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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                         Ac.nr.5047/18 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, në kolegjin e 

përbërë nga gjyqtarët Nehat Idrizi kryetar i kolegjit, Burim Shala  dhe Bujar Muzaqi  anëtarë, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit M. M., nga Shtimja, kundër të paditurës Komuna e 

Shtimes, të cilën me autorizim e përfaqëson përfaqësuesi ligjor Lulzim Muharremi, për shkak të 

vërtetimit të së drejtës së shfrytëzimit të përhershëm të së drejtës së pronësisë, duke vendosur sipas 

ankesës së paditësit e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj-Departamenti 

i Përgjithshëm, C.nr.461/13, i datës 04.09.2018, në seancën jo publike të mbajtur me datë 

16.08.2021, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHET e bazuar ankesa e paditësit M. M., nga Shtimja, PRISHET aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.461/13, i datës 04.09.2018, dhe lënda i 

kthehet të njëjtës gjykatë në rishqyrtim dhe vendosje. 

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e ankimuar C.nr.461/13, të datës 04.09.2018, me pjesën 

e parë të dispozitivit e ka refuzuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit M. M., nga Shtimja, e 

paraqitur kundër të paditurës Komuna e Shtimes me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se paditësi 

ka të drejtën e shfrytëzimit të përhershëm në NK.nr.1592-0, në vendin e quajtur “Shtime” me 

kulturës shtëpi me sipërfaqe prej 70 m2 dhe oborr me sipërfaqe prej 239 m2, me sipërfaqe të 

përgjithshme prej 309 m2, ZK Shtime dhe të detyrohet e paditura që paditësit t’ia njohë të drejtën 

e shfrytëzimit të përhershëm të pronësisë dhe ta lejojë që këtë të drejtë ta regjistrojë në regjistrin 

kadastral në Drejtorinë për Pronë Gjeodezi dhe Kadastër në Komunën e Shtimes si e bazuar. Me 

pjesën e dytë të dispozitivit ka vendosur që secila palë ti bartë shpenzimet e veta të procedurës.  

Kundër këtij aktgjykimi paditësi, në afat ligjor ka paraqitur ankesë për shkak të shkeljeve 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të 

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

e paditësit si e bazuar, ndërsa aktgjykimi i atakuar të ndryshohet ashtu që të aprovohet në tërësi si 
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e bazuar kërkesëpadia e paditësit ose aktgjykimi i atakuar të prishet dhe lënda ti kthehet gjykatës 

së shkallës së parë në rishqyrtim dhe vendosje. 

Përgjigje në ankesë ka parashtruar i përfaqësuesi ligjor i të paditurës duke i propozuar Gjykatës së 

Apelit që ankesën e paditësit ta refuzojë si të pabazuar ndërsa aktgjykimin e atakuar ta vërtetojë.  

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur me 

aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

Ankesat e paditësit është e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi M. M., nga Shtimja, me datë 12.07.2013, në gjykatën e 

shkallës së parë ka paraqitur padi për vërtetimin e të drejtës së pronësisë kundër të paditurës 

Komuna e Shtimes, të cilën e ka precizuar me parashtresën e datës 20.04.2018 dhe me të cilën ka 

kërkuar që të vërtetohet se vërtetohet se paditësi ka të drejtën e shfrytëzimit të përhershëm në 

NK.nr.1592-0, në vendin e quajtur “Shtime” me kulturës shtëpi me sipërfaqe prej 70 m2 dhe oborr 

me sipërfaqe prej 239 m2, me sipërfaqe të përgjithshme prej 309 m2, ZK Shtime dhe të detyrohet 

e paditura që paditësit t’ia njohë të drejtën e shfrytëzimit të përhershëm të pronësisë dhe ta lejojë 

që këtë të drejtë ta regjistrojë në regjistrin kadastral në Drejtorinë për Pronë Gjeodezi dhe Kadastër 

në Komunën e Shtimes. 

Gjykata e shkallës së parë, duke vepruar sipas padisë së paditësit ka caktuar shqyrtimin kryesor 

dhe pas administrimit të provave, ka marrë aktgjykimin e atakuar C.nr.461/13, i datës 04.09.2018, 

me të cilin e ka aprovuar refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur më 

decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nuk ishte kontestuese se paraardhësi i paditësit ka 

përfituar nga Komuna e Ferizajt në cilësi të emigrantit të ardhur nga ish Republika Popullore 

Socialiste e Shqipërisë duke u bazuar në Fondin për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara me seli 

në Gjenevë i cili ka qenë i dedikuar për këto raste, strehimin e tyre, por kontestuese ishte se a i 

takon paditësit e drejta e shfrytëzimit të përhershëm apo jo. Tutje ka shtuar se nga provat e 

administruara dhe atë aktvendimin Nr.03-360/54/3, të datës 10.10.1980, të lëshuar nga Komuna e 

Ferizajit si trashëgimtare e së cilës është Komuna e Shtimes, ia ka dhënë në shfrytëzim banesën në 

pronësi shoqërore dy dhomëshe tani të ndjerit H. M., paraardhësit të paditësit e cila banesë gjendet 

në Shtime, kurse në paragrafin II të këtij aktvendimi ka qenë i detyruar H. M.,  që të lidhë kontratë 

me ish BVI mbi shfrytëzimin e banesës, të cilën gjë nuk e ka provuar se e ka bërë. Andaj bazuar 

në nenin 3 të Ligjit Themelor mbi Marrëdhëniet Juridiko Pronësore, ku thuhet se pronari ka të 

drejtë që sendin e vet ta mbajë, ta shfrytëzojë dhe ta disponojë në kufijtë e caktuar me ligj, ku 

rrjedh se pronari në këtë rast Komuna e Shtimes paraardhësit të paditësit H. M., ia ka dhënë në 

shfrytëzim banesën e cila ka qenë e ndërtuar dhe që ekziston edhe më tutje në paluajtshmërinë 

kontestuese e cila ka poseduar dy dhoma dhe e ka detyruar që të lidhë kontratë me BVI rreth 

rregullimit të marrëdhënieve juridiko-civile të qiradhënies e me këtë aktvendim nuk ia ka dhënë 
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në shfrytëzim paluajtshmërinë të cilën paditësi si trashëgimtar i të ndjerit e kërkon që ti njihet e 

drejta e shfrytëzimit të përhershëm të paluajtshmërisë kontestuese.  

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

së shkallës së parë nuk është i drejtë dhe i ligjshëm pasi që aktgjykimi i atakuar është i përfshirë 

në shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) dhe 182 

paragrafi 1 e lidhur me nenin 2 të LPK-së.  

 

Aktgjykimi i atakuar është i përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK-së, pasi që dispozitivi i aktgjykimit është i 

pakuptueshëm, në kundërshtim me arsyet e aktgjykimit e po ashtu arsyet e paraqitura lidhur me 

faktet vendimtare të çështjes janë të mangëta dhe të paqarta. 

 

Dispozitivi i aktgjykimit është kontradiktor me arsyet e aktgjykimit e rrjedhimisht për faktet 

vendimtare, për të cilat nuk janë paraqitur arsyet ose arsyet e paraqitura janë të paqarta. Në këtë 

rast gjykata e shkallës së parë, përkitazi me arsyetimin e aktgjykimit është dashur ti përmbahet 

dispozitave të nenit 160 paragrafi 3 dhe 4 të LPK-së, të cilat përcaktojnë se arsyetimi i aktgjykimit 

përmban kërkesat e palëve, faktet e parashtruar dhe provat e propozuara, cilat fakte janë vërtetuar, 

pse dhe si janë vërtetuar e në qoftë se janë vërtetuar me prova, cilat prova i ka shfrytëzuar gjykata 

dhe si i ka vlerësuar ato.  

 

Përveç kësaj aktgjykimi i atakuar është i përfshirë edhe në shkelje nga neni 182 paragrafi 1, lidhur 

me nenin 160 paragrafi 4 i LPK-së, nga shkaku se gjykata ka dështuar që të tregojë në arsyetim të 

aktgjykimit kërkesat e palëve, faktet që i kanë parashtruar dhe provat që i kanë propozuar, cilat 

nga faktet e tilla i ka vërtetuar, pse dhe si i ka vërtetuar ato fakte, e po që se i ka vërtetuar me anë 

të provave, cilat prova i ka shfrytëzuar dhe si i ka vlerësuar ato. Në kontekstin e këtyre vlerësimeve, 

Gjykata e Apelit vlerëson se, gjykata e shkallës së parë do të duhej të kishte vlerësime specifike 

për mënyrën se si ka ardhur në përfundim për pabazueshmërinë e kërkesëpadisë. Po ashtu 

aktgjykimi i atakuar, sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit është i përfshirë edhe me vërtetim të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike për faktin se gjykata e shkallës së parë në arsyetim të 

aktgjykimit të atakuar, nuk ka dhënë vlerësime të arsyeshme për refuzimin e kërkesëpadisë së 

paditësit, mbi çfarë bazë është bërë një gjë e tillë, e më pastaj të vendosë në tërësi për themelësinë 

e kërkesëpadisë. 

 

Nga arsyet e lartcekura, Gjykata e Apelit gjeti se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të 

dispozitave të sipërcituara, të cilat në ri-procedurë duhet të eliminohen, në atë mënyrë që udhëzohet 

që me rastin e shqyrtimit të çështjes të vlerësojë të gjitha faktet me rëndësi vendimtare sipas 

kërkesave dhe kundërshtimeve të palëve, me prova përkatëse dhe pas administrimit dhe vlerësimit 

të tyre të vendosë në mënyrë meritore për themelësinë e kërkesëpadisë, duke nxjerrë një vendim 

të ligjshëm dhe të drejtë, i cili në pikëpamje formale dhe materiale duhet të jetë në përputhje të 

plotë me dispozitat e nenit 160 të LPK-së.  
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Nga të cekurat më lart, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194 dhe 195 paragrafi 1 pika (c) e 

LPK-së,  u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

Ac.nr.5047/18, datë 16.08.2021                                                                                                      

                                                                                 

                                                                                       Kryetari i kolegjit-gjyqtari, 

                                                                                                           Nehat Idrizi d.v                                                                                                             

 


