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Rev.nr.442/2019 

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

Sylejmani, kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Jelena Krivokapiç, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit M. B. nga ..., të cilin e përfaqëson avokati E. R.  dhe D. R., që të dy nga Prizreni, 

kundër të paditurit S. H. nga ...i, të cilin me autorizim e përfaqëson avokati Z. D., nga ..., për  

lirimin e banesës, dorëzimin e paluajtshmërisë në posedim, përkitazi me revizionin e të paditurit, 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr. 3923/2016 datë 

24.09.2019, në seancën  e kolegjit të mbajtur më 09.01.2020, mori këtë: 

                                                   

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

           REFUZOHET si i pabazuar revizioni i të paditurit S. H. nga ..., paraqitur kundër  

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr. 3923/2016 datë 24.09.2019.                                                

                                                 

A  r  s  y  e t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3923/2016 datë 24.09.2019, 

refuzohet si e pathemeltë ankesa e të paditurit S. H. nga ..., dhe vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prizren, C.nr. 134/2015  datë 22.07.2016, me të cilin në pikën I të dispozitivit të 

tij, aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit M. B. nga .... Në pikën II të dispozitivit, 

detyrohet i padituri S. H. nga ..., që të shpërngulet me të gjithë njerëzit dhe sendet nga shtëpia e 

cila ndodhet në paluajtshmërinë e evidentuar me nr. ..., ZK Prizren, e regjistruar në fletën 

poseduese nr. ..., ZK Prizren, në afat prej 15 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. Me pikën III të dispozitivit, detyrohet i padituri S. H., t’ia 

paguajë shpenzimet procedurale paditësit M. B., në shumë prej 609,00 €, në afat prej 15 ditësh 

pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë i padituri S. H.,  me kohë ka paraqitur 

revizion për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit 
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të gabuar të së drejtës materiale me propozim që aktgjykimet e të dy gjykatave të ndryshohen 

dhe të refuzohet kërkesëpadia e paditësit apo të prishen dhe lënda të kthehet në rigjykim në 

gjykatën e shkallës së parë. 

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

Ligjit të Procedurës Kontestimore, ka gjetur se: 

Revizioni është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se nga ana e ekspertit të gjeodezisë L. R., të datës 

13.06.2016 është konstatuar se parcela kadastrale nr.P ..., zk Prizren në sipërfaqe prej 365 m2, e 

udhëhequr sipas fletës poseduese nr. ..., në vendin e quajtur  “...”, që nga viti 1989 është 

regjistruar në emër të H. (R.) H. nga .... Në vitin 2006 në bazë të Aktvendimit mbi trashëgiminë 

T.nr.1581/1992, datë 05.04.1996 të Gjykatës Komunale në Prizren, ngastra kontestuese ka kaluar 

në emër të trashëgimtarëve të H. H. dhe atë në emër të bashkëshortes D.H., dhe të birit Xh. H. 

Ekspertja po ashtu ka konstatuar se objekti i cili është evidentuar në regjistrat e kadastrit ndodhet 

në anën veriore të kësaj ngastre, ndërsa objekti i ri, i cili është ndërtuar më vonë (i papërfunduar), 

ndodhet në anën jugore të ngastrës. Të dy objektet tani janë të shfrytëzueshme 

            Kjo ngastër në bazë të kontratës së shitblerjes të vërtetuar në Gjykatën Komunale në 

Prizren me nr. Leg.nr.2502/2006 datë 24.05.2006, të lidhur ndërmjet shitësve D. H. dhe Xh. H. 

se dhe blerësit M. B., ka kaluar në emër të M. B. nga ..., në emrin e të cilit evidentohet edhe sot. 

Me aktvendimin e Gjykatës Kushtetues e Republikës së Kosovës, Nr. KI 72/15 datë 

16prill 2016, është refuzuar kërkesa e të paditurit S. H. për të anuluar si jo kushtetuese 

aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev.nr. 51/2015 ,të 2 prillit 2014, me të cilin është 

refuzuar si i e pabazuar revizion i parashtruar nga i padituri, kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, Ac.nr. 542/2014, të 17 nëntor 2014, lidhur me anulimin e kontratës mbi 

shitblerjen  datës 24 maj 2006, e lidhur ndërmjet shitësve D. H. dhe Xh. H. se dhe blerësit M. B. 

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave ka gjetur se paditësi në bazë të 

kontratës mbi shitblerjen, është pronar i 1/1 parcelës kadastrale nr.P ... zk Prizren në sipërfaqe 

prej 365 m2, e udhëhequr sipas fletës poseduese nr. ... në vendin e quajtur  “...”. Të drejtën e 

pronësisë mbi paluajtshmerinë lëndore e ka fituar në bazë të nenit 20 dhe 33 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore (LTHMJP), i cili ka qenë në fuqi në kohën e lidhjes 

së kësaj kontrate, këtë të drejtë e ka regjistruar në regjistrin kadastral, ashtu siç kërkohet me 
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dispozita të ligjit të përmendur, andaj në bazë të nenit 93 të Ligjit mbi Pronën dhe të Drejtat tjera 

Sendoren (LPDS),që është tani në fuqi , paditësi  ka të drejtë të kërkoj kthimin në posedim të 

pronës , për faktin se ky i fundit këtë ngastër e posedon dhe e shfrytëzon pa ndonjë bazë të 

vlefshme juridike. Andaj, duke u bazuar edhe në nenin 46 par 1 të Kushtetutës së  Republikës së 

Kosovës si dhe në Protokollin 1 të Konventës Evropiane  mbi mbrojtjen e drejtave dhe lirive të 

njeriut,  ka vendosur i në dispozitiv të aktgjykimit.       

Gjykata e shkallës së dytë  në procedurën sipas ankesës ka gjetur se gjykata e shkallës së 

parë drejtë i ka zbatuar të drejtën materiale kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e 

bazuar , sepse paditësi ka bazë të vlefshme juridike për ta poseduar pronën kontestuese. Në këtë 

raste i padituri nuk ka bazë ligjore për mbajtjen apo shfrytëzimin pronën  kontestuese, andaj ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e të paditurit dhe ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës 

së parë. 

Gjykata Supreme e Kosovës, ka vlerësuar se gjykatat e instancës më të ulët drejtë kanë 

zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale, kur kanë gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar .Aktgjykimi i goditur dhe ai i gjykatës së shkallës së 

parë nuk përmbajnë shkelje thelbësore të procedurës kontestimore, të cilat kjo Gjykatë i vëren 

sipas detyrës zyrtare. Gjykatat e instancës më të ulët, në aktgjykimet e tyre kanë dhënë arsye të 

mjaftuara për faktet vendimtare për gjykimin e drejtë të kësaj çështjeje juridike, të cilat i pranon 

edhe kjo Gjykatë. 

            

          Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate aktgjykimi i goditur nuk përmban të meta të cilat do te 

kontestonin ligjshmërinë e aktgjykimit lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale. Kjo 

për faktin se gjykata e shkallës së parë drejtë i ka zbatuar dispozitat ligjore nga neni 20 par.1 dhe 

nenin 33 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore juridike Pronësore (LTHMJP), kur ka aprovuar 

kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar për arsye se  posedimi i paditësit me pronën mbështetet në 

bazën e vlefshme juridike, kontratë mbi shitblerjen e patundshmërisë. 

             Prandaj, në bazë të nenit  93 të Ligjit mbi Pronën dhe të Drejtat tjera Sendoren 

(LPDS),që është tani në fuqi , paditësi  ka të drejtë të kërkoj kthimin në posedim të pronës, për 

faktin se i padituri ka dështuar për të vërtetuar faktin se ka të drejtën e trashëgimisë në pronën 

kontestuese mbi këtë bazë edhe të drejtën e posedimit. Paditësi mund të kërkoj lirimin e pronës 

kontestuese, në të cilën është vendosur i padituri pa bazë të vlefshme juridike, dhe  me këto 
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veprime të  paditurit , paditësit i është cenuar e drejta e tije pronësore e parapa me nenin 46 par 1 

të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ku e drejta e pronës është e garantuar, dhe askush nuk 

do të  privohet në mënyrë arbitrare nga prona.    

            Pretendimin e cekur në revizion se dispozitivi i aktgjykimit të goditur është kontradiktor 

me arsyet e aktgjykimit dhe arsyet për faktet vendimtare janë të paqarta dhe kontradiktore me 

vetë faktet në të cilat mbështetet aktgjykimi, kjo Gjykatë i vlerësoi si të pabazuara, ngase ,në 

revizion nuk është cekur asnjë fakt konkret se në cilën pjesë të aktgjykimit dispozitivi është 

kontradiktor me arsyetimin, ose në cilën pjesë aktgjykimi është kontradiktor me faktet 

vendimtare. Ndërsa kjo Gjykatë vlerësoi se dispozitivi i aktgjykimit të kundërshtuar është i qartë 

dhe i përshtatshëm për ekzekutim, në harmoni me arsyetimin në të cilin janë dhënë të gjitha 

arsyet për faktet vendimtare, e të cilat janë të mjaftueshme për një gjykim të drejtë e të bazuar në 

ligj. 

 

Pretendimin e ngritura në revizionin për bazën e posedimit të kësaj prone nga i padituri,  

nga kjo Gjykatë u cilësuan si pa ndikim në meritat e lëndës pasi që i padituri nuk ka arritur për të 

dëshmuar se ka bazë të vlefshme ligjore për të drejtën e pronësisë mbi këtë bazë as të drejtën e 

posedimit edhe shfrytëzimin e pronës kontestuese prandaj edhe duhet që ta liroj .   

 

      Me rastin e shqyrtimit të rregullsisë dhe ligjshmërisë së aktgjykimit të goditur , kjo Gjykatë 

pati parasysh të gjitha pretendimet në revizionin, të cilat u treguan si të pa suksesshme dhe pa 

ndikim në vendosjen ndryshe të kësaj çështjeje kontestuese, pasi që aktgjykimi është marrë me 

respektim të ligjit procedural dhe material dhe si i tillë është i ligjshëm. 

          Nga sa u tha më lart, e me zbatimin e nenit 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.       

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                Rev.nr.442/2019 datë  09.01.2020 

 

                           Kryetare e kolegjit, 

                              Gyltene Sylejmani 

 


