrtare. 

           Ani pse në revizion shprehimisht nuk thuhet se aktgjykimi i shkallës së dytë goditet 

për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

paragrafi 2, pika n) e LPK-së, nga përmbajtja e revizionit rezulton paraqitja e një shkaku të tillë, 

andaj nga kjo bazë ligjore u vlerësua aktgjykimi i njëjtë. Pretendimet e revizionit për shkelje të 

tilla procedurale 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 shkallës 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.  

           

                    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 
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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, me arsyetim se  dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës 

së shkallës së parë është konfuz kur është konstatuar kinse ,, aprovohet kërkesëpadia e paditësit 

si e pa bazuar’’. Dispozitivi i këtij aktgjykimi nuk është i përfshirë me një kundërthënie të tillë, 

përkundrazi, në të, qartazi është konstatuar në fillim dhe fund të dispozitivit se refuzohet 

kërkesëpadia e paditësit, si e pa bazuar.  

                   Sa i përket zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, i autorizuari i paditësit me rastin 

e elaborimit të këtij shkaku në revizion, në tërësi ka përsëritur pretendimet e paraqitura më parë 

në ankesë, për të cilat gjykata e shkallës së dytë ashtu siç  është përshkruar më lartë, shumë qartë 

dhe detaisht ka dhënë arsye për mospranimin e tyre si të bazuara, e të cilat arsye janë të 

pranueshme edhe për gjykatën e revizionit, kështu që vlerësohet se është pa vend që edhe tani të 

njëjtat shkaqe dhe arsye të ripërsëriten. Pretendimi i revizionit në këtë drejtim se të paditurat nuk 

janë bashkëpronare të objektit në ngastrën kontestuese, por paditësi është pronar i vetëm i kësaj 

ngastre kontestuese në tërësinë e saj në tokë dhe në objektin e rindërtuar në të, edhe sipas 

vlerësimit të Gjykatës Supreme, është i pa bazuar nga se një pretendim i tillë është në kundërshtim 

me provat e administraura dhe të vlerësuara nga gjykata e shkallës së parë dhe të dytë, sidomos 

me kontratën e shitblerjes nr…., datë 20.07.1969 të lidhur në mes të I. ( nënës së S. F. ) në cilësi 

të blerësit dhe Ndërmarrjes publike banesore në cilësinë e shitësit, nga e cila shihet se objekt i 

shitblerjes ka qenë pikërisht prona e pa luajtshme: banesa në përbërje prej dy dhomave, një 

paradhome dhe një kuzhine, e të cilat kanë ekzistuar në ngastrën kontestuese. Në vitin 1993, nga 

Ndërmarrja e banesave në Prishtinë  pala e paditur e ka privatizuar këtë banesë në këtë ngastër 

kontestuese. Bashkëshorti i të paditurës së parë- i ndjeri Skender Fetahu e ka pasur në posedim 

këtë banesë në ngastrën lëndore edhe para vitit 1983 kur paditësit i është dhënë  në pronësi ngastra 

lëndore- vetëm toka në emër të kompensimit për eksproprijim, por në këtë rast në njërën anë, 

ngastra lëndore ka qenë e ngarkuar me të drejtën e shfrytëzimit nga i ndjeri Skender Fetahu, 

ndërsa në anën tjetër, baza e regjistrimit të paditësit si pronar ka rënë nga se me aktgjykim të 

Gjykatës Supreme të Kosovës është refuzuar padia e paditësit me të cilën ka kërkuar që të 

detyrohet Komuna e Prishtinës si e paditur që t’ia bartë në pronësi ngastrën kontestuese, objektin 

e banimit dhe lokalin afarist në sipërfaqe prej 140m2 dhe oborrin në sipërfaqe prej 100 m2 në 

emër të kompensimit për eksproprijim. 

                   Në revizionin e të autorizuarit të paditësit është paraqitur edhe një pretendim se me 

vendim të Komisionit për Çështje Pronësore Banesore-Agjensionit Kosovar të pronës DS 000308 

paditësit i është njohur e drejta e kthimit në posedim të ngastrës lëndore në tërësinë e saj. Ky 

pretendim i revizionit, nga ana e Gjykatës Supreme vlerësohet i pa bazuar, nga se kjo e drejtë 

paditësit i është njohur varësisht prej rrethanave të rastit, e që Agjensioni Kosovar i Pronës me 

parashtresën e datës 10 qershor 2008 Ref…, e njohton paditësin se ky Agjension nuk mundet 

paditësit t’ia kthejë posedimin e ngastrës lëndore në tërësinë e saj dhe këtu përfundon gjithçka 

lidhur me kërkesën e tij pa paragjykim ndaj të drejtës së tij për të kërkuar zgjidhje alternative për 

implementimin e vendimit të HABITAT-it për mes gjykatave lokale qoftë me kompensim qoftë 
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me rrënimin potencial të objekteve të ndërtuara pa të drejtë në ngastrën e tij. Kjo do të thotë se 

se çështja e kthimit të paditësit në posedim të ngastrës lëndore në tërësinë e saj i është referuar 

gjykatave të rregullta dhe urdhëri deklarativ i këtij Komisioni se paditësit i takon e drejta e kthimit 

në posedim është i pa zbatueshëm , kështu që Gjykata Supreme gjenë se ky urdhër deklarativ i 

këtij Komisioni nuk ka ndikim në vendosjen kësi soji të këtij kontesti. 

                    I autorizuari i paditësit në revizion potencon edhe se paditësi konstaton që ka ardhur 

gjerë te falcifikimi i një pjese të dokumentacionit në favor të paditurave, të cilin pretendim 

Gjykata Supreme po ashtu e refuzoi si të pa bazuar nga se provat me shkrim në të cilat të paditurat 

thirren për të argumentuar të drejtën e tyre në raport me ngastrën lëndore, në kuptim të nenit 329 

të LPK janë dokumente publike që provojnë saktësinë e asaj që konfirmohet në të, derisa nuk 

provohet se në ato dokumente publike faktet janë konstatuar jo saktësisht apo se 

shkresa/dokumenti është hartuar në mënyrë jo të rregullt. 

                   Në fund, Gjykata Supreme konstaton se me pretendimet e revizionit në asnjë mënyrë 

nuk vihet në pyetje ligjshmëria e aktgjykimeve të sipër përmendura në aspektin procedural dhe 

material të tyre, andaj revizioni i tillë poër arsyet e paraqitura më lartë u refuzua 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. 
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