
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

Ac.nr.4499/2016 

 

 

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

gjyqtarëve Kujtim Pasuli-kryetar i kolegjit dhe Nenad Llaziq e Nora Bllaca – Dula, 

anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike të paditësit Q.Z., nga Obiliqi, të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson av. T.ZH. nga Prishtina,  kundër të paditurve J. dhe E.Z. 

nga Obiliqi, për shkak të vërtetimit të pronësisë dhe lirimit të banesës, duke 

vendosur sipas ankesës të përbashkët të paditurve, të ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.57/2012 të datës 22.06.2016, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me datë 07.02.2020, mori këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 
 

 

REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e përbashkët e të paditurve J. dhe E.Z., nga 

Obiliqi dhe VËRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

C.nr.57/2012 të datës 22.06.2016. 
 

A r s y e t i m 

 

 

Me aktgjykimin e goditur nën I të dispozitivit është aprovuar si e bazuar 

kërkesëpadia e paditësit Q.Z. nga Obiliqi dhe është vërtetuar se i njëjti është pronar i 

banesës e cila gjendet në rrugën Obiliqi i vjetër ish rr. ... tani rr. ... përdhese nr.1 me 

sipërfaqe prej 39 m2. Nën II të dispozitivit janë detyruar të paditurit J. dhe E.Z. nga 

Obiliqi që banesën e lartcekur në nenin I të këtij aktgjykimi ta lirojnë nga njerëzit 

dhe sendet dhe t’ia dorëzojnë paditësit si dhe t’ia kompensojnë shpenzimet e 

procedurës në shumë prej 519,000 € ( është gabim teknik duhet të jetë 519,00 €, e që 

vërtetohet nga arsyetimi i aktgjykimit fq.4 ), të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit ligjor.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor kanë ushtruar ankesë të përbashkët të 

paditurit J. dhe E.Z., për shkak të: 

 

-Vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe  

-Zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të rihapet përsëri 

procedura në këtë çështje penalo juridike pasi që ndihet e mashtruar nga ana e D.LL..  

 

Përgjigje në ankesë nuk është  parashtruar. 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


Gjykata  e Apelit e Kosovës si gjykatë e shkallës së dytë, duke vepruar në kuptim të 

nenit 194 të Ligjit të procedurës kontestimore, ka vlerësuar aktgjykimin e goditur në 

kuadër të kufijve të arsyeve të theksuara në ankesë, duke pasur kujdes sipas detyrës 

zyrtare për shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182 par.1 e 2 dhe për zbatimin e drejtë të së drejtës materiale dhe gjeti se: 

 

Ankesa është e pabazuar.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi ka parashtruar padi me të cilën ka kërkuar 

që të vërtetohet se është pronar i banesës e cila gjendet në Obiliq, tani rruga ..., 

përdhese nr. banesës 1, me sipërfaqe prej 39 m2, dhe të detyrohen të paditurit që 

banesën e lartcekur ta lirojnë nga njerëzit dhe sendet dhe t’ia dorëzojnë paditësit. Ka 

kërkuar edhe shpenzimet e procedurës kontestimore.  

 

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

aktgjykim të përshkruar më për së afërmi si në dispozitiv, duke gjetur se me 

kontratën mbi shitblerje R.M. si shitëse ia ka shitur Q.Z. si blerës banesën 

kontestuese dhe kjo kontratë është vërtetuar në Gjykatën Komunale në Prishtinë, me 

numër ... të datës 30.09.2009, e këtë të drejtë të pronësisë për këtë banesë lëndore 

shitësja R.M., e kishte fituar në bazë të aktvendimit të trashëgimisë O.br.556/07 të 

datës 23.01.2008. Prandaj, duke qenë se Q.Z. ka blerë banesën në mënyrë legale nga 

pronarja e saj, atëherë i njëjti ka fituar të drejtën e pronësisë për këtë banesë, andaj 

në kuptim të nenit 93 të Ligjit mbi pronësinë dhe të drejtat tjera sendore si dhe të 

njëjtën dispozitë e ka edhe LMTHPJ në nenin 37, ka të drejtë të kërkoj dorëzimin e 

sendit të caktuar prej secilit i cili nuk ka të drejtë ta mbaj atë . Përndryshe të paditurit 

me asgjë nuk kanë provuar para gjykatës se janë në marrëdhënie juridike të drejtë 

për drejtë lidhur me banesën me paditësin Q.Z. ose me M.R. si pronare paraardhëse e 

banesës lëndore. Gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes ka pasur parasysh 

edhe rekomandimet e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, e lidhur me kontratën ... të 

datës 12.11.2007, dhe ka gjetur se kjo kontratë në mes të R.M. dhe L.D., e cila është 

vërtetuar në Gjykatën Komunale në Prishtinë-Dega në Graqanicë, Ov.br.7143/07 të 

datës 07.12.2007, me të cilën është vërtetuar që fotokopja është identike me 

origjinalin e kontratës së vërtetuar pran Gjykatës Komunale në Prishtinë, ... të datës 

12.11.2007,  e sipas mbikëqyrëses së degës në Graqanicë gjyqtares M.GJ. e njëjta 

kontratë, përkatësisht vërtetim sipas përgjigjes rezulton se nuk është në librat e 

gjykatës të evidentuar, por në fakt me numrin e lartcekur rezulton të jetë e evidentuar 

autorizimi i dhënë nga D.S. për M.K. që të ndërmerr të gjitha punët juridike për 

regjistrimin e automjetit të tij të udhëtarëve si dhe nga vula e vendosur në kontratën 

mbi shitblerjen ... të datës 12.11.2007, dhe atë vula e rrumbullakët qëndron 

konstatimi se vula është e Republikës së Serbisë - Krahina Autonome Kosovës e 

Metohisë- Gjykata Komunale Prishtinë pra një kontratë e tillë fare nuk ekziston. 

Përfundimisht gjykata e shkallës së parë ka gjetur se në rastin konkret posedimi i të 

paditurve në banesën kontestuese është i paligjshëm në kuptim të dispozitës së nenit 

72 par. 1 të LMTHPJ, dhe të paditurit nuk kanë bazë juridike për posedim të banesës 

kontestuese, andaj dhe ka vendosur si në dispozitivit. Vendimin për shpenzime e 

bazon në nenin 449 .1 dhe 452.1 të LPK-së.  

 

Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë, ka vlerësuar aktgjykimin e goditur dhe ka 

gjetur se e njëjta nuk është përfshirë me shkelje qenësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore të parapara me dispozitën e nenit 182 par.2 pika b), g), j), 



k) dhe m), për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare e në kuptim të nenit 

194 të LPK.  

 

Me vlerësim të drejtë të provave të administruara, gjykata e shkallës së parë në 

mënyrë të qartë dhe në tërësi ka vërtetuar gjendjen faktike relevante për marrjen e 

vendimit në këtë kontest, pasi që në rastin konkret drejtë ka vërtetuar se shitësja 

R.M. ka shitur banesën kontestuese këtu paditësit Q.Z., e sipas kontratës së vërtetuar 

në Gjykatën Komunale në Prishtinë, ... të datës 30.09.2009, e në të cilën shitësja ka 

fituar të drejtën e pronësisë në bazë të aktvendimit mbi trashëgimin O.br.556/07 të 

datës 23.01.2008, pasi që kontrata mbi shitblerjen e paluajtëshmërisë në mes të R.M. 

dhe L.D. ..., ka rezultuar që nuk figuron me këtë numër, por me këtë numër është 

autorizimi i dhënë për regjistrimin e automjetit si dhe nga vula e vendosur në 

kontratën mbi shitblerjen ... të datës 12.11.2007, dhe atë vula e rrumbullakët qëndron 

konstatimi se vula është e Republikës së Seribsë - Krahina Autonome Kosovës e 

Metohisë- Gjykata Komunale Prishtinë, pra kjo të jep të kuptosh se një kontratë e 

tillë as që ekziston, atëherë me të drejtë gjykata e shkallës së parë duke zbatuar drejtë 

të drejtën materiale ka gjetur se në kuptim të nenit 93 të Ligjit mbi pronësinë dhe të 

drejtat tjera sendore dhe nenit 37 të LMTHPJ, këtu paditësi si pronar i banesës ka të 

drejtë që të kërkoj që paditurit t’ia dorëzojnë banesën të lirë nga njerëzit dhe sendet 

në shfrytëzim, kjo aq më tepër kur në rastin konkret të paditurit nuk kanë posedim të 

ligjshëm. Thëniet ankimore të paditurve se nuk kanë uzurpuar banesën, por për të 

kanë dhënë kapar në vlerë prej 1.000 €, D.LL.it, dhe se kanë hyrë në posedim të 

banesës në bazë të marrëveshjes me D.LL.in, janë të pabazuara e për arsyet e cekura 

si më lart. Njëherit çështja se të paditurit ndihen të mashtruar nga ana e D.LL.it, nuk 

ndikon në marrjen e vendimit ndryshe nga ajo që ka marr gjykata e shkallës së parë.  

 

Nga të paraqiturat  si dhe  nga arsyet  e cekura  në  aktgjykimin e goditur  e në 

kuptim të nenit 195 par.1 pika d) të LPK-së, është vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4499/2016 të datës 07.02.2020 

 

                                          

                                                                    Kryetar i kolegjit – gjyqtari  

                                                         Kujtim Pasuli 

 

 

 

 

 

 

 


