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 CA.nr.812/2017 

 

 

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 paditësit  R.V., nga Mitrovica, Rruga “..., i përfaqësuar nga G.R.,  avokat në 

Mitrovicë,  kundër paditurës Komuna e Mitrovicës, e përfaqësuar nga Avokati Publik 

Komunal F.G., për  vërtetimin e të drejtës së pronës në patundshmëri, duke vendosur sipas 

ankesës së përfaqësuesit të paditurës, të paraqitur kundër  aktgjykimit  të Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë, C.nr.208/2013,të  dt.28.12.2016, në seancën e kolegjit, të mbajtur 

me datë 11.03.2020  jep:  

 

 

 

A K T GJ Y K I M    

 

 

Ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, C.nr.208/2013 i 

dt.28.12.2016, dhe gjykohet: Refuzohet si e pa themeltë, kërkesëpadia e paditësit R.V., 

nga Mitrovica,  me të cilën ka kërkuar: “ Të vërtetohet se paditësi është pronar i pronës së 

patundshme në  ngastrën kadastrale nr.... me kulturë kullosë e klasës së tretë, në sipërfaqe 

prej 046,35 ha, në vendin e quajtur “Senjak” e cila evidentohet në emër të P.SH. Kuvendi 

Komunal në Mitrovicë, sipas fletës poseduese 3300 ZK Mitrovicë. 

 

 

Detyrohet e paditura t’ia njoh këtë drejtë dhe të lejoj që paditësi këtë paluajtshmeri 

ta regjistroj në emër të tij, pranë  Drejtorisë për Kadastër dhe Gjeodezi në Mitrovicë, në 

afatin prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimit”.  

 

 

Vendimi për shpenzimet procedurale mbetet i pa ndryshuar. 
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A r s y e t i m 

 

 

 

Gjykata  Themelore në  Mitrovicë me aktgjykimin C.nr.208/2013 të  dt.28.12.2016,  

ka vendosur si vijon:  

 

 

 “Aprovohet kërkesëpadia e paditësit R.V., nga Mitrovica, dhe vërtetohet se paditësi 

në bazë të kontratës gojore mbi shitblerjen në vitin 1955 në mes të atit të paditësit  tani të 

ndjerit A.V., si blerës dhe J.K., nga Mitrovica, si shitës, si dhe në bazë të mbajtjes me 

mirëbesim mbi 20 vite, është pronarë I parc. Ka. 3289-1 me kulturë kullosë e klasës së III, 

me sipërfaqe prej 0.46,35 ha, në vendin e quajtur “Senjak” e cila evidentohet në emër të 

P.SH. Kuvendi Komunal në Mitrovicë, sipas fl. Pos. 3300 ZK Mitrovicë. 

 

 Detyrohet e paditura t’ia njoh këtë të drejtë dhe ti lejoj që paditësi këtë 

paluajtëshmëri ta regjistroj në emër të tij, pran Drejtorisë për Kadastër dhe Gjeodezi në 

Mitrovicë, në afat prej 15 ditëve, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore”. 

 

 

 Kundër këtij aktgjykimi, përfaqësuesi i të paditurës APK. F.G.,  me datën 

12.01.2017, ka paraqitur një ankesë me të cilën ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të 

ndryshohet ashtu që të refuzohet kërkesëpadia e paditësit në tërësi, si e pa themeltë, ose i 

njëjti të prishet dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim, duke 

parashtruar këto shkaqe: Shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore,  

vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike si dhe zbatim  të gabuar të së drejtës 

materiale.  

 

Përgjigje në ankesë  nuk është paraqitur. 

 

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 të shkresave të lëndës (fletë kthesës si dëshmi 

për dorëzimin e  aktgjykimit të shkallës së  parë të paditurës, si dhe zarfin për dorëzimin e 

ankesës në postë) konstatoi se ankesa është,   paraqitur në afat ligjor, është e  lejueshme 

dhe plotë, pra i përmbushë kërkesat ligjore nga nenet 176, 178 e 181  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  e shkallës së 
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parë  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 kontestimore.   

Nga gjendja në shkresat e lëndës rezulton se: paditësi R.V., me dt.25.10.2006, 

kishte paraqitur një padi në gjykatën e shkallës së parë, kundër të paditurës Komuna e 

Mitrovicës, me kërkesë që gjykata të vërtetoj se paditësi është pronar i pasurisë së 

patundshme, në ngastrën kadastrale nr.... në vendin e quajtur “Senjak” me kulturë kullosë e 

klasit të III në sipërfaqe prej 0.46,35 ha, fleta poseduese nr.3300 ZK Mitrovicë, e cila 

evidentohet në emër të paditurës, ashtu që paditësi të ketë të drejtë që të drejtën pronësore 

ta regjistroj në emër të tij në bazë të aktgjykimit të formës së prerë. 

Paditësi në padi pretendon se e ka fituar të drejtën e pronësisë në patundshmëri 

përkatëse pasi që të njëjtën e shfrytëzon që nga viti 1975 dhe nuk është i penguar nga 

askush. 

 Në mbështetje të padisë ka bashkangjitur ekstraktin nga fletë posedimi, i lëshuar 

nga Organi Kompetent i Administratës Komunale në Mitrovicë. 

Gjykata e shkallës së parë, kishte bërë shqyrtimin kryesor të çështjes, kishte marrë 

provat e përshkruara në procesverbalin përkatës të seancës gjyqsore, dhe  kishte konstatuar 

gjendjen faktike të përmbajtur në arsyetimin e aktgjykimit ankimor si vijon:  

Nga certifikata e pronësisë konstatohet se ngastra kadastrale P-... të dt. 13.05.2016, 

ngastër është e regjistruar në emër të paditurës.  

Nga eksperti i gjeodezisë, ishte konstatuar se patundshmëria objekt i këtij kontesti, 

deri në vitin 1972 ishte regjistruar në emër të V.S.Q., pas këtij viti, e deri më sot kjo pronë 

është regjistruar në emër të paditurës Komuna e Mitrovicës, por nuk ka dokumentacion 

sipas cilës bazë juridike, prona ka kaluar në emër të paditurës, për shkak së 

dokumentacioni është marrë nga forcat serbe. 

Dëshmitari Q.B., kishte pohuar, se këtë pronë, i ati i paditësit, tani i ndjeri A.V., e 

ka blerë qysh para 40 viteve, nga personi J.K., më tej dëshmitari ka pohuar se  prona kishte 

sipërfaqen prej 40-50 ari.  

Pas blerjes së patundshmërisë, i ati i paditësit dhe familja e tij e ka shfrytëzuar këtë 

patundshmëri pa kurrfarë pengese. Shitblerja është bërë sipas marrëveshjes gojore.  

Dëshmitari ma tutje pohon se shitësi këtë arë e kishte blerë nga Lifa i Vehapve i 

cili është shpërngul në Turqi, rreth vitit 1955-56.  

Dëshmitari S.P., kishte pohuar se prej se e mban mend këtë pronë gjithherë e ka 

punuar babai i paditësit A., së bashku me R.  (duke aluduar në paditësin). Nuk e din se nga 

kush  e ka blerë. 

Në cilësi të palës kishte dëshmuar edhe paditësi, duke pohuar se këtë patundshmëri 

e ka blerë babai i tij i ndjeri A., nga personi  J.K., diku në vitin 1955 sipas marrëveshjes 

gojore.  



 

4 

 

Pohon se çmimi i shitblerjes është paguar në tërësi, dhe se nga ai moment i ati i 

paditësit dhe paditësi, patundshmërinë e kanë në posedim dhe shfrytëzim të lirë pa u 

penguar nga askush. 

Gjykata kishte konstatuar se nuk është kontestues fakti, se e  paditura nuk ka 

iniciuar ndonjë procedurë kundër paditësit apo paraardhësit të tij lidhur me 

patundshmërinë tani kontestuese. 

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

janë përmbush kërkesat ligjore nga nenet 21 e 28 të Ligjit për Marrëdhëniet Themelore 

Pronësore – Juridike ( “Gazeta Zyrtare “nr.6/1980) si ligj i zbatueshëm sipas Rregullores 

së UNMIK-ut Nr.1999/24 . 

Gjykata e shkallës së parë, më tej ka vlerësuar se paditësi e ka fituar të drejtën  e 

pronësisë në këtë rast edhe në bazë të nenit 40 të Ligjit për Pronësinë dhe  Drejtat tjera 

Sendore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr.57/2009) me të cilën është 

përcaktuar se personi i cili me mirëbesim e ka 20 vjet në posedim të pa ndërprerë një 

paluajtshmëri ose një pjesë të saj e fiton pronësinë në të.   

Pretendimet ankimore: Përfaqësuesi i të paditurës APK. F.G., në ankesë ka pohuar 

se dispozitivi i aktgjykimit ankimor është konfuz dhe i paqartë në përmbajtjen e vet, dhe 

në raport me arsyetimin e tij. Është kundërthënës në kontestin e provave të administruara 

dhe shkresave tjera të deponuara të kësaj çështje kontestimore.  

Arsyetimi nuk përmban arsye për faktet vendimtare sa i përket kontratës gojore 

mbi shitblerjen.  

Gjykata e shkallës së parë gabimisht e ka zbatuar të drejtën materiale, sepse nuk e 

ka zbatuar ligjin, e cili ishte në fuqi në kohën e krijimit të raportit juridik. 

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, të shprehur në dispozitivin e 

aktgjykimit ankimor, kolegji e vlerëson të pabazuar në ligj, sepse gjykata e shkallës së 

parë, edhe për kundër faktit se drejtë dhe plotësisht e ka konstatuar gjendjen faktike,  

aktgjykimin ankimor në këtë rast e ka dhënë  me zbatim të gabuar të së drejtës materiale.  

Me nenin 268 të Ligjit mbi Punën e Bashkuar, i cili sipas UNMIK 

RREGnr.1999/21, përfaqësonte ligj të zbatueshëm, ishte përcaktuar se nëse patundshmëria 

është bërë mjet shoqëror, në rastin konkret pronë shoqërore pa bazë juridike, kthimi i të 

njëjtës mund të kërkohet në afat prej 5 vitesh, duke filluar nga dita e marrjes në dijeni e 

më së voni në afat prej 10 vitesh.  

Pra nga kjo dispozitë ligjore rezulton se patundshmëria edhe pa bazë juridike mund 

të kaloj në pronësi shoqërore, por e drejta e pretenduar nga pala e interesuar mund të 

kërkohej brenda afateve të parapara me këtë dispozitë ligjore.  

Andaj, pasi që paditësi përkatësisht paraardhësi i tij, këtë të drejtë brenda afatit 

ligjor nuk e kanë shfrytëzuar, patundshmëria e tillë sipas fuqisë ligjore është bërë pronë 

shoqërore në këtë rast e të paditurës Komuna e Mitrovicës.  
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Në kuptim te nenit 72 të LMTHP, posedues i ligjshëm dhe me mirëbesim,  

konsiderohet posedimi, i fituar në bazën e plotfuqishme juridike, që nevojitet për të fituar 

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

besimit. 

Posedimi është me mirëbesim po qe se mbajtësi nuk di ose nuk mund të dijë  se 

sendi qe e mban nuk është i tij.  

Në rastin konkret nuk mjafton vetëm pushteti faktik mbi sendin, por dhe fakti se 

prona përkatëse në emër të kujt ishte regjistruar në regjistrin përkatës për kadastër dhe 

pronësi, në momentin kur paditësit pretendon se paraardhësi i tij dhe ai kanë hyrë në 

posedim të pronës përkatëse, si dhe gjatë gjithë  kohës së posedimit.  

Paditësi, nuk mund të konsiderohet si posedues i ligjshëm dhe me mirëbesim, për 

deri sa ai ka pas mundësi të dijë se patundshmëria, të cilën pretendon se e ka shfrytëzuar 

në kuptimin ekonomik si pronë të tij, ishte në emër të personit të tretë, përkatësisht tani të 

paditurës. 

  Paditësi, nuk e kishte shfrytëzuar mundësin e tij ligjore, për anulimin e regjistrimit 

të patundshmërisë në emër të paditurës, sipas bazës ligjore që e kishte në dispozicion, e që 

buronte nga ligjet e zbatueshme, në kohën kur paditësi pretendon se e ka fituar dhe mbajtur 

në posedim patundshmërinë përkatëse.   

Nuk ishte kontestues fakti, se patundshmëria objekt i këtij kontesti ishte regjistruar 

që nga viti 1972, në emër të paditurës,  në regjistrin zyrtar kadastral për regjistrimin e të 

drejtave pronësore në patundshmëri, të Komunës së Mitrovicës. 

Paditësi, nuk provoi, faktin se  patundshmëria objekt i këtij kontesti, në momentin e 

pretenduar se nga paraardhësi i tij, prona përkatëse është blerë nga personi J.K., se në 

momentin e shitblerjes së pretenduar, kjo pronë ishte e regjistruar në regjistrin përkatës 

kadastral, në emër të shitësit J.. 

Në Kosovë, nuk është aprovuar ndonjë ligj  sipas të cilit në procedurë 

administrative do të korrigjoheshin vendimet në bazë të të cilave pronësia private  pa bazë 

ligjore, ka kaluar në pronësi shoqërore.  

Gjithashtu me nenin 29 të LTHMPJ ishte përcaktuar “Mbi sendin në pronësinë 

shoqërore e drejta e pronësisë nuk mund të fitohet me parashkrimin fitues”.  

Kolegji, vlerëson se  pretendimet ankimore  të palës së paditur janë të drejta dhe të 

bazuara në ligj, ndërsa kërkesëpadia e paditësit kundër të paditurës në këtë rast është e 

pathemeltë. 

Paditësi, edhe për kundër faktit se e kishte barrën e provës, deri në përfundimin e 

shqyrtimit kryesor të çështjes, në gjykatën e shkallës së parë, e as në procedurë sipas 

ankesës, nuk dëshmoj me fakte relevante të provuara me prova të mjaftueshme se në 

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

titulli juridik, të cilit ligji ia njeh fuqinë juridike të bazës për fitimin e pronësisë në 

patundshmëri.    
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Kolegji, duke u bazuar në nenin 194 të LPK, nuk e ka ekzaminuar, aktgjykimin e 

shkallës së parë, në pjesën që kaë të bëjë me vendimin për shpenzimet procedurale sepse 

në këtë pjesë aktgjykimi nuk ishte i goditur me ankesë. 

Me sa u tha më lartë, kolegji vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga neni 201 

i  LPK, për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

                              CA. nr.812/2017 dt.11.03.2020  

 

 

                              Kryesuesi  i Kolegjit – gjyqtari     

                                             Gani Avdiu,                                                                                        


