
 

  

  

  

 

Ac.nr.502/19 

 

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

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

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit J.L nga ..., të cilin me autorizim e 

përfaqëson avokati A.A, kundër të paditurës P.K. – SH.A me seli në Prishtinë, të cilën me 

autorizim e përfaqëson R.H, me objekt të padisë anulimin e vendimit të paditurës dhe vërtetimi 

i të drejtës së shfrytëzimit, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës të ushtruar kundër 

Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë C1.nr.3923/92, të datës 10.09.2018, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me datë 10.10.2022 mori këtë:  

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHET si e bazuar ankesa e të paditurës P.K. – SH.A me seli në Prishtinë, 

ndërsa PRISHET Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë C1.nr.3923/92, i datës 

10.09.2018 dhe lënda i kthehet të njejtës gjykatë në rigjykim dhe rivendosje. 

 

A r s y e t i m i 

 

Gjykata e shkallës së parë me Aktgjykimin e atakuar C1.nr.3923/92, të datës 

10.09.2018, në pikën I të dispozitivit ka aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit, përmes së 

cilës ka bërë anulimin e aktvendimeve të paraardhësit të paditurës Ndërmarrja Publike e 

Komunikacionit PTT „Serbia “Njësia Punonjëse e Komunikacionit PTT „ Prishtinë” nr.06-

5046 i dt. 18.11.1991 dhe nr. 06-3572/91, i dt. 06.12.1991 si të kundërligjshëm; në pikën II të 

dispozitivit ka vërtetuar se paditësi J.L ka të drejtën e shfrytëzimit të banesës dy dhomëshe 

sipas vendimit të Komisionit për ndarjen e banesave të OTHPB e Komunikacionit PTT 

„Prishtinë”, nr.03-5195, dt. 06.12.1986 dhe aktvendimit të drejtorit nr.03-178 i dt.03.01.1987, e 

cila banesë gjendet në .... Në pikën III të dispozitivit ka vendosur secila palë t’i bartë 

shpenzimet e veta procedurale. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor, ankesë ka paraqitur e paditura, për shkak 

të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontesimore, vërtetim të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale me propozimin që Gjykata 

e Apelit t’a ndryshoj Aktgjykimin e gjykatës së shkallë së parë, ashtu që t’a refuzoj në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit, apo të njejtin t’a prishë dhe çëshjen t’a kthen në rigjykim dhe 

rivendosje. 

 

Paditësi duke ju referuar ankesës së paditëses, brenda afatit ligjor, ka paraqitur përgjigje 

në ankesë, me propozim që Gjykata e Apelit t’a refuzon ankesën e të paditurës si të pa bazuar, 



 

ndërsa t’a vërtetoj aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë C1.nr.3923/92, të datës 

10.09.2018, si të ligjshëm dhe të drejtë. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës pasi që i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar 

dhe pretendimet ankimore, e pas vlerësimit të tyre, në kuptim të neneve 194 dhe 195.1, pika 

(d), lidhur me nenin 200, të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) dhe gjeti se:  

 

Ankesa e të paditurës është e bazuar.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi ka theksuar se ka qenë i punësuar te 

paraardhësi i të paditurit në ish OTHPB e Komunikacionit PTT Prishtinë në vendin e punës si 

punëtor sporteli dhe me vendim të këtij paraardhësi nr.03-5195, dt.06.07.1986 ju është ndarë 

banesa në shfrytëzim me sip. 56.56 m2 në .... Bazuar në këtë vendim të Komisionit për çështje 

banesore të kësaj oganizate, drejtori i organizatës ka marrë aktvendimin nr.03-178, dt. 

13.01.1987 për dhënien e banesës për paditësin. Vendimet në fjalë janë marrë në bazë të 

procedurave të parapara nga OTHPB në lidhje me ndarjen e banesave në procedurë të rregullt. 

Pas vendosjes së masave të dhunshme nga Serbia në Kosovë, dhe të bashkimit të kësaj 

ndërrmarrje me ndërrmarrjen e Serbisë, Organi i dhunshëm ka marrë vendimin nr.06-5046 të 

dt. 18.11.1991, për shfuqizimin e vendimit të Komisionit për ndarjen e banesave të OTHPB 

PTT Prishtinë dhe aktvendimin e drejtorit të kësaj organizate nr.03-178 më dt. 13.01.1987. 

 

Në arsyetimin e gjykatës së shkallës së parë ndër të tjera theksohet se paditësi ka 

pretenduar se nuk ka arritur të nënshkruar kontratën për shfrytëzimin e përhershëm të banesës 

më ish Bashkësinë Vetëqeverisëse të Interesit për banim në Prishtinë për shkak të rrethanave të 

ditura sepse në të ishin vendosur masat e dhunshme edhe në ndërrmarrjen e tij. Paditësi ka 

deklaruar se përkundër shfuqizimit të vendimit të OTHPB, vendimi në fjalë nuk është zbatuar 

dhe se paditësi në vazhdimësi ka qenë në posedim të banesës, ka paguar shërbimet publike, 

qiranë e banesës në BVI apo Ndërrmarrje Publike Banesore. I padituri përmes të autorizuarit të 

tij ka kontestuar bazën juridike të kërkesëpadisë por nuk ka kontestuar faktin e moslidhjes së 

kontratës për të drejtën e shfrytëzimit; nuk ka kontestuar as faktin në lidhje me ngjarjet e 

ndodhura gjatë viteve 1990-1991 kur ka ndodhur vendosja e masave të përkohshme në ish 

OTHPB PTT Prishtinë; nuk ka kontestuar as faktin që paditësi ka qenë punëtorë te kjo 

ndërrmarrje; nuk ka kontestuar faktin se paditësi është vendosur në banesë dhe ka pasur në 

posedim banesën në fjalë nga momenti kur i është ndarë banesa dhe se edhe tani është në 

posedim të banesës; nga i padituri, kontestuese ka qenë shkaku se nuk është nënshkruar 

kontrata për shfrytëzim nga BVI apo NPB, prandaj sipas të paditurit paditësi nuk ka të drejtë të 

shfrytëzimit të banesës. Gjykata e shkallës së parë pas vlerësimit dhe administrimit të provave 

në procedurë, si fakt jo kontestues ka konstatuar që paditësi J.L. ka qenë punëtorë në OTHPB, 

PTT Prishtinë, dhe me vendim të Komisionit për ndarje të banesave të OTHPB nr.03-5195 të 

dt.16.121986, dhe aktvendimin nr.03-178 të dt.13.01.1987, paditësit i është ndarë banesa në 

fjalë. Fakt tjetër jo kontestues ka konstatuar faturat me të cilat është bërë pagesa e qirasë për 

NPB nga viti 1991, faturat për pagimin e energjisë elektrike nga vtit 1991, faturat për pagimin 

e bartjes së mbeturinave të lëshuara nga Hiogjenoteknike Prishtinë, faturat e ujit, postës; 

vërtetimin e lëshuar nga Bashkësia Lokale mbi adresën e banimit; provën e lëshuar nga 



 

Komisioni Qendror për Financa i Kosovës mbi caktimin e lartësisë së kontributit; të gjitha këto 

që e bëjnë jokontestuese faktin që J.L. nga momenti i vendosjes në banesë pas vendimit për 

ndarje të banesave i njëjti në vazhdimësi ka qenë në posedim të banesës. Kontestuese nuk ishin 

as fakti i rrethanave në të cilat është shfuqizuar vendimi dhe aktvendimi për ndarjen e banesës 

për paditësit. Gjykata e shkallës së parë si kontestuese në mes të palëve ka konstatuar vetëm 

faktin e mos nënshkrimit të kontratës për shfrytëzimin e banesës me BVI të banesave. Gjykata 

e shkallës së parë ka vlerësuar se më dëshminë e dëshmitarit I.B., i cili në kohën e ndarjes së 

banesave ka pasur pozitën e Sekretarit të Postës, dhe sipas tij deri te ndarja e banesës është bërë 

sipas kritereve të aktit të përgjithshëm për ndarje të banesave. Paditësi është poentuar dhe të 

njëjtit në bazë të poentimit i është ndarë banesa. 

 

Duke vepruar sipas padisë së paditëses, gjykata e shkallës së parë ka zhvilluar 

procedurën gjyqësore, dhe ka administruar provat ndërsa pas vlerësimit të këtyre provave ka 

vendosur sikurse në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson së 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 marr me shkelje thelbësore nga neni 182 parag.2 pika n) e LPK-së, 

pasi që i njëjti është i pakuptueshëm, kontradikor me veteveten dhe arsyet e aktgjykimit, për të 

njëjtin nuk janë dhënë arsye të mjaftueshme mbi faktet vendimtare, për më tepër që edhe ato 

arsye të cilat janë cekur në arsyetim të aktgjykimit, janë në kundërshtim me dispozitivin e 

aktgjykimit dhe 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 

pastaj ka ardhur edhe deri te zbatimi i gabuar i të drejtës materiale. Ashtu siq është përpiluar 

dispozitivi i Aktgjykimit të atakuar në praktik nuk mund të zbatohet për arsye se në të njëjtin 

nuk është shënuar numri kadastral i banesës dhe nuk është shënuar numri i parcelës në të cilën 

është e ndërtuar banesa kontestuese. 

 

Në rastin konkret, duke marr për bazë pretendimet ankimore të palës së paditur, 

Gjykatës së Apelit i ka rezultuar se gjykata e shkallës së parë nuk e ka sqaruar mjaftueshëm 

bazën juridike të kërkesëpadisë së paditësit, për arsye se e drejta e shfrytëzimit mund të bartet 

nga titullari i të drejtës së pronësisë tek personi i tretë-shfrytëzuesi i saj përmes punës së 

vlefshme juridike, ndërsa në rastin konkret mungon një kontratë e tillë, e që nuk është 

kontestues as nga palët ndërgjyqëse. Duke pasur parasysh faktin se kemi të bëjmë me pronën 

shoqërore, pronë kjo specifike e cila gëzon një mbrojtje dhe pozitë specifike në të drejtën 

aktuale pozitive, gjykata e shkallës së parë është dashur që çështjen e fitimit të të drejtës së 

shfrytëzimit të përhershëm në pronën shoqërore t’a mbështet në dispozitat materiale, pra t’a 

sqarojë në tërësi dhe pa asnjë mëdyshje bazën juridike të kërkesëpadisë së paditësit, gjithmonë 

në kuptim të konstatimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike në këtë procedurë, por duke e 

zbatuar drejtë edhe të drejtën materiale. Të drejtën e dhënies në shfrytëzim të banesës 

kontestuese e ka titullari i saj përmes punës së vlefshme juridike (psh. kontrata e qirasë 

afatgjate). 

 



 

Nga gjitha arsyet e cekuara si më lartë, Gjykata e Apelit gjeti se aktgjykimi i atakuar 

është përfshirë në shkeljet e sipërcituara të cilat gjykata e shkallës së parë duhet t’i eliminojë në 

ri procedurë, në atë mënyrë që të ndërmerr veprime përmes të cilave do t’i eliminoj shkeljet e 

cekura si më lartë, por njëkohësisht duke u kujdesur edhe për çështjet e tjera nga të cilat varet 

lejueshmëria e procesit gjyqësor dhe në këtë kuptim duhet të vlerësoj të gjitha prezumimet 

procedurale që kanë të bëjnë me gjykatën, palët-përfaqësimin, objektin e kontestit dhe 

rregullsitë formale të padisë dhe të vendos për themelësinë e kërkesëpadisë së paditësit. Me 

rastin e vendosjes në lidhje me kërkesëpadinë e paditësit, gjykata e shkallës së parë, përveçse 

ka për detyrim që të vërtetoj drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike në këtë procedurë, 

ajo duhet të kujdeset për zbatimin e drejtë të së drejtës materiale. Me rastin e vendosjes në 

lidhje me kërkespadinë e paditësit pasi të vërtetohet faktin se prona kontestuese çfarë numri 

kadastral ka dhe në cilën parcelë është e ndërtuar, duhet t’a zbatoj drejtë të drejtën materiale 

përkatësisht nenet 2, 11, 27, 32, 33, 37, 38 dhe 42 të Ligjit për Marrëdhëniet Banesore 

Nr.11/83, 29/86 dhe 42/86 si dhe dispozitat e LMTHJP, sepse përmes këtyre dispozitave ligjore 

përcaktohet kushtet për shfrytëzimin e pronës shoqërore, pagesa e qirasë sipas kontratës së 

lidhur në mes të titullarit të saj dhe bartësit të të drejtës së shfrytëzimit, dhënia e banesës në 

shfrytëzim bartësit të të drejtës banesore, mënyrat e fitimit të të drejtës së pronësisë etj.  

 

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, në atë mënyrë 

që të kërkoj nga paditësi precizimin e kërkesëpadisë konform dispozitave përkatëse të LPK-së 

(nenit 99, 102 dhe 253), në mënyrë që të përcaktohet qartë objekti i kontestit ndërmjet palëve 

ndërgjyqëse, pastaj përmes provave konkrete materiale të dorëzuara nga palët ndërgjyqëse 

fillimisht të evidentojë, përkatësisht të vërtetojë faktet vendimtare dhe të nxjerrë një vendim të 

drejtë. 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, ashtu që pas 

administrimit të provave të propozuara nga palët ndërgjyqëse, të vërtetojë gjendjen faktike, 

bazën juridike të kërkesëpadisë, duke zbatuar me saktësi të drejtën materiale. 

 

Nga të cekurat më lartë e duke u mbështetur në dispozitën e neneve 194 dhe 195 

paragrafi 1 pika c), të LPK-së, Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.502/19, me datë 10.10.2022 

Kryetari i Kolegjit,  

   Ardian Ajvazi 

 

 

 

 


