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        Rev.nr.122/2019 

 

 

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

Sylejmani, kryetar, Isa Kelmendi dhe Emine Kaçiku, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësve N., A., M., H., G., E. dhe S. G., të gjithë nga ..., të cilët i përfaqëson M. Q., avokate 

në Prizren, kundër të paditurit Z. G. nga ..., të cilin e përfaqëson O. R., avokat në Prizren, për 

shkak të vërtetimit të së drejtës së pronësisë , duke vendosur lidhur me ankesën e të paditurit 

të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.883/2014 datë 

08.01.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 16.05.2019, merr këtë: 

 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurit, i paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.883/2014 datë 08.01.2019, 

 

      A  r  s y  e t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.883/2014 datë 08.01.2019, 

është refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurit dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prizren C.nr.503/2006 datë 03.10.2013, me të cilin është aprovuar si e bazuar 

kërkesëpadia e paditësve dhe është vërtetuar se në bazë të posedimit, paditësi N. G. është 

bashkëpronar në pjesë ideale prej ..., ndërsa paditësit tjerë M., H., G., E. dhe S. G., çdo njëri 

në nga ..., pjesë ideale të ngastrës kadastrale nr..., në sipërfaqe të përgjithshme prej 10491 m2, 

në vendin e quajtur “..., dhe është detyruar i padituri që paditësve t’ua pranojë këtë të drejtë 

dhe të lejojë regjistrimin e kësaj të drejte në emër të paditësve. Kërkesëpadia e paditësit A. 

G., është refuzuar si e pabazuar. Për shpenzime procedurale është vendosur që secila palë i 

bartë shpenzimet e veta procedurale.  
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Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, i padituri me kohë ka paraqitur 

revizion për shkak të zbatimit të gabuar të  së drejtës materiale, me propozim që të dy 

aktgjykimet e lartpërmendura të prishen dhe lënda të kthehet në rigjykim , ose të ndryshohen 

ashtu që kërkesëpadia e paditësve të refuzohet si e pabazuar. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion dhe gjeti se: 

Revizioni i të paditurit është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se më datën 16.06.2006, paditësit kanë paraqitur padi 

kundër të paditurit për vërtetimin e të drejtës së pronësisë në paluajtshmërinë, dhe atë paditësi 

N. për pjesën ideale prej ..., ndërsa paditësit M., H., G., E. dhe S. G. në pjesë ideale prej nga 

..., të ngastrës kadastrale nr..., në sipërfaqe të tërësishme prej 10491 m2, e cila gjendet në 

vendin e quajtur “..., e cila është evidentuar në emër të paditurit si pronar. Paditësi i parë me 

babain e ndjerë të paditësve tjerë tani të ndjerin Q..., të vdekur në vitin 2001 kanë qenë 

vëllezër, ndërsa para ardhësi i tyre ishte H. G., po ashtu i ndjerë. Paditësit pretendojnë se para 

40 viteve ngastrën e lartpërmendur e ka blerë paraardhësi i tyre-babai përkatësisht gjyshi i 

tyre tani i ndjeri H. G., nga i padituri Z. G. , me të cilin kanë lidhje familjare , sipas kontratës 

gojore , e cila që atëherë është përmbushur në tërësi , të paditurit Zenel i është paguar çmimi 

shitblerës , ndërsa i ndjeri H. G. këtë ngastër kadastrale e ka marrë në posedim dhe 

shfrytëzim të lirë. Që nga atëherë e gjer më tani të njëjtën e shfrytëzojnë paditësit, ku kanë të 

ndërtuara edhe objekte banimi të cilat i shfrytëzojnë me familjarët e tyre. I padituri Z. 

G.ngastrën lëndore e kishte fituar nga KBI “Progres” në Prizren në bazë të kontratës mbi 

ndërrimin e paluajtshmërisë të vitit 1967, e të cilën ia kishte shitur tani të ndjerit H.G. 

Paditësit kanë propozuar që në ngastrën lëndore t’iu pranohet e drejta e pronësisë, me 

përjashtim të paditësit A.G., i cili ka hequr dorë nga kërkesëpadia, ndërsa i padituri ka 

kontestuar kërkesëpadinë duke propozuar refuzimin e saj . 

Në këtë gjendje faktike të vërtetuar kësisoj, gjykata e shkallës së parë ka administruar 

një mori provash formale dhe materiale, ka bërë identifikimin e ngastrës lëndore, përmes 

ekspertizës së gjeodezisë , ka administruar si provë kontratën mbi ndërrimin e 

paluajtshmërisë  nr..., datë ..., ka dëgjuar si dëshmitar dëshmitarët S. G., M. K., Xh. K., ka 

dëgjuar në cilësi të palës edhe paditësin A. G., S. G., N. G., të paditurin Z. G., dhe pas 

vlerësimit të gjitha këtyre provave ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditësve është 

e bazuar, nga se paditësit këtë ngastër e kanë poseduar afërsisht 40 vite , në mënyrë të 
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ligjshme dhe me mirëbesim, kështu që gjykata konsideron se paditësit me parashkrim fitues 

në bazë të një posedimi të tillë kanë fituar të drejtën e pronësisë.  

Gjykata e shkallës së dytë, për të njëjta shkaqe dhe arsye të dhëna nga ana e gjykatës 

së shkallës së parë,  në procedurë ankimore ka refuzuar ankesën e të padi turit dhe ka vërtetuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë , duke pranuar si të bazuara të gjitha konstatimet 

faktike dhe juridike të së njëjtës gjykatë. 

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 aprovimin si të bazuar 

të kërkesëpadisë së paditësve, pasi që aktgjykimet e këtyre gjykatave nuk përfshihen me 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe me zbatim të gabuar  të së 

drejtës materiale në të cilat në kuptim të nenit 215 të LPK , gjykata e revizionit kujdeset sipas 

detyrës zyrtare.  

Gjykata Supreme vlerësoi pretendimet e revizionit për zbatim të gabuar të së drejtës 

materiale me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë së paditësve të cilat konsistojnë në atë se i 

padituri ka qenë dhëndër i familjes së paditësve , dhe pasurinë lëndore ua ka dhënë paditësve 

që ta punojnë mirëpo të njëjtit e kanë keqpërdorë mirësinë e tij duke uzurpuar këtë ngastër 

dhe duke ndërtuar shtëpitë e tyre të banimit në këtë ngastër, se paditësit nuk kanë blerë tokë 

nga i padituri andaj as paraardhësi i paditësve e as paditësit nuk kanë qenë dhe nuk janë 

pronar të ngastrës lëndore. Mirëpo, këto pretendime të revizionit u refuzuan si të pabazuara, 

jo vetëm se të njëjtat kanë të bëjnë me gjendjen faktike për të cilin shkak në kuptim të nenit 

214.2 të LPK, nuk mund të paraqitet revizion, por edhe se pretendimet e të paditurit si të tilla 

janë në kundërshtim me të gjitha provat e administruara nga ana e gjykatës së shkallës së 

parë, veçanërisht me dëshmitë e dëshmitarëve të propozuar. Për më tepër edhe vetë i padituri 

pranon se ka qenë prezent kur paraardhësi i paditësve ka bërë ndarjen fizike të kësaj ngastre 

tre djemve të tij. Gjykata e shkallës së parë në mënyrë të sigurt ka vërtetuar se i padituri 

asnjëherë nuk i ka penguar paditësit në shfrytëzimin dhe posedimin të lirë të ngastrës lëndore, 

kështu që edhe sipas gjykatës së revizionit i padituri pa të drejtë paditësve ua konteston të 

drejtën e pronësisë. 

Pretendimet e lartpërmendura të paditurit të paraqitura në revizion janë të 

paargumentuara dhe bien ndesh me provat e administruara në gjykatën e shkallës së parë si 

dhe me konkluzionin e përgjithshëm që rezulton nga administrimi i këtyre provave, i cili ka të 

bëjë me atë se paditësit janë posedues të ligjshëm të ngastrës lëndore nga se paraardhësi i tyre 
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e ka blerë nga këtu i padituri Zenel para shumë e shumë viteve , dhe janë posedues me 

mirëbesim duke besuar thellësisht dhe arsyeshëm se ata janë pronar të kësaj ngastre, dhe duke 

besuar kështu ata edhe kanë ndërtuar shtëpia banimi në këtë ngastër. Edhe Gjykata Supreme 

konsideron se paditësit me mbajtje , posedim të ligjshëm dhe me mirëbesim e në kuptim të 

nenit 28.4 të Ligjit mbi marrëdhëniet themelore pronësore juridike kanë fituar të drejtën e 

pronësisë në ngastrën lëndore, ndërsa në anën tjetër i padituri nuk ka argumentuar në mënyrë 

të sigurt të drejtën e tij të pronësisë.  

Për faktin se me pretendimet e revizionit nuk vihet në dyshim  aktgjykimi i  gjykatës 

së shkallës së parë dhe të dytë , revizioni i të paditurit në kuptim të nenit 222 të LPK, u 

refuzua si i pabazuar, në tërësi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

                     GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

             Rev.nr.122/2019 datë  16.05.2019 

 

 

         Kryetar i kolegjit, 

         Shukri Sylejmani  

 


