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Rev.nr.214/2020 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Beshir Islami, 

kryetar, Erdogan Haxhibeqiri dhe Gyltene Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të paditësve,  

H. Q., F. Q. dhe Q. Q., të gjithë nga ..., të cilët i përfaqëson me autorizim, Xh. M., avokat nga ..., 

kundër të paditurit, E. B. nga ..., për shkak të vërtetimit të pronësisë, duke vendosur lidhur me 

revizionin e paditësve, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në 

Prishtinë, Ac.nr.3488/2015, datë 5 dhjetor 2019, në seancën e kolegjit, të mbajtur më  13 korrik  

2020, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET, si i pabazuar, revizioni i paditësve, i paraqitur përmes të autorizuarit, Xh. 

M., avokat nga ..., kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë,  

Ac.nr.3488/2015, datë 5 dhjetor 2019. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Dega në Vushtrri, C.nr.18/2011, të 

datës 17 qershor 2015, në pikën I, vërtetohet se paditësit H. Q., F.. Q. dhe Q. Q., të gjithë nga 

Vushtrria..., kanë të drejtën e pronësisë  në ½, në pronën e paluajtëshme të evidentuar në 

ngastrën 3001/15, me kulturë shtëpi banimi, me sipërfaqe prej 140 metra katrorë dhe oborr me 

sipërfaqe prej 439m2 metra katrorë, në vendin e quajtur “Livadhet e Mëdha“, në rrugën “M. P. 

Z.”, zona kadastrale Vushtrri, e që kufizohet, nga pjesa veriore me rrugën, në pjesën jugore me 

pronën e E. B., në pjesën lindore me pronën e E. H., dhe në pjesën perëndimore me pronën e I. 

Q. Në pikën II të aktgjykimit detyrohet i padituri, që paditësve t’ua njoh të drejtën e pronësisë si 

në pikën I të këtij aktgjykimi dhe të lejoi që kjo pronësi të regjistrohet në evidencën e 

palujtshmërive në zyrën kadastrale të  Vushtrrisë, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi. Në pikën III të aktgjykimit të lartpërmendur, caktohej që secila palë i bartë 

shpenzimet e veta procedurale.  
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Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit ë Kosovës, Ac.nr.3488/2015, datë 5 dhjetor 2019, 

ishte aprovuar si e bazuar, ankesa e të paditurit dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë-Deda në Vushtrri, C.nr.18/2011, i datës 17 qershor 2015, ishte ndryshuar ashtu që: në 

pikën I,  refuzohej si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve H. Q., F. Q. dhe Q. Q. me të cilën kanë 

kërkuar të drejtën e pronësisë  në ½ mbi pronën e paluajtëshme të përshkruar më lartë. Në pikën 

II të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, urdhërohen paditësit që të paditurit  t'ia paguajnë 

shpenzimet e procedurës në shumë prej 1,435.20€, në afat prej 15 ditësh, nën kërcënimin e 

ekzekutimit të dhunshëm. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, paditësit, përmes të autorizuarit, në 

afat ligjor kanë paraqitur revizion, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi i 

Gjykatës së Apelit të Kosovës,  të prishet dhe çështja të kthehet në rigjykim në gjykatën e 

shkallës së parë. 

I padituri ka paraqitur përgjigje në revizion, duke e kundërshtuar atë në të gjitha 

pretendimet dhe duke kërkuar nga Gjykata e revizionit, që të njëjtin ta refuzoi si të pa bazuar, 

duke konsideruar se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë, është i drejtë dhe i ligjshëm. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur, sipas dispozitës së 

nenit 215 të LPK-së, ka gjetur se:  

 Revizioni i paditësve është i pathemeltë. 

Në shkresat e lëndës del se objekt kontesti është ngastra kadastrale ..., me kulturë shtëpi 

banimi me sipërfaqe prej 140 metra katrorë dhe oborr me sipërfaqe prej 439 metra katrorë, në 

vendin e quajtur “Livadhet e Mëdha, në rrugën “...” e cila është e evidentuar në emër të paditurit 

ndërsa kontestohet pronësia nga paditësit mbi bazën kontributit të përbashkët në fitimin e 

pronësisë. I padituri pretendon se e ka fituar pronësinë , me aktgjykimin C.nr.357/77, të datës 22 

dhjetor 1977, në Gjykatën Komunale të Vushtrrisë, me të cilin u  vërtetua  bashkëpronësia në 

pjesë ideale prej ½, të  ngastrës amë, ... me sipërfaqe prej 0.11.60 h, dhe pronar u regjistruan E. 

B. dhe I. Q., në pjesën ideale secili nga ½ të kësaj ngastre. Me kontratën e ndarjës fizike në mes 

të E. B. dhe I. Q., kjo ngastër ndahet dhe E. B., bëhet pronar i ngastrës së formuar rishtas 

3001/15,  dhe këtë ndarje fizike e vërteton  në Gjykatën komunale në Vushtrri, Ov.nr.71/8... datë 

8 maj 1985. E. B., ma vonë shkëput bashkësinë familjare edhe me babain e tij, paditësin H. Q. 
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me  kontratën e shkëputjes se bashkësisë familjare,  më 24 janar 1979 me Ov.nr. ... në mes të H. 

Q. dhe E. B. Palët janë dakorduar që ta legalizojnë shkëputjen faktike të  bashkësisë familjare e 

cila, sipas pohimit të paditurit, është ndërprerë faktikisht  në vitin  1978, dhe babai mbetet pronar 

i pasurisë së paluajtshme në ... të ... kurse familjet jetojnë të ndara. Pasuria e kontestuar as që 

përmendet në kontratë sepse ajo ishte e evidentuar në emër të paditurit. Kontrata është lidhur 

duke vënë shenjat e gishtit  nga ana e H. Q., dhe nënshkrimit nga ana e E. B. Gjatë procedurës 

dhe shqyrtimit,  H. Q., e kontestoi këtë kontratë por ekspertiza nuk mundi të vërtetoi se a është e 

saktë  sipas gjurmëve të gishtit, për faktin se gjurmët në kontratë kanë pak karaktere dhe e 

pamundësojnë identifikimin daktiloskopik të gjurmëve për të vërtetuar se a janë ato gjurmë të H. 

Q. 

Në shkresat e lëndës del po ashtu se kjo lëndë është gjykuar në të gjitha shkallët por janë 

prishur aktgjykimet që lidhën me këtë çështje. Gjykata e shkallës së parë në rigjykim vendosi që 

paluajtshmëria, objekt i kontestit, është pronë e  përbashkët e H., F. dhe Q. Q., si dhe E. B., me 

nga ½  si në dispozitivin e aktgjykimit C.nr.18/2011 të datës 17 qershor 2015, të Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë-dega në Vushtrri. 

Gjykata e Apelit e Kosovës në procedurën sipas ankesë së të paditurit E. B., ka gjetur se 

ankesa e të paditurit është e bazuar dhe se gjykata e shkallës së parë ka administruar të gjitha 

provat shkresore dhe deklaratat e palëve por gabimisht i ka vlerësuar ato duke vërtetuar gabim 

gjendjen faktike dhe si pasojë ka aplikuar gabimisht të drejtën materiale.  Kjo gjykatë e gjen të 

panevojshëm angazhimin e ekspertëve gjeodet dhe të ndërtimtarisë si dhe aplikimin e parimit të 

ndarjes së pasurisë sipas të drejtës zakonore, sepse bazuar në dokumentacionin kadastral, ngastra 

amë ..., ishte bashkëpronësi me ½ e  E. B. dhe I. Q., në tërë sipërfaqen prej 0.11.60 h, e cila është 

konfirmuar me aktgjykimin  në bazë të pohimit  C.Nr.357/77 me 22 dhjetor 1977. Me ndarjen e 

bashkësisë familjare, ngastra është ndarë në një të re me numër ... që është objekt kontesti dhe 

është evidentuar në emër të paditurit. Kjo ndarje fizike vërtetohet me kontratën Ov..., datë 22 maj 

1985. Leja e ndërtimit të shtëpisë dhe dëshmitë e marrjes së kredisë për ndërtim të shtëpisë,  

dëshmojnë se i padituri, që atëherë paraqitet si pronar ekskluziv. Prandaj gjykata e shkallës së 

dyte e gjene si joadekuat aplikimin e ligjit familjar lidhur me kontributin e përbashkët dhe 

vendosi që ta ndryshoi aktgjykimin e shkallës së parë, duke e refuzuar kërkesëpadinë e paditësve, 

si në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së dytë.  
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Në revizion, paditësit përmes të autorizuarit, pretendojnë se ka paqartësi dhe shpërputhje 

në mes të dispozitivit dhe arsyetimit te pretendon se citimi I vendimeve të gjykatave në këtë 

çështje përfshirë edhe vendimin e Gjykatës Supreme të Serbisë nuk kanë vlerë për faktin se kemi 

të bëjmë me pasurinë e përbashkët dhe jo për pronë të përbashkët të bashkësisë familjare që i 

referohet kontributit të përbashkët  të anëtarëve të familjes. Edhe i padituri e pohon se trualli 

është blerë nga axha dhe babai, por me marrëveshje e gjithë ngastra ..., është regjistruar në emër 

të E. B. dhe I. Q. Pretendimi i revizionit është se të  gjithë dëshmitarët deklaruan se e kanë ditur 

se kjo pronë, oborri dhe shtëpia është bashkëpronësi e palëve ndërgjyqëse. Nga ana tjetër  në 

revizion ceket se pronësia është fituar me një punë juridike të dyshimtë sepse nuk është vërtetuar 

se kanë qenë gjurmët e gishtërinjve të H. Q., dhe se Gjykata mohoi kërkesën e caktimit të super 

ekspertizës daktiloskopike.  

Gjykata Supreme e Kosovës në procedurën sipas revizionit të paditësve duke u nisur nga 

gjendja e tillë e çështjes, ka gjetur se gjykata e shkallës së dytë duke ndryshuar aktgjykimin, 

drejtë  ka zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur ka refuzuar 

kërkesëpadinë e paditësve. Kjo gjykatë mori për bazë faktin se bashkësia familjare është 

shkëputur  më 24 janar 1979 me kontratën e Ov.nr. ... në mes të H. Q., dhe E. B., dhe se kjo 

kontratë është lidhur duke vënë shenjat e gishtit  nga ana e H. Q. H. Q. vetë si dhe  F. dhe Q. Q., 

e kontestojnë këtë kontrate. Gjykata ka marr aktgjykim mbi bazën e pranimit C.nr.357/77 me të 

cilin është vërtetuar se E. B. dhe I. Q. janë  bashkëpronarë, me nga ½ te ngastrës ... dhe se bëhet 

ndarja fizike  dhe sipas kësaj ndarje, ngastra ..., ndahet në dy pjesë dhe E. B., bëhet pronar i 

njërës pjesë të ngastrës e cila evidentohet si ngastra ... Në rrethanat kur një personi i është 

konfirmuar e drejta pronësore nga gjykata, ai person duhet të  bëjë regjistrimin e të drejtave të tij 

pronësore në kadastër dhe këtë i padituri e kishte bërë. Ndërsa sa i përket kontributit të paditësve, 

ekzistojnë dokumente administrative që dëshmojnë se E. B., ka marr leje ndërtimi të lokalit dhe 

shtëpisë dhe se ka marr kredi në emër të ndërtimit të shtëpisë duke u dëshmuar  gjithmonë si 

pronar i vetëm 1/1 i pronës.  Dokumentacioni kadastral si Lista poseduese ... dëshmon se prona e 

kërkuar në ngastrën ... evidentohet në emër të E. B., azhurnim i vitit 1989. Ngastra ... e H. dhe 

vëllait të tij ndahet dhe formohet ngastra ..., që evidentohet vetëm në emër të E. B. Lidhur me 

kontributin e palëve për ndërtimin e objektit gjykata administroi edhe provat si  kontratat  e E. 

B., me Bashkësinë Islame, për marrjen e kredisë për meremetimin e shtëpisë, ndërtimin e lokalit 

etj. Në shkresat e lëndës gjenden edhe Aktvendimi mbi urdhëresën për lejimin e kyçjës në 
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ujësjellës nga ana e të paditurit, Aktvendimi ..., datë 7 prill , lejon të ndërtohen objekte ndihmëse 

në ngastrën kadstrale kontestuese.  

Gjykata Supreme e Kosovës duke e shqyrtuar aktgjykimin e atakuar, gjeti si të pabazuara 

thëniet e palës paditëse në revizion, sipas të cilave, aktgjykimi i Gjykatës së Apelit është  marrë 

me shkelje qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore ngase sipas pretendimit të 

revizionit,  aktgjykimi ka të meta për shkak të cilave nuk mund të ekzaminohet, se dispozitivi i 

aktgjykimit është kontradiktorë me arsyet, se i njëjti nuk ka arsye mbi faktet vendimtare dhe 

ekzistojnë kundërthënie në mes të arsyetimit të aktgjykimit dhe përmbajtjes të dokumenteve-

provave. Ky pretendim u refuzua si i pa bazuar sepse në përgjithësi gjykata e shkallës së dytë ka 

dhënë arsye të duhura, bindëse dhe të mjaftueshme, e të pranueshme edhe për gjykatën e 

revizionit. Edhe sipas vlerësimit të gjykatës së revizionit, Gjykata e shkallës së dytë ka vlerësuar 

drejtë qëndrimin se aktgjykimi  i atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të 

dispozitave të LPK-së, por se e drejta materiale nuk është zbatuar drejtë, dhe për arsye të dhëna 

në aktgjykim me të cilat pajtohet edhe Gjykata e revizionit, ka vendosur me të drejtë që ta 

ndryshoi aktgjykimin e shkallës së parë. 

Duke shqyrtuar aktgjykimet e instancave më të ulta dhe shkresat e lëndës, Gjykata 

Supreme gjeti se paditësit kishin kërkuar që të ju njihej e drejta e pronësisë në pronën e kërkuar 

mbi bazën e ndarjes së pasurisë familjare, dhe pretendonin se ishte fituar me kontribut të 

përbashkët gjatë bashkëjetesës familjare,  e cila edhe pse evidentohej në emër të paditurit, ishte 

fituar me kontributin e përbashkët familjarë të paditësve dhe të paditurit. Ata pohojnë se i kanë 

ofruar edhe mundësinë e kompensimit të kundërvlerës së gjysmës së kësaj pasurie me 50.000 €, 

ose dy ari e gjysme tokë në të cilën paditësit do të ndërtonin shtëpinë e tyre. I padituri e 

kundërshtoi kërkesëpadinë duke deklaruar se kjo ngastër ishte blerë fillimisht  nga axha I. Q., 

natyrisht me kontributin e babait  H. por në vitin 1977 baba dhe axha B. janë marr vesh që  

pronar të kësaj ngastre të jenë E. B. si djali më i madh i H. dhe I. Q. si djali më i madh i B. me 

nga ½ pjesë ideale. Gjykata e  Apelit të Kosovës ka konstatuar se bazuar në deklarimin ekspertit 

gjeodet, B.  D.,  dhe vlerën e objektit sipas inxhinierit të ndërtimtarisë B. M., gjykata e shkallës 

së parë, gabimisht erdhi në përfundim se si rezultat i kontributit të përbashkët familjar, bazuar në 

nenin 327 të Ligjit mbi martesën dhe familjen ata janë bashkëpronare me ½ i padituri dhe ½ 

paditësit.  
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Prandaj sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, pretendimi i revizionit se prona ishte fituar 

me kontribut të përbashkët nuk u provua. Të gjitha dëshmitë e prezantuara, si leja e ndërtimit, 

kontratat për marrjen e kredisë, dhe përfundimisht evidenca kadastrale, flasin qartë, se përveç që 

E. B. ka qenë i evidentuar si pronar i ngastrës kadastrale ..., sipas azhurnimit të vitit 1989, edhe 

ndërtimi i shtëpisë dhe lokaleve përcjellëse, dëshmohet se kërkesat tek autoritetet komunale dhe 

shërbimet i ka bërë E. B., dhe nga ana tjetër palët paditëse nuk e qartësojnë mbi cilën bazë 

kërkojnë pronën, mbi bazën e kontributit të përbashkët familjar apo mbi bazën e ndarjes së 

pasurisë familjare sipas traditës. Nëse do të kërkonin si rezultat i kontributit të përbashkët 

familjar atëherë do të duhej të kërkonin secili në pjesë të barabarta, e që i bie të kërkonin në 

rastin konkret 3/4 , ose sipas kontributit të dhënë,   e jo gjysmën e pronës. Nëse i referohemi  

fitimit të pronësisë  kjo nuk u dëshmua në rastin konkret, as me parregullsi në fitimin e pronës, 

nga ana e të paditurit, dhe as me kontributin e paditësve.  

 

Pretendimi i revizionit se duhej pranuar bashkëpronësia mbi bazën se ishte fituar e drejta 

e pronësisë mbi pronën e kërkuar, në bazë blerjes së ngastrës dhe të ndërtimit, nuk u dëshmua 

për faktin se për të qenë një palujtshmëri në pronësi të përbashkët, duhet që ajo pasuri, të jetë 

fituar me punën e anëtarëve të familjes, gjatë kohës së bashkëjetesës familjare, që në rastin 

konkret nuk ka dëshmi se paditësit kanë kontribuar në fitimin e kësaj pasurie, përveç H., i cili me 

vullnetin e shprehur në aktgjykimin C.nr.357/77, të datës 22 dhjetor 1977,   e ka pranuar 

bashkëpronësinë e të paditurit me djalin e vëllait të tij. Për më tepër, përcaktimet ligjore 

parashohin se edhe nëse është  krijuar pasuria me punën e përbashkët, e nuk është evidentuar në 

regjistra publik si e tillë, në emër të gjithëve, por evidentohet në emër të njërit nga anëtarët e 

bashkësisë, konsiderohet pronësi e atij që është i regjistruar si pronar. Palët nuk e mohojnë se që 

nga viti 1997 paditësit jetojnë në katin e II-të  të shtëpisë por i padituri E. B., e konsideron se 

qëndrimi i paditësve në këtë pronë është pa bazë ligjore.  

 

Nga ana tjetër pala e paditur, dëshmoi se e ka fituar pronësinë  në pajtim me ligjin në 

fuqi, konkretisht sipas nenit 33 të Ligjit për Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore (Gazeta 

Zyrtare e RSFJ nr. 6/80) dhe nenit 13 të Ligjit për Qarkullimin e Pronës së Paluajtshme (Gazeta 

Zyrtare e RS nr. 45/81), që kanë qenë në fuqi në atë kohë,  ku përcaktohet se për të fituar të 

drejtën pronësore mbi pronën në fjalë, duhet kontratë me shkrim, me nënshkrimet e vërtetuara 

nga organi kompetent dhe ky fitim i pronësisë, duhet të regjistrohet në librat kadastral. Kontrata 
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ishte vërtetuar në Gjykatën kompetente dhe nuk ishte kontestuar deri në momentin e inicimit të 

procedurës për vërtetim pronësie.  

  

Edhe pretendimi i revizionit për rrëzueshmerinë e kontratës në vështrim dispozitave të 

LMD-së është i paqëndrueshëm sepse  nuk janë shfrytëzuar mjetet ligjore, për të kundërshtuar 

punën juridike jo të ligjshme sipas paditësve, sepse sipas nenit 117 të LMD-së,  parashihet se ˮE 

drejta për të kërkuar anulimin e rrëzueshmërisë së kontratës pushon me skadimin e afatit prej 

një viti nga data kur të jetë ditur shkaku i rrëzueshmërisë, ..ˮ. Kjo e drejtë në çdo rast pushon me 

skadimin e afatit prej 5 vitesh, nga data e lidhjes së kontratës, ndërsa në rastin konkret, ndarja 

fizike është bërë me kontratën Ov..., datë 22 maj 1985, gjë që i bie që ka kaluar afati për të 

kërkuar rrëzueshmëri,  sepse padia është paraqitur më 17 gusht 1992.  

Gjykata Supreme e Kosovës, e mbështet qëndrimin e Gjykatës së shkallës së dytë, se E. 

B. e ka fituar pronësinë mbi palujtshmerinë lëndore me aktgjykimin C.nr.357/77 të datës 22 

dhjetor 1977, dhe se  që nga kjo datë, në evidenca kadastrale, në ndarje fizike, në leje ndërtimi të 

shtëpisë, leje për hapje të lokalit, paraqitet fillimisht si bashkëpronar me djalin e axhës e pastaj si 

pronar i vetëm.  Paditësit nuk kanë dëshmuar se e kanë kundërshtuar në mënyrë ligjore 

evidentimin e pronës në emër të paditurit në regjistra kadastral. 

 

Gjykata e revizionit shqyrtoi edhe pretendimet e tjera të ngritura në revizion por nuk i 

gjeti të rëndësisë që do të ndikonin në vendimmarrje dhe si të tilla edhe u refuzuan pa ndonjë 

arsyetim të posaçëm.  

 

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

aktvendimi. 
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