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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Fejzullah Rexhepi 

kryetar, Shukri Sulejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtar, në çështjen juridike kontestimore të 

paditësit H. T. nga Sh. Rr. .., të cilin me autorizim e përfaqëson Vesel Jashari avokat nga F., 

kundër të paditurës Komuna e Shtimes, lidhur për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, vlera e 

objektit të kontestit 3,050 Euro, duke vendosur sipas revizionit të autorizuarit të paditësit, i 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, ACnr.5485/2017, të datës 

04.03.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 03.08.2022, mori këtë:  

A K T GJ Y K I M 

Refuzohet i pa bazuar revizioni i të autorizuarit të paditësit, i paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës AC nr. 5485/2017, të datës 04.03.2021.   

A r s y e t i m i 

Gjykata Themelore në Ferizaj, me aktgjykimin C.nr.207/12 të datës 07.09.2017, ka vendosur që 

të refuzohet në tërësi kërkesëpadia e paditësit H. T. nga Sh. Rr..., ushtruar kundër të paditurës 

Komuna e Shtimes, me anë të së cilës ka kërkuar të vërtetohet e drejta e pronësisë në bazë të 

posedimit me mirëbesim në ngastrën kadastrale P-..., me kulturë shtëpi-ndërtesë në sipërfaqe 

prej 93m2, në vendin e quajtur Shtime, me oborr në sipërfaqe prej 500m2 dhe arë e klasit 3-të në 

sipërfaqe prej 280m2, gjithsej këto në sipërfaqe prej 873m2 e evidentuar në Certifikatën mbi të 

Drejtat e Pronësisë së Paluejtshme UL ..., Zona Kadastrale Sh.. Secila palë i bartë shpenzimet e 

veta procedurale. 

Gjykata e Apelit e Kosovës duke vendosur sipas ankesës së paditësit, me aktgjykimin 

ACnr.5485/2017, të datës 04.03.2021, ka vendosur të refuzohet e pathemeltë ankesa e 
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përfaqësuesit të paditësit H. T., nga Sh. rr. ... pn, dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Ferizaj, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.207/2012, të datës 07.09.2017.  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, i autorizuari i paditësit ka paraqitur revizion, 

për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatim të gabuar 

të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës ta aprovoj revizionin e 

paditësit si të bazuar. Ndërsa aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë 

AC.nr.5485/2017, të datës 04.03.2021, dhe aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj 

C.nr.207/12 të datës 07.09.2017, ta ndryshoj, ashtu që të aprovojë kërkesëpadinë e paditësit në 

tërësi si të bazuar, ose aktgjykimet e cekura të i prish dhe çështjen ta kthej në rigjykim gjykatës 

së shkallës së parë. 

E paditura nuk ka parashtruar përgjigje në revizionin e të autorizuarit të paditësit. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në procedurën e vendosjes sipas revizionit në kuptim të dispozitave 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) nga neni 211, 212 dhe 215, duke shqyrtuar 

ligjshmërinë e aktgjykimit të goditur, gjeti se:  

Revizioni i të autorizuarit të paditësit është i pabazuar.   

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi H.(A.) T., përmes të autorizuarit të tij, me datë 

25.04.2012, në gjykatën e shkallës së parë, ka ushtruar padi kundër të paditurës Komuna e 

Shtimes, për vërtetim të drejtës së pronësisë, me anë të së cilës ka kërkuar që të vërtetohet se 

paditësi e ka fituar të drejtën e pronësisë, në bazë të posedimit në ngastrën kadastrale P- ..., me 

kulturë shtëpi - ndërtesë në sipërfaqe prej 93 m2, në vendin e quajtur Shtime, me Oborr në 

sipërfaqe prej 500 m2, dhe arë e klasit 3-të, në sipërfaqe prej 280m2, e gjithsej këto në sipërfaqe 

prej 873 m2, e evidentuar në Certifikatën mbi të drejtat e Pronësisë së Paluajtshme, UL - ... Zona 

Kadastrale Sh., si dhe të detyrohet e paditura Komuna e Shtimes, që paditësit t’ia pranoj të drejtën 

e pronësisë në paluajtshmërinë e përshkruar si në pikën l, të dispozitivit në të kundërtën ky 

aktgjykim të shërbejë si dokument tabular për regjistrimin e paluajtshmërisë, në regjistrat 

kadastral në zyrën kadastrale në Sh., në afat prej 15 ditësh, nga dita e formës së prerë të 

aktgjykimit nën kërcenim të përmbarimit të detyrueshëm. Po ashtu shpenzimet e procedurës i ka 

kërkuar. 

E paditura në përgjigje në padi ka theksuar se njësia ngastra kadastrale P-... ZK, Sh., pn. me 

sipërfaqe prej 873m2
, e shënuar në certifikatën mbi të drejtat në pronë të patundshme, evidentohet 

si pasuri shoqërore e Kuvendit të Komunës së Shtimes. Pasuria shoqërore sipas të dhënave të 
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cilat i paraqet paditësi në padi, është pasuri private e cila u ble nga ana e organeve shtetërore – 

komuna për familjet emigrante nga Shqipëria me mjete të Komisariatit për refugjat të OKB-së 

me seli në Gjenevë. Paditësi vazhdon të jetë shfrytëzues  dhe banues i kësaj pronësie edhe sot, 

pra nuk është kontestuese fakti se paditësi është shfrytëzues legjitim i kësaj patundshmërie por e 

paditura nuk ka asnjë dispozitë ligjore se si të veprohet më tutje në këto prona.  

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të prezantuara nga palët, 

ka nxjerrë aktgjykimin C.nr.207/12 të datës 07.09.2017, me të cilin e ka refuzuar si të pa bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit.   

Në arsyetim të aktgjykimit ndër të tjera  ka theksuar se: gjykata e shkallës se parë pas  

administrimit të provave, dhe vlerësimit të tyre, e ka vlerësuar si të pabazuar kërkesëpadinë e 

paditësit, duke theksuar se nuk ishte kontestuese se Komuna në mbështetje financiare nga Fondi 

Ndërkombëtar për Refugjatë, me seli në Gjenevë, ka blerë shtëpi për ti strehuar emigrantët nga 

Shqipëria, një ndër ta edhe paditësin. Nga procesverbali i datës 19.01.1971, gjykata vërtetoj se 

paditësi ka pasur të drejtën e shfrytëzimit të përkohshëm të objektit kontestues, mirëpo vlerësoi 

se në bazë të tij i njëjti nuk ka mundur të fitoj të drejtën e pronësisë. Me anë të certifikatës së 

pronësisë e ka vërtetuar se parcela me nr. ..., me sipërfaqe prej 873 m2, është e evidentuar në 

emër të Kuvendit Komunal në Shtime. Gjykata është pajtuar që paditësi ka hyrë në posedim por 

nuk pajtohet që të njëjtit i takon ndonjë titull konstituiv për fitimin e të drejtës së pronësisë. Ka 

konstatuar se procesverbali i datës 19.01.1973, për shfrytëzim të përkohshëm, nuk i plotëson 

kushtet që i njëjti të cilësohet si veprim juridik që shërben për tjetërsimin e pronësisë, sipas 

dispozitave nga Ligji mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore (LMTHJP i vitit 1980). 

Duke u mbështetur në nenin 72 të LMTHJP -së, ka vlerësuar se i njëjti as nuk mund të thirret në 

mbajte me mirëbesim pasi që në rastin konkret paditësi e ka ditur që nga fillimi faktin se është 

vetëm shfrytëzues i përkohshëm i parcelës kontestuese. Ka vlerësuar po ashtu se paditësi nuk e 

plotëson asnjërin kusht nga neni 28 par 2 dhe 4 të LMTHJP -së, ku i referohet fitimit të pronësisë 

me anë të parashkrimit fitues, pasi që kufizimi i fitimit të drejtës së pronësisë, është hequr në 

vitin 1996, ndërsa padinë e ka ushtruar pa kaluar afati kohor i paraparë prej 20 vitesh. Në fund 

ka vlerësuar se paditësi nuk ka asnjë titull juridik i cili ka pasur për qëllim fitimin e të drejtës së 

pronësisë, mirëpo ka pasur vetëm të drejtën e shfrytëzimit të përkohshëm. 

Gjykata e Apelit me aktgjykimin AC nr. 5485/2017, të datës 04.03.2021, e ka refuzuar  ankesën 

e paditësit dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë duke vendosur më decidivisht si në 

dispozitiv të aktgjykimit.   
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Gjykata e Apelit në arsyetimin e saj ndër të tjera ka theksuar se: është i pabazuar pretendimi   

ankimor, se gjykata e shkallës së parë gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë ka vërtetuar gjendjen 

faktike. Gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë ka konstatuar gjendjen faktike, 

përkatësisht faktin se paditësit me anë të procesverbalit të datës 19.01.1973, i është dhënë në 

posedim të përkohshëm objekti kontestues nga e paditura dhe e njëjta parcelë me nr. ..., me 

sipërfaqe prej 873 m2, është e evidentuar në emër të kësaj të fundit. E njëjta palaujtshmëri është 

blerë nga Komuna e Shtimes me mjetet e Fondit Ndërkombëtar për Refugjatë dhe i është dhënë 

paditësit si refugjatë nga Republika Popullore e Shqipërisë në shfrytëzim. Gjykata në bazë të 

provave të paraqitura, ka vërtetuar faktin që paditësi është duke e shfrytëzuar këtë paluajtshmëri 

që nga koha kur i është dhënë në shfrytëzim nga Komuna e Shtimes, ndërsa Komuna e Shtimes 

në operatin kadastral figuron si pronare e paluajtshmërisë kontestuese. 

Mbi bazën e kësaj gjendje faktike të konstatuar, gjykata e shkallës së parë drejtë ka aplikuar të 

drejtën materiale si në rastin e kërkesëpadisë së paditësit. Kjo gjykatë e pranon vlerësimin juridik 

të gjykatës së shkallës së parë, kjo pasi që paditësi nuk ka plotësuar asnjë nga kushtet ligjore për 

fitimin e të drejtës së pronësisë në palujtshmerine kontestuese, ashtu siç është përcaktuar në 

dispozitat nga nenet 20, 28 dhe 29 të LMTHPJ-së. Në bazë të nenit 20 të këtij Ligji është 

përcaktuar në mënyrë shprehimore se e drejta e pronësisë fitohet në bazë të ligjit, në bazë të 

punës së vlefshme juridike dhe trashëgimisë, mirëpo e drejta e pronësisë fitohet edhe në bazë të 

vendimit të organit shtetëror. Në këtë çështje paditësit i është ndarë në shfrytëzim paluajtshmëria 

kontestuese dhe është posedues i drejtpërdrejtë, mirëpo si pronar në kadastër figuron e paditura 

Komuna e Shtimes dhe se paluajtshmëria trajtohet si pronësi shoqërore, respektivisht ka statusin 

e pronësisë shoqërore.  

Për fitimin e të drejtës së pronësisë në mënyrë kumulative duhet të plotësohen dy kushtet ligjore, 

të ekzistojë baza e vlefshme për fitimin e të drejtës së pronësisë (neni 20 i LMTHPJ- së), por 

përveç kësaj e drejta e pronësisë fitohet edhe me regjistrim në librat publike të patundshmërisë 

ose në mënyrë tjetër të përcaktuar me ligj (neni 33 i po këtij ligji). Nga kjo rrjedh se përveç bazës 

juridike për fitimin e të drejtës së pronësisë duhet të ekzistojë edhe mënyra juridike e fitimit, e 

në këtë rast nuk ekziston nga fakti se patundshmëria ende evidentohet si pronësi shoqërore në 

emër të Komunës së Shtimes.  

Gjykata e shkallës së dytë e pranon vlerësimin e gjykatës së shkallës së parë se në bazë të institutit 

të parashkrimit fitues, paditësi nuk ka mundur ta fitoj të drejtën e pronësisë në paluajtshmërinë 

kontestuese edhe pse me dispozitën e nenit 16 të Ligjit mbi Ndryshimit dhe Plotësimit e 
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LMTHPJ-së, "Gazeta Zyrtare e RSFJ-së, nr.29/26", i cili ka hyrë në fuqi më 05.07.1996, është 

fshirë neni 29 i këtij ligji, mirëpo kjo dispozitë nuk mund të aplikohet në këtë çështje konkrete 

juridike por eventualisht ka mundësi të aplikohet pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, ndërsa në 

çështjen e paditësit kjo dispozitë nuk ka qenë në fuqi, kurse vlen parimi se në raportet juridike-

civile aplikohet ligji i cili ka qenë në fuqi në kohën e krijimit të raportit juridiko civilë. Sipas 

këtyre dispozitave duke marrë edhe për bazë dispozitat e Ligjit të Punës së Bashkuar, në rastin e 

paditësit, në asnjë rrethanë nuk mund të fitohet e drejta e pronësisë në pronë shoqërore sipas 

bazës së parashkrimit fitues. Përveç kësaj, paditësi ka qenë dhe është në dijeni të faktit se e 

paditura palujtshmerinë ia ka dhënë vetëm në shfrytëzim, ndërsa pronar ka mbetur e paditura, 

siç edhe rezulton nga provat e administruara. Kjo është një rrethanë që argumenton faktin se në 

rastin e paditësit mungon mirëbesimi në posedim, si kusht për fitimin e pronësisë mbi bazën e 

parashkrimit fitues, pasi që ai ka qenë në dijeni se pronar i palujtshmerisë është e paditura, ndërsa 

ai e ka vetëm të drejtën e shfrytëzimit. Nga këto arsye rezulton se paditësi nuk ka plotësuar 

kushtet ligjore për fitim të pronësisë mbi bazën e parashkrimit, as sipas kushteve të përcaktuara 

nga neni 28 të LMTHJP-së. 

Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes e pranon si të drejtë 

dhe të ligjshëm qëndrimin e gjykatës së shkallë së dytë dhe të gjykatës së shkallë së parë, pasi 

që aktgjykimet e instancave me të ulëta nuk janë të përfshira në shkelje thelbësore të dispozitave 

të procedurës kontestimore dhe as në zbatim të gabuar të së drejtës materiale, për të cilat Gjykata 

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

Pretendimet e paraqitura në revizion se aktgjykimi i Gjykatës së Apelit është përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika n) të LPK-

së, pasi aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është përfshirë në shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore, për shkak se arsyet e dhëna në aktgjykim janë në 

kundërshtim me provat në shkresat e lëndës, është pretendim i pa themeltë, për shkak se 

aktgjykimi në strukturë dhe përmbajtje është në përputhje me dispozitat nga neni 160 i LPK-së, 

ngase dispozitivi është i hartuar në mënyrë të rregullt, dhe arsyetimi i aktgjykimit është në 

përputhje të plotë me mënyrën e vendosjes. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet vendimtare, 

mënyrën e vërtetimit të fakteve, mënyrën e vlerësimit dhe çmuarjes së provave nga ka rezultuar 

se gjendja faktike e konstatuar dhe e kualifikuar është në përputhje me të drejtën materiale, si 

dhe ka dhënë arsyetim për të gjitha pretendimet ankimore dhe për të njëjtat ka dhënë arsye të 

mjaftueshme. 
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Pretendimet e revizionit për zbatim të gabuar të së drejtës materiale nuk u pranuan si të bazuara 

nga ana e Gjykatës Supreme, pasi që gjykata e shkallës së parë dhe e shkallës së dytë duke e 

vlerësuar të njëjtin pretendim të paditësit të paraqitur edhe pranë këtyre gjykatave, kanë dhënë 

arsyetim të plotë, të qartë dhe të njëjtat arsye janë të pranueshme edhe për Gjykatën e revizionit, 

pasi në rastin konkret, midis palëve ndërgjyqëse është sqaruar fakti se paditësi në ngastrën 

kadastrale P-..., ZK, Shtime, pn, me sipërfaqe prej 873m2, sipas procesverbalit të datës 

19.01.1973, i është dhënë në posedim të përkohshëm objekti kontestues nga e paditura dhe e 

njëjta parcelë me nr. 01703-2 me sipërfaqe prej 873 m2, është e evidentuar në emër të kësaj të 

fundit. Fakti se paditësi ka hyrë në shfrytëzim të ngastrës kadastrale të lartcekur, nuk nënkupton 

se  i njëjti, të njëjtën sipërfaqe e ka pasur në posedim me mirëbesim, për ti takuar e drejta e fitimit 

të pronësisë me parashkrim fitues. Për tu konsideruar se i njëjti është shfrytëzues me mirëbesim, 

duhet që poseduesi të mendon se nuk është vetëm posedues por edhe titullar i të drejtës së 

pronësisë, e në bazë të vet faktit se paditësi fitimin e posedimit e ka bërë në bazë të procesverbalit 

të datës 19.01.1973, ku posedimin e ka marrë si posedues dhe shfrytëzues i përkohshëm, paditësit 

asnjëherë nuk ka filluar t’i rrjedh afati i parashkrimit në kuptim të dispozitave nga neni 28 i 

LMTHPJ-së. 

Paditësi në bazë të procesverbalit të datës 19.01.1973, ka qenë i njoftuar se është vetëm 

shfrytëzues i ngastrës kadastrale kontestuese, por jo edhe pronar, pasi që ka qenë në dijeni se 

ngastra kadastrale ...., ZK, Sh., pn me sipërfaqe prej 873m2
, në certifikatën mbi të drejtat  në 

pronë të patundshme, evidentohet si pasuri shoqërore  në emër të Kuvendit të Komunës së 

Shtimes.  

Edhe nën supozimin se ekziston baza juridike për parashkrim fitues me mirëbesim siç parashihet 

me Ligjin për Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore i datës 1 shtator 1980, me nenin 28 

përcaktohet se: “Mbajtësi me mirëbesim i sendit të paluajtshëm, mbi të cilin tjetri ka të drejtën 

e pronësisë, fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë send me parashkrimin fitues me kalimin e 

kohës prej 20 vjetësh”, duke e marrë parasysh se ngastra kadastrale ka qenë dhe është e 

regjistruar në emër të  Kuvendit të Komunës së Shtimes, ndërsa me dispozitën ligjore nga neni 

29  LMTHPJ- së, me të cilën përcaktohet se: “Mbi sendin në pronësi shoqërore e drejta e pronësisë 

nuk mund të fitohet me parashkrimin fitues”, andaj duke e marrë parasysh se paditësi me padi ka 

kërkuar fitimin e pronësisë të ngastrës kadastrale e regjistruar si pronë shoqërore në emër të 

Kuvendit Komunal të Shtimes, fitimi i pronësisë me parashkrim fitues i të njëjtës është i pa 

mundur. Me të drejtë gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e shkallës së dytë kanë konstatuar se 

në këtë rast nuk mund të zbatohet as dispozita e nenit 16 të Ligjit mbi Ndryshimit dhe Plotësimit 
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e LMTHPJ-së, "Gazeta Zyrtare e RSFJ-së, nr.29/26", i cili ka hyrë ne fuqi me 05.07.1996, me të 

cilën është fshirë neni 29, për faktin se nga momenti i hyrjes në fuqi të kësaj dispozite (e njëjta 

dispozitë nuk ka efekt prapaveprues), deri në momentin e parashtrimit të padisë nuk ka kaluar 

afati i parashkrimit prej 20 vite, dhe si e tillë nuk mund të zbatohet për rastin konkret. 

Bazuar në nenin 319.1 lidhur me nenin 322.1 të LPK-së, ku parashihet që secila palë ndërgjyqëse 

ka për detyrë të provoj faktet mbi të cilat i bazon pretendimet e veta, ku dhe barra e provës në 

këtë çështje i bie paditësit, andaj deri sa nuk ka provuar themelësinë e kërkesëpadisë, kërkesa 

nuk mund të aprovohet, dhe Gjykata Supreme vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke 

e refuzuar revizionin kundër aktgjykimit të atakuar, pasi kërkesëpadia e paditësit në bazë të 

provave të administruara në këtë çështje është e pa bazuar. 

Andaj duke marrë parasysh arsyet e dhëna si më lart, konsiderojmë se pretendimet si në revizion 

janë tërësisht të pabazuara në aspektin ligjor, për çka Gjykata Supreme ka refuzuar revizionin e 

të autorizuarit të paditësit.  

Pretendimet për gjendjen faktike të paraqitur në revizion nga i autorizuari i paditësit, nuk janë 

vlerësuar, pasi që sipas dispozitës së nenit 214 paragraf 2, të LPK-së, përcaktohet se: “revizioni 

nuk mund të paraqitet për shkak të konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike”. 

Nga arsyet e paraqitura më lartë dhe në pajtim me nenin 222 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 
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