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

kryetar, Isa Kelmendi dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit A. K. 

nga ..., ..., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson T. Zh., avokate në ..., kundër të paditurve R.dhe 

H. T. nga ...,  të cilët i përfaqëson O. R., avokat në ..., për shkak të vërtetimit të së drejtës së 

pronësisë , duke vendosur lidhur me revizionin e të autorizuarës së paditësit të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.4265/2014 datë 22.10.2018, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më datë 20.01.2020, merr këtë: 

     

                                           A  K  T GJ  Y  K  I  M 

 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i të autorizuarës së paditësit, i paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.4265/2014 datë 22.10.2018. 

     

                                          A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.4265/2014 datë 22.10.2018, 

është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit A. K.nga ..., ndërsa është  vërtetuar aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.968/2009 datë 15.4.2014, me të cilin është refuzuar 

kërkesëpadia e paditësit që të vërtetohet se paditësi në bazë të parashkrimit fitues si mbajtës me 

mirëbesim është pronar i patundshmërisë të regjistruar si ngastër kadastrale nr. .., nga LP-..., në 

vendin e quajtur “...” ZK Prizren, në sipërfaqe prej 5239 m2, njëherit është refuzuar edhe 

propozimi i paditësit për caktimin e masës së sigurimit me të cilën ka kërkuar që t’iu ndalohet të 

paditurve që të mos ndërmarrin kurrfarë veprimesh lidhur me shfrytëzimin e ngastrës kontestuese 

nr... e posaçërisht të mos ndërmarrin kurrfarë veprimesh lidhur me parcelizimin, tjetërsimin, apo 

ngarkimin me veprime të ngjashme juridike. Për shpenzime të procedurës është vendosur t’i 

bartë secila palë shpenzimet e veta procedurale. 



Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, e autorizuara e paditësit me kohë ka 

paraqitur revizion për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 

dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të dy këto aktgjykime të 

ndryshohen dhe kërkesëpadia e paditësit të aprovohet si e bazuar, ose që të prishen dhe lënda të 

kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. 

Të paditurit në përgjigje në revizion kanë kontestuar në tërësi thëniet e revizionit dhe 

kanë propozuar që revizioni i të autorizuarës së paditësit të refuzohet si i pabazuar. 

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

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

Revizioni i të autorizuarës së paditësit është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se ngastra kontestuese është në posedim të paditësit, se 

kjo ngastër nga Komuna e Prizrenit iu është dhënë të paditurve si kompensim për eksproprijimin 

e ngastrës kadastrale nr..., e cila atyre iu është marrë për hapjen e rrugës, kështu që para se të 

paditurit ta fitojnë të drejtën e pronësisë me vendim të organit shtetëror, pronësia e kësaj ngastre 

ka qenë shoqërore gjegjësisht komunale dhe ky fakt vërtetohet nga aktvendimi i Komunës së 

Prizrenit-Drejtorisë për Urbanizëm, Sektorit të Pronësisë nr..., të datës 29.06.1977 i cili është 

përmirësuar, e me të cilin të paditurve iu është dhënë ngastra kadastrale kontestuese. Paditësi dhe 

as paraardhësi i tij nuk kanë asnjë provë a dëshmi me shkrim se këtë ngastër e kanë apo e kanë 

pasur në posedim sipas ndonjë baze ligjore. Paditësi pretendon se që nga viti 1970 e këndej këtë 

ngastër e shfrytëzon dhe se të njëjtën e kanë shfrytëzuar edhe paraardhësit e tij, ndërsa të 

paditurit pretendojnë se kjo ngastër nga Komuna e Prizrenit iu është dhënë si kompensim për 

paluajtshmërinë e tyre të marrë, por që të njëjtën nuk e kanë shfrytëzuar nga data e dhënies së 

vendimit të përshkruar më lartë të Komunës së Prizrenit për shkak se kanë qenë të penguar nga 

ana e paditësit dhe për shkak se me paditësin janë në lidhje familjare kështu që është dashur të 

evitohet konflikti. 

Në këtë gjendje faktike të vërtetuar kësisoj, gjykata e shkallës së parë konstaton se në 

anën e paditësit nuk ekziston mirëbesimi, paditësi nuk ka ofruar kurrfarë provash materiale apo 

formale se të njëjtën e mban me mirëbesim dhe se nuk mjafton vetëm që ai të thirret në 

mirëbesim por për vërtetimin e mirëbesimit, gjykatës duhet t’i ofrojë prova, andaj paditësi nga 



kjo bazë ligjore nuk mund të thirret në fitimin e të drejtës së pronësisë në bazë të parashkrimit si 

mbajtës me mirëbesim, në kuptim të nenit 28 par.4 i Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike 

Pronësore. Për këto arsye gjykata e shkallës së parë ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e 

paditësit. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore ka refuzuar si të pabazuar ankesën e 

paditësit dhe ka vërtetuar aktgjykimin e lartpërmendur të gjykatës së shkallës së parë duke 

pranuar si të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të së njëjtës gjykatë. Për më tepër, 

gjykata e shkallës së dytë ka gjetur se ngastra kontestuese pasi që para se t’i jepej të paditurve si 

kompensim , ka qenë pronë komunale, shoqërore, mandej se paditësi nuk ka qenë me mirëbesim 

në shfrytëzimin e kësaj ngastre, e as paraardhësit e tij, paditësi e ka ditur këtë fakt pasi që një 

pjesë e ngastrës kontestuese të cilën ai mendon se e ka fituar me mirëbesim i është marrë 

gjegjësisht eksproprijuar për interes të rrugës qarkore dhe ndaj tij nuk është zhvilluar kurrfarë 

procedure ligjore e eksproprijimit, por kjo procedurë është zhvilluar me të paditurit, kështu që 

mbi bazë të kësaj ai e ka ditur se kjo ngastër nuk evidentohet në emër të tij dhe as të 

paraardhësve të tij, që për ndryshe Komuna e Prizrenit si shfrytëzuese e eksproprijimit do të 

kishte zhvilluar procedurë eksproprijimi me paditësin dhe jo me të paditurit , prandaj është i 

paqëndrueshëm pretendimi i paditësit që ai tek në vitin 2008 e ka kuptuar se kjo ngastër nuk 

evidentohet në emër të tij apo të paraardhësve të tij por në emër të paditurve. 

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 refuzimin si të pabazuar të 

kërkesëpadisë së paditësit, pasi që të dy aktgjykimet e këtyre gjykatave në këtë çështje juridike 

kontestimore nuk përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore e as 

me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, në të cilat gjykata e revizionit në kuptim të nenit 215 

të LPK, kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

Në revizion, e autorizuara e paditësit pretendon se aktgjykimet e lartë përmendura 

përfshihen me shkelje thelbësore procedurale nga neni 182.2 pika n, të LPK, sipas të cilave të dy 

gjykatat nuk kanë dhënë arsye të mjaftueshme lidhur me mirëbesimin e paditësit në shfrytëzimin 

e papenguar të ngastrës kontestuese, lidhur me statusin juridik të kësaj ngastre, pronë private, 

publike apo shoqërore , lidhur me atë se të paditurit nuk kanë inicuar bile një “gjyq të pleqëve” 

ani pse paditësi 50 vite nuk është penguar në shfrytëzimin e papenguar të kësaj ngastre, gjë që 



dëshmon për mirëbesimin e kësaj pale. Më tutje, pretendohet se nuk është dhënë arsyetim edhe 

për faktin se pala e paditur për këtë pronë kontestuese ka marrë si kundërvlerë një pronë tjetër 

dhe tani pa të drejtë pretendon se ka të drejtë edhe në pronën kontestuese. Sipas revizionit lidhur 

me këto fakte, aktgjykimet e lartpërmendura janë të paqarta dhe konfuze pasi që nuk përmbajnë 

arsyetim të mjaftueshëm.  

Këto pretendime të revizionit u refuzuan si të pabazuara, nga se gjykata e shkallës së 

parë dhe e dytë ka dhënë arsyetim të qartë dhe të mjaftueshëm, si dhe bindës, e të pranueshëm 

edhe sipas gjykatës së revizionit, i cili arsyetim si i tillë nuk vihet në dyshim me këto pretendime. 

Të dy gjykatat në arsyetimin e tyre kanë konstatuar se mirëbesimi më tepër se 20 vite i palës 

paditëse me rastin e shfrytëzimit të kësaj ngastre kontestuese, nuk është vërtetuar, ndërsa pala 

paditëse sipas nenit 319 të LPK, e ka pasur barrën e të provuarit të këtij fakti të rëndësishëm për 

gjykim në këtë çështje juridike dhe se nuk mjafton vetëm që pala të thirret në mirëbesim por për 

vërtetimin e tij, gjykatës pala duhet t’i ofrojë prova, të cilat konstatime si të tilla i pranon si të 

bazuara edhe Gjykata Supreme.  

Për më tepër Gjykata Supreme gjen se me dispozitën e nenit 29 të ish Ligjit mbi 

Marrëdhëniet Themelore Pronësore Juridike që ka qenë në fuqi deri në vitin 1996, është 

parashikuar se në pronësinë shoqërore me bazën e parashkrimit nuk ka mundur të fitohet 

pronësia.  Ajo dispozitë e këtij Ligji është shfuqizuar në vitin 1996 por shfuqizimit të së njëjtës 

dispozitë nuk i është dhënë efekt retroaktiv  (prapaveprues), kështu që nuk merret fare parasysh 

koha e kaluar para vitit 1996 edhe nëse paditësi këtë ngastër deri atëherë e ka pas në posedim të 

qetë dhe të pa penguar nga askush. Në anën tjetër, posedimi i ngastrës kontestuese nga ana e 

paditësit, pasi që ajo iu është dhënë në vitin 1977 të paditurve si kompensim për një ngastër tjetër 

të eksproprijuar, është irelevant nga se paditësi këtë ngastër e ka mbajtur në shfrytëzim me 

keqbesim, e ka ditur që nga Komuna e Prizrenit, të paditurve ajo iu është ndarë si kompensim për 

një ngastër tjetër. Paditësi këtë fakt e ka ditur edhe kur në vitin 1995  me aktvendimin nr. ..., datë 

25.09.1995 të lëshuar nga Shërbimi Pronësor Juridik i Komunës së Prizrenit , e për qëllim të 

ndërtimit të rrugës qarkore tranzitore,  është eksproprijuar një pjesë e ngastrës kontestuese në 

sipërfaqe prej 981 m2 nga pronarët Ruzhdi dhe H. T.,-këtu të paditurit , ashtu që pjesa e mbetur 

prej 5239 m2 ka mbetur në pronësi të paditurve, në emër të cilëve e njëjta ngastër edhe është 



evidentuar në evidenca kadastrale që nga viti 1977, dhe me paditësin asnjë lloj procedure për 

eksproprijim e as për kompensim nuk është zhvilluar nga ana e Komunës së Prizrenit.  

Sa i përket statusit juridik të kësaj ngastre, ai është i vërtetuar nga se kjo ngastër ka 

qenë e evidentuar si pronë e Komunës së Prizrenit e të cilën ajo me aktvendim ia ka dhënë të 

paditurve si kompensim, kështu që rreth statusit juridik të kësaj ngastre asgjë më shumë nuk 

është e nevojshme të vërtetohet për të vendosur në mënyrë  të drejtë në këtë çështje juridike 

kontestimore. Është i pabazuar pretendimi i revizionit se pala e paditur për këtë pronë 

kontestuese ka marrë si kundërvlerë një pronë tjetër dhe tani pretendon se ka të drejtë edhe në 

pronën kontestuese, kjo nga se nuk është kontestuese se ngastrën kontestuese Komuna e Prizrenit 

me aktvendim përkatës ia ka dhënë si kompensim të paditurve. 

Të dy gjykatat kanë dhënë arsyetim të mjaftueshëm edhe rreth faktit se pse të paditurit 

nuk kanë kërkuar që pala paditëse të mos i pengoj në shfrytëzimin e lirë të ngastrës kontestuese, 

arsyetim ky që është i pranueshëm edhe për gjykatën e revizionit, dhe se vërtetë edhe nëse të 

paditurit nuk i janë drejtuar palës paditëse përmes “gjyqit të pleqve” për të cilin revizioni 

pretendon, kjo nuk është me ndikim në vendosjen ndryshe lidhur me revizionin e të autorizuarës 

së paditësit.  

Për arsyet e dhëna më lartë u refuzua si i pa bazuar edhe pretendimi tjetër i revizionit se 

pala paditëse për 50 vite nuk është penguar nga askush në shfrytëzimin e lirë të ngastrës 

kontestuese. Posedimi i paditësit me ngastrën kontestuese deri në vitin 1977 kur ajo iu është 

dhënë të paditurve nga ana e Komunës së Prizrenit është irelevant nga se në kuptim të nenit 29 të 

Ligjit të përshkruar më lartë, nuk ka qenë e mundur fitimi i pronësisë në patundshmërinë pronësi 

shoqërore. Kurse pas vitit 1977 edhe nëse paditësi e ka pas në posedim këtë ngastër , ai ka qenë 

në posedim me keqbesim nga se të paditurit e kanë fituar të drejtën e pronësisë me vendim të 

organit shtetëror dhe të njëjtën të drejtë e kanë regjistruar në emër të tyre në evidencat kadastrale 

në Komunën  e Prizrenit, kështu që ajo patundshmëri nuk mund të thuhet se ka qenë e askujt 

ashtu si që pretendon pala paditëse. Andaj, u  refuzuan si të pabazuara edhe pretendimet e fundit 

të revizionit se ngastra kontestuese ka qenë si “djerrinë” ose si “res nullius” ose “pronë e askujt” 

, kjo nga se ajo ngastër ka  qenë pronë e Komunës së Prizrenit dhe Komuna e Prizrenit të njëjtën 

me aktvendim ia ka dhënë si kompensim të paditurve.  



           Edhe sa i përket zbatimit të drejtë të së drejtës materiale pretendimet e revizionit u 

vlerësuan si të pabazuara , kjo nga se nuk qëndron si i bazuar pretendimi i revizionit se gjykata e 

shkallës së parë dhe e dytë, fare pa të drejtë nuk janë thirr në dispozitat e Ligjit mbi Mbrojtjen e 

Pronësisë dhe të Drejtave tjera Sendore. Qëndron fakti se këto gjykata nuk janë thirrur në 

dispozita të atij ligji, kjo nga se në rastin konkret Ligji mbi Mbrojtjen e Pronësisë dhe të Drejtave 

tjera Sendore në kuptim të nenit 282 nuk ka efekt retroaktiv që të mund të zbatohet edhe në 

raportet juridike pronësore të krijuara në kohën kur ishte në fuqi Ligji për Marrëdhëniet 

Themelore Pronësore Juridike. 

Për arsyet e paraqitura më lart revizioni i të autorizuarës së paditësit u refuzua si i 

pabazuar. 

Nga sa u tha më lartë dhe në pajtim me nenin 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.    

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Rev.nr.462/2019 datë 20.01.2020 

 

 

         Kryetar i kolegjit, 

         Shukri Sylejmani 

 


