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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.1665/17 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Drita Rexhaj dhe Enes Mehmeti - anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditëses F.B.R. nga Prishtina, të cilën e 

përfaqëson i autorizuari I.Sh., avokat në Prishtinë, kundër të paditurit J.R. nga Prishtina, me 

objekt të padisë vërtetimin e të drejtës së pronësisë në bazë të kontributit në martesë, duke 

vendosur sipas ankesës së paditurit të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm C.nr.1375/10, të datës 01.11.2016, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më 04.03.2021, mori këtë:   

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurit J.R. nga Prishtina, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.1375/10, i datës 01.11.2016, në pikat I, II, 

IV dhe V, të dispozitivit, VËRTETOHET.  

II. Pika III e dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë 

C.nr.1375/10, të datës 01.11.2016, që ka të bëjë me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë së 

paditëses F.B.R. nga Prishtina, mbetet e pashqyrtuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e ankimuar C.nr.1375/10, të datës 

01.11.2016, në pikën I të dispozitivit e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e 

paditëses F.B.R.  nga Prishtina, me të cilën ka kërkur që të vërtetohet se e njëjta është 

bashkëpronare, në bazë të kontributit  gjatë  martesës, e banesës e cila gjendet në Prishtinë, L. 

...  në ½ e pjesës ideale dhe bashkëpronare nga e njëjta bazë me ½ e shtëpisë së banimit, e cila 

gjendet në ... dhe që në bazë të kësaj të detyrohet i padituri që paditëses t’ia paguaj ½ e vlerës 

së banesës dhe ½ e  vlerës së shtepisë .Në pikën II të dispozitivit, detyrohet i padituri J.R. nga 

Prishtina, që paditëses F.B., në emër të kontributit  martesor deri në shkallën prej 40.28% të 

kontributit të përgjithshëm të tyre, prej vitit 1999 deri në mars të vitit  2010, për blerjen e 

banesës, t’ia paguaj shumën prej 14.883.46€, kurse për shkallën e njëjtë të kontributit të 

paditëses në ndërtimin e shtëpisë së banimit, të ja paguaj shumën prej 6.964.412€, që 

gjithësejt arrijnë shumën prej 21.847.87€, në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e 

Aktgjykimit. Në pikën III të dispozitivit, gjykata e shakllës së parë ka refuzuar si e pabazuar 
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kërkesëpadinë e paditëses përtej shumës së aprovuar me lartësi prej 5.282.13€. Në pikën IV 

të dispozitivit gjykata ka vendosur që secila nga palët i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

Në pikën V të dispozitivit, gjykata e shkallës së parë ka  vendosur që me plotfuqishmërinë e 

ketijë aktgjykimi, abrogohet aktvendimi i kësaj Gjykate për caktimin e masës së sigurisë 

C.nr.1375/10, i datës 22.12.2011. 

 Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë i padituri, për shkak 

të; shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar të 

gjendjes faktike dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale, duke kërkuar nga Gjykata e 

Apelit që ta miratoj ankesën dhe ta prish aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, ashtu që 

të detyrojë gjykatën e shkallës së parë që ti ri-adresojë çeshtjet e ngritura në ankesë. 

Gjykata e Apelit e Kosovës pasi që i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar 

dhe pretendimet ankimore, e pas vlerësimit të tyre, në kuptim të neneve 194 dhe 195.1, pika 

(d), lidhur me nenin 200, si dhe pika c) të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), gjeti se: 

 Ankesa e të paditurit është e pathemeltë. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja me padinë e parashtruar, të precizuar 

përmes parashtresës, ka kërkuar nga gjykata e shkallës së parë, që me të cilën ka kërkur që të 

vërtetohet se e njëjta është bashkëpronare, në bazë të kontributit  gjatë  martesës, e banesës e 

cila gjendet në Prishtinë, L. ...  në ½ e pjesës ideale dhe bashkëpronare nga e njëjta bazë me 

½ e shtëpisë së banimit, e cila gjendet në ... dhe që në bazë të kësaj të detyrohet i padituri që 

paditëses t’ia paguaj ½ e vlerës së banesës dhe ½ e  vlerës së shtepisë .Në pikën II të 

dispozitivit, detyrohet i padituri J.R. nga Prishtina, që paditëses F.B., në emër të kontributit  

martesor deri në shkallën prej 40.28% të kontributit të përgjithshëm të tyre, prej vitit 1999 

deri në mars të vitit  2010, për blerjen e banesës, t’ia paguaj shumën prej 14.883.46€, kurse 

për shkallën e njëjtë të kontributit të paditëses në ndërtimin e shtëpisë së banimit, të ja paguaj 

shumën prej 6.964.412€, që gjithësejt arrijnë shumën prej 27.130 €, në afat prej 15 ditësh nga 

plotfuqishmëria e aktgjykimit.  

Duke vepruar sipas kësaj padie, gjykata e shkallës së parë ka zhvilluar procedurën 

gjyqësore dhe ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të nxjerrë, pas administrimit dhe 

shqyrtimit të provave si në vijim: kontratën për shitblerjen të pasurisë së patundshme datë 

16.05.2001, Kontratën tjetër për paluajtshmëri, të datës 25.01.2001, Mandat arkëtimin e MEB 

Bankës, datë16.02.2001, planin e pagesave në emër të J.R. të datës 19.06.2009, në PRO 

Credit Bank, dhe prova të tjera të bashkëngjitura  padisë së datës 18.06.2010, raportin e 

ekspertizës financiare mbi vlerësimin e kontributit martesor të përpiluar nga eksperti 

financiar- vlërsuesi Riza Blakaj, e datës 03.02.2016. 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, mes tjerash, ka 

theksuar se në bazë të vlerësimit të provave të administruara, përfshirë këtu raportin e 

ekspertit financiar, ka ardhur në përfundimin se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar, me 

përjashtim të pjesës përtej shumës së aprovuar në lartësi prej 5.282.13€. Kjo për faktin se 

është provuar se ndërgjyqësit kanë lidhur martesë në tetor të vitit 2002 dhe se në martesë të 

përbashkët kanë jetuar deri në muajin mars 2010. Ndërsa nuk ishte kontestuese se me mjete të 

përbashkëta e kanë blerë banesën një dhomëshe në Prishtinë, lagjja ..., me qëllim të njëjtën ta 

shfrytëzojnë për jetesë të përbashkët. Nga provat e administruara është provuar fakti se me 
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rastin e blerjes së kësaj banese paditësja ka paguar shumën prej 43000 DM, ndërsa i padituri 

shumën prej 12000 DM. Ndërsa gjatë jetës së përbashkët bashkëshortore në gjysmën e dytë të 

vitit 2009, në truallin e babait të paditurit, në ..., ka filluar ndërtimi i shtëpisë individuale të 

abnimit P+2 dhe atë me mjete të përbashkëta në shumën prej 10000 euro dhe kredia e 

përbashkët në shumë prej 15000 euro. Po ashtu është provuar se gjatë kohëzgjatjes së 

martesës ndërgjyqësit kanë punuar në organizata të ndryshme ndërkombëtare, gazetar etj. 

Kështu që pas vlerësimit të bërë nga eksperti përkatës është vendosur që të aprovohet 

pjesërisht kërkesëpadia e paditëses, sikurse në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. Vendimin 

e saj, gjykata e ka mbështetur në dispozitat e neneve 39.1, 39.2, 46.2, 47.1 dhe 58 të Ligjit 

mbi Familjen. Ndërsa, vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e ka mbështetur në 

nenet 449 dhe 452 të LPK-së (më gjerësisht sikurse në arsyetim të aktgjykimit të atakuar).  

Gjykata e Apelit, nisur nga kjo gjendje e çështjes 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 

182.2, pikat b), g), j), k) dhe m) të LPK-së dhe se e drejta materiale është zbatuar në mënyrë 

të drejtë, për të cilat shkaqe, Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrare, në bazë të 

dispozitës së nenin 194 të LPK-së, e po ashtu, ky aktgjykim nuk është i përfshirë as në 

shkelje të tjera të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese 

me ankesë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paditurit se aktgjykimi është përfshirë në 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) 

e LPK-së. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është 

mjaft i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni 

logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet 

vendimtare për themelësinë e kërkesëpadisë e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën se 

si janë vërtetuar faktet edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për shkeljet që i referohen konstatimit të gabuar 

të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, e as shkeljeve të tjera nga 

neni 182.2, pasi që arsyetimi i aktgjykimit është në përputhje me dispozitën e nenit 160, par.4 

dhe 5 të LPK-së, meqë gjykata e shkallës së parë, ka dhënë arsye të mjaftueshme për faktet e 

çështjes, për provat që i ka shfrytëzuar për vërtetimin e fakteve dhe vlerësimin e tyre. Sipas 

vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, e në 

përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke bërë kështu që dispozitivi dhe arsyetimi, si 

dy pjesë përbërëse të aktgjykimit, të jenë në harmoni logjike dhe juridike me njëra tjetrën. 

Gjykata e shkallës së parë ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për themelësinë e 

kërkesëpadisë, e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet, e 

gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar. Në këtë 

kontest, në arsyetim të aktgjykimit janë dhënë arsye të duhura për mënyrën e vërtetimit të 

fakteve, për provat e administruara dhe për vlerësimin e tyre sa i përket besueshmërisë dhe 

fuqisë provuese të tyre. Kështu, gjykata e shkallës së parë, në arsyetim të aktgjykimit ka 

paraqitur arsye të mjaftueshme për bazën juridike të kërkesëpadisë dhe shumën e aprovuar në 

emër të kompensimit të kontributit në familje. 
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Si rrjedhojë e këtyre, Gjykata e Apelit e pranon si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin 

juridik të gjykatës së shkallës së parë, për sa i përket vërtetimit të bazës juridike të 

kërkesëpadisë së paditëses. Atakimi i vendosjes së gjykatës së shkallës së parë, lidhur me 

bazën juridike të kërkesëpadisë, nga pala e paditur, në fakt, është i mangët sepse nuk ofron 

ndonjë mbështetje ligjore ose faktike, mbi të cilën do të mund të vlerësohej se baza juridike 

nuk ekziston. Në këtë drejtim, kjo gjykatë e pranon në tërësi qëndrimin juridik të gjykatës së 

shkallës së parë në lidhje me arsyet e aprovimit të kërkesëpadisë së paditëses, pasi që me 

prova konkrete, përkatësisht edhe nga vet pranimi i palëve në këtë kontest, është provuar fakti 

se paditësja me të paditurin kanë jetuar në bashkësi martesore nga viti 2002 e deri në vitin 

2010, për të cilën periudhë edhe ka kontribuar në mirëqenien dhe mirëmbajtjen e pasurisë së 

përbashkët dhe atë: blerjen e banesës një dhomëshe e cila gjendet në lagjen Bregu i Diellit, 

kanë investuar për ndërtimin e shtëpisë familjare në truallin e babait të paditurit, përmes 

marrjes së kredisë e cila është shfrytëzuar për qëllime të përbashkëta familjare, ashtu siç e ka 

vlerësuar edhe eksperti përkatës i caktuar nga gjykata Riza Blakaj, e të cilin fakt rezulton se 

nuk e ka kontestuar as i padituri gjatë shqyrtimit gjyqësor (i njëjti i ka ofruar paditëses 

shumën prej 15,000 euro në emër të kontributit në martesë). Si rrjedhojë, bazuar në dispozitat 

përkatëse të Ligjit për Familjen, përkatësisht nenit 47, banesa një dhomëshe në Prishtinë, 

lagjja ... dhe shtëpia individuale e banimit P+2, në ..., do të konsiderohen si pronë e 

përbashkët e të dyja palëve, që ishin fituar me punën e të dyja palëve gjatë rrjedhës së 

martesës. Dhe sipas paragrafit 4 të të njëjtit nen palët janë pronarë të përbashkët në pjesë të 

barabarta të pasurisë së përbashkët. 

Në këtë drejtim, në bazë të nenit 54 të LFK-së, këtu paditëses i takon e drejta për të 

kërkuar shpërblimin për kontributin e dhënë në familjen e të paditurit, përmes punës së saj, e 

që ka ndikuar në mirëmbajtjen e pasurisë së përbashkët dhe shtimit të saj (dhe atë në vend të 

½ të së drejtës së pronësisë që i takon në bazë të ligjit, ashtu siç ka kërkuar me padi dhe 

kërkesëpadi). Ndërsa përveç bazës juridike të kërkesëpadisë, Gjykata e Apelit e pranon 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë edhe për lartësinë e kërkesëpadisë, pasi që 

për të njëjtën kjo e fundit është bazuar në ekspertizën financiare të ekspertit përkatës, i cili ka 

dhënë sqarime të mjaftueshme, e që e njëjta rezulton të jetë profesionale edhe për këtë 

gjykatë. 

Përfundimisht, kjo gjykatë, si gjykatë e shkallës së dytë, vlerëson se gjykata e shkallës 

së parë në çështjen konkrete juridike në mënyrë të plotë dhe të drejtë ka vërtetuar gjendjen 

faktike, e cila nuk vihet në dyshim me pretendimet ankimore. Prandaj për shkak të zbatimit të 

rregullt të procedurës dhe vërtetimit të tërësishëm dhe të rregullt të gjendjes faktike, drejtë 

është zbatuar edhe e drejta materiale, dhe gjykata e shkallës së parë për vlerësimin e vet ka 

dhënë arsye të mjaftuara dhe bindëse faktike dhe juridike mbi faktet relevante për të vendosur 

në këtë çështje juridike, të cilën në tërësi e aprovon edhe gjykata e shkallës së dytë. 

Meqë aktgjykimi i atakuar është vërtetuar në tërësi, automatikisht vërtetohet edhe 

vendimi mbi shpenzimet procedurale, me të cilin janë obliguar të dyja palët për mbulimin e 

shpenzimeve të veta procedurale, sipas nenit 450 të LPK-së. 

Gjykata ka vendosur si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi që pala 

paditëse nuk ka parashtruar ankesë ndaj pikën III të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, me 
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të cilën është refuzuar një pjesë e kërkesëpadisë së paditëses, për çka kjo pjesë në bazë të 

nenit 194 të LPK-së, ka mbetur e pashqyrtuar. 

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

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

Nga të cekurat më lartë e duke u mbështetur në dispozitën e neneve 194 dhe 195 

paragrafi 1 pika d), lidhur me nenin 200 të LPK-së, Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.1665/17, datë 04.03.2021 

                      

                                                                                                                    Kryetari i kolegjit, 

                                                            Lumni Sallauka 


