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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.3302/19 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Nehat Idrizi, kryetar i kolegjit, Burim Shala dhe Bujar 

Muzaqi, anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike jokontestimore të propozuesit M. A., nga Kllokoti 

të cilin e përfaqëson me autorizim E. P., avokat nga Vitia, ndaj kundër propozueses Komuna e 

Kllokotit të cilën e përfaqëson me autorizim Lirije Zeqiri-Halabaku, për shkak të blerjes së 

banesës, duke vendosur lidhur me ankesën e kundër-propozueses, të paraqitur kundër aktvendimit 

të Gjykatës Themelore në Gjilan- Dega në Viti, CN.nr.7/2017 të datës 18.04.2019, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me datë 26.01.2021, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e përfaqësuesit të kundër propozueses Komuna e Kllokotit, 

në Kllokot, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Gjilan- Dega në Viti, CN.nr.7/2017 i datës 

18.04.2019, VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktvendimin e ankimuar CN.nr.7/2017 të datës 18.04.2019, në pikën 

I (një) të dispozitivit e ka miratuar si të bazuar propozimin e propozuesit M. A., nga Kllokoti dhe 

ka lejuar blerjen e banesës shoqërore me seli në Kllokot sipas aktvendimit të këshillit të punëtoreve 

të shtëpisë së shëndetit në Viti me numër 664 të datës 16.05.1980, kontratës për shfrytëzimin e 

banesës numër 62 të datës 22.041993 e lidhur në mes të propozuesit dhe fondit për tokën 

ndërtimore të rrugëve të kategorizuara, për banesën ndërtesën numër 20, banesa numër 3 etazhiteti 

P+1, e ndërtuar në ngastrën kadastrale 709-1, Zk Kllokot, në sipërfaqe prej 83.64 m2 dhe banesa 

përbëhet nga kuzhina, dhoma e ditës, wc, kthina, korridori, shkallët, tarasa, dy dhoma gjumi dhe 

banjo. Në pikën II (dy) ka vendosur që vërtetohet se çmimi i shitblerjes së banesës është 669.12 

Euro dhe propozuesi obligohet në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktvendimit në dobi-

llogari të kundërpropozuesës Komuna e Kllokotit ta bëjë pagesën. Në pikën III (tre) ka vendosur 
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që ky aktvendim e zëvendëson kontratën e blerjës së banesës dhe propozuesi bëhet pronar juridik 

i banesës nga dita e pagimit të çmimit të shitblerjes në llogari të kundërpropozuesës Komuna e 

Kllokotit. Në pikën IV (katër) ka vendosur që të obligohet kundërpropozuesja Komuna e Kllokotit 

në Kllokot ti kompenson shpenzimet e procedurës gjyqësore propozuesit për përpilimin e 

propozimit 104 Euro, për taksë gjyqësore 15 Euro, për ekspertizë financiare 150 Euro, për 

pjesëmarrje në 4 seanca gjyqësore shumën prej 540 Euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së aktvendimit nën kanosjen e dhunës përmbarimore. 

 

Kundër këtij aktvendimi në afat ligjor ankesë ka paraqitur përfaqësuesi i kundër-propozuesës për 

shkak se nuk ka pasur dokumentacion të plotë si për gjendjen e plotë të pronësisë lidhur me këto 

banesa, me të cilat vërtetohet se ato janë prona shoqërore- komunale janë nen habitat, me propozim 

që Gjykata e Apelit  të vendosë në bazë të gjitha provave të ofruara në mënyrë të drejtë dhe të 

ligjshme, të marrë vendimin e duhur. (Pretendime të kuptuara nga referati i ankesës). 

 

Përfaqësuesi i propozuesit e ka pranuar ankesën e kundër propozueses, mirëpo i njëjti  nuk ka 

ushtruar përgjigje në ankesë. 

 

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 208 dhe 209, të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e përfaqësuesit të  kundër propozueses është e pathemeltë. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se propozuesi përmes përfaqësuesit të tij me datën  15.11.2013, ka 

ushtruar propozim në Gjykatën Themelore në Gjilan- Dega në Viti, kundër propozueses Komuna 

e Kllokotit, me propozim që të aprovohet propozimi i propozuesit M. A., nga Kllokoti, të vërtetohet 

se propozuesi ka të drejtën e blerjes së banesës shoqërore e cila gjendet në Kllokot, banesa nr.3 në 

sipërfaqe prej 83,64 metra katror, me të dhëna tjera si në petitumin e propozimit. 

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe  administrimit të provave të prezantuara nga palët 

ndërgjyqëse, në seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktvendimin CN.nr.29/13 të datës 

14.10.2014, me të cilin ka aprovuar propozimin e propozuesit duke vendosur më decidivisht si në 

dispozitiv të aktvendimit. 

Kundër këtij aktvendimi ankesë ka paraqitur përfaqësuesi i kundërpropozues, të cilën ankesë e ka 

aprovuar Gjykata e Apelit në Prishtinë, dhe çështjen e ka kthyer në rigjykim me aktvendimin 

CA.nr.4712/2014 të datës 27.02.2017. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas aktvendimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë, ka 

nxjerrë aktvendimin CN.nr.7/2017, me të cilin e ka aprovuar propozimin e palës propozuese si të 

bazuar, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar. 
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Në arsyetim të aktvendimit të atakuar gjykata ka theksuar se në cilësi të provave materiale ka 

administruar provat e nevojshme si: kërkesën për blerjen e banesës të propozuesit M. A., 

komisionit për blerën e banesave në Kllokot, vendimin e shtëpisë së Shëndetit në Viti, të këshillit 

të punëtoreve me numër 664 të datës 16.05.1980, me të cilin vendim ju ka ndarë banesa shoqërore 

në shfrytëzim në Kllokot propozuesit me familjen e tij, propozimin e propozuesit drejtuar gjykatës 

Komunale në Viti me datën 01.06.1993 që gjykata të bije aktvendim zëvendësues të kontratës për 

blerjen e banesës, faturën e tatimit të datës 13.04.2012 të Komunës së Kllokotit, ekspertizën 

financiare të datës 08.09.2014, e përpiluar nga eksperti financiar I.T. nga Gjilani, parashtresën e 

veçantë, kontratën mbi shfrytëzimin e banesës e lidhur në mes të të fondit për tokën ndërtimore 

dhe rrugëve të kategorizuara nga Vitia (ish BVI e banesave) me numër 62 të datës 22.04.1993, 

shkresën e habitatit (HBD-së) me shenjën DS603206 të datës 14.12.2015 si dhe manualin e 

matjeve të përpiluar nga gjeometri i licencuar F.S. me datën 15.03.2017. 

Pas vlerësimit dhe administrimit të provave, gjykata ka theksuar se nga vendimi i shtëpisë së 

shëndetit në Viti të këshillit të punëtorëve me numër 664 të datës 16.05.1980, vërtetohet se 

propozuesit i është ndarë banesa në shfrytëzim në Kllokot bashkë me familjen e tij, ky vendim nuk 

është kontestuar nga askush, me propozimin e propozuesit drejtuar Gjykatës Komunale në Viti me 

datën 01.06.1993 që gjykata të bije aktvendim zëvendësues të kontratës për blerjen e banesës me 

arsyetimin se kundër propozuesja nuk ja  ka lejuar blerjen e banesës bë procedurë jashtë gjyqësor. 

Duke shtuar se të gjitha provat e administruara e vërtetojnë gjendjen faktike në mënyrë të plotë 

dhe të drejtë dhe të gjithave provave në mënyrë të njëjtë gjykata ju fali besimin e plotë që edhe e 

mbështeti  vendimin e saj.  

Gjykata e shkallës së parë në kuptim të dispozitave ligjore të Ligjit për Shitjen e Banesave, 

përkatësisht nenin 7 pika 4, vendosi si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar duke e aprovuar 

propozimin e propozuesit.  

Vendimin mbi shpenzimet e mori në kuptim të nenit 452 paragrafi 1 të LPK-së. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se dhe qëndrimi dhe përfundimi juridik 

i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktvendimi i atakuar 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, dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë për 

të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 

të LPK-së. 

Në arsyetim të aktvendimit janë dhënë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për të gjitha faktet 

vendimtare të cilat janë marrë në vlerësim nga gjykata e shkallës së parë, e sipas të cilave edhe 

është vendosë lidhur me themelësinë e propozimit. Në këtë kontekst në arsyetim të aktvendimit 

janë dhënë arsyeje 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.  
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Aktvendimi i atakuar me ankesë është i rregullt në pikëpamje të strukturës dhe përmbajtjes duke 

përfaqësuar kështu një vendim i cili është koherent në pikëpamje logjike dhe juridike duke 

eliminuar çfarëdo kontradikte për ta kualifikuar si kundërthënës. Mënyra e zhvillimit të procedurës 

dhe e hartimit të vendimit nga gjykata e shkallës së parë kanë garantuar një proces të drejtë dhe të 

paanshëm duke u  mbështetur për përfundimin e saj në themelin faktik dhe juridik të çështjes. 

Gjykata është thelluar në procesin jokontestimor të palëve ndërgjyqësore dhe nga faktet e 

konstatuara ka arrit të jap arsye të mjaftueshme për përputhshmërinë e gjendjes faktike të rastit 

konkret. 

Përkitazi me zbatimin e të drejtës materiale Gjykata e Apelit e pranon në tërësi përfundimin e 

gjykatës së shkallës së parë, me arsyetim se në rastin konkret gjendja faktike e konstatuar nga 

gjykata e shkallës së parë është në pajtim me të drejtën materiale të referuar nga ajo gjykata, nga 

ka rrjedhur edhe përfundimin meritor i kësaj çështje kontestuese. Në këtë rast gjykata i është 

referuar dispozitës përkatësisht nenit 7 par.1 dhe 4 të Ligjit për shitjen e banesave.  

Gjykata e Apelit i ka vlerësuar edhe pretendimet tjera ankimore, mirëpo meqenëse të njëjtat nuk 

patën ndonjë ndikim për të vendosur ndryshe, Gjykata e Apelit është rezervuar në dhënien e 

arsyeve që dalin jashtë vlerësimit për çështjen e mbajtjes.  

Sa i përket shpenzimeve të procedurës Gjykata e Apelit vlerësoi se gjykata e shkallës së parë ka 

vendosur në mënyrë të drejtë lidhur me shpenzimet procedurale. 

 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë dhe të 

ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të dispozitave nga neni 208 

dhe 209 pika (b) të LPK-së, u vendosë si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

Ac.nr.3302/19, me datë 26.01.2021 

 

 

                Kryetari i kolegjit, gjyqtari 

                 Nehat Idrizi 

                                                                                                                        

 


