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Ac.nr.3744/2018 

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

Frosina Sylejmani, kryetare e kolegjit, Arsim Hamzaj dhe Besnik Feka, anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit C.O nga Mitrovica, të cilin me autorizim e përfaqëson 

av. Sh.I nga Skenderaj, kundër të paditurës Agjensioni Pyjor i Kosovës, të cilën me autorizim e 

përfaqëson Nazmije Aliu nga avokatura shtetërore e Republikës së Kosovës, për shkak të 

vërtetimit të pronësisë, duke vendosur sipas ankesës së paditësit, të paraqitur kundër aktgjykimit 

të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Dega në Skenderaj, Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Civil, C.nr.135/14, i datës 13.06.2018, në seancën jo publike të mbajtur me datë 

23.05.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

APROVOHET si e bazuar ankesa e paditësit C.O nga Mitrovica, PRISHET aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Dega në Skenderaj, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, C.nr.135/14, i datës 13.06.2018 dhe çështja i kthehet në rivendosje gjykatës së shkallës së 

parë. 

 

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e ankimuar C.nr.135/14, i datës 13.06.2018, e ka 

refuzuar si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditësit C.O për vërtetim pronësie. 

 

Kundër këtij aktgjykimi paditësi përmes përfaqësuesit të tij të autorizuar në afatin ligjor ka 

paraqitur ankesë për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, 

konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatim të gabuar dhe jo të drejt i të 

drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit të aprovoj ankesën si të bazuar dhe 

aktgjykimin e ankimuar të prishet dhe lënda të kthehet në rigjykim. 

 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur i padituri, me të cilën ka propozuar që Gjykata e Apelit, të 

refuzoj në tërësi ankesën e palës paditëse si të pabazuar. 

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

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

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

Ankesa e paditësi është e bazuar.   
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Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit me datën 01.04.2014, pranë kësaj gjykatë kanë 

parashtruar padi ndaj të paditurës me të cilën kanë kërkuar që  të vërtetohet fakti se është pronar 

i pronës së pa luajtshme  të evidentuara në certifikata pronësore për njësit kadastrale të cilat 

gjinden në ZK në Terrnavc, Komuna e Skenderajit, e që paditësi i ka në posedim dhe shfrytëzim 

të qetë pa asnjë lloj kufizimi apo pengese, mirëpo së voni e ka kuptuar se paluajtshmëria të cilën 

e ka në posedim faktik që nga blerja e saj nuk evidentohet në emrin e tij dhe paditësi ka interes 

juridik që paluajtshmëria të regjistrohet në emrin e tij. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit ka caktuar dhe mbajtur seancën 

e shqyrtimit kryesor dhe pas administrimit të provave ka marrë aktgjykimin e atakuar 

C.nr.135/14, i datës 13.06.2018, me të cilin e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit si të pa 

bazuar, duke vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen gjykata ka 

bërë administrimi e provave si: certifikatën pronësore për njësinë kadastrale të lëshuara nga 

Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë në Skenderaj me datën 06.12.2016, për parcelat P- në 

sipërfaqe prej 13797 m2 me kulturë Mal, certifikata për njësi kadastrale P- me sipërfaqe prej 

58563 me kulturë Mal, certifikata për njësi kadastrale P- me sipërfaqe prej 7824 me kulturë Mal, 

certifikata për njësi kadastrale P- me sipërfaqe prej 144617 me kulturë Kullosë, certifikata për 

njësi kadastrale P- me sipërfaqe prej 1679 me kulturë Kullosë, certifikata për njësi kadastrale P-

me sipërfaqe prej 1415 mes klasave dhe sipërfaqe të ndryshme në Zonën Kadastrale në Prekaz i 

Epërm. 

 

Gjykata nga administrimi i provave ka arritur në përfundim se padia e paditësit është e pa bazuar, 

sepse pas vlerësimit të provave e njëjta nxjerri konstatimin se prona e patundshme evidentohet 

në emër të të paditurës. Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë në Skenderaj me parashtresën 

e datës 11.04.2018, nr.05-021/01-0021528/18, e ka njoftuar gjykatën se prona lëndore me ajro 

fotografime e vitit 1961 ka kaluar në pronësi të Drejtorisë Pyjore në ZK Prekaz i Epërm. Para 

kësaj date është konstatuar se drejtoria nuk posedon të dhëna se në emrin e kujt ka qenë prona. 

Më tutje është sqaruar se elaborati kadastral i vitit 1961 ka qenë në diskutim publik deri me datën 

01.01.1970, datë në të cilën ka hyrë në fuqi. Gjatë periudhës derisa ka qenë në diskutim publik, 

të gjithë qytetaret kanë pasur të drejtë me dhanë vërejtje të tyre në lidhje me gabimet dhe pa 

rregullsitë që kanë ndodhur gjatë ajro fotografimit dhe ndërrimit të pronarëve duke i ofruar prova. 

Ka qenë i formuar komisioni i veçantë  për këto çështje, nëse gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur 

vërejtje nga ana e palëve elaborati ka hyrë në fuqi me datën 01.01.1970. 

 

Mbi bazën e dëshmisë së dëshmitarit H.S i moshës 80 vjet është vërtetuar se paditësi dhe 

paraardhësit e tij pronën lëndore e kanë në pushtet faktik dhe e shfrytëzojnë të pa penguar nga 

askush duke e mbjellë një pjesë me kultura të ndryshme bujqësore. Mirëpo në bazë të 

lartcekurave dhe konform dispozitave ligjore përkatësisht nenit 5 par. 5.3 të Ligjit nr.2003/3 për 

Pyjet e Kosovës, shprehimisht është përcaktuar se: “Asnjë person nuk mund të fitoj të drejtat 

pronësore mbi pyjet publike përmes posedimit”. Në bazë të kësaj dispozite ligjore gjykata e 

shkallës së parë erdhi në përfundim se paditësi me mbajtje të pronës, shfrytëzimit të saj nuk e ka 

fituar pronësinë mbi pronën. 

 

Gjykata e Apelit duke e ekzaminuar aktgjykimin e shkallës së parë gjen se një përfundim i tillë 

për vendosjen meritore të çështjes tani për tani nuk është i pranuar, pasi që aktgjykimi i atakuar 

është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale.  
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Shkelja thelbësore e dispozitave të procedurës kontestimore, nga neni 182.2 të LPK-së, qëndron 

për faktin se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë me të meta të cilat nuk mund të ekzaminohet, 

pasi që dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është kontradiktor dhe kundërthënës në vetvete, dhe 

në kundërshtim të plotë me vet arsyet e dhëna, nuk janë arsyet për vendosje si në dispozitiv, 

ndonëse është obligim i gjykatës në bazë të nenit 160  par.3, të LPK-së, dispozitivi i aktgjykimit 

përmban: vendimin me të cilin aprovohen apo refuzohen kërkesat e veçanta që kanë të bëjnë me 

çështjen kryesore dhe kërkesat aksesore, vendimin për ekzistimin apo mosekzistimin e kërkesës 

së parashtruar me qëllim kompensimi të saj me kërkesëpadinë si dhe vendimin mbi shpenzimet 

procedurale dhe nenit 160 par.4, të LPK-së, që arsyetimi i aktgjykimit të përmban, kërkesat e 

palëve, faktet që i kanë parashtruar palët, provat që i kanë propozuar palët, cilat fakte i ka 

vërtetuar, pse dhe si i ka vërtetuar ato fakte, cilat prova i ka shfrytëzuar gjykata dhe si i ka 

vlerësuar ato e nëse i ka vërtetuar faktet me anë të provave. 

 

Gjykata e Apelit, gjykata e shkallës se parë në ri procedurë udhëzohet që fillimisht të caktoj dhe 

mbaj seancën e shqyrtimit kryesor në të cilën në mënyrë të rregullt të ftojë palët ndërgjyqëse, ku 

sipas propozimit të tyre të nxjerrë dhe administroj prova në drejtim të vërtetimit të plotë dhe të 

drejtë të gjendjes faktike, të nxjerrë ekspertizat, e më pastaj duke pasur parasysh evitimin e të 

gjitha të gjeturave dhe shkeljeve të konstatuara si më lart nga gjykata ankimore, dhe të bie një 

vendim të drejtë i cili do të ketë mbështetje në provat shkresore dhe ne ligj. 

 

Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194, dhe 195 paragrafi 1, pika 

(c) e LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3744/2018, me datë 23.05.2022 

         

    Kryetare e Kolegjit, 

                                  Frosina Sylejmani 


