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Datë: 09.02.2023 

Numri i dokumentit:     03958040 

                                                                                                                Ac.nr.1922/19 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përberë nga gjyqtarët 

Naim Meholli - kryetar i kolegjit, Gëzim Llulluni dhe Liridon Maloku, anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit: “[S.(J).M]” nga fshati “[...]” me vendbanim në 

“[...]”, Rr. “[...]”, kundër të paditurit: “[S.(B).M]” nga f.sh “[...]” Komuna e Skenderaj, për 

vërtetim pronsie, duke vendosur sipas ankesës së ë paditësit, kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë – Dega në Skenderaj, C.nr.202/2016 i datës 10.12.2018, në seancën jo 

publike, të mbajtur me datë 07.02.2023, mori këtë:  

 

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHET e bazuar ankesa e paditësit:  “[S.(J).M]”  nga fshati “[...]” me vendbanim në 

“[...]” Rr. “[...]”,  PRISHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Dega në 

Skenderaj, C.nr.202/2016 i datës 10.12.2018 dhe lënda i kthehet të njëjtës gjykatë në rigjykim 

dhe vendosje.  

 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar, C.nr.202/2016 i datës 10.12.2018, ka 

vendosur që të: REFUZOHET si e pabazuar padia dhe kërkesëpadia e paditësit “[S.(J).M]” , 

kundër te paditurit “[S.(B).M]”, me te cilën ka kërkuar qe te vërtetohet se është pronar i 

pasurisë se paluajtshme, e evidentuar si ngastër kadastrale nr.585/2 ne sipërfaqe prej 460 m2 

ZK “[...]”, Komuna Skenderaj, ndërsa për shpenzimet e procedurës ka vendosur që secila palë 

i bart shpenzimet e veta procedurale. 

 

Kundër këtij aktgjykimi  paditësi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë, duke e atakuar 

aktgjykimin e goditur për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 
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kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të 

së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovoj ankesën e paditësit si të 

bazuar dhe të ndryshojë aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, ashtu që të aprovoj 

kërkesëpadinë e paditësit në tërësi si të bazuar dhe të vërtetohet se i njëjti është pronar i 

ngastrës kontestuese ose aktgjykimi i atakuar të prishet dhe çështja ti kthehet të njëjtës gjykatë 

në rigjykim te gjyqtari tjetër.  

Përgjigje në ankesë nuk ka pasur.  

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur 

me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të nenit 194 dhe 195 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), ka gjetur se:  

 

Ankesa e paditësit është e bazuara.  

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësi, me datë 08.06.2016, në gjykatën e shkallës së parë, ka 

paraqitur padi, e te precizuar me parashtresë datës 10.12.2018, me të cilën ka kërkuar që të: 

Aprovohet padia dhe kërkesëpadia e paditësit “[S.M]”. Vertetohet se paditësi “[S.M]” është 

pronar i palujtshmeris në ngastrën nr.585/2 në sipërfaqe prej 460 m2 mbi bazën e ndarjes së 

bashkësisë familjare. Detyrohet i padituri “[S.(B).M]”që ta liroj pronën e uzurpuar dhe të mos 

pengoj paditësin në posedim, shfrytëzim të lirë, të qetë dhe të pa penguar ngastrën nr.585/2, si 

dhe te obligohet i padituri që paditësit t’ia kompensoi shpenzimet e procedurës . 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit, pas shqyrtimit dhe 

administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse si dhe vlerësimit  të te gjitha 

shkresave tjera të lëndës ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.202/2016, i datës 10.12.2018, 

me të cilin e ka refuzuar kerkespadin e paditësit si të pa bazuar, duke vendosur më decidivishtë 

si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.    

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se: për ta 

vërtetuar gjendjen faktike në këtë çështje juridike, ka bërë nxjerrjen e provave, dëgjoi 

dëshmitaret “[S.M]” dhe “[M.M]”, në seancën e datës 08.10.2018, ndërsa si prova - 

dokumente në seancën e datës 10.12.2018 ka lexuar: aktvendimin Cnr.61/2018 i 

dt.29i02.2016 nga Gjykata Themelore ne Mitrovicë-Dega ne Skenderaj, shkresa e 

dt.18.03.1994 për shkëputjen e bashkësisë familjare ne mes te J. dhe B., fotokopja e fletës e 

librit lëshuar nga Drejtoria Gjeodete ne Skenderaj, shkresa e drejtorisë për Kulturë Rini dhe 

Sport e dt.20.04.2018, shkresa me nr. 131/2018 e dt.ll.05.2018 lëshuar ne GJTHM-Dega ne 

Skenderaj, certifikata e vdekjes e dt.21.11.2007 ne emër të të ndjerës “[Z.M]”, shkresa e dt 

16.10.2018 lëshuar nga ZKK ne Skenderaj. Gjykata pas vlerësimit të këtyre provave lidhur 

me vërtetimin e fakteve në këtë çështje juridike, e  ka refuzuar kërkesëpadia e paditësit si të 

pa bazuar, duke u bazuar ne nenin Me nenin 20 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore 

Juridike-Pronësore (Gazeta Zyrtare e RSFJ nr.6) ku përcaktohet se e drejta e pronësisë fitohet 

sipas ligjit, ne bazë te veprimit juridik dhe me trashëgimi. Ne kuptim te kësaj dispozite ligjore 

gjykata vërtetoi se paditësi pasurin e paluajtshme e cila është çështje shqyrtimi sipas 

kërkesëpadisë nuk e argumentoi me dëshmi përkatësisht me kontratë se e ka shkëputur 

bashkësinë familjare nga i ati i tij J. dhe agia i tij B. tani të ndjerë sepse kontrata e tillë edhe 

nëse eshte nënshkruar e njëjta është dashur të dorëzohet në drejtorin për gjeodezi ne 

Skenderaj për sprovimin e sai përkatësisht regjistrimin ne librat publike kadastrale si pronar i 

kësaj palujtshmerie, veprim te cilin nuk e ka kryer te përcaktuar sipas ligjit. 

Tutje gjykata e shkalles së parë ka shtuar se Pretendimet e paditësit se është kryer ndarja fizike 

e kësaj parcele kadastrale nga ana e gjeometrit bazuar në skicën e clt.26.12.1985 e dorëzuar ne 

fotokopje në gjykatë nuk është kontestuese një fakt i tillë mirëpo paditësi nuk e argumentoi 
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faktin se e ka pasur në posedim dhe shfrytëzim këtë palujtshmeri sepse bazuar ne deklarimet e 

dëshmitareve por edhe vet paditësit e veçanërisht deklarimi i te paditurit se kur vëllezërit J. ( 

prindi i paditësit) dhe B.  (prindi i te paditurit) e kanë shkëputur bashkësinë familjare kjo 

shtëpi i ka takuar prindit te te paditurit tani te ndjerit Jetish e ne te cilën palujtshmeri tani i 

padituri e ka ndërtuar shtëpinë e ti). 

Për mënyrën e vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, ju 

ka referuar neneve 20 Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike-pronësore, nenit 282.2 të 

Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore.  

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes, vlerëson se përfundimi dhe qëndrimi i 

gjykatës shkalles së parë, rreth mënyrës së vendosjes, nuk është i drejt dhe i ligjshëm, pasi që 

aktvendimi i atakuar është marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragraf 1 e lidhur me nenin 160 pika 4 dhe 5 dhe 175 të LPK-së. 

Gjendja faktike nuk është vërtetuar plotësisht dhe në mënyrë të drejtë, me çka ka ardhur edhe 

gjerë tek zbatimi apo aplikimi i gabuar i së drejtës materiale.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragraf 1 e lidhur me nenin 

160 paragraf 4 dhe 5 të LPK-së, për faktin se aktgjykimi i atakuar, ka të meta të atilla, për 

shkak te të cilave, nuk mund të ekzaminohet. I njëjti aktgjykim nuk përmban arsye për faktet 

vendimtare të cilat kanë pasur ndikim në mënyrën e vendosjes dhe ato pak arsye të cilat janë 

dhënë nga gjykata e shkallës së parë, janë të paqarta, kontradiktore dhe pa mbështetje në provat 

dhe procesverbalet nga shkresat e lëndës. Nga arsyetimi i aktgjykimit nuk mund të kuptohet se 

cilat janë pretendimet e palëve lidhur me gjendjen faktike dhe cilat janë të gjeturat e gjykatës. 

Gjykata nuk ka specifikuar se cilat kanë qenë faktet vendimtare dhe në çfarë mënyre janë 

vërtetuar faktet e tilla, për të arritur deri te përfundimi mbi refuzimin e kërkesëpadisë. Në 

arsyetim të aktgjykimit ka përshkrim të pretendimeve të palëve dhe të përmbajtjes së provave 

materiale të administruara të theksuara si në arsyetimin e aktgjykimit të atakuar, por nuk ka 

vlerësime se cilat fakte janë provuar me këto prova dhe rrjedhimisht se si e ka vlerësuar gjykata 

besueshmërinë e këtyre provave. Gjykata i është referuar dispozitave materiale - juridike të 

cilat i ka cituar si përmbajtje, por nuk ka arsyetuar se si gjendja e fakteve të gjetura nga ana e 

gjykatës e kualifikuar në raport me normat materiale-juridike jep përfundimin mbi themelësinë 

e pjesshme të kërkesëpadisë.  

Gjykata e shkalles së parë, gjatë shqyrtimit kryesor, me provat e administruara nuk ka arritur 

që ta vërteton në mënyrë të drejt dhe të plotë gjendjen faktike, rreth konstatimit dhe të 

provuarit të fakteve sipas pretendimeve nga padia, për arsye se: gjykata nuk ka dal së bashku 

me ekspertin gjeodet në vend, për të bërë identifikimin e saktë të paluajtshmërisë objekt 

kontesti, në të cilën paditësi ka pretenduar se ka të drejtën e pronësisë, gjykata nuk ka arritur që 

sipas përshkrimit të bërë nga paditësi, të identifikoje saktësisht se cila është parcela kadastrale 

apo pjesa e saj, në të cilën paditësi ka pretenduar se ka të drejtën e pronësisë, duke e përshkruar 

saktësisht shtrirjen gjeografike të saj, gjatësinë dhe gjerësinë, sa është sipërfaqja e saktë e 

paluajtshmërisë kontestuese - pjesës së saj dhe cila është gjendja faktike në teren lidhur më atë 

parcelë kadastrale, nuk ka kërkuar historiatin e pronës etj. Po ashtu gjykata nuk i ka vlerësuar 

provat në kuptim të kundërshtimeve të palëve ndërgjyqëse gjatë shqyrtimit kryesor dhe 

pretendimeve ankimore dhe si rezultat i kësaj ka bërë shkelje të dispozitave të lartcekura të 

LPK-së. 

Si shkak i vërtetimit jo të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, ka ardhur edhe deri të zbatimi i 

gabuar i së drejtës materiale, për të cilën gjykata ankimore kujdeset sipas detyrës zyrtare, me 

çka mbi bazën e shkeljeve të konstatuara aktgjykimi i atakuar u dashtë që të prishet dhe të 

kthehet në rigjykim dhe vendosje.  
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Gjykata e shkalles së parë në rigjykim, udhëzohet që ti evitojë shkeljet e theksuara si më lartë 

fillimisht sa i përket shkeljeve të dispozitave të LPK-së, në atë mënyrë që fillimisht të vlerësojë 

kushtet nga të cilat varet zhvillimi i procedurës, (vlerësimi i prezumimëve procedurale në fazën 

e shqyrtimit paraprak të padisë dhe në seancën përgatitore), e pas kësaj të caktoj shqyrtimin 

kryesor dhe sipas propozimit të palëve të administrojë provat për vërtetimin e fakteve 

vendimtare, pastaj së bashku me palët apo të autorizuarit e tyre dhe ekspertin gjeodet të dal në 

vend, ashtu që gjykata sipas përshkrimit të cilin do ta bëjë paditësi rreth paluajtshmërisë 

kontestuese, të udhëzoj ekspertin gjeodet që të bëjë identifikimin, incizimin dhe matjen e saktë 

të paluajtëshmërisë kontestuese. Pas identifikimit dhe matjes së saktë e cila do të bëhet nga 

eksperti gjeodet, gjykata do duhet ta bëjë përshkrimin e gjendjes faktike në vend dhe pastaj 

sipas mendimit-raportit me shkrim të cilin eksperti gjeodet do duhej t’ia sigurojë gjykatës, 

gjykata e shkalles së parë nuk do duhej të kishte pengesa që padinë e paraqitur nga ana e 

paditësit t’ia kthej në rregullim-korrigjim, duke e ftuar paditësin që kërkesëpadinë lidhur me 

parcelën kadastrale - apo pjesën e saj në të cilën pretendon se ka të drejtën e pronësisë ta 

harmonizoj me të gjeturat e bëra nga eksperti gjeodet dhe gjykata me rastin e daljes në 

vendshikim. Pastaj varësisht prej rregullimit apo mos rregullimit-korrigjimit të padisë nga ana 

e paditësit, gjykata të ndërmerr hapat tjerë procedural në drejtim të nxjerrjes dhe administrimit 

të provave rreth vërtetimit të plot dhe të drejtë të gjendjes faktike, nga Zyra Komunale 

Kadastrale në Skenderaj, të kërkohet historiati i pronës për parcelën kontestuese, duke mos 

përjashtuar mundësinë e kërkimit të të dhënave edhe nga Agjencia Kadastrale e Kosovës në 

Prishtinë, dëgjimit përsëri të dëgjimit të deshmitarve, e në rast nevoje të bëjë edhe ballafaqimin 

e tyre, dëgjimin e dëshmitarëve tjer eventual, e në rast nevoje edhe ballafaqimin e tyre dhe 

provave të propozuara nga palët e pastaj përmes vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes 

faktike, duke aplikuar normat e të drejtës materiale, të ketë mundësi që të vendosë në mënyrë 

meritore lidhur me kërkesëpadinë e paditësit dhe pa marrë parasysh cili do të jetë përfundimi 

lidhur me çështjen lëndore, të evitoj shkeljet procedurale të konstatuara si me lartë nga gjykata 

ankimore, ashtu që vendimin të cilin do ta bie do duhet të përmbajë të gjitha elementet e 

kërkuara ligjore, siç përcaktohet me nenin 160 të LPK-së.  

Gjykata po ashtu në rigjykim sipas kërkesës së palëve në procedurë të vendos në mënyrë të 

drejtë edhe lidhur me shpenzimet e shkaktuara palëve në procedurë, duke pasur parasysh 

suksesin e tyre në procedurë dhe shpenzimet të cilat kanë qenë të nevojshme për ndjekjen e 

çështjes së tyre në gjykatë.  

Nga të lartë cekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195 paragraf 1 pika c) të 

LPK-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi.   

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.1922/19, me datë 07.02.2023 

 

                                                                                 Kryetari i kolegjit 

               Naim Meholli, d.v 


