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Numri i lëndës: 2019:227207 

Datë: 30.05.2022 

Numri i dokumentit:     03069400 

 

Ac.nr.3065/2021 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjykatësit: Gëzim Llulluni 

kryetar, Nora Bllaca-Dula dhe Naim Meholli, anëtare të kolegjit, në çështjen jo kontestimore 

sipas propozimit të propozueses J.K. nga P., të cilën sipas autorizimit e përfaqëson J. M. avokat 

në F.K. , ndaj kundër propozuesit Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” në Prishtinë, për 

shkak të marrjes së aktvendimit i cili zëvendëson kontratën mbi blerjen e banesës, duke vendosur 

lidhur me ankesën e të autorizuarit të propozueses, të paraqitur kundër Aktvendimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, CN.nr.589/15 të dt.08.03.2021, në seancën e kolegjit e mbajtur me datën 

20.05.2022, mori këtë 

 

 

A K T V E N D I M 

 

 
PRANOHET e bazuar ankesa e të autorizuarit të propozueses J. K. nga Prishtina,  PRISHET 

Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, CN.nr.589/15 i dt.08.03.2021 dhe çështja i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë, në rigjykim. 

 

 

A r s y e t i m  

  

 

Me aktvendimin e atakuar të gjykatës së shkallës së parë, në pikën I të dispozitivit, Refuzohet 

propozimi propozueses J. K. nga Prishtina, ndaj kundër propozuesit Universiteti i Prishtinës 

“Hasan Prishtina” në Prishtinë, me të cilin ka kërkuar marrjen e Aktvendimit me të cilin 

vërtetohet se propozuesi e ka fituar të drejtën në blerjen e banesës e cila gjendet në Prishtinë, 

Lagjja e Universitetit objekti T3, banesa nr.78 me sipërfaqe prej 75 m2 me garazhe prej 19m2, në 

bazë të Vendimit mbi Ndarjen e Banesës në shfrytëzim nr.7/92 të dt.22.06.1998. Me të njëjtin 

aktvendim në pikën II të dispozitivit, është vendosë që secila palë i bartë shpenzimet e veta 

procedurale. 

 

Kundër këtij aktvendimi, i autorizuarit i propozueses, brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë, 

për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore,  konstatimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe të aplikimit të gabueshëm të ligjit material, me propozim që 

aktvendimi i atakuar të prishet  dhe lënda të kthehet në rishqyrtim dhe vendosje meritore në 

shkallë të parë. 
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Gjykata e Apelit e Kosovës, i shqyrtoj shkresat e lëndës, aktvendimin e atakuar, pretendimet 

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre në pajtim me dispozitat e nenit 208 lidhur me nenin 194 të 

LPK-së e lidhur me nenin 3 të LPJ-së, gjeti se:  

 

Ankesa është e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se: propozuesja J. K. nga Prishtina, përmes të autorizuarit të saj, 

në gjykatën e shkallës së parë me datën 23.12.2015, ka ushtruar propozim ndaj kundër 

propozuesit Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” në Prishtinë, për marrjen e aktvendimit i 

cili e zëvendëson kontratën për blerjen e banesës.  

 

Gjykata e shkallës së parë, ka caktuar seancën e datës 18.06.2019 në të cilën e ka obliguar palën 

kundërpropozuese që me parashtresë të veçantë, të dorëzoj në gjykatë provat të cilat 

argumentojnë pretendimet e palës kundërpropozuese. Ndërkaq, kundër propozuesi me kërkesën 

e datës 29.12.2020 ka kërkuar nga gjykata që të shtyj procedurën edhe për një periudhë kohore, 

me arsyetimin se kundërpropozuesi nuk i ka trajtuar këto banesa dhe se nuk ka një vendim të 

Senatit lidhur me to, dhe për këtë, kanë kërkuar edhe nga Prokuroria e Shtetit, nëse është duke u 

zhvilluar ndonjë procedurë penale për pronën në fjalë, ndërsa parashtresës i ka bashkangjitur të 

dy kërkesat atë të datës 28.09.2020 dhe të datës 10.09.2012.  

 

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit dhe vlerësimit të provave ka vendosur që të 

refuzohet propozimi i propozueses, duke vendosur më decidivisht si në dispozitivin e 

aktvendimit të atakuar.  

 

Në arsyetimin e aktvendimit të atakuar, të gjykatës së shkallës së parë theksohet se, gjykata me 

rastin e vendosjes nuk ia fali besimin vendimit mbi ndarjen e banesës në shfrytëzim numër 7/92 

i datës 22.06.1998 i lëshuar nga Universiteti i Prishtinës në Prishtinë-Republika e Serbisë, në 

bazë të cilit propozuesja pretendon se janë përmbushur kushtet ligjore për blerjen e banesës. 

Duke pasur parasysh faktin se vendimi në fjalë, nuk përmban vulën e Universitetit të Prishtinës 

si dhe periudhën kohore kur është lëshuar ky vendim i datës 22.06.1998, gjykata ka vërtetuar se 

kemi të bëjmë me një periudhë kur nuk kanë funksionuar Institucionet përkatëse të autorizuara 

me ligj, për të dhënë vendime të tilla, fakt i njohur botërisht. Sipas gjykatës vendimi i lartë cekur 

nuk është nxjerrë nga organi kompetent dhe si i tillë nuk paraqet bazë juridike për fitimin e së 

drejtës banesore. Duke vepruar sipas kërkesës së gjykatës, është dhënë përgjigja nga Agjencia 

Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronave e dt.13 Gusht 2018 Ref.nr. 00896/hj, nga e 

cila vërtetohet se Drejtoria kishte pranuar kërkesën e kategorisë “C” DS302470 të parashtruar  

nga z.M. K.në emër të J. K., këtu propozuesja. Pastaj me dt. 30.01.2020, propozuesja kishte 

kërkuar tërheqjen e kërkesës, me arsyetimin se banesën e kishte shitur, pra kërkesa për tërheqje 

ishte paraqitur ende pa iu ofruar Komisionit të kërkesave pronësore për vendim marrje dhe pas 

kësaj Drejtoria e kishte mbyllur kërkesën DS302470 me ç’rast kishte përfunduar edhe 

juridiksioni i agjencisë mbi këtë çështje. Për gjykatën e shkallës së parë, e cila i ka shqyrtuar 

edhe provat tjera të bashkangjitura në shkresat e lëndës dhe ato të propozuara nga pala 

propozuese, por të njëjtat sipas gjykatës nuk ishin me ndikim me vendosjen e çështjes.  
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Gjykata e shkallës së parë duke iu referuar dispozitave ligjore të Ligjit për shitjen e banesave për 

të cilat ekziston e drejta banesore, ka theksuar se kusht qenësor për inicimin e procedurës për 

blerjen e banesës është të jetë bartës i së drejtës banesore, ndërsa në rastin konkret nga provat e 

parashtruara dhe përgjigja e Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronave, nuk 

mund të vërtetohet se propozuesja është bartëse e së drejtës banesore. Nga propozimi i paraqitur 

dhe provat e bashkangjitura gjykatës nuk i ka rezultuar themelësia e propozimit për blerjen e 

banesës, nga se nuk janë përmbushur kushtet ligjore për një blerje të tillë, pra propozuesja nuk 

ka arritur të provoj se është bartëse e së drejtës banesore.  

 

Këtë gjendje faktike të çështjes gjykata e shkallës së parë e ka bazuar në nenin 7 par.1 të Ligjit 

Nr.04/L-061 për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore, nenin 399 par.1 dhe 2 

dhe neni 143 të LPK-së si dhe nenit 29 par.3 dhe nenit 3 të LPJ-së dhe ka vendosur si në 

dispozitivin e aktvendimit të atakuar.  

 

Nisur nga një gjendje e tillë e çështjes, Gjykata e Apelit vlerëson se, tani për tani nuk mund të 

pranoj si të drejtë dhe të ligjshëm, përfundimin dhe qëndrimin e gjykatës së shkallës së parë, 

rreth mënyrës së vendosjes, kur e ka refuzuar propozimin e propozueses ndaj kundërpropozuesit, 

me arsyetimin se, propozuesja nuk ka arritur të provoj se është bartëse e së drejtës banesore, por 

duke mos e vlerësuar paraprakisht çështjen e legjitimitetit aktiv të propozueses, si dhe duke 

siguruar edhe prova shtesë nga palët ndërgjyqëse, ka marrë kështu vendimin e gabuar, i cili 

vendim është përfshirë me shkelje të dispozitave ligjore të nenit 182 par.1 lidhur me nenin 8 dhe 

76  të LPK-së. Në situatën ekzistuese, gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë vlerësimin e provave 

në prezencën e pjesëmarrësve në procedurë, pastaj nuk lëshohet në analizën e provave dhe 

argumenteve të cilat propozuesja i ka paraqitur në propozim për lejimin e blerjes së banesës. Pra 

nuk është bërë analizimi i të gjitha provave veç e veç dhe të gjitha provave së bashku, siç 

përcaktohet kjo me dispozita e nenit 8 të LPK-së. Në rastin konkret, për shkak të shkeljeve të 

sipër cituara gjykata e shkallës së parë gabimisht i referohet dispozitës së nenit 399 të LPK-së, 

duke marrë aktvendimin jashtë shqyrtimit gjyqësor, i cili në situatën e pa sqaruar konsiderohet 

edhe si aktvendim i përfshirë me shkelje thelbësore të nenit 182 par.2 pika h) e LPK-së, pra 

aktvendim refuzues pa mbajtje të shqyrtim kryesor dhe duke mos i dhënë mundësinë propozueses  

për shqyrtimin e çështjes në gjykatë.  

 

Aktvendimi i atakuar përmban edhe shkelje nga neni 182 par.2 pika n) e LPK-së, sepse përmban 

të meta  për shkak të të cilave nuk mund të ekzaminohet, e të cilat konsistojnë në faktin se i njëjti 

nuk i përmban arsyet bindëse mbi fakte vendimtare, ndërsa dispozitivi i aktvendimit  është i pa 

qartë dhe kontradiktor me arsyetimin, si dhe provat të cilat gjenden në shkresat e kësaj lënde.    

 

Kështu që, me vet faktin se gjykata e shkallës së parë, në rastin e propozueses, nuk ka mbajtur 

shqyrtim lidhur me këtë çështje juridike, atëherë edhe gjendja faktike ka mbetur e pa vërtetuar 

drejtë dhe plotësisht, e cila ka ndikuar dhe ka pasur për rrjedhojë edhe zbatimin e gabuar të së 

drejtës materiale. 

 

Me dispozitën e nenit 76 të LPK-së në mënyrë decidive parashihet se “Gjykata e shkallës së 

parë, gjatë gjithë procedurës është dashur që të kujdeset, sipas detyrës zyrtare, nëse personi që 

paraqitet si palë mund të jetë palë në procedurë  dhe nëse është me zotësi procedurale, nëse 

palën me pa zotësi procedurale e përfaqëson përfaqësuesi i saj ligjor  dhe nëse përfaqësuesi 

ligjor ka autorizimin e veçantë, kur ai është i nevojshëm”.  
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Në situatën ekzistuese, gjykata e shkallës së parë, nuk i është përmbajtur kësaj dispozite ligjore, 

pra  nuk e ka vërtetuar fillimisht identitetin e palës propozuese, sepse sa rezulton nga shkresat e 

kësaj lënde propozimin në gjykatën e shkallës së parë, nëpërmjet të autorizuarit të saj e ka paraqit 

propozuesja J. K. nga P., e cila konsideron se me Vendimin nr.7/92 të datës 22.06.1998 i është 

ndarë banesa në shfrytëzim të përhershëm si bartëse e të drejtës banesore. Mirëpo, kur Gjykata 

e Apelit e shikoi Vendimin nr.7/92 i dt.22.06.1998, vërejti se vendimi i referohet krejt personit 

tjetër e ajo është Mr.Ju.P., e jo J.K., e cila është si propozuese në këtë rast. Gjykata e Apelit 

vlerëson se, në situatën konkrete gjykata e shkallës së parë, nuk e ka vlerësuar gjatë tërë 

procedurës, legjitimitetin aktiv të palës propozuese. Pra kjo çështje është e natyrës thjeshtë 

materialo-juridike e jo e natyrës proceduralo-juridike.  

 

Mbi bazën e të lartcekurave dhe duke qenë se propozuesja në rastin konkret nuk ka ofruar provë 

lidhur me mbiemrin e saj, e për deri sa nuk vërtetohet e kundërta, ajo nuk mund të ketë  

legjitimacionin e palës aktive në këtë procedurë, pasi që Vendimi mbi bazën e të cilit kërkon 

lejimin e blerjes së banesës, merret se është në emër të personit të tretë, i cili nuk është palë në 

këtë procedurë.  

 

Atëherë pa vërtetimi e legjitimitetit aktiv të palës propozuese, nuk mund të vendoset mbi të 

drejtën, obligimin apo interesin e propozueses në këtë procedurë. Në situatën konkrete 

eventualisht në vendim ka mund të jetë edhe mbiemri i vajzërisë së propozueses, mirëpo në 

shkresat e lëndës nuk ka as një provë e as që është tentuar nga gjykata e shkallës së parë që të 

sigurohet se, a i përket vërtetë propozueses vendimi i tillë, apo ka të bëjë me person krejtësisht 

tjetër. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se, nga shkresat e kësaj lënde dhe aktvendimi i atakuar, nuk shihet se 

gjykata e shkallës së parë ka siguruar ndonjë provë konkrete nga Ndërmarrja Publike Banesore, 

e cila është pasardhëse e BVI-së së banesave, e kohës kur propozueses i është ndarë banesa në 

shfrytëzim me Vendimin nr.7/92 dt. 22.06.1998. Gjykata duhet të vërtetonte me prova bindëse e 

të argumentuara saktë bazën juridike të propozimit të propozueses. Ndërkaq, nëse prova të tillë 

edhe përkundër angazhimeve të propozueses dhe gjykatës nuk mund të sigurohen, atëherë 

propozimi i propozueses mund të refuzohet, por jo në mënyrën dhe formën siç ka vepruar gjykata 

e shkalles së parë gjatë zhvillimit të kësaj procedure ku si rezultat i saj është marrë edhe 

aktvendimi i atakuar. 

  

Meqenëse aktvendimi i atakuar është përfshirë me shkeljet e sipër cekura si dhe me gjendje të 

pa vërtetuar faktike, i njëjti medoemos është dashur të prishet.  

 

Në ri procedurë, gjykata e shkallës së parë është e detyruar që ta bëjë eliminimin e shkeljeve 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore në pajtim me vërejtjet e paraqitura, ashtu 

që të bëjë dëgjimin e palëve ndërgjyqëse, të cilat do të deklarohen lidhur me pretendimet e tyre, 

të siguroj provën e cila e argumenton faktin se, propozuesja ka legjitimitet aktiv në këtë 

procedurë, e nëse rezulton se propozuesja ka legjitimitet aktiv, atëherë  nëpërmjet propozueses 

të sigurohet prova përkatësisht Kontrata për shfrytëzimin e banesës nga Ndërmarrja Publike 

Banesore, e cila është pasardhëse e BVI-së së banesave, e kohës kur propozueses i është ndarë 

banesa në shfrytëzim me Vendimin nr.7/92 dt.22.06.1998. Të vërtetohet fakti nëse propozuesja 

ka hy në posedim dhe shfrytëzim  të asaj banese që është objekt lëndor, si dhe prova të tjera të 

nevojshme të cilat do të ndikojnë në vërtetimin sa më të plotë dhe të drejtë në këtë çështje juridike 

dhe pas vërtetimit të këtyre fakteve, në fund të marr vendimin meritor.   
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Gjithashtu, nga gjykata e shkallës së parë, të analizohen dhe vlerësohen edhe pretendimet e 

paraqitura në ankesë dhe varësisht nga gjendja e vërtetuar faktike si dhe me zbatimin e drejtë të 

dispozitave përkatëse ligjore, do të gjykoj në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme lidhur me 

propozimin e propozueses, e këtë bazuar në dispozita konkrete përkatëse ligjore. 

 

Nga të gjitha arsyet e paraqitura e në pajtim me dispozitat e nenit 209 par.1 pika d) të LPK, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, NË PRISHTINË 

Ac.nr. 3065/2021 më dt.20.05.2022 

 

 

 

                                                                                                         Kryetari i kolegjit-gjykatësi 

                                                                                                                   Gëzim Llulluni         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


