
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

                    CA.nr. 2389/17 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË,  kolegji i përbërë; nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu Kryesues, Rafet Haxhaj e Hunaida Pasuli,  - anëtarë, (më tej kolegji)  

në kontestin e paditësit A.D., nga fshati ..., Komuna e Lipjanit i përfaqësuar nga J.B. , av. 

në Lipjan, kundër të paditurës Komuna e Lipjanit me seli në Lipjan, e përfaqësuar nga 

F.M., për vërtetimin e pronësisë, duke vendosur sipas ankesës së përfaqësuesit të paditësit, 

të paraqitur  kundër aktgjykimit  të Gjykatës Themelore në Prishtinë, dega në Lipjan, 

C.nr.275/2013 të dt.10.03.2017,  në seancën e kolegjit, të mbajtur me datë 29.06.2020  jep:  

 

A K T G J Y K I M   

 

 

Refuzohen si e pathemeltë ankesa e paditësit, A.D., e paraqitur nga përfaqësuesi i 

tij av. J.B., kurse aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, dega në Lipjan,  

C.nr.275/2013 i dt.10.03.2017 vërtetohet. 

 

      

A r s y e t i m  

 

 

Gjykata  Themelore në  Prishtinë, dega në Lipjan,  me aktgjykimin, C.nr.275/2013 

të  dt.10.03.2017,  ka vendosur si vijon:  

 

 “I. Refuzohet kërkesëpadia e paditësit A.D., nga fshati ... me të cilën ka kërkuar që 

të vërtetohet se paditësi ka fituar pronësinë me parashkrim fitues ne paluajshmeri në 

përbërje prej ngastrës kadastrale nr.... ZK Qylagë, ne sipërfaqe prej 12.681m2, e cila  

përkufizohet me kordinata te pikave 24,25 deri në 47,48 dhe pikat 50,2,3 dhe 51 në veri 

kufizohet me pjesën e parcelës ... nga pika 51 deri të pika 50 në gjatësi prej 46,72m, në 

anën veri-lindore kufizohet me parcelën 335-0, nga pika 50 deri të pika 42, me gjatësi prej 

260,63m, pastaj vazhdon kufizimi me të njëjtën parcelë nga pika 42 deri të pika 41 ne 

gjatësi prej 39,14m, ne anën lindore kufizohet ne parcelë ..., nga pika 41 deri 40 ne gjatësi 

prej 52.43m2, ne Jug-Perëndim kufizohet me parcelën nr...., nga pika 40 deri të pika 39 ne 

gjatësi prej 7m,dhe vazhdon të kufizohet nr...., nga pika 33 deri të pika 39, ne gjatësi prej 

173m, ne vazhdim kufizohet me parcelën nr...., nga pika 33 deri të pika 31, në gjatësi prej 

60.18m, nga pika 31 deri te pika 27 ne gjatësi prej 19m, dhe në vazhdim kufizohet me 

parcelën nr...., nga pika 27 deri të pika 51 në gjatësi prej 89.96m, sikur edhe pjesën e të 

njëjtës ngastër kadastrale e cila përkufizohet me koordinatat e pikave 52,22,53 dhe 5 ne 

sipërfaqe prej 895m2, e cila përkufizohet në veri-lindje me pjesën e parcelës se mbetur ..., 

nga pika 5 deri të pika 52, në gjatësi prej 48.13m, në jug-lindje kufizohet me parcelën ..., 

nga pika 52 deri të pika 53 në gjatësi prej 56.38m, ne anën perëndimore kufizohet me 

pjesën e mbetur të parcelës ... nga pika 53 deri te pika 5 ne gjatësi prej 38.09m, si e pa 

bazuar. 
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II. Secila palë ndërgjyqësore i barte shpenzimet e veta procedurale”. 

 

 

Kundër këtij aktgjykimi përfaqësuesi i paditësit J.B., me datën 15.05.2017  ka 

paraqitur  ankesë me të cilën ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të ndryshohet ashtu qe 

kërkesë padia e paditësit të aprovohet si e themeltë, ose   i njëjti të prishet dhe çështjen t’i 

kthehet  gjykatës së shkallës së parë në rigjykim, duke parashtruar këto shkaqe: shkelje të 

dispozitave të procedurës kontestimore, konstatim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale.  

 

Përgjigje në ankesë nuk është  paraqitur.  

 

 

Kompetenca Gjykata e Apelit, kolegji, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare 

vlerësoi se ka juridiksion për procedim dhe vendimmarrje në këtë çështje juridike, duke u 

bazuar në nenet: 17 e 18 të Ligjit për gjykatat, “Gazeta Zyrtare”e Republikës së Kosovës” 

nr. 79/2010.  

 

Vlerësimi i ankesës: Kolegji konstatoj në bazë shkresave të lëndës  se ankesa është  

paraqitur në afat ligjor, është e lejueshme dhe e plotë, pra i përmbushin kërkesat ligjore 

nga nenet 176 dhe 178 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, “Gazeta zyrtare e 

Republikës së Kosovës”, nr. 38/08, i datës 20 shtator 2008, i cili ka hyrë  në fuqi me 6 

tetor 2008 (më tej LPK). 

 

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në 

seancën e kolegjit, në bazë të nenit 194,  të LPK-së e ekzaminoj aktgjykimin  ankimor, 

brenda  kufijve të shkaqeve të treguara në ankesë si dhe duke u kujdesur sipas detyrës 

zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës 

kontestimore, dhe gjeti se:  

 

Ankesa është e pathemeltë.  

 

Në bazë të shkresave në dosje, kolegji konstaton se gjykata e shkallës së parë gjatë 

zbatimit të procedurës kontestimore, nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182.2 b), g), j), k) dhe m) të LPK,  për të cilat gjykata e 

shkallës së dytë kujdeset sipas detyrës zyrtare, e as shkelje tjera të theksuara në ankesë, e 

të cilat do të ishin me ndikim në vendimmarrje të ligjshme e të drejtë në këtë çështje 

kontestimore. 

 

 

Nga shkresat në dosje rezulton se gjykata e shkallës së parë, kishte bërë shqyrtimin 

kryesor të çështjes, duke i marrë provat e përshkruara në procesverbalin e seancës  

përkatëse dhe kishte konstatuar gjendjen faktike të përmbajtur në arsyetimin e aktgjykimit 

ankimor si vijon: se ngastra kadastrale P-...... zona kadastrale Qylagë, në Regjistrin për të 

drejtën e pronësisë dhe  drejtat tjera sendore, në ZKK në Lipjan, është e regjistruar  si 

pasuri shoqërore e Komunës së Lipjanit. 

 

Ngastra kadastrale ... ka sipërfaqen e përgjithshme prej 57253 m2,(05.72,53 ha),  

me kulturë mal e klasës së dytë, në sipërfaqe prej 56443 m2 (05.64,43 ha), kullosë e klasës 
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së tretë në sipërfaqen prej 800m2 (00.08.00 ha), dhe shtëpi- ndërtesë  në sipërfaqe prej 

10m2, vendi i quajtur “Magurë” ZK Qylagë. 

 

  Objekt kontesti është pjesa e kësaj ngastre kadastrale sipërfaqja e saj prej 

12.681m2 (01.26,81 ha), me dimensionet si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor.  

 

 Paditësi kishte pohuar se këtë patundshmëri e ka blerë nga H.K., dhe në të njëjtën 

ka hyrë në posedim që më tepër se 20 vite, por thëniet e tilla në mungesë të provave nuk 

përfaqësojnë bazë për fitimin e të drejtës së pronësisë. 

 

Pretendimet e paditësit, se e paditura nuk ka dëshmuar se si e ka fituar të drejtën e 

pronësisë në patundshmërinë, objekt i këtij kontesti, nuk janë relevante sepse në këtë rast 

paditësi e ka barrën e provës për të argumentuar bazën e fitimit  të së drejtës së pronësisë. 

 

  Në bazë të kësaj gjendje të çështjes, gjykata e shkallës së parë kishte vlerësuar se 

janë përmbush kërkesat ligjore për të vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor, 

pasi që paditësi nuk provoi se në patundshmërinë objekt i këtij kontesti ka hyrë në  

posedim në mënyrë të ligjshme dhe me mirëbesim, ashtu siç është përcaktuar me dispozitat 

ligjore të nenit 28.2 e 4 të LMTHPJ. 

 

Pretendimet ankimore: Përfaqësuesi i paditësit në ankesë ka pohuar se, aktgjykimi 

ankimor është rezultat i vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, sepse 

paditësi ka pohuar se patundshmërinë e ka blerë nga personi H.K., kurse ai e kishte blerë 

nga një person tjetër, D.D., në kohën kur të gjitha shitblerjet janë bërë mbi bazën e 

mirëbesimit.  

 

Si rezultat i vërtetimit të gabuar dhe jo i plot i gjendjes faktike, rezulton se edhe e 

drejta materiale, është zbatuar në mënyrë të gabuar, duke pretenduar se paditësi në këtë 

rast e ka fituar të drejtën e pronësisë sipas bazës ligjore të nenit 28 të LMTHJP. 

 

Qëndrimin juridike të gjykatës së shkallës së parë, të shprehur në aktgjykimin 

ankimor, kolegji e vlerëson të drejtë dhe të ligjshëm, sepse paditësi nuk arriti të provoi se 

patundshmërinë objekt i këtij kontesti e ka fituar në njërën nga bazat për fitimin e të drejtës 

së pronësisë, edhe pse e kishte barrën e provës. 

 

Pretendimet e tij, se patundshmërinë objekt kontesti e ka blerë nga personi H.K., 

kurse ky person këtë patundshmëri, paraprakisht e kishte blerë nga personi D.D., nuk ishte 

i bazuar në fakte dhe prova relevante të besueshme dhe të mjaftueshme.  Paditësi, nuk 

dëshmoi faktin se patundshmëria objekt i këtij kontesti në momentin e blerjes siç 

pretendon ai,  nga personi H.K., kjo pronë ishte e  H.K.t.   

 

Pra në këtë rast, paditësi nuk provoi se patundshmërinë objekt i këtij kontesti e ka 

në posedim sipas ndonjë baze ligjore për fitimin e të drejtës së pronësisë, edhe për kundër 

faktit se e kishte barrën e provës. 

 

 

Me nenin 72 të Ligjit për Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore (“Gazeta 

Zyrtare e ish RSFJS”, 6/1980), si ligj i zbatueshëm në Kosovë gjatë kohës kur paditësi 

pretendon se e ka fituar të drejtën e pronësisë në patundshmëri objekt i këtij kontesti është 

përcaktuar  
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“ Posedimi është i ligjshëm  po qe së mbështetët në bazën e plotfuqishme juridike 

qe nevojitet për të fituar të drejtën e pronësisë dhe nëse nuk është fituar me keqpërdorimin 

e besimit. 

 

Posedimi është me mirëbesim po qe së mbajtësi nuk di ose nuk ka mundur të dijë se 

sendin që e mban nuk është i tij”.  

 

Me nenin 28.2.4 të te njëjtit ligj janë përcaktuar kushtet ligjore për fitimin e të 

drejtës së pronësisë në pasurin e paluajtshme në bazë të posedimit të ligjshëm dhe me 

mirëbesim si vijon : “Mbajtësi me mirëbesim dhe i ligjshëm i sendit të paluajtshëm, mbi të 

cilin tjetri ka të drejtën e pronësisë, fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë sende me 

parashkrimin fitues me kalimin e kohës prej 10 vjetësh. 

 

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”. 

 

Për ekzistimin e mirëbesimit të pronësia në momentin e krijimit të punës juridike 

dhe të posedimit, paraprakisht duhet të verifikohet statusi i pronës në regjistrin kadastral 

për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore si dhe gjendja e posedimit. 

 

Në rastin konkret sipas raportit të ekspertit të gjeodezisë rezulton se patundshmëria 

objekt i këtij kontesti ka statusin e pronës shoqërore, si pronë e tani të paditurës Komunës 

së Lipjanit. 

 

Nga shkresa nr.09-941-6306 dt.21.02.2017, e lëshuar nga Komuna e Lipjanit- 

Drejtorati për Gjeodezi dhe Kadastër në Lipjan, lidhur me historinë e parcelës kadastrale 

nr.... ZK Qylagë, rezulton se kjo patundshmëri edhe sipas sistemit të vjetër kadastral 

figuronte në emër të te paditurës.  

 

Paditësi nuk dëshmoi se është  posedues me mirëbesim, se patundshmëria objekt 

kontesti në momentin kur pretendon se ai ka hyrë në posedim, nuk ishte në emër të te 

paditurës, por në emër të personit nga i cili pretendon se patundshmëria objekti i këtij 

kontesti ishte blerë. 

 

Këtë fakt pala paditëse në emër të ekzistimit të mirëbesimit ka pasur mundësi ta 

verifikoj gjatë gjithë posedimit, me vështrim në evidencën kadastrale,  për të vërtetuar 

faktin se patundshmëria që e ka në posedim në evidencën kadastrale a figuronte në emër të 

shitësit të pretenduar, apo në emër të ndonjë personi tjetër fizik ose juridik.  

 

Këtë verifikim paditësi, dhe paraardhësit e tij juridik kanë pasur mundësi ta 

verifikojnë, sepse regjistri kadastral, është dokument publik dhe në të ka qasje çdo person i 

interesuar, për të verifikuar të dhënat kadastrale për një pronë të patundshme për të cilën 

ka interes juridik të dijë se në emër të kujt është  e regjistruar.    

 

 

 

Andaj, kolegji, vlerëson se pretendimet ankimore të paditësit, ishin të pathemelta, 

sepse ai deri në përfundimin e çështjes në gjykatën e shkallës së parë, e as në procedurë 
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sipas ankesës nuk provoi me fakte relevante të mjaftueshme dhe të besueshëm, të 

provuara në masën e duhur se e ka fituar të drejtën e pronësisë në pronën objekt i këtij 

kontesti,  sipas bazës ligjore të nenit 28.2.4 të LMTHJP, si posedues i ligjshëm dhe më 

mirëbesim edhe për kundër faktit se e kishte barrën e provës. 

 

Kolegji, pasi  konstatoj se nuk ekzistojnë shkaqet nga të cilat është goditur 

aktgjykimi, e as shkaqet për të cilat (gjykata e shkallës së dytë) kujdeset sipas detyrës 

zyrtare, vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga neni 200 i LPK, për të vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

                           CA. nr.2389/2017, dt.29.06.2020     

                  

                                 Kryesuesi  i Kolegjit – gjyqtari     

                                               Gani Avdiu,                                                                                                

                                                                                                                                       

 


