
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.2652/17 

 

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

Faton Ademi, kryetar i kolegjit, Rrustem Thaqi dhe Zenel Leku, anëtarë, në çështjen kontestimore 

të paditëses Ndërmarrja Publike Banesore në Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson 

Lulzim Dërmaku nga Prishtina, kundër të paditurve V. (R.) T., “....”, Objekti nr..., hyrja ., Kati ..., 

banesa nr... Prishtinë, Z.G., ...”, Objekti nr..., hyrja ., Kati ..., banesa nr... Prishtinë, L.J. ...”, Objekti 

nr..., hyrja ., Kati ..., banesa nr... Prishtinë dhe H.B. .....”, Objekti nr..., hyrja ., Kati ..., banesa nr.. 

Prishtinë të cilët sipas autorizimit i përfaqëson A.Q., avokat nga Prishtina, baza e kontestit Lirim 

i banesës nga njerëzit dhe sendet, duke vendosur sipas ankesës së përfaqësuesit të autorizuar të 

paditurve, e ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë –Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.2183/05, i datës 22.11.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 

22.03.2021 mori këtë: 

 

     A K T GJ Y K I M  

 

REFUZOHET e pa themeltë ankesa e përfaqësuesit të autorizuar të paditurve, A.Q., avokat nga 

Prishtina, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë –Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr.2183/05, i datës 22.11.2016 VËRTETOHET. 

 

     A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e ankimuar C.nr.2183/05, i datës 22.11.2016, në pikën 

I të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses Ndërmarrja 

Publike Banesore në Prishtinë dhe janë obliguar të paditurit që ti lirojnë banesat nga njerëzit dhe 

sendet, të cilat gjenden në Prishtina, Lagja “... II”, objekti nr... në Prishtinë dhe atë: 1. V. (R.) T., 

“...”, Objekti nr..., hyrja ., Kati ..., banesa nr... Prishtinë, 2. Z.G., ... II”, Objekti nr..., hyrja ., Kati 

.., banesa nr... Prishtinë, 3. L.J. ... II”, Objekti nr..., hyrja .. Kati ..., banesa nr... Prishtinë dhe 4. H. 

B. ... II”, Objekti nr..., hyrja ., Kati ..., banesa nr... Prishtinë dhe të njëjtat t’ ia dorëzojnë paditëses 

Ndërmarrja Publike Banesore në Prishtinë, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  
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Në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit, gjykata ka vendosur që secila palë ti bartë shpenzimet e 

veta të procedurës kontestimore.  

Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit të paraparë ligjor ankesë ka parashtruar përfaqësuesi i 

autorizuar  i të paditurve, për shkak të shkeljes së dispozitave të LPK-së, vërtetimit të gabuar të 

gjendjes faktike, aplikimit të gabuar të së drejtës materiale me propozim që ankesa të aprovohet 

dhe lënda të kthehet në rigjykim.  

Përgjigje në ankesë ka paraqitur paditësja me propozim që gjykata e shkallës së dytë në bazë të 

dispozitave të nenit 195 pika d), ta hedhë si të pa bazuar e të pa argumentuar ankesën e palëve të 

paditura, ndërsa aktgjykimin  Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.2183/05, i datës 22.11.2016 

ta vërtetojë si të bazuar në dispozita pozitive në Republikën e Kosovës.  

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, 208 dhe 209 të të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, ka gjetur se: 

-Ankesa është e pa themeltë. 

Nga shkresat e lëndës, vërtetohet se paditësja Ndërmarrja Publike Banesore Prishtinë ka paraqitur 

padi kundër të paditurve për lirimin e banesës nga njerëzit dhe sendet.  

Gjykata e shkallës së parë ka marrë aktgjykimin, C.nr.2183/05, i datës 22.11.2016, me të cilin 

është vendosur sikurse në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar.  

Gjykata e shkallës së parë në arsyetim të aktgjykimit të ankimuar ndër të tjera ka theksuar se për 

vërtetimin e gjendjes faktike gjykata ka bërë administrimin e provave si: kontrata bazë për tokën 

ndërtimore, nr.881/85 e datës 28.01.1986 të lidhur në mes të Bashkësisë Vetëqeverisëse të Interesit 

për qeverisjen e tokës ndërtimore të Prishtinës dhe Bashkësisë Vetëqeverisëse të Interesit të 

Banimit dhe Hapësirës Punuese në Prishtinë, gjykata ka konstatuar se Komuna e Prishtinës 

përkatësisht Drejtorati për menaxhimin e tokës ndërtimore ka lidhur kontratë me paraardhësen e 

paditëses përmes së cilës ka bartur të drejtën e ndërtimit dhe shfrytëzimin e objekteve banesore 

dhe objekteve të tjera në vendin e quajtur “... II”. Nga aneks kontrata nr.96, e datës 05.06.1998 e 

lidhur në mes të Ndërmarrjes Publike Drejtorati për Tokë Ndërtimore me seli në Prishtinë dhe 

paraardhëses së paditëse Ndërmarrjes Publike banesore në cilësi të shfrytëzuesi gjykata ka 

konstatuar se objekt i kësaj aneks kontrate ka qenë specifikimi i punëve të cilat shfrytëzuesi ka 

qenë i obliguar ti përmbushë lidhur me ndërtimin e objektit banesor në endin e quajtur “... II”. Nga 

kontrata mbi ndërtimin nr.02-2628/1, e datës 23.10.1996, gjykata ka vërtetuar se porositësi 

Ndërmarrja Publike Banesore në Prishtinë, ka porositur  Kompaninë Ndërtimore “Binaqka 

Morava” me seli në Gjilan për ndërtimin e objektit banesor “... II” në Prishtinë, Objekti nr.39 dhe 

nr.40 me të gjitha punët ndërtimore.  Nga leja e përkohshme për banim e lëshuar nga HPD e datës 

09.12.2002, gjykata e shkallës së parë ka konstatuar se H. F. dhe A.Z. të cilët tani nuk janë palë në 

procedurë, banorë të këtij objekti kanë pasur leje të përkohshme gjatë mujore dhe atë nga data 

09.12.2002 deri me datën 09.06.2003, leja për qëllime humanitare dhe strehim. Po ashtu, në këtë 

leje është përcaktuar se kjo leje nuk ndikon në titullarin e pronës, nuk jep kurrfarë të drejta 

pronësie, banuese apo ndonjë status tjetër lidhur me pronën, gjithashtu është përcaktuar bartësi i 

lejes nuk guxon të bëjë asnjë ndryshim në pronë. Nga deklarata e të paditurve të cilët janë vendosur 

në objektin e paditëses, gjykata ka konstatuar se të paditurit kanë investuar secili prej tyre shuma 

të ndryshme në renovimin e objektit dhe e tërë kjo sipas deklarimeve të tyre pa asnjë ekspertizë. 

Tutje në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata ka theksuar se meqenëse të paditurit banesat 



kontestuese i shfrytëzojnë pa ndonjë bazë të vlefshme juridike dhe me shfrytëzimin e tyre e 

pengojnë paditësen për marrjen e masave për kryerjen e punëve ndërtimore të cilat kanë mbetur të 

pa kryera, gjykata ka gjetur se ekziston e drejta e paditëses që të kërkojë lirimin e banesave lëndore 

kontestuese . Lidhur me pretendimet e të paditurve se ata nuk kanë vendstrehim tjetër dhe se kanë 

bërë disa investime në banesat lëndore, këto pretendime gjykata e shkallës së parë nuk i ka 

aprovuar si të bazuara sepse të paditurit këto investime i kanë bërë me keqbesim pa pajtimin e 

paditëses dhe nuk mund të thirre në kompensimin e dëmit, e këtë e ka bazuar në nenin 154 par.1 

të LMD-së. Kërkesëpadinë e paditëses, gjykata e ka aprovuar si të bazuar duke u mbështetur në 

dispozitën e nenit 37 të LTHMPJ. Për shpenzimet procedurale gjykata ka vendosur në mbështetje 

të nenit 463 par.1 të KPK-së, pasi që asnjëra prej palëve në procedurë nuk i ka kërkuar shpenzimet 

që i kanë pasur në këtë procedurë kështu që secila palë i bartë shpenzimet e veta. 

Gjykata e Apelit e Kosovës e pranon vlerësimin dhe përfundimin juridik të gjykatës së shkallës së 

parë si të rregullt dhe të ligjshëm, për arsye se aktvendimi i atakuar me ankesë nuk është i përfshirë 

në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika (b), 

(g),( j), (k) dhe (m) e LPK-së, për të cilat Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim 

të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, e po ashtu nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të cilat i ka 

pretenduar pala paditëse me ankesë, pra gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të plotë e po 

ashtu drejtë është zbatuar edhe e drejta materiale. 

Nuk qëndrojnë pretendimet e të paditurve se aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në shkelje të 

dispozitave të procedurës kontestimore, për faktin se gjykata e shkallës së parë me rastin e 

vendosjes sikurse në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar ka arsyetuar të gjitha faktet vendimtare të 

cilat kanë pasur rëndësi për vendosjen si në aktgjykimin e atakuar, andaj, sipas vlerësimit të 

Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallës së parë drejt ka vendosur kur e ka aprovuar si të bazuar 

kërkesëpadinë e paditëses NPB Prishtinë.  

Gjykata e Apelit, vlerëson se edhe gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë, 

dhe se përfundimi i gjykatës së shkallës së parë është i ligjshëm dhe i drejtë. Nga shikimi i 

shkresave të lëndës, vërehet se ndaj banorëve në banesat që kërkohet të lirohen në këtë çështje 

juridike kontestimore, është lëshuar një leje e përkohshme për banim nga Drejtorati për Çështje 

Pronësore dhe Banesore dhe atë për periudhën prej 6 muaj. Sipas Gjykatës së Apelit, leja e 

përkohshme për banim nuk mund të konsiderohet si fitim i pronësisë, sepse e njëjta pra është 

lëshuar vetëm që prona –banesa të përdoret përkohësisht për banim dhe se kjo leje në asnjë mënyrë 

nuk ndikon në titullarin e pronës dhe nuk jep kurrfarë të drejtash pronësore.  

Neni 20 i Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridiko Pronësore përcakton: “ E drejta e pronësisë 

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

fitohet edhe në bazë të vendimit të organit shtetëror në kushtet dhe në mënyrën e caktuar me 

ligj. Por mënyra e fitimit të pronësisë është paraparë edhe me nenit 18 të Ligjit për Pronësinë dhe 

të Drejtat e tjera Sendore përcakton se: “Pronësia është e drejta e tërësishme në një send. Pronari 

mund të disponojë me sendin sipas dëshirës së tij, veçanërisht atë ta posedojë dhe ta përdorë, me 

atë të disponojë dhe të tjerët ti përjashtojë nga çfarëdo ndikimi, nëse nuk kundërshtohet nga ligji 

ose nga të drejtat e një të treti”, ndërsa neni 36  par.1 i po këtij ligji përcakton se: “Për bartjen e 

pronësisë në paluajtshmëri është e nevojshme një punë juridike e vlefshme ndërmjet tjetërsuesit 

dhe fituesit si bazë juridike dhe regjistrimi i ndryshimit i pronësisë në Regjistrin e të drejtave në 



paluajtshmëri”. Në vështrim të dispozitave të sipërcituara të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat e 

tjera Sendore, të paditurit nuk mund të konsiderohen si pronarë të banesave kontestuese sepse në 

mes të paditëses dhe të paditurve nuk ekziston asnjë marrëdhënie, apo punë e vlefshme juridike e 

cila do të vërtetonte se ndonjëherë pronësia është bartur tek të paditurit, e siç u cek edhe më lartë 

leja e përkohshme nuk mund të konsiderohet si punë juridike e vlefshme dhe e njëjta nuk qon fare 

peshë për fitimin e pronësisë në banesat kontestuese.  

Lidhur me pretendimet e të paditurve se të njëjtit kanë bërë investime, këto pretendime nuk kanë 

asnjë bazë ligjore që kjo Gjykatë të merr një vendim ndryshe nga ajo e shkallës së parë. Sipas 

dispozitës së nenit 136 par. 1 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve përcaktohet se: “Kush i 

shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar 

pa fajin e tij”. Një ndër kushtet në lejen e përkohshme të lëshuar nga Drejtorati për Çështje 

Pronësore dhe Banesore ka qenë kushti se bartësi i lejes nuk duhet të bëjë ndryshime apo ndërtime 

në pronë. Paditësit kanë investuar në këto banesa  përkundër kushtit që të mos bëjnë ndryshime 

apo ndërtime në pronë, të njëjtëve është fakt se ju janë shkaktuar shpenzime mirëpo, këto 

shpenzime i kanë bërë me vetë dëshirën e tyre dhe të njëjtat nuk janë shkaktuar me fajin e paditëses 

andaj nuk mund të vihet në përfundim se të paditurve u është shkaktuar dëm. 

Në rastin konkret, në bazë të provave të administruara nga gjykata e shkallës së parë të paditurit 

me asnjë provë nuk kanë mundur të bazojnë pretendimet e tyre, pra vetë kanë dështuar që të 

provojnë se janë pronarë të banesave –kontestuese, andaj, paditësja me të drejtë ka kërkuar edhe 

dorëzimin dhe lirimin e tyre dhe gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka aprovuar kërkesëpadinë, 

e që këtë qëndrim të kësaj gjykate e përkrah edhe Gjykata e Apelit.  

Nuk qëndron pretendimi ankimor në raport me legjitimitetin aktiv të palës paditëse, pasi në rastin 

konkret pala paditëse ka legjitimitet aktiv, banesat që janë objekt kontesti janë në pronësi të saj, 

ndërsa pala tjetër e supozuar si pronare ndërmarrja “Morava e Binqes” ka qenë kryes i punëve, por 

porositës i punës ka qenë ndërmarrja publike banesore. Paditëses i është dhënë në shfrytëzim prona 

nga Komuna e Prishtinës, për ndërtimin e banesave në fjalë. Mos përfundimi i banesave në tërsi si 

dhe mos pranimi teknik, nuk i cenon të drejtën e pronësisë paditëses. Paditësja ka dhënë arsye të 

mjaftueshme për shkakun që ka ndikuar që në periudhën e ndërtimit nuk ka arritur të bëhet 

përfundimi i punimeve dhe pranimi teknik, por që pas luftës së vitit 1999 dhe sidomos me 

vendosjes e të paditurve në banesa, të njëjtit ia kanë pamundësuar përfundimin e punimeve. 

Të paditurit në banesat në fjalë, pas kalimit të afatit 6 mujor janë posedues me keqbesim, pasi nuk 

kanë asnjë bazë as për posedim sepse nuk i është vazhduar leja a po pëlqimi për shfrytëzim. 

Vërejtja e lëshuar nga Drejtorati për çështje pronësore dhe banesore në kuadër të UNMIK-ut i vitit 

2002, flet për pronësinë e banesave. 

Leja e përkohshme e banimit është lëshuar për periudhën kohore 09.12.2002 deri me 09.06.2003, 

dhe se njëjta ka pasur mundësi të ri vazhdohet por me pëlqim të dhënësit të shfrytëzimit si pronar 

i banesave tani paditësja. 

Dhënia në shfrytëzim për banim sipas lejes në fjalë ka pasur vetëm qëllime humane, për shkak të 

rrethanave të kohës, dhe çdo pretendim tjetër, apo tentim për përfitim në emër të investimit është 



me keqbesim. Investimi i banorëve tani të paditurve ka qenë për adaptimin e banesave për 

shfrytëzim të tyre. Nëse të paditurit pretendojnë për ndonjë kompensim në emër të investimeve 

mund të paraqesin padi të veçantë për këtë çështje. 

Baza materiale e kërkesëpadisë së paditëses gjen mbështetje në nenin 37 të Ligjit mbi Marrëdhëniet 

Themelore Juridiko Pronësore i cili përcakton: “ Pronari mund të kërkojë me padi nga mbajtësi 

kthimin e sendit të caktuar në mënyrë individuale. Pronari duhet të provojë se mbi sendin 

kthimin e të cilit e kërkon ka të drejtën e pronësisë dhe se sendi gjendet nën zotërimin faktik 

të të paditurit e drejta e paraqitjen së padisë nga paragrafi 1 i këtij neni nuk parashkruhet”.  

Është detyrë e çdo pale që në përputhje me ligjin  të paraqesin provat e nevojshme që vërtetojnë 

faktet mbi të cilat i bazojnë pretendimet e tyre, e në rastin konkret pala paditëse me asnjë provë 

nuk ka mundur të dëshmojë se me të vërtetë është pronare e paluajtshmërisë të cilën e ka kërkuar 

që ti dorëzohet në posedim në mënyrë që të merrej një vendim ndryshe prej atij si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

Lidhur me këto arsye, Gjykata e Apelit e refuzoi si të pa themeltë ankesën e të autorizuarit të 

paditurve, duke e vërtetuar aktgjykimin e ankimuar të gjykatës së shkallës së parë, duke shprehur 

bindjen se një vendim i tillë është i drejtë dhe i bazuar në ligj.  

 

Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194, 195 par.1  pika (d)  e LPK-

së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

   GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.2652/17, me datë 22.03.2021 

 

 

                               Kryetari i kolegjit-gjyqtari 

                     Faton Ademi 

 


