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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                 

Ac.nr.4568/2020 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Hunaida Pasuli dhe Ardian Ajvazi- anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit H.H nga Graçanica, të cilin e 

përfaqëson av. V.P nga Zyra Ndihma Juridike Falas, kundër të paditurave M.F dhe F. F, të 

dyja nga Prishtina, të cilat i përfaqëson av. Sh.S nga Prishtina, me ndërhyrës nga ana e 

paditësit Komuna e Prishtinës, të cilën e  përfaqëson F.B, me bazë juridike lirim i pronës dhe 

kompensim, duke vendosur lidhur me ankesën e paditësit të ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.1663/2016, të datës 

04.12.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 31.03.2022, mori këtë: 

 
           A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e paditësit H.H nga Graçanica, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.1663/2016, 

i datës 04.12.2018, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.1663/2016, të datës 

04.12.2018,  në pikën I të dispozitivit e ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit 

H.H nga Graçanica, me të cilën ka kërkuar që të detyrohen të paditurat M.F dhe F. F, të dyja 

nga Prishtina, ta lirojnë pronën e ndërtuar në ngastrën kadastale nr.4963 ZK Prishtinë dhe t’ia 

dorëzojnë në posedim paditësit këtë ngastër kadastrale me sipërfaqe prej 244 m2, e cila 

evidentohet në fletën posedueses numër 971 KK Prishtinë, dhe t’ia paguaj në emër të 

shpërblimit të dëmit për objektin ndërtimor të  shembur në atë ngastër me sipërfaqe prej 144 

m2 shumën prej 250.000.00 euro, me kamatë ligjore si dhe kërkesa që të detyrohen të 

paditurat që paditësit t’ia kompensoj dëmin për shumën  e qirasë, të cilën do ta kishte 

realizuar nga personat e tretë, për periudhën  prej 01.09.1999 deri në marrjes e formës së 

prerë  të aktgjykimit, për çdo muaj nga 200 euro, me kamatë ligjore për çdo muaj deri në 

pagesën e plotë në afatin prej 15 ditësh, nën kërcënimin e ekzekutimit, në tërësi si të 

pabazuar, dhe në pikën II të dispozitivit ka vendosur që secila palë të i bartë shpenzimet e 

veta procedurale. 

 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë paditësi, përmes të 

autorizuarit të tij, për shkak të shkeljeve të dispozitave të ligjit mbi procedurën kontestimore, 
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vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozimin që Gjykata e Apelit ta pranojë në tërësi ankesën, ndërsa 

aktgjykimin e kundërshtuar ta prish dhe çështja të kthehet në gjykatën e shkallë së parë në 

rigjykim dhe rivendosje, ose të vendoset në mënyrë meritore në kuptim të petitumit të 

kërkesëpadisë. 

 

Të paditurat nuk kanë paraqitur përgjigje në ankesë. 

  

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

ankimore lidhur me aktvendimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195 dhe 

200 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

-Ankesa e paditësit është e pathemeltë.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi, në gjykatën e shkallës së parë me datë 

08.07.2005, ka paraqitur padi kundër të paditurave, me të cilën ka kërkuar që të lirohet prona 

e ndërtuar në ngastrën kadastrale nr.4963 ZK Prishtinë dhe ti dorëzohet paditësit në posedim 

ngastra me sipërfaqe prej 244 m2, dhe t’ia paguajnë në emër të shpërblimit të dëmit për 

objektin ndërtimor të shembur në sipërfaqe prej 144 m2, si dhe shpenzimet e procedurës 

kontestimore, brenda afatit 15 ditë nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm (sikurse në petitumin e kërkesëpadisë).  

Fillimisht, duke vepruar sipas padisë së paditësit, gjykata e shkallës së parë ka 

zhvilluar procedurën gjyqësore dhe ka administruar provat si në vijim: ekspertizën e 

gjeodezisë e datës 22.09.2006, e përpiluar nga eksperti i gjeodezisë Sh.P, fletën poseduese 

nr.9712, e datës 10.02.2010, certifikatën e pronës e datës 20.07.2012 për ngastrën 04963 në 

sipërfaqe prej 34 m2, certifikatën e pronës e datës 20.07.2012, për ngastre 04963, në 

sipërfaqe prej 244 m2, kontratën mbi shitblerjen e paluajtshme risë e datës 20.07.1968, 

aktvendimin N.nr.9/20000, i datës 19.02.2002, historiatin e lëshuar nga Komuna e Prishtinës 

me nr. Reference 011-030/04-0087399, i datës 18.04.2017, kontratën mbi shfrytëzimin e 

banesës nr.1193/3683, e datës 12.05.1992, vërtetimin e Agjencisë Shtetërore të Arkivave të 

Kosovës-arkivi ndër komunal në Prishtinë nr. Protokolli 03/2.1.1-17/1-2018 (si dhe prova të 

tjera si në shkresat e lëndës), dhe pas vlerësimit të tyre ka nxjerrë aktgjykimin C.nr.1281/05, 

të datës 13.02.2013, me të cilin e ka refuzuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit. 

Gjykata e Apelit, me aktvendimin Ac.nr.3299/13, të datës 14.07.2016, e ka aprovuar 

si të bazuar ankesën e paditësit H.H nga Graçanica, dhe e ka prishur aktgjykimin e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë C.nr.1281/05, të datës 13.02.2013, duke e kthyer lëndën të njëjtës 

gjykatë në rigjykim dhe rivendosje. 

Në rivendosje, Gjykatat Themelore në Prishtinë, pas administrimit dhe vlerësimit të 

provave të propozuara nga palët ndërgjyqëse, si dhe ndërmarrjen e veprimeve konform 

udhëzimeve të dhëna në akvendimin e Gjykatës së Apelit Ac.nr.3299/13, të datës 14.07.2016, 

ka nxjerr aktgjykimin C.nr.1663/2016, të datës 04.12.2018, me të cilin e ka refuzuar në tërësi 

si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit. Në arsyetim të këtij aktgjykimi gjykata ka theksuar 

se gjykata e ka pranuar dëshminë e të paditurës të dhënë në cilësinë e palës pasi që dëmi e saj 

ka lidhshmëri të plotë me provat e tjera, në bazë të kësaj gjykata vendosi konform nenit 37 
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al.1 të LMTHJP-së në të cilin është paraparë se: “Pronari mundë ta kërkoj me padi nga 

mbajtësi kthimin e sendit të caktuar në mënyrë individuale”, në kuptim të kësaj paditësi ka 

dështuar që të argumentoj të drejtën e pronësisë mbi pronën kontestuese e rrjedhimisht ka 

dështuar ta bëjë të besueshme kërkesëpadinë për lirimin e kësaj prone pasi që kërkesëpadia 

për lirimin e kësaj prone kontestuese është mbështetur në aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut 

në Prishtinë C.nr.396/86, i datës 23.10.1986, mirëpo i njëjti nga Gjykata Supreme e Kosovës 

me aktgjykimin Ac.nr.43/87, i datës 28.01.1987, është ndryshuar ashtu që refuzuar si e 

pabazuar kërkesëpadia e Komunës së Prishtinës që të obligohet të bëjë bartjen e të drejtës së 

pronësisë tek paditësi. Referuar kësaj rrethane rezulton se paditësit i mungon baza e vlefshme 

për të kërkuar dorëzimin në posedim të ngastrës kontestuese. Po ashtu gjykata konsideron se 

është e pabazuar edhe kërkesën për shpërblimin e dëmit sepse gjendja faktike aty tregon se 

kemi të bëjmë me ri-ndërtim dhe është e palogjikshme të kërkohet kompensim për një objekt 

që ekziston dhe që është kthyer në gjendjen e mëparshme e rrjedhimisht nga kjo është e 

pabazuar. Vendimin lidhur me shpenzimet e procedurë i ka mbështetur në nenin 450 dhe 463 

të LPK-së. (më gjerësisht sikurse në arsyetim të aktgjykimit të atakuar). 

Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata e Apelit vlerëson se qëndrimi dhe 

përfundimi juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që 

aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182, paragrafi 2, pika (b), (g), (j), (k) dhe (m) i LPK-së dhe se e drejta 

materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas 

detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së. Po ashtu, ky aktgjykim nuk 

është i përfshirë as në shkelje tjera ligjore të pretenduara nga pala ankuese në ankesë. 

Në lidhje me këtë, Gjykatës së Apelit pas shqyrtimit të pretendimeve ankimore, 

aktgjykimit të atakuar, si dhe shkresave të lëndës, i ka rezultuar se gjykata e shkallës së parë, 

me rastin e vendosjes rreth kërkesëpadisë së paditësit, drejtë dhe në mënyrë të plotë ka 

zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore, ka vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë 

gjendjen faktike, e si rezultat i kësaj, drejtë ka zbatuar edhe të drejtën materiale, për të cilat 

arsye, aktgjykimi i atakuar është dashur të vërtetohet në tërësi. Gjithashtu edhe dispozitivi i 

aktgjykimit të atakuar është mjaftë i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, 

duke krijuar kështu harmoni logjike e juridike mes dispozitivit e arsyetimit. Përkatësisht, i 

njëjti është hartuar në përputhje të plotë me nenin 160 të LPK-së. Gjykata ka arsyetuar të 

gjitha faktet me peshë vendimtare për mungesën e themelësisë së kërkesëpadisë së paditësit, e 

në lidhshmëri me këtë, ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar provat për secilin fakt të 

provuar. Për këto arsye, refuzohen si të pabazuara pretendimet ankimore sipas të cilave 

gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të tilla, me rastin e hartimit të vendimit gjyqësor. 

Në anën tjetër, nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paditësit sipas të cilave gjykata 

e shkallës së parë nuk ka vërtetuar si duhet gjendjen faktike dhe nuk ka trajtuar siç duhet 

pretendimet e paditësit, të shprehura në kërkesëpadi. Në lidhje me këtë, gjykata e shkallës së 

parë në bazë të udhëzimeve të dhëna me aktvendimin e Gjykatës së Apelit, drejtë dhe 

ligjshëm ka vendosur për refuzimin e kërkesëpadisë së paditësit, para se gjithash, duke marr 

parasysh ekspertizat e ekspertëve të gjeodezisë dhe certifikatën e pronës me nr UL-

71914059-15189, gjykata gjeti se në ngastrën kadastrale nr.04963-0-1-0, përkatësisht 

objektin ndërtimor, me sipërfaqe prej 34 m2 si bashkëpronarë janë të evidentuara  F.F me ¼ e 

pjesës ideale dhe M.F me ¾, këtu të paditurit. Ndërsa sa i përket ngastrës kontestuese-tokës 
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sipas certifikatës me nr. UL-719140-09712, ngastra numër 04963-3 në sipërfaqe prej 244 m2, 

në regjistrin kadastral pronar formal evidentohet paditësi H.H. Në lidhje me çështjen e 

evidentimit në regjistrin kadastral si pronar i ngastrës kontestuese nr.04963-3, në sipërfaqe 

prej 244 m2, për gjykatën e shkallës së dytë është i pranueshëm qëndrimi juridik i gjykatës së 

shkallës së parë i dhënë në arsyetim të aktgjykimit të atakuar. Në këtë drejtim, nga provat e 

administruara, gjykata e shkallës së parë drejtë ka konstatuar faktin se me aktvendimin e 

sekretariatit për financa nr. 07-465-38/83, datë 13.07.1983, është vendosur që të 

eksproprijohet në favor të Shtëpisë Botuese “……..” nga Prishtina paluajshmëria e 

përshkruar në fletën poseduese nr. 608, Komuna Kadastrale Graqanicë, e shënuar si ngastër 

kadastrale nr.1356-shtëpi me sipërfaqe prej 65 m2 dhe oborr në sipërfaqe prej 0.01.27 ha, 

pronë e H.R.H nga Prishtina, ndërsa në pikën katër të dispozitivit të këtij aktvendimi është 

vendosur që kompensimi për këtë paluajtshmëri të përcaktohet pas plotfuqishmërisë së tij. Në 

anën tjetër, me aktvendimin nr. 03-465-684/83, datë 14.12.1983, të Drejtorisë Krahinore për 

punët pasurore juridike në Prishtinë, është anuluar aktvendimi i cekur më lartë dhe lënda 

është kthyer në rivendosje. Ndërsa me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë 

C.nr.396/86, datë 23.10.1986, është provuar fakti se është miratuar kërkesëpadia e paditësit 

R.H dhe është obliguar Komuna e Prishtinës që të bëjë bartjen e pronësisë tek paditësi e 

ngastrës kadastrale nr. 4963, shtëpi ndërtesë me hapësirë afariste  me sipërfaqe 140 m2 dhe 

oborr në sipërfaqe prej 100 m2, e cila gjendet në rr. ‘........’, fleta poseduese 3838 KK 

Prishtinë (...). Kundër këtij aktgjykimi këtu ndërhyrësi Komuna e Prishtinës ka ushtruar 

ankesë në Gjykatën Supreme, ndërsa kjo e fundit me aktgjykimin Ac.nr.43/87, datë 

28.01.1987, e aprovon ankesën e parashtruar, e ndryshon aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut 

në Prishtinë C.nr.396/86, datë 23.10.1986, si dhe e refuzon në tërësi kërkesëpadinë e paditësit 

R.H si të pabazuar (këto aktgjykime gjenden në shkresat e lëndës, ndërsa janë siguruar sipas 

detyrës zyrtare nga gjykata e shkallës së parë në arkivin e Gjykatës Supreme).  

Si rrjedhojë e konstatimit të kësaj gjendje faktike, gjykata e shkallës së parë me të 

drejtë ka konstatuar se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar dhe e njëjta duhet të 

refuzohet. Kjo për faktin se pavarësisht rrethanës se paditësi (edhe paraardhësi i tij më herët) 

evidentohen formalisht në regjistrin kadastral si pronar të ngastrës kontestuese nr.4963, ka 

rezultuar se si rezultat i marrjes së aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës të cekur më 

lartë, me të cilin është ndryshuar aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut i cili ka shërbyer si bazë 

juridike për fitimin e pronësisë nga ana e paditësit, përkatësisht paraardhësit të tij, tani më 

nuk ka titull të vlefshëm juridik nga ana e paditësit përmes të cilit i njëjti është regjistruar në 

mënyrë të ligjshme në regjistrin kadastral si pronar i kësaj ngastre. Si rezultat i kësaj, edhe me 

të drejtë ka konstatuar gjykata e shkallës së parë se në rastin konkret nuk plotësohen kushtet 

ligjore nga neni 37 i Ligjit për Marrëdhëniet Themelore Pronësore Juridike (LMTHJP), i cili 

ka qenë në fuqi në kohën e krijimit të raportit juridik të cekur më lartë, për të aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit për detyrimin e të paditurave që t’ia dorëzojnë në posedim dhe 

shfrytëzim të lirë ngastrën kontestuese. Në rrethana të tilla, evidentimi në regjistrin kadastral 

vetëm formalisht pas pasur mbështetje në ndonjë bazë të vlefshme juridike (titull juridik), nuk 

nënkupton se pala në këtë rast të ketë të drejtë për të kërkuar realizimin e kërkesës në kuptim 

të nenin 37 të LMTHJP-së. Kjo për faktin se ashtu siç me të drejtë ka konstatuar gjykata e 

shkallës së parë në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, asnjëra prej bazave juridike në të cilat e 

ka mbështetur kërkesën e saj pala paditëse, nuk është në fuqi (përfshirë këtu aktvendimi  

sekretariatit për financa nr. 07-465-38/83, datë 13.07.1983, si dhe aktgjykimi i Gjykatës së 
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Qarkut në Prishtinë C.nr.396/86, datë 23.10.1986). Në lidhje me këtë, referuar shkresave të 

lëndës, përkatësisht përgjigjja me shkrim e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, rezulton se 

parcela me nr.4963-0 ZK Prishtinë, nga të dhënat kadastrale 1983-1988, evidentohet si P.SH 

K.K Prishtinë, ndërsa nga vitit 1990-1997, në sistemin Bormen evidentohet në emër të R.H, 

kurse në vitin 2009 është bartur në emër të paditësit. Edhe nga kjo provë, provohet fakti se 

evidentimi i paraardhësit të paditësit në regjistrin kadastral si pronar i ngastrës kontestuese 

është bërë pas vitit 1990, pas lënies jashtë fuqie të aktvendimit sekretariatit për financa nr. 

07-465-38/83, datë 13.07.1983, si dhe aktgjykimit i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë 

C.nr.396/86, datë 23.10.1986 (i njëjti nuk e ka provuar faktin se në bazë të cilës bazë juridike 

apo titulli juridik të vlefshëm është regjistruar si pronar i ngastrës kontestuese në vitin 1990). 

Në anën tjetër për gjykatën e shkallës së dytë është i drejtë dhe i ligjshëm qëndrimi 

juridik i gjykatës së shkallës së parë të dhënë në arsyetim të aktgjykimit të atakuar se në bazë 

të provave të administruara ka rezultuar se e paditura përkatësisht bashkëshorti i të paditurës 

M.F, babai i të paditurës F.F (S.F), e ka pasur në posedim objektin e ndërtuar në ngastrës 

kontestuese edhe para vitit 1983 (ky fakt është vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë 

përmes kontratës së shitblerjes së paluajtshmërisë nr.02-1508, datë 20.07.1969, e vërtetuar 

në Gjykatën Komunale në Prishtinë me datë 12.08.1968),  ndërsa në vitin 1993 gjykata gjeti 

se pala e paditur e ka privatizuar objektin i cili ishte ndërtuar në ngastrën kontestuese. Këtë 

fakt gjykata e shkallës së parë e vërtetoi në bazë të aktvendimit të gjykatës me nr.9/200 të 

datës 19.02.2002, sipas së cilës vërtetohet se kontrata mbi blerjen e  banesës e cila gjendet në 

Prishtinë rruga ”......” numër .. hyrja .., banesa nr... në sipërfaqe prej 33.64 m2 e lidhur në mes 

të propozuesit S.F këtu, babai dhe bashkëshorti i të paditurës, si bartës i të drejtës banesorë 

dhe Komuna e Prishtinës përfaqëson kontratë të vlefshme për blerjen e banesës.  

Po ashtu, nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paditësit, se ai është pronar i vetëm i 

pronës kontestuese, pasi që gjykata e shkallës së parë, ka vërtetuar se pavarësisht se paditësi 

formalisht figuron si pronar i tokës, i njëjti me asnjë provë valide nuk ka mundur ta 

argumentoj para gjykatës se ndonjëherë ka ushtruar të gjitha autorizimet mbi këtë pronë, e 

sidomos sa i përket posedimit. Në anën tjetër, rezulton se nga provat e administruara, ka 

rezultuar e provuar se të paditurat (edhe paraardhësi i tyre) edhe para vitit 1983, e kanë në 

posedim të pandërprerë dhe të ligjshëm ngastrën kontestuese. Mbi këtë bazë, është i 

pranueshëm qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë i dhënë në arsyetim të aktgjykimit 

të atakuar se pavarësisht faktit se në rastin konkret ekzistojnë subjekte të ndryshëm (paditësi 

dhe të paditurat) të cilën e kanë të drejtën e pronësisë mbi sendin e njëjtë dhe atë paditësi mbi 

tokën, kurse të paditurat vetëm mbi objektin (shtëpinë), ndërsa meqenëse të paditurat përveç 

të drejtës së pronësisë mbi shtëpinë, kanë qenë dhe janë në posedim të pronës kontestuese 

mbi 20 vite, atëherë edhe kërkesëpadia e paditësit duhet të refuzohet. Përveç kësaj, për 

gjykatën e shkallës së dytë është i drejtë edhe vlerësimi i  gjykatës së shkallës së parë në 

lidhje me refuzimin e kërkesëpadisë së paditësit, edhe për faktin se ndërhyrësi Komuna e 

Prishtinës në emër të kompensimit për pronën që i kishte shpronësuar paditësit, i kishte dhënë 

si kompensim pronën kontestuese (vendime të cilat janë anuluar më vonë siç është cekur më 

lartë), mirëpo në rastin konkret prona kontestuese paraprakisht ishte e ngarkuar me të drejtën 

e shfrytëzimit nga pala e paditur, e cila më pas është shndërruar në të drejtën e plotë të 

pronësisë së objektit (shtëpisë).  
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          Në lidhje me pretendimet ankimore të palës paditëse se i njëjti ka qenë në posedim të 

pronës kontestuese në vazhdimësi deri në vitin 1999, Gjykata e Apelit vlerëson se të njëjtat 

janë pabazuara, ngase me të drejtë gjykata e shkallës së parë ka konstatuar në arsyetim të 

aktgjykimit të atakuar se paditësi me asnjë provë të vetme nuk ka argumentuar pasjen në 

posedim të ngastrës kontestuese. Po ashtu rezulton se gjykata e shkallës së parë drejtë ka 

vendosur gjendjen faktike edhe përmes dëgjimit të dëshmitarëve, gjegjësisht dëshminë e të 

paditurës, dhënë në cilësinë e palës, të cilës gjykata ia fali besimin, nga e cila ka vërtetuar se 

në të njëjtën pronësi e ka në posedim që nga viti 1988, por edhe ekspertizave përkatëse ku 

është provuar posedimi i pandërprerë i ngastrës kontestuese nga të paditurat, duke e 

rindërtuar edhe shtëpinë e banimit e cila ishte djegur gjatë luftës. Mbi këtë bazë, referuar të 

cekurave më larë ka rezultuar se me të drejtë gjykata e shkallës së parë ka vendosur të refuzoj 

kërkesëpadinë e paditësit, meqenëse nuk janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 37 par.1 e 

LMTHJP-së, për të miratuar të njëjtën. Përveç kësaj, me dispozitën e nenit 20 të LMTHJP-së, 

parashihet “E drejta e pronësisë fitohet sipas vetë ligjit, në bazë të veprimit juridik dhe me 

trashëgim ose me bazë të vendimit të organit shtetëror në kushtet dhe në mënyrën e 

caktuar me ligj”. Ndërsa më nenin 72 par.1 të LMTHJP-së, është paraparë se “Posedimi është 

i ligjshëm po që se mbështetet në bazën e plotfuqishme juridike që nevojitet për të fituar të 

drejtën e pronësisë dhe nëse nuk është fituar me forcë, me mashtrim ose me keqpërdorimin e 

besimit”. Andaj, referuar këtyre dispozitave gjykata e shkallës së dytë konsideron se me të 

drejtë gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit, pasi që paditësi ka 

dështuar që të argumentoj të drejtën e pronësisë mbi pronën kontestuese e që rrjedhimisht, ka 

dështuar të bëj të besueshme kërkesën e padisë për lirim të kësaj prone (në këtë rast në tërësi 

është vepruar nga gjykata e shkallës së parë konform udhëzimeve të dhëna nga Gjykata e 

Apelit, përmes aktvendimit Ac.nr.3299/13, të datës 14.07.2016). 

 

Përveç të cekurave më lartë, për Gjykatën e Apelit është i pranueshëm dhe i drejtë 

qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë i dhënë në arsyetim të aktgjykimit ta atakuar, 

që ka të bëj me shpërblimin e dëmit për shkak të rrënimit të objektit nga pala e paditur, pasi 

që të njëjtën e ka vërtetuar nga gjendja faktike e cila tregon se aty kemi një objekt të ri-

ndërtuar dhe është e pa bazuar që të kërkohet shpërblimi i dëmit për një objekt që ekziston 

dhe është kthyer në gjendjen e mëparshme, përderisa kërkesëpadia e paditësit që ka të bëjë 

me dorëzimin në posedim të ngastrës kontestuese ka rezultuar si e pabazuar.  

Meqë aktgjykimi i atakuar është vërtetuar në tërësi, vërtetohet edhe vendimi mbi 

shpenzimet procedurale, i cili vlerësohet se është marr konform nenit 450 të LPK-së.  

Gjykata e Apelit i mori parasysh edhe të gjitha pretendimet të tjera ankimore të palës 

paditëse, por të njëjtat nuk patën ndikim në vendosjen ndryshe nga kjo që është vendosur. 

Nga të lartcekurat, e në mbështetje të dispozitave nga nenet 194 dhe 195.1, pika d), 

lidhur me nenin 200, të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), Gjykata e Apelit vendosi 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4568/2020, datë 31.03.2022 

                                                                                                                    Kryetari i kolegjit, 

                                                            Lumni Sallauka 


