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Rev.nr.435/2021 

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/kundërtëpaditurit Rr. K. nga F. K., Rr. ..., kundër të paditurve/kundërpaditësve F. K. 

dhe B. K., të dy nga fshati ..., Komuna e F., të cilët i përfaqëson me autorizim Bekim Sylejmani, 

avokat në F., për lirimin e pronës dhe për vërtetimin e të drejtës së pronësisë në paluajtshmëri, 

duke vendosur sipas revizionit të paditësit i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës, ACnr.4251/2017, të datës 12.02.2021, 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 paditësit, i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës AC nr. 4251/2017, të datës 12.02.2021.   

 

A r s y e t i m i 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj, me aktgjykimin C.nr. 55/2014 të datës 15.06.2017, ka vendosur 

që të refuzohet si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit/kundërtëpaditurit Rr. K. nga F. K., e 

ushtruar kundër të paditurve/kundërpaditësve F. dhe B. K. të dy nga fshati ..., Komuna e F., 

lidhur me lirimin e pronës P-..., me sipërfaqe prej 255 m², Zona Kadastrale në P., Komuna 

Kadastrale F.. Në pikën e II e ka miratuar si të bazuar kundër kërkesëpadinë e të 
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paditurve/kundërpaditësve F. e B. K., lidhur me vërtetimin se të njëjtit e kanë fituar të drejtën e 

pronësisë nga ½ të pjesës ideale në ngastrën kadastrale nr. ..., e cila gjendët në vendin e quajtur 

"...", në sipërfaqe prej 255 m², Zona Kadastrale në P., Komuna Kadastrale F.. Ndërsa në pikën e 

III, ka vendosur që të detyrohet paditësi/kundëripadituri Rr. K., që të paditurve/kundërpaditësve 

F. e B. K., t'iu njoh të drejtën e pronësisë nga ½ të pjesës ideale në ngastrën kadastrale nr. ..., e 

cila gjendet në vendin e quajtur "Dubravë", në sipërfaqe prej 255 m2. Zona Kadastrale në P., 

Komuna Kadastrale F., si dhe t’ia paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 

374,00 €, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e nën kanosjen e 

përmbarimit të detyrueshëm.  

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

ACnr.4251/2017, të datës 12.02.2021, ka vendosur të refuzohet ankesa e 

paditësit/kundërtëpaditurit Rr. K. nga F. K., dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

e Ferizaj, C.nr. 55/2014, datës 15.06.2017.  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, paditësi-kundëripadituri (në tekstin në vijim 

paditësi) ka paraqitur revizion,  me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës këtë revizion ta 

pranoj, ashtu që ta ndryshoj aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë AC.nr.4251/2017 të 

dt.12.02.2021 dhe t’ia njeh të drejtën e pronësisë në ngastrën kadastrale nr..., në vendin e quajtur 

"Dubravë" në sipërfaqe prej 255m2 Zona Kadastrale në P., Komuna Kadastrale F., ose t’i prishë 

aktgjykimet e të dy gjykatave dhe lëndën ta kthej në rishqyrtim. 

Të paditurit-kundërpaditësit (në tekstin në vijim të paditurit) nuk kanë parashtruar përgjigje në 

revizionin e 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 paditësit është i pabazuar.  

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësi përmes të autorizuarit të tij më datë 29.01.2014, ka 

parashtruar padi kundër të paditurve F. K. dhe B. K., lidhur me lirimin e pronës, ndërsa të 

paditurit përmes të autorizuarit të tyre më datë 17.03.2017, kanë parashtruar kundërpadi ndaj 

paditësit lidhur me vërtetimin e të drejtës së pronësisë në parcelën kadastrale me numër ..., sipas 

certifikatës së pronës me nr. ... 
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Të  paditurit në përgjigje në padi përmes të autorizuarit të tyre, e kanë kundërshtuar në tërësi 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit sepse e njëjta nuk qartëson se cila është baza juridike e saj, 

cilat janë faktet mbi të cilat mbështet kërkesa e tillë, si dhe nuk ka prova konkrete që e mbështesin 

padinë.  

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

ka nxjerrë aktgjykimin C.nr.55/2014, datës 15.06.2017, me të cilin e ka refuzuar si të pa bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit, dhe ka aprovuar kundërpadinë e të paditurve, duke vendosur më 

decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit.  

Në arsyetim të aktgjykimit ndër të tjera ka theksuar se: meqenëse të paditurve me anë të këtij 

aktgjykimi iu është njohur e drejta e pronësisë në parcelën ..., me sipërfaqe prej 255m2 në Zonën 

Kadastrale në P.., mbi bazën e fitimit të së drejtës së pronësisë me anë të institutit të parashkrimit 

fitues për shfrytëzimin me mirëbesim më shumë se 20 vite, paditësit-kundër të paditurit i është 

humbur e drejta për ta kërkuar lirimin e kësaj parcele, për arsye se edhe ai vetë deklaroi se të 

paditurit, që 35 vite e shfrytëzojnë të njëjtën. Po ashtu të paditurit janë ndërtues me mirëbesim 

në këtë parcelë, ku i kanë të ndërtuar dy shtëpi, fillimisht në vitin 1995 është ndërtuar themeli, e 

tek pas luftës së fundit i kanë ndërtuar shtëpitë e banimit. Edhe para vitit 1995 parcela objekt 

kontesti ka qenë e rrethuar nga ana e të paditurve dhe të njëjtën e kanë mbjellë me kultura 

bujqësore të papenguar nga askush. Është vërtetuar se paditësi-kundër i padituri jeton më lartë 

rreth 700m nga vendi kontestues. Edhe nga deklarata e të paditurve kundër të paditurve është 

vërtetuar mirëbesimi në shfrytëzim për më shumë se 20 vite i parcelës objekt kontesti dhe mbi 

bazën e parashkrimit fitues të njëjtit e fitojnë të drejtën e pronësisë në këtë parcelë, po ashtu të 

njëjtit janë edhe ndërtues me mirëbesim që nga viti 1995, fillimisht është ndërtuar themeli i 

shtëpisë dhe më pastaj pas luftës së fundit në Kosovë është përfunduar. Në këtë procedurë nga 

deklaratat e paditësit-kundër i padituri të dhënë në cilësi të palës po ashtu edhe ato të dhëna nga 

të paditurit, deklaratat e dëshmitarëve, janë në harmoni njëra me tjetrën sa i përket faktit të 

shfrytëzimit me mirëbesim nga ana e të paditurve, edhe vetë paditësi-kundër i padituri në seancën 

në vend ngjarje ka theksuar se të paditurit këtë parcelë e shfrytëzojnë që 35 vite të papenguar, të 

njëjtën e kanë mbjellë me qepë, patate dhe nuk i ka penguar asnjëherë, ndërsa thekson se pa lejen 

e tij janë ndërtuar shtëpitë pas luftës së fundit në Kosovë. Nga kjo shihet se paditësi-kundër i 

padituri e ka ditur për faktin se parcelën, objekt kontesti e shfrytëzojnë të paditurit me familjen 

e tyre për më shumë se 35 vite, mirëpo deri në parashtrimin e padisë më datë 29.01.2014 nuk i 

ka shqetësuar në posedim dhe shfrytëzim të saj. Të paditurit të drejtën e pronësisë në parcelën 

objekt kontesti e kanë fituar mbi bazën e parashkrimit fitues. Periudha e parashkrimit fillon të 
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llogaritet nga dita e marrjes në posedim të sendit, kurse përfundon pas kalimit të ditës së fundit 

të periudhës së paraparë për këtë posedim, e në rastin konkret është kalimi i kohës prej 20 viteve 

për sendet e paluajtshme. Periudha e parashkrimit nënkupton mundësinë e fitimit të pronësisë 

nëpërmjet të posedimit nga ana e jo pronarit, me kusht që rezultati përfundimtar të jetë fitimi i 

së drejtës së pronësisë. Përveç posedimit të pandërprerë, parakushte të tjera mund të jenë edhe 

origjina e sendit, mënyra e arritjes deri te posedimi. Në rastin konkret kemi shfrytëzim dhe fitim 

me mirëbesim të ngastrës objekt shqyrtimi pra kemi fitim derivativ të posedimit.  

Gjykata e Apelit me aktgjykimin AC nr. 4251/2017, të datës 12.02.2021, e ka refuzuar  ankesën 

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

dispozitiv të aktgjykimit.  

Gjykata e Apelit në arsyetimin e saj ndër të tjera ka theksuar se: nisur nga kjo gjendje e çështjes, 

vlerëson se përfundimi dhe qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i 

bazuar në ligj, se vendimi i saj ka mbështetje në provat e administruara dhe se janë dhënë arsye 

të mjaftueshme të cilat edhe kjo gjykatë i pranon, aq më tepër kur kundërshtimet dhe pretendimet 

ankimore të paditësit/kundër i padituri, nuk i ka mbështetë as argumentuar me asgjë. Në rastin 

konkret, gjykata e shkallës së parë, ka vërtetuar se paluajtshmëria lëndore ngastër kadastrale nr. 

..., në sipërfaqe prej 255 m², e cila gjendët në ZK P., KK F., sipas Certifikatës mbi të Drejtat 

Pronësore UL-., evidentohet në emër të paditësit Rr. K., si pronar, dhe se e njëjta ka qenë pronë 

e gjyshit të ndërgjyqësve Rr.K., i cili ka pasur pesë djem, H., A., A., M., e që është babë i paditësit 

Rr. dhe F. që është babë i të paditurve F. dhe B. K. Ndërgjyqësit kanë bërë të ditur se gjyshi i 

tyre ka vdekur në vitet e 70-ta, e që në vitin 1968 ngastrën lëndore ia ka dhënë djalit M., baba i 

paditësit Rr., por që nga kjo kohë me të njëjtën kanë poseduar me mirëbesim F., baba i të 

paditurve e edhe të paditurit ku kanë ndërtuar dy shtëpi të banimit, në të cilat jetojnë në 

vazhdimësi me familjet e tyre të qetë dhe të pa penguar nga askush, deri në momentin kur paditësi 

ka ushtruar padinë e datës 29.01.2014. Faktin se të paditurit kanë poseduar në vazhdimësi me 

paluajtshmërinë lëndore, gjykata e shkallës së parë e ka vërtetuar nga deklaratat e dëshmitares 

Zylfije Kopili, nënë e të paditurve F. e B. K., dëshmitarit M. K., i cili paditësin e ka axhë, ndërsa 

të paditurit kushëri dhe dëshmitarit E. K., i cili paditësin e ka axhë ndërsa të paditurit kushëri, të 

cilët njëzëri kanë deklaruar se të paditurit me paluajtshmërinë lëndore posedojnë të qetë dhe të 

pa penguar nga askush më tepër se 40 vite. Përfundimisht, kjo gjykatë ka vlerësuar se gjykata e 

shkallës së parë ka konstatuar drejtë se të paditurit e kanë fituar të drejtën e pronësisë mbi 

paluajtshmërinë lëndore mbi bazën e mbajtjes me mirëbesim.  
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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. 

Pala paditëse nuk ka parashtruar pretendime në revizionin e paraqitur se aktgjykimi i Gjykatës 

së Apelit është përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore. 

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 paditurës 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 kontestues se të paditurit 

ishin në posedim të pa penguar të ngastrës kadastrale. nr. ..., në sipërfaqe prej 255 m², e cila 

gjendet në ZK P., Komuna F., prej vitit 1968, e që sipas Certifikatës mbi të Drejtat Pronësore 

UL-..., evidentohet në emër të paditësit /kundërpaditurit Rr. K. Ky fakt është vërtetuar nga 

deklaratat e dëshmitarëve, Z. K. M., K., E. K., B. M., të ndëgjuar nga gjykata e shkallës së parë, 

ku sipas deklaratave të tyre të cilat janë në përputhje njëra me tjetrën, gjithashtu edhe nga 

deklarimi i vetë paditësit i cili në seancën e datës 15.06.2017, e ka pohuar faktin se të paditurit 

ngastrën kadastrale e kanë në shfrytëzim afër 35 vite, e që dëshmojnë faktin se të paditurit 

ngastrën kadastrale të kontestuar e kanë në shfrytëzim të pa penguar mbi 20 vite, që nënkupton 

se të njëjtit, ngastrën kadastrale të kontestuar e kanë fituar me parashkrim fitues. Baza juridike 

për parashkrim fitues me mirëbesim parashihet sipas nenit 40.1, të Ligjit Nr. 03/L-154, për 

pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, me të cilin përcaktohet se: “Personi i cili me mirëbesim e 

ka njëzet (20) vjet në posedim të pandërprerë një paluajtshmëri ose një pjesë të saj, e fiton pronësinë 

në të.”. Ndërsa me dispozitën nga neni 4 përcaktohet se: “Prezumimi i mirëbesimit -Në çoftë 

se fitimi i një të drejte sendore varet nga mirëbesimi i fituesit, do të prezumohet mirëbesimi, 

përveç nëse vërtetohet ndryshe.”, andaj nga e gjithë kjo rezulton që të paditurit kanë pasur 

posedimin me mirëbesim ngastrën e kontestuar, sepse nuk është vërtetuar  e kundërta, si dhe e 

kanë fituar me parashkrim fitues me mirëbesim, për faktin se e kanë mbajtur në posedim mbi 

20 vite.     

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, edhe paditësi në këtë rast 
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ka barrën e provës lidhur me pretendimet e tij, se të paditurit janë me keqbesim në posedim të 

pronës, andaj deri sa nuk ka provuar këtë pretendim të tij, nuk ka mundur të provoj as themelësinë 

e kërkesëpadisë, ndërsa të paditurit pretendimet e tyre i kanë mbështetur me provat e 

administruara, të cilat e provojnë themelësinë e kundërpadisë, 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, 

ndërsa kundërpadia e të paditurve është e bazuar. 

Pretendimi se është bërë manipulim i të provuarit me dëshmitarët, është i pa argumentuar, dhe 

një pretendim i tillë nuk mund të merret parasysh në këtë rast.  

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 paditësi, 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. 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Rev.nr.435/2021, datë 03.08.2022 

 

           Kryetari i Kolegjit- Gjyqtari 

                                                                                               Fejzullah Rexhepi 


