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Ac.nr.3188/15 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtari Fejzullah 

Rexhepi, kryetar, Qerim Ademaj dhe Zenel Leku, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit B.G., 

nga fshati ...., Komuna e Prizrenit, të cilin e përfaqëson avokat E.G., nga Prizreni, dhe 

ndërhyrësit N.B., nga fshati ...., Komuna e Prizrenit, kundër të paditurës Komuna e Prizrenit, të 

cilën e përfaqëson avokati Publik Komunal B.M., në çështjen për vërtetim të drejtës së pronësisë, 

duke vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të paditësit, të ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.1057/13 të datës 11.06.2015, në seancën e kolegjit të 

mbajtur me datë 15.01.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pa themeltë ankesa e të autorizuarit të paditësit B.G., nga fshati ...., Komuna 

e Prizrenit, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.1057/13 i datës 11.06.2015, 

VËRTETOHET. 

  

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.1057/13 të datës 11.06.2015, në pikën 

një të dispozitivit të saj, e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit B.G., nga fshati ...., Komuna e 

Prizrenit, dhe e ndërhyrësit N.B., nga fshati ...., Komuna e Prizrenit, me anë të së cilës kanë 

kërkuar që të vërtetohet se ndërhyrësi N.B., është pronar faktik dhe juridik i paluajtshmërisë në 

ngastrën kadastrale nr.256 (truallit ndërtimor nr.39), sipas planit urbanistik të qytetit për fshatin 

...., në vendin e quajtur “....”, në sipërfaqe të përgjithshme prej 360m2, ZK- ...., Prizren, si dhe të 

obligohet Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër, që këtë fakt ta regjistrojë në librat e 

paluajtshmërive, si tërësisht të pa bazuar. Në pikën dy, secila palë i bartë shpenzimet e veta 

procedurale.  

Kundër këtij aktgjykimi, në afatin ligjor, ka paraqitur ankesë paditësi, përmes të autorizuarit të 

tij, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës civile, vërtetimit të gabuar të 

gjendjes faktike, si dhe për shkak të aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që 

Gjykata e Apelit, të merr vendim që aktgjykimin e sulmuar në tërësi ta ndryshojë, ashtu që 
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kërkesëpadia e paditësit të aprovohet si e bazuar, ose i njëjti të prishet dhe lënda të kthehet në 

rishqyrtim dhe rivendosje. 

Gjykata e Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar dhe pretendimet ankimore, e 

pas vlerësimit të tyre në bazë të nenit 194 të LPK-së, gjeti se: 

-Ankesa është e pa themeltë  

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësi me datë 30.10.2013, ka ushtruar padi ndaj të paditurës 

me kërkesë të vërtetohet se paditësi B.G. është pronar faktik dhe juridik i paluajtshmërisë në 

ngastrën kadastrale nr.256 (truallit ndërtimor nr.39), sipas planit urbanistik të qytetit për fshatin 

...., në vendin e quajtur “....”, në sipërfaqe të përgjithshme prej 360m2, ZK- ...., Prizren, me vlerë 

kontesti prej 3,100.oo€.  

Me datë 05.08.2014, e paditura ka paraqitur përgjigje në padi, duke e kontestuar në tersi padinë 

dhe kërkesëpadinë e paditësit, si të pa bazuar. Po ashtu, me datë 20.05.2015, e paditura ka 

paraqitur parashtresë, me të cilën i ka propozuar Gjykatës që ta refuzojë kërkesëpadinë e 

paditësit, me arsyetimin ligjor, se provat të cilat i disponojmë, nuk janë bindëse për një miratim 

të kërkesës së tillë.  

Në seancën e datës 27.05.2015, paditësi e kishte propozuar si ndërhyrës N.R.B., ndërsa Gjykata 

kishte marr aktvendim, me të cilin e kishte aprovuar propozimin, për pjesëmarrjen e ndërhyrësit 

N.B..  

Gjykata e shkallës së parë, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit kryesor publik, në të cilën 

administroi dhe i vlerësoi si prova, aktvendimin nr.03/3-463, të lëshuar nga Drejtoria për çështje 

pronësoro- juridike, në Prizren, të datës 20.05.1994, aktvendimin e lëshuar nga Drejtoria për 

çështje pronësoro- juridike, në Prizren, nr.03/3-463-131, të datës 17.10.1989, procesverbalin për 

dëgjimin e palës, të Drejtorisë për Çështje pronësoro- juridike, në Prizren, të datës 19.05.1994, 

bëri shikimin në vendin e ngjarjes, së bashku me eksperten e gjeodezisë L.R., nga Prizreni, 

ekspertizën e datës 08.12.2014, si dhe raportin plotësues të ekspertizës, së bashku me skicën, të 

datës 08.06.2015. Në fjalën përfundimtare të dorëzuar me shkrim i autorizuari i paditësit ka 

precizuar kërkesëpadinë me të cilën ka kërkuar të vërtetohet se ndërhyrësi N.B., është pronar 

faktik dhe juridik i paluajtshmërisë në ngastrën kadastrale nr.256 (truallit ndërtimor nr.39), sipas 

planit urbanistik të qytetit për fshatin ...., në vendin e quajtur “....”, në sipërfaqe të përgjithshme 

prej 360m2, ZK- ...., Prizren. 

Gjykata e shkallës së parë vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, duke e refuzuar 

kërkesëpadinë e paditësit, në tërësi si të pa bazuar, në pajtim me nenin 20 par.1, 26, 29 par.1, 36 

par.2, të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridiko- Pronësore, ndërsa vendimin mbi 

shpenzimet e procedurës kontestimore, e mori konform nenit 452.4 e lidhur me nenin 463 të 

LPK-së.  

Gjykata e Apelit e pranon vlerësimin juridik të gjykatës së shkallës së parë si të rregullt dhe të 

ligjshëm, për arsye se aktvendimi i atakuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të 
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dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par.2, pika b), g), j), k) dhe m) të LPK-së, 

për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare, po ashtu nuk ekzistojnë as shkeljet e 

procedurës të cilat i pretendon pala e paditur sipas ankesës. Gjykata e shkallës së parë drejtë ka 

zbatuar të drejtën materiale dhe ka vërtetuar drejtë gjendjen faktike. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore në lidhje me shkeljet thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika n) e LPK-së, sepse aktgjykimi i atakuar 

është krejtësisht i qartë, dispozitivi është i kuptueshëm, e po ashtu është në përputhje edhe me 

arsyet e aktgjykimit. Lidhur me arsyetimin e aktgjykimit, gjykata i është përmbajtur me 

korrektësi dispozitave që përcaktojnë strukturën dhe përmbajtjen e aktgjykimit, ndërsa në 

mënyrë specifike arsyetimi i aktgjykimit në vetvete paraqet një përmbajtje koherente në rrjedhë 

logjike si për gjendjen e fakteve të konstatuara nga gjykata, për provat e administruara, për 

vlerësimet e gjykatës lidhur me faktet, dhe besueshmërinë e provave, e po ashtu edhe për 

kualifikimin e këtyre fakteve në raport me normat materialo-juridike. Në arsyetim të aktgjykimit 

janë dhënë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për vendosjen sipas kërkesëpadisë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për gjendjen faktike të konstatuar në mënyrë të gabuar dhe 

jo të plotë nga ana e gjykatës së shkallës së parë, për arsye se sipas vlerësimit të kësaj gjykate, 

gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë i ka vlerësuar të gjitha rrethanat 

përkatësisht faktet e çështjes, mbi bazën e të cilave ka krijuar një pasqyrë të qartë, nga e cila ka 

rrjedhë se kërkesëpadia e paditësve është në tërësi e pabazuar.  

Këtë vlerësim gjykata e shkallës së dytë e mori për arsye se nga provat e bashkangjitura në 

shkresat e lëndës, e vërtetoi faktin, se paditësi, si dhe ndërhyrësi, nuk kanë bazë ligjore, për 

aprovimin e kërkesëpadisë së tyre, andaj edhe të njëjtën me të drejtë gjykata e shkallës së parë e 

ka refuzuar në tërësi, si të pa bazuar. 

Gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka vërtetuar faktin se paditësit sipas aktvendimit të 

lëshuar nga Drejtoria për çështje pronësoro- juridike, në Prizren, nr.03/3-463-131, të datës 

03.10.1989, i është ndarë në shfrytëzim ngastra kadastrale nr.256 (truallit ndërtimor nr.39), sipas 

planit urbanistik të qytetit për fshatin ...., në vendin e quajtur “....”, në sipërfaqe të përgjithshme 

prej 360m², ZK- ...., Prizren, por për shkak se paditësi nuk ka mund të hyjë në posedim të kësaj 

parcele, e paditura me aktvendimin nr.03/3-463, të lëshuar nga Drejtoria për çështje pronësoro- 

juridike, në Prizren, të datës 20.05.1994, i ka ndarë në shfrytëzim paditësit B.G., ngastrën 

kadastrale nr.249 (truallit ndërtimor nr.79), sipas planit urbanistik të qytetit për fshatin ...., në 

vendin e quajtur “....”, në sipërfaqe të përgjithshme prej 500m², ZK- ...., Prizren, për diferencën e 

sipërfaqes në mes të parcelës paraprake të dhënë në shfrytëzim dhe parcelës së dhënë sipas këtij 

vendimi, i është caktuar diferenca e çmimit që duhet të paguhet, ndërsa në paragrafin 4, të këtij 

vendimi është përcaktuar se anulohet vendimi i këtij organi nr.03/3-463-131, të datës 

03.10.1989, që do të thotë se baza për të cilën pretendon pala paditëse dhe ndërhyrësi nuk 

ekziston.  
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Ndërsa bazuar edhe në provat tjera të administruara, procesverbalin e Drejtorisë për Çështje 

pronësoro- juridike, në Prizren, të datës 19.05.1994, për shikimin në vendin e ngjarjes dhe 

deklarimin e palës paditëse, konstatimin e gjykatës me eksperten e gjeodezisë L.R., nga Prizreni 

në vend të ngjarjes, si dhe ekspertizën e datës 08.12.2014, me raportin plotësues të ekspertizës, 

së bashku me skicën, të datës 08.06.2015, gjykata në tërsi ka vërtetuar faktin se paditësi B.G., 

nuk ka hyrë asnjëherë në shfrytëzim të parcelës për të cilën kërkon të drejtën e pronësisë, baza në 

bazë të së cilës pretendon se ekziston kjo e drejtë vendimi nr.03/3-463-131, i datës 03.10.1989, 

është anuluar sipas aktvendimit nr.03/3-463, të lëshuar nga Drejtoria për çështje pronësoro- 

juridike, në Prizren, të datës 20.05.1994, duke marrë parasysh se ndërhyrësi N.B. të drejtën e tij 

të pronësisë e bazon duke pretenduar se ngastra është blerë nga paditësi, bën që edhe kërkesa e tij 

të jetë e pa bazuar pasi ka blerë nga personi i cili nuk ka asnjë të drejtë në parcelën për të cilën 

kërkon të drejtën e pronësisë. 

Po ashtu gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të 

atakuar, duke e refuzuar kërkesëpadinë e paditësit, në tërësi si të pa bazuar, në pajtim me nenin 

20 par.1, 26, 29 par.1, të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridiko- Pronësore, ka zbatuar në 

mënyrë të drejtë të drejtën materiale. 

Nga gjendja faktike e vërtetuar në këtë çështje paditësi nuk ka mundur të vërtetoj pretendimin e 

tij si në padi se është në posedim me mirëbesim që nga viti 1989, madje ky pretendim vërtetohet 

se është i pa vërtetë edhe nga administrimi si provë të procesverbali të përpiluar nga Drejtoria për 

Çështje pronësoro- juridike, në Prizren, të datës 19.05.1994, për shikimin në vendin e ngjarjes 

dhe deklarimin e palës paditëse, ku vetë paditësi ka deklaruar që për pesë vite nuk i është lejuar 

hyrja në posedim, të njëjtin procesverbal e ka nënshkruar, nga kjo mund të konkludojmë se edhe 

ndërhyrësi i cili pretendon se paluajtshmërinë kontestuese e ka blerë nga paditësi dhe e 

shfrytëzon që nga viti 2001, është pretendim që nuk mund të mbështetet në provat e 

administruara, pasi edhe vetë paditësi nuk ka pasur as posedimin dhe as të drejtën e pronësisë, 

andaj as paditësi dhe as ndërhyrësi nuk i plotësojnë kushtet për fitimin e pronësisë sipas 

ndonjërës nga bazat e përcaktuara me nenin 20 par.1 dhe 2, të Ligjit mbi Marrëdhëniet 

Themelore Juridiko- Pronësore. 

Po ashtu nuk janë plotësuar kushtet që fitimi i pronësisë të bëhet sipas nenit 26, të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet Themelore Juridiko- Pronësore, mbi bazën e ndërtimit siç pretendon ndërhyrësi, 

pasi nga konstatimi i gjykatës me eksperten e gjeodezisë L.R., nga Prizreni në vend të ngjarjes, si 

dhe ekspertizën e datës 08.12.2014, me raportin plotësues të ekspertizës, së bashku me skicën, të 

datës 08.06.2015, është vërtetuar fakti se në ngastrën kadastrale nr.256 (truallit ndërtimor nr.39), 

sipas planit urbanistik të qytetit për fshatin ...., në vendin e quajtur “....”, në sipërfaqe të 

përgjithshme prej 360m2, ZK- ...., Prizren, nuk ka të ndërtuar asnjë objekt ndërtimor përveç 

murit rrethues, ndërsa objekti shtëpia është e ndërtuar në truallin ndërtimor nr.35, që nuk është 

objekt kontesti sipas kësaj çështje. 
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Gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka konstatuar se në pronësinë shoqërore nuk mund të 

fitohet e drejta e pronësisë, bazuar në nenin  29 par.1, të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore 

Juridiko- Pronësore. 

Gjykata e Apelit vlerëson se çdo pretendim se paditësi ka fituar të drejtën e pronësisë në bazë 

vendimit administrativ të komunës dhe lejes së ndërtimit, dhe ndërhyrësi në bazë të kontratës së 

shitblerjes dhe mbajtjes me mirëbesim dhe ndërtim, në parcelën kontestuese, nuk është provuar 

nga provat e administruara, dhe kërkesëpadia është e pa bazuar, dhe krejt kjo është orvatje për të 

përfituar në mënyrë të pa bazuar, në raport me pronën shoqërore. 

Sa i përket vendosjes mbi shpenzimet e procedurës kontestimore, si në aktgjykimin e atakuar, 

konform nenit 452.4 e lidhur me nenin 463, të LPK-së, edhe kjo gjykatë e vlerëson si të drejtë 

dhe të ligjshëm, pasi pala e paditur nuk ka parashtruar kërkesë për shpenzimet e procedurës. 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti së gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë dhe 

të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të dispozitave nga neni 

194, 195 paragrafi 1 pika (d) e lidhur me nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3188/15, me datë 15.01.2020 

 

                                                                                                       Kryetari i kolegjit-Gjyqtari  

                                            Fejzullah Rexhepi 


