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          Ac.nr.192/2020 

 

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

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

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësve N.S, V.S, M.S të gjithë nga Beogradi, të 

cilët i përfaqëson av. D.A.V nga Mitrovica, Rr. 

“........”, pa nr, kundër të paditurit R.K, nga fshati “...........”, Komuna e Suharekës, të cilin me 

autorizim e përfaqëson av. N.H, nga Suhareka, me objekt të padisë shpërngulje nga banesa dhe 

pagesën e qirasë (fitimit të pa bazë), duke vendosur sipas ankesës së paditësve e paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren- Dega në Suharekë, C.nr.614/2018, i datës 

28.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 28.04.2022, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

I. APROVOHET si e themeltë ankesa e paditësve N.S, V.S dhe M.S, të gjithë nga 

Beogradi, Republika e Serbisë, PRISHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren- Dega në 

Suharekë, C.nr.614/2018, i datës 28.10.2019 në pikën I dhe III të dispozitivit të tij që ka të bëjë 

me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë së paditësve, si dhe për shpenzimet e procedurës dhe lënda 

për këtë pjesë i kthehet të njëjtës gjykatë në rishqyrtim dhe vendosje. 

II. Pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar të Gjykatës Themelore në Prizren- Dega 

në Suharekë, C.nr.614/2018, të datës 28.10.2019, që ka të bëjë me pjesën e refuzuar të 

kundërpadisë së të paditurit Ruzhdi Kotorri, mbetet e pashqyrtuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin C.nr.614/2018, të datës 28.10.2019, në pikën I 

të dispozitivit e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësve S.N, V.S, M.S të gjithë nga Beogradi, në 

tërësi si të pa bazuar e cila cekë: Urdhërohet i padituri R.K nga Suhareka të largohet nga banesa, 

e cila ndodhet në Suharekë rr. ish “........” nr., hyrja 1 kati 1 numri i banesës 1 në sipërfaqe prej 

69.20 m2 dhe e njëjta ti kthehet paditëses N.S nga Beogradi. Si dhe caktohet që paditësi R. K nga 

Suhareka ti kompensoi fitimin e pa bazë në shumën të cilën do të caktoi paditësja pas ekspertizës 

financiare”. Në pikën II të dispozitivit gjykata ka refuzuar kërkesëpadinë e të paditurit R. K nga 
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fshati “...........”, Komuna e Suharekës si të pa bazuara, e cila cekë: “provohet kërkesa e 

kundërpadisë së kundërpaditësit R.K me banim në Suharekë si të bazuar, dhe të refuzohet 

kërkesa e padisë së paditëses S.N nga Beogradi si e pa bazuar”, ndërsa në pikën III të dispozitivit 

ka vendosur që shpenzimet e procedurës ti bartë secila palë të vetat.  

 

Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor, ankesë kanë paraqitur paditësit përmes të 

autorizuarit të tij duke e atakuar aktgjykimin e goditur për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës kontestimore, si dhe për shkak të konstatimit të gabuar dhe jo të plotë 

të gjendjes faktike, me propozim që Gjykata e Apelit ta ndryshoj aktgjykimin e shkallës së parë 

dhe të aprovojë kërkesëpadinë si të bazuar, ose ta prish aktgjykimin e goditur dhe ta lënda t’i 

kthehet gjykatës së shkallës se parë në rishqyrtim dhe vendosje. 

Përgjigje në ankesë ka parashtruar pala e paditur, me propozim që Gjykata e Apelit ta 

refuzoj ankesa e paditësve, dhe ta vërteton aktgjykimin e atakuar të goditur me ankesë.  

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

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

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se:  

-Ankesa e paditësve është e themeltë. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit, me datë 21.11.2018, kanë paraqitur padi në 

gjykatën e shkallës së parë, me të cilën kanë kërkuar shpërnguljen nga banesa dhe pagesën e 

qirasë-fitimit të humbur, ndaj të paditurit.  

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësve, pas shqyrtimit dhe 

administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse si në vijim: aktvendimin mbo 

ndarjen e banesës lëshuar nga Republika e Serbisë Krahina Autonome e Kosovës- Kuvendi 

Komunal në Suharekë- Këshilli Ekzekutiv 01 nr.360-2250 datë 01.11.1996 në fotokopje, në emër 

të S.S kontrata e shitblerjes së banesës lëshuar nga Republika e Serbisë KSAK- Kosova-Kuvendi 

Komunal në Suharekë 01 nr.360-82 e datës 12.02.1999, urdhëresa e Habitatit dërguar palës 

përgjegjëse N.K nga Suhareka me nr. të kërkesës DS 601423 lëshuar me datë 13.02.2004, dhe 

(prova të tjera si në shkresat e lëndës), ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.614/2018, të datës 

28.10.2018, me të cilën e ka refuzuar në tërësi si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditësve. 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, ndër të tjera, gjykata e shkallës së parë ka theksuar 

se me aktvendimin mbi ndarjen e banesës lëshuar nga Republika e Serbisë Krahina Autonome e 

Kosovës- Kuvendi Komunal në Suharekë- Këshilli Ekzekutiv 01 nr.360-2250 datë 01.11.1996 në 

fotokopje, gjykata ka vërtetuar se vendimi është lëshuar në emër të paraardhësit të paditësve, S.S 

në kohën e masave të dhunshme gjegjësisht diskriminuese të instaluara nga shteti i Serbisë 

vendime të cilat pas luftës së fundit në Kosovë janë konsideruar si diskriminuese, ndërsa me 

kontratën e shitblerjes së banesës si më lartë, gjykata ka konstatuar se kontrata e tillë e cila është 

e pa vërtetuar në gjykatë dhe nuk është e tërësishme  është hartuar në rrethana lufte kur kanë 
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qenë të suspenduar të gjitha institucionet shtetërore vendore dhe konstatohet se një kontrate e 

tillë është hartuar diku në Serbi e cila nuk prodhon efekt juridik, kështu duke u bazuar në nenin 

143 të LPK-së, vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, ndërsa për shpenzimet e 

procedurës vendosi në kuptim të nenit 450 të LPK-së. (më gjerësisht sikurse në arsyetim të 

aktgjykimit të atakuar). 

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

përfundimi i gjykatës së shkallës së parë, tani për tani nuk është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që 

aktgjykimi i atakuar është marrë me shkelje thelbësore nga nenet 182.1, lidhur me nenin 160 

parag. 3, 4 dhe 5, lidhur me nenin 182 parag.2 pika n), të LPK-së, pasi që i njëjti është i 

pakuptueshëm, kontradiktor me veteveten dhe arsyet e aktgjykimit, për të njëjtin nuk janë dhënë 

arsye të mjatueshme mbi faktet vendimtare, për më tepër që edhe ato arsye të cilat janë cekur në 

arsyetim të aktgjykimit, janë në kundërshtim me shkresat të cilat gjenden në këtë lëndë. Po ashtu, 

sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe 

të drejtë, për të cilën arsye, ka ardhur edhe deri te zbatimi i gabuar i të drejtës materiale (neni 194 

i LPK-së).  

Në këtë kuptim, Gjykata e Apelit i pranon si të qëndrueshme pretendimet ankimore të 

palës paditëse, që kanë të bëjnë me atakimin e aktgjykimit në fjalë, për shkak të shkeljeve të 

dispozitave të procedurës kontestimore dhe paqartësive të tjera që evidentohen në të. Kjo për 

faktin se e tërë struktura e aktgjykimit është në kundërshtim më kërkesat e vëna nga neni 160 i 

LPK-së, dispozitat e të cilit përcaktojnë atë që duhet të përmbajë një dispozitiv dhe/apo një 

arsyetim i një aktgjykimi, por edhe të dispozitës së nenit 8 të LPK-së. Paragrafi 3 i këtij neni 

përcakton se si duhet të jetë një dispozitiv i qartë dhe i ligjshëm i një vendimi gjyqësor, ndërsa 

parag.4 përcakton edhe detyrimin e gjykatës që të jep arsyetim të mjaftueshëm për secilin 

pretendim të ngritur nga palët ndërgjyqëse, ndërsa çdoherë dispozitivi duhet të jetë në harmoni të 

plotë me arsyetimin e aktgjykimit. Në rastin konkret, problemet thelbësore si pasojë e të cilave 

Gjykata e Apelit nuk mund të pranojë ligjshmërinë e aktgjykimit të shkallës së parë, evidentohen 

pikërisht në pjesën e dispozitivit dhe arsyetimit, pasi që të njëjtat nuk janë në harmoni me njëri 

tjetrin, si rezultat i të cilave edhe vendosja e gjykatës së shkallës së parë është e paqartë dhe jo në 

pajtim me gjendjen faktike të vërtetuar. Për gjykatën e shkallës së dytë është e paqartë mënyra e 

hartimit të dispozitivit, përkatësisht nuk është saktësuar mjaftueshëm se çfarë në të vërtetë ka 

refuzuar gjykata e shkallës së parë. Kjo për faktin se përkundër nxjerrjes së aktvendimit për 

plotësimin e padisë, si dhe sqarimin e bazës juridike të kërkesëpadisë së paditësve, gjykata e 

shkallës së parë nuk ka dhënë detaje rreth asaj se cila ka qenë kërkesa e saktë e paditësve në 

raport me të drejtën për të cilën kanë kërkuar mbrojtje gjyqësore dhe cilat janë arsyet, 

përkatësisht faktet vendimtare të cilat kanë ndikuar në vendosjen rreth kërkesëpadisë. Mungesa e 

hartimit të një dispozitivi të qartë dhe dhënia e arsyetimit jo adekuat lidhur me të, ka ndikim 

pastaj edhe në vërtetimin e faktit se a kemi të bëjmë me çështje të gjykuar, nëse eventualisht do 

të vërtetohej i njëjti. 
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Në këtë drejtim, në mënyrën se si është hartuar arsyetimi i aktgjykimit të atakuar, të 

njëjtin e bënë kontradiktor me dispozitivin, ndërsa në thelb gjykata e shkallë së parë nuk jep 

arsye të mjaftueshme për të gjitha pretendimet e ngritura me padinë dhe kërkesëpadinë e palës 

paditëse, si dhe për faktet vendimtare të çështjes, por kryesisht i referohet fitimit të drejtës së 

pronësisë mbi ngastrat kontestuese nga pala e paditur, për çka edhe të njëjtin aktgjykim e bënë të 

padrejtë dhe jo të bazuar në ligj. Në lidhje me këtë, është detyrim i gjykatës që me rastin e 

vendosjes dhe hartimit të aktgjykimit të zbatojë në tërësi nenin 160 të LPK-së, në mënyrë që 

edhe palët ndërgjyqëse të kenë të qartë mënyrën e vendosjes dhe arsyet që kanë quar qoftë në 

aprovimin e kërkesëpadisë së paditësve, qoftë në refuzimin e saj, duke cekur shprehimisht edhe 

të drejtën materiale të zbatuar në rastin konkret (edhe në këtë pjesë është dashur të zbatohen 

dispozitat e ligjit material që ka qenë në fuqi në kohën e krijimit të raportit juridik, pasi që 

gjykata e shkallës së parë nuk i është referuar asnjë dispozite të drejtës materiale në arsyetim të 

aktgjykimit të atakuar, edhe pse e ka detyrim ligjor një gjë të tillë, konform parag.5 të nenit 160 

të LPK). 

Në lidhje me këtë, rezulton se gjykata e shkallës së parë në arsyetim të aktgjykimit të 

atakuar, nuk ka dhënë arsyet e nevojshme lidhur me faktin vendimtar se paditësit në këtë rast, 

përkatësisht me provat e ofruara materiale (kontratën e shitblerjes e vitit 1999, vendimi i 

Habitatit etj), a i plotësojnë kushtet ligjore nga neni 20, lidhur me nenin 37 të Ligjit për 

Marrëdhëniet Themelore Juridiko Pronësore (LMTHJP), i cili ka qenë në fuqi në kohën e krijimit 

të raportit juridik, apo nenit 36, lidhur me nenin 93 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat tjera 

Sendore (LPDS), për të kërkuar dorëzimin në posedim të banesës kontestuese. Përveç kësaj, 

gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë sqarimet e nevojshme lidhur me statusin ligjor të banesës 

kontestuese në regjistrin kadastral të Komunës përkatëse, përkatësisht nuk është sqaruar nëse e 

njëjta është eventualisht e regjistruar në regjistrin kadastral. Sqarimi i këtyre rrethanave, 

përfshirë edhe të atyre që kanë të bëjnë me pretendimin e paditësve se e kanë të drejtën e 

pronësisë mbi banesën kontestuese, dorëzimin në posedim të së cilës e kërkojnë me kërkesëpadi 

nga këtu i padituri, është me rëndësi vendimtare për marrjen e një aktgjykimi të drejtë dhe të 

ligjshëm në këtë çështje kontestimore. 

Përveç të cekurave më lartë, është vlerësim i Gjykatës së Apelit se e drejta e pronësisë 

është një e drejtë e garantuar me ligj dhe kushtetutë dhe duhet t’i respektohet plotësisht, secilit që 

i takon. Një mbrojtje të tillë, kjo e drejtë, e gëzon nga dispozitat përkatëse të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës (neni 46), e veçanërisht në nenin 1 të Protokollit nr.1 të Konventës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut, i cili nen shprehimisht përcakton se: “Çdo person fizik dhe 

juridik, ka të drejtën që të gëzojë qetësisht pasurinë e tij”. Në këtë drejtim, edhe Gjykata 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut, përmes aktgjykimeve të saj, e ka theksuar rëndësinë e gëzimit 

paqësor të pasurisë nga ana e qytetarëve dhe detyrimet pozitive të shtetit, në raport me 

garantimin e kësaj të drejte, por edhe të përmbarimit të vendimeve gjyqësore të kësaj natyre 

(rasti Vrioni e të tjerë kundër Shqipërisë, vendim i datës 29.09.2009). Megjithatë, përkundër 

faktit se procedura në këtë çështje kontestimore ka filluar që shumë vite, për shkak të shkeljeve 
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të shumta thelbësore të procedurës kontestimore, në të cilat është përfshirë aktgjykimi i atakuar, 

e bënë të pamundur vërtetimin apo ndryshimin e tij. Përveç kësaj, pavarësisht karakterit absolut 

të një të drejte dhe mbrojtjes së saj të plotë me ligj, paraprakisht, është detyrë e gjykatës që me 

rastin e vendosjes në raste të tilla, të zbatojë me përpikmëri procedurën kontestimore, të vërtetojë 

drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, në mënyrë që edhe e drejta materiale të zbatohet 

drejtë, e më pas, të hartojë aktgjykimin në përputhje me nenin 160 të LPK-së, në mënyrë që një 

aktgjykim i tillë të jetë i qartë dhe plotësisht i përmbarueshëm. Në të kundërtën, përkundër 

zgjatjes së procedurës gjyqësore, palët nuk do të kenë mundësi të realizojnë të drejtat e tyre 

kushtetuese, pavarësisht ekzistimit të një vendimi gjyqësor të formës së prerë, lidhur me 

realizimin e asaj të drejte. 

Shkeljet e mësipërme të dispozitave imperative të procedurës kontestimore, përbëjnë 

shkelje esenciale ligjore, me rëndësi absolute, sipas nenit 182.1, lidhur me nenin 160 dhe nenit 

182.2 pika n) të LPK-së. Shkelje të këtij karakteri, krijojnë prezumimin e menjëhershëm se 

vendimi gjyqësor i lëshuar, e që shqyrtohet nga Gjykata e Apelit, është i padrejtë dhe i 

paligjshëm, pavarësisht shqyrtimit të drejtë apo jo të anës materiale/substanciale të kontestit, që 

gjykata e shkallës së parë ka bërë. Për këtë arsye, meqë shkelje të tilla janë evidentuar duke pasur 

për bazë pretendimet ankimore të palës ankuese nga kjo Gjykatë e shkallës së dytë,  atëherë 

aktgjykimi i atakuar është dashur të prishet dhe lënda të rikthehet në rigjykim të shkallës së parë, 

në mënyrë që një aktgjykim i tillë të jetë i qartë. 

Andaj, udhëzohet gjykata e shkallës së parë, që në riprocedurë të veprojë sipas vërejtjeve 

të Gjykatës së shkallës së dytë, t’i eliminojë shkeljet e sipërtheksuara, të kërkojë edhe njëherë 

nga palët ndërgjyqëse që të saktësojnë (precizojnë) të drejtat e tyre, realizimin e të cilave e 

kërkojnë me kërkesëpadi, të kërkohet nga pala paditëse që të bëjë qartësimin e bazës juridike të 

kërkesëpadisë, përkatësisht të dorëzojnë provat materiale përkatëse në të cilat e mbështesin të 

drejtën e tyre të pronësisë mbi banesën kontestuese, të sqarohet rrethana nëse të drejtat pronësore 

mbi banesën kontestuese janë të evidentuara apo jo në regjistrin kadastral të Komunës përkatëse, 

të vendoset edhe rreth të gjitha propozimeve dhe kundërshtimeve të palëve ndërgjyqëse lidhur 

me administrimin e provave materiale përkatëse apo dëgjimin e dëshmitarëve të propozuar. Në 

fund udhëzohet gjykata e shkallës së parë që me rastin e përpilimit të aktgjykimit, t’i ketë 

parasysh kërkesat ligjore që rrjedhin nga dispozitat e nenit 160 të LPK-së (aktgjykimi ti përmbaj 

të gjitha elementet e parapara me parag. 3, 4, 5 të këtij neni, përkatësisht të ketë dispozitiv të 

qartë, arsyetim të strukturuar mirë, përkatësisht të ketë një kronologji duke zbatuar me saktësi 

nenin 8 të LPK-së), ashtu që pas administrimit të provave të propozuara nga palët ndërgjyqëse, të 

vërtetoj gjendjen faktike, duke i vlerësuar edhe të gjitha pretendimet tjera të palëve ndërgjyqëse 

të cekura më lartë, si dhe duke dhënë arsyetim të mjaftueshëm për këto pretendime dhe në fund 

të vendos për kërkesëpadinë e paditësve në bazë të ligjit, përfshirë këtu edhe për shpenzimet e 

procedurës. 
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Pika II e dispozitivit të aktgjykimit të atakuar ka mbetur e pashqyrtuar konform 

dispozitës së nenin 194 të LPK-së, meqenëse asnjëra palë ndërgjyqëse nuk ka parashtruar ankesë 

lidhur me këtë pjesë të dispozitivit. 

 

 Nga të cekurat me lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194, dhe 195 parag.1 

pika (c) e LPK-së, Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.192/2020, datë 28.04.2022  

                   

            Kryetari i kolegjit 

                     Lumni Sallauka,  


