
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

                    CA.nr. 3473/2016 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË,  kolegji i përbërë; nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu Kryesues, Valon Totaj e Milena Ðerić- anëtarë, (më tej kolegji)  në 

kontestin e paditësve B.A. dhe B.A.1. të dy nga Prishtina, të  përfaqësuar nga R.S. , av. në 

Prishtinë, kundër të paditurës Komuna e Prishtinës, e përfaqësuar nga Q.Q. av. publik 

komunal, duke vendosur sipas ankesës së paditësve të paraqitur  kundër aktgjykimit  të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.85/2008 i dt.03.05.2016,  në seancën e kolegjit, të 

mbajtur me datë 06.07.2020  jep:  

 

A K T G J Y K I M   

 

 

Refuzohen si e pathemeltë ankesa e paditësve, B.A. dhe B.A.1., e paraqitur nga 

përfaqësuesi i tyre av. R.S., kurse aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë,  

C.nr.85/2008 të dt.03.05.2016 vërtetohet. 

 

      

A r s y e t i m  

 

 

Gjykata  Themelore në  Prishtinë,  me aktgjykimin, C.nr.85/2008 të dt.03.05.2016,  

ka vendosur si vijon:  

 

 “I. Refuzohet si e pa bazuar kërkesë padia e paditësve B.A. dhe B.A.1., nga 

Prishtina, me të cilën kanë kërkuar që e paditura Komuna e Prishtinës t’ua njoh të drejtën e 

pronësisë në paluajtshmerinë e cila evidentohet në ngastrën kadastrale  nr...., fleta 

poseduese 614 ZK Matiqan, në vendin e quajtur “ Sllanishte” në sipërfaqe prej 0.13,89 ha. 

 

 Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.” 

 

 

 

Kundër këtij aktgjykimi përfaqësuesi i paditësve av. R.S. , me datën 27.07.2016  ka 

paraqitur  ankesë me të cilën ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të prishet dhe çështjen t’i 

kthehet  gjykatës së shkallës së parë në rigjykim, duke parashtruar këto shkaqe: shkelje të 

dispozitave të procedurës kontestimore, konstatim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale.  

 

Përgjigje në ankesë nuk është  paraqitur.  
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2 

2 

Kompetenca Gjykata e Apelit, kolegji, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare 

vlerësoi se ka juridiksion për procedim dhe vendimmarrje në këtë çështje juridike, duke u 

bazuar në nenet: 17 e 18 të Ligjit për gjykatat, “Gazeta Zyrtare”e Republikës së Kosovës” 

nr. 79/2010.  

 

Vlerësimi i ankesës: Kolegji në bazë shkresave të lëndës  konstatoi se ankesa është  

paraqitur në afat ligjor, është e lejueshme dhe e plotë, pra i përmbushë kërkesat ligjore nga 

nenet 176 dhe 178 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, “Gazeta zyrtare e Republikës së 

Kosovës”, nr. 38/08, i datës 20 shtator 2008, i cili ka hyrë  në fuqi me 6 tetor 2008 (më tej 

LPK). 

 

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në 

seancën e kolegjit, në bazë të nenit 194,  të LPK e ekzaminoj aktgjykimin  ankimor, 

brenda  kufijve të shkaqeve të treguara në ankesë si dhe duke u kujdesur sipas detyrës 

zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës 

kontestimore, dhe gjeti se:  

 

Ankesa është e pathemeltë.  

 

Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë gjatë zbatimit të procedurës 

kontestimore, nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga 

neni 182.2 b), g), j), k) dhe m) të LPK,  për të cilat gjykata e shkallës së dytë në procedurë 

sipas ankesës, kujdeset sipas detyrës zyrtare, e as shkelje tjera të theksuara në ankesë, e të 

cilat do të ishin me ndikim në vendimmarrje të ligjshme e të drejtë në këtë çështje 

kontestimore. 

 

 

Nga shkresat në dosje rezulton se gjykata e shkallës së parë, kishte bërë shqyrtimin 

kryesor të çështjes, duke i marrë provat e përshkruara në procesverbalin e seancës  

përkatëse dhe kishte konstatuar gjendjen faktike të përmbajtur në arsyetimin e aktgjykimit 

ankimor si vijon: se në bazë të kontratës se dt.25.10.1971, të lidhur në mes të R.G. në 

njërën anë në cilësi të shitësit dhe J.A. në anën tjetër si blerës, vërtetohet se palët kanë 

lidhur kontratë për shitblerjen e palujshmërisë e cila gjendët në vendin e quajtur “Slanisht” 

ngastra kadastrale nr.... në Matiqan, në sipërfaqe prej 36 ari si dhe parcela kadastrale 

nr.205 në sipërfaqe prej 34 m2, gjithashtu në vendin Slanisht. 

 

Paditësit B.A.1. dhe B.A. janë pasardhësit e S.A. 

 

Ngastra kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 0.13,89 ha, evidentohet si pronë 

shoqërore.  

 

Me aktvendimin mbi trashëgiminë T.nr.15/2004 të dt. 09.02.2004, vërtetohet se i 

ndjeri S.A., ka lënë pasurinë e patundshme parcelën kadastrale ...5, në vendin e quajtur 

“Ara Fushane” me kulturë arë e klasit të IV në sipërfaqe prej 0.03,48 ha, ngastrën 

kadastrale nr...., në vendin e quajtur “Ara Fushane” me kulturë arë e klasit të IV, në 

sipërfaqe prej 0.03,48 ha, në sipërfaqe të tërësishme prej 0.06.96 ha, fleta poseduese nr.566 

komuna kadastrale Matiqan, 1/3 e parcelës kadastrale nr./..., në vendin e quajtur “Ara 

Fushane” me kulturë arë e klasit të parë në sipërfaqe prej 0.48 ha ZK Matiqan fleta 

poseduese 1522. 
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Sipas këtij aktvendimi trashëgimtari i patundshmërisë është shpallur tani paditësi 

B.A.1. , ndërsa trashëgimtarët tjerë kanë hequr dorë prej pjesës së vet, përfshirë edhe 

paditësin e parë B.A.n.  

 

Eksperti i gjeodezisë A.A., në raportin me shkrim të dt.22.06.2015, si dhe në 

seancën për shqyrtimin kryesor kishte pohuar se kontrata e shitblerjes nr.... e dt. 

10.01.1972, e lidhur në mes të R.G. dhe J.A., objekt të shitblerjes kishte paracelat 

kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 0.36,00 ha dhe parcelën kadastrale nr.235 në sipërfaqe 

prej 0.34,00 ha e në sipërfaqe të përgjithshme prej 0.70,00 ha në vendin e quajtur 

“Slanisht-Njelmësina” ZK Matiqan .  

 

Këto parcela ishin me numra të kadastrit përshkrues ku llogaritja e sipërfaqeve 

bëhej me metodat e përafërta dhe nuk kishte plane as skica të matjes. Në këtë periudhë 

bëhej përgatitja me ajro-incizim fotogrametrik-gjeodezik dhe pala e interesuar në këtë 

kohë sinjalizon pronën e vet dhe sipas matjes së re parcela merr numrin ... sipërfaqja prej 

0.70,50 ha vendi i quajtur “Slanisht” ose “Njelëmësina” e cila evidentohej në emër të J.A. .  

 

Pala paditëse bënë parcelizimin e ngastrës kadastrale nr.... në 14 troje të reja dhe 

nga parcela ...deri te parcela ...3  13 troje.   

 

Sipas konstatimeve të ekspertit të gjeodezisë si dhe pas hulumtimit të gjatë në 

arkiva të ndryshëm, nuk është gjetur asnjë akt juridik, me të cilin do të dëshmohej ndërrimi 

i pronarit nga ai privat në atë publik.  

 

E vetmja mundësi tjetër mbetët ( pos atij të gabimit teknik), që gjatë shikimit 

publik dhe formimit të fletëregjistrimeve të parcelave të reja sipas ajro incizimit 

fotogrametrik gjeodezik që vetë pronari ta ketë deklaruar në komisionin përkatës si pronë 

publike dhe ta ketë dhënë pëlqimin e tij me nënshkrim personal të pranuar edhe nga 

komisioni. 

 

 Kjo dëshmi ose fletëregjistrim mungon, ngase mungon komplet arkivi origjinal 

ZK Matiqan, i cili gjendet akoma në Krushevc të Serbisë. 

 

 Pra gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se patundshmëria objekt i këtij kontesti,  

asnjëherë nuk ka qenë e regjistruar në emër të paditësve nga se me asnjë dokument nuk 

është dëshmuar se ka qenë në kuadër të pronës për të cilën ishte e lidhur kontrata e 

shitblerjes nr.... e dt.10.01.1972.  

 

Pretendimet e paditësve se palujtshmëria kontestuese gabimisht ka kaluar në pronë 

publike, një pretendim të tillë  paditësit nuk e kanë  mbështetur me asnjë provë, por edhe 

as dëshmi se i janë drejtuar ndonjëherë organit administrativ për korrigjimin e një gabimi 

të tillë.  

Kjo parcelë (objekt kontesti) me kulturë rrugë publike evidentohet si e tillë në 

operatin kadastral si në pjesën grafike ashtu edhe në atë tekstuale. Në këtë paluajtshmëri 

janë ngritur objektet e larta të banimit.  

 

 

  Në bazë të kësaj gjendje të çështjes, gjykata e shkallës së parë kishte vlerësuar se 

janë përmbush kërkesat ligjore për të vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor, 
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pasi që paditësit, nuk provuan se patundshmëria objekt i këtij kontesti gabimisht ka 

kaluar  në emër të te paditurës, nga viti 1972. 

 

 

Pretendimet ankimore: Përfaqësuesi i paditësve av. R.S., në ankesë ka pohuar se 

aktgjykimi ankimor është i përfshirë me shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore, 

ngase dispozitivi është në kundërshtim me arsyetimin. 

 

 Arsyetimi nuk përmban faktet vendimtare lidhur më ketë kontest. Pra aktgjykimi 

është i pa kuptueshëm dhe nuk mund të ekzaminohet. 

 

Gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të drejtë sepse ekspertët kanë 

konstatuar se prona në fjalë është e paditësve, ndërsa evidentimi i saj në emër të Komunës 

është vetëm një gabim teknik. Dihet se në bazë të nenit 13 (33) të Ligjit për Marrëdhëniet 

Pronësore Juridike, bartja e pronës së paluajtshme bëhet me kontratë ose me vendim 

përkatës të gjykatës. Gjykata e shkallës së parë ka konstatuar se për disa raste specifike  

dokumentacioni me elaboratin kadastral gjendet në Krushevc të Republikës së Serbisë. 

 

 Gjykata e shkallës së parë refuzon palën e paditur, që të kërkohet dokumentacioni 

nga Serbia. Pala paditëse i dorëzon gjykatës listën e regjistrimit numër 300, në emër të 

S.E.A. për ngastrën kadastrale nr...., vendi i quajtur “ Sllanishte”, me sipërfaqe prej 

0.70,50 ha. Pra në këtë rast gjykata e shkallës së parë gabimisht ka zbatuar të drejtën 

materiale.  

 

 

 

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, të shprehur në aktgjykimin 

ankimor, kolegji e vlerëson të ligjshëm, sepse paditësit nuk arritën të provojnë se në 

patundshmërinë objekt i këtij kontesti e kanë fituar të drejtën e pronësisë. 

 

Pretendimet ankimore të paditësve, ishin të pathemelta sepse ata nuk dëshmuan  se 

në patundshmërinë objekt i këtij  kontesti e kanë fituar të drejtën e pronësisë, në ndonjë 

bazë juridike të përcaktuar me nenin 20 të Ligjit për Marrëdhëniet Themelore Juridike 

Pronësore, (“Gazeta Zyrtare e ish RSFJS” nr.6/80).  

 

Me nenin 20 të dispozitës ligjore të ligjit të lartë cituar është përcaktuar:  

 

“ E drejta e pronësisë fitohet sipas vet ligjit, në bazë të veprimit juridik, me 

trashëgimi.  

 

 E drejta e pronësisë fitohet edhe me  vendimin e organit shtetëror nën kushtet dhe 

mënyrën e caktuar me ligj”. 

 

 

 

 Në fakt paditësit pretendojnë se kjo patundshmëri gabimisht është bartur në emër 

të paditurës. Pasi qe paraardhësi i paditësve patundshmërinë të cilën e kishte blerë në vitin 

1971, nga personi R.G., sipas kontratës së shitblerjes VR nr.39/72 e vërtetuar në gjykatën 

Komunale në Prishtinë me dt.10.01.1972, ua kishte shitur për troje personave të interesuar, 
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ndërsa ngastra kadastrale ..., objekt i këtij kontesti në sipërfaqe prej 0.13.89 ha, ishte lënë 

si rrugë për kalim, këtyre trojeve  në gjerësi prej 4 metra.  

 

Ndërkohë gjatë vitit 1986 apo më vonë  pjesa e përcaktuar për rrugë kalimi për të 

cilën  e kanë mbajtur të drejtën e pronësisë me blerësit e trojeve dhe ka kaluar në pronësi 

shoqërore të kuvendit të komunës së Prishtinës. 

 

 

 

 Pretendimet ankimore të paditësve se patundshmëria objekt i këtij kontesti 

gabimisht është shënuar në emër të paditurës, nuk qëndrojnë, sepse paditësit kanë pasur 

mundësi ligjore që këtë çështje ta iniciojnë në procedurë administrative, nën kushtet e 

parapara me ligj, që të kërkojnë evitimin e gabimit eventual të Organit kompetent 

administrativ, për regjistrimin e pronësisë dhe të drejtave tjera sendore, duke prezantuar 

dokumentacionin e vlefshëm shkresor si dëshmi se patundshmëria përkatëse ishte pronë e 

tyre.  

 

 

           Andaj, kolegji vlerëson se pretendimet ankimore të paditësve, ishin të pathemelta, 

sepse ata deri në përfundimin e çështjes në gjykatën e shkallës së parë, e as në procedurë 

sipas ankesës nuk provuan me fakte relevante të mjaftueshme dhe të besueshëm, në masën 

e duhur se në pronën objekti i kontestit, e kanë fituar të drejtën e pronësisë, në njërën nga 

mënyrat e fitimit të pronësisë të parapara me nenin 20 të  LMTHJP. 

 

Kolegji, pasi  konstatoj se nuk ekzistojnë shkaqet nga të cilat është goditur 

aktgjykimi, e as shkaqet për të cilat (gjykata e shkallës së dytë) kujdeset sipas detyrës 

zyrtare, vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga neni 200 i LPK, për të vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

                           CA. nr.3473/2016, dt.06.07.2020     

                  

 

                                 Kryesuesi  i Kolegjit – gjyqtari     

                                               Gani Avdiu                                                                                               

                                                                                                                                       

 


