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PJESA E PËRGJITHSHME

HYRJE E SHKURTËR - RËNDËSIA E SHKRIMIT LIGJOR
                           

Të mësuarit e të shkruarit si jurist, është një mënyrë tjetër për të mësuar e të menduarit si jurist

                                                                                                          — Terrill Pollman

,



I. UDHËZIMET E SHKRIMIT LIGJOR



Arthur Koestler, ”Në çdo gjuhë, është 

vështirë të bësh një fjali të thotë pikërisht atë që nënkuptoni ju”.



‘ky’, ‘ajo’, ‘këto’,

megjithatë, por, pavarësisht, ndryshe 

nga, gjithsesi, qoftë edhe, për kontrast, përkundër, edhe pse, ndonëse, sidoqoftë

ndërkohë. njësoj si, ashtu si, në të njëjtën mënyrë 

përsëri, gjithashtu, njëlloj, po ashtu. ) për  shembull, si

shembull, në veçanti, veçanërisht, për të ilustruar. sepse, prandaj,  

rrjedhimisht, si rezultat, përderisa, përfundimisht.5

..ka një saktësi që dëmton 

vetveten me theksim të tepruar të hollësive... fjalia mund të jetë kaq e mbingarkuar me të gjitha 

atributet e mundshme, sa që ajo do të shembet nga pesha e saj

siç u tha e tillë njëjtë duke qenë të lartpërmendurit



këtu e tutje,

rastin në fjalë në rastin konkret domethënë

i egër mizor shokues shqetësues

.8

I. SHKRIMI LIGJOR DHE METODOLOGJIA E  PËRDORIMIT TË  FORMULËS 
IRAC



1. Çka paraqet IRAC?



stare decis

2. Identifikimi i Çështjes (Problemit)



3. Ligji: Cili është ligji (norma) që rregullon çështjen në fjalë?



4. Analiza: A aplikohet rregulli i mësipërm në faktet që lidhen me çështjen?

Si zbatohen rregullat e ligjit në faktet dhe rrethanat e 

veçanta të rastit konkret

.



5. Konkluzioni

II. ARSYETIMI LIGJOR

1. E drejta për një vendim të arsyetuar gjyqësor



. Inter alia



2. Funksioni dhe përmbajtja  arsyetimit të vendimit gjyqësor

“Making Your Case”





common law common law



Struktura e vendimit gjyqësor



a) Paragrafi hyrës

b) Përshkrimi  çështjeve



c) Përshkrimi i fakteve -



d) Analiza e çështjeve ligjore -

e) Konkluzioni -

4. Përdorimi dhe përshtatja e metodologjisë IRAC në të shkruarit ligjor në strukturën 
e vendimit gjyqësore sipas legjislacionit tonë



4.1 Struktura e vendimeve sipas legjislacionit tonë

actus reus (veprimi inkriminues)



4.2 Arsyet  e vendimit apo ratio decidendi





4.3 Analiza e duhur e  provave është thelbësore për një aktgjykim cilësor



mens rea





“Kur të dhënat, duke përfshirë edhe arsyet për aktgjykimin, zbulojnë një mungesë të vlerësimit të 

provave relevante dhe veçanërisht mospërfillje të plotë të këtyre provave, atëherë i takon  

gjykatës së rishikimi të ndërhyjë

identifikime të të akuzuarve nga dëshmitarët të cilët e 

kanë parë të dyshuarin kalimthi ose me një pamje të penguar; identifikime në errësirë dhe si 

pasojë e një ngjarjeje traumatike të përjetuar nga dëshmitari; dëshmi mospërputhëse apo të 

pasakta për tiparet fizike të të dyshuarit në kohën e ngjarjes; identifikimi i gabuar apo një 

dëshmitar i cili mohon aftësinë e tij për të identifikuar të akuzuarin dhe pastaj e identifikon; 

ekzistenca e dëshmive mospërputhëse të dëshmitarit; dhe pretendimi i vonuar i rikujtimit prej 

dëshmitarit për të dyshuarin bashkë me “mundësinë e qartë” nga rrethanat se dëshmitari u 

ndikua nga sugjerimet e të tjerëve”

4.4 Përballja me argumentet e kundërta





4.5 Redaktimi i Vendimit Gjyqësor

4.6 Roli dhe Rëndësia e Mendimit Mospajtues dhe Konkurrues



condicio sine qua non





SHKRIMI DHE ARSYETIMI I VENDIMEVE GJYQËSORE – PUNA E 
GJYKATAVE LIDHUR ME ZBATIMIN ADEKUAT  TË LPK-SË

HYRJE

PJESA E PARË 

I. ARSYETIMI LIGJOR 







II. PROCESI I TË SHKRUARIT

1. Studimi i rastit



pengesa

2. Organizimi

3. Drafti fillestar



4. Drafti përfundimtar (vendimi)



III. PARIMET E TË SHKRUARIT LIGJOR TË MIRË

1. Bëje të lehtë për lexuesin

gjykatësit kanë të paktën dy auditor-palët kundërshtare

2. Shkruaj si njeri, jo si jurist



3. Organizohu dhe skico çështjen

----
4. Përdorë tituj dhe pika referuese



Për shembull:------
Për shembull:

kërkesat e parashtruara, faktet e propozuara, provat e propozuara për 
faktet vendimtare, pretendimet procedurale

kundërshtimet e paraqitura, faktet për ti mbështetur kundërshtimet, 
provat e propozuara për vërtetimin e fakteve

5. Shkruaj paragraf të shkurtër

Paragrafi i gjatë:

Me dispozitën e nenit 67 al. 2, të LMD-ës (1978), përcaktohet së “ kërkesat nga ligji që 
kontratat të lidhet në një formë të caktuar vlen edhe për të gjitha ndryshimet dhe plotësimet   e 
më vonshme të kontratës”, mirëpo sipas dispozitës së nenit 67 al. 3 të LMD-ës, parashihet së” të 
plotfuqishme janë plotësimet e më vonshme verbale mbi pikat sekondare për të cilat në kontratë
formale nuk është thënë asgjë, në qoftë se kjo nuk është në kundërshtim me qëllimin për të cilin 
është parashikuar forma”.  Në rastin konkret përveç fakti se palët kontraktuese kanë përcaktuar 
se ndryshimet e kontratës duhet të bëhen në formë të shkruar, ky detyrim për palët rrjedhë edhe 
sipas kërkesave të ligjit. Gjykata vlerëson se nuk mund të pranohet kërkesëpadia për punët 
shtesë edhe për arsyen ato punë do të duhej të kontraktohen me aneks kontratë, 
amendamente/klauzola shtesë apo forme tjetër të ndryshimit të kontratës, por  gjithsesi me qenë 



formë e shkruar, gjë që në mes të palëve ndërgjyqësore  nuk ka ndodhur pas kontratës bazë. 
Gjykata  nuk ka mundur ta trajtojë dhe pranojë kërkesëpadinë as sipas përcaktimit që bënë 
dispozita e nenit 67 al 3 të LMD-së, pasi që kjo do të ishte në kundërshtim me qëllimin që është 
parashikuar për  formën e kontratës dhe gjithashtu në këtë rast nuk mund të flitet për ujdi mes 
palëve pasi që çështja është shtruar para gjykatës dhe kundërshtimet e palës së paditur janë të
natyrës materialo-juridike

Paragrafët e shkurtër:

Me dispozitën e nenit 67 al. 2, të LMD-ës (1978), përcaktohet se “ kërkesat nga ligji që 
kontratat të lidhet në një formë të caktuar vlen edhe për të gjitha ndryshimet dhe plotësimet   e 
më vonshme të kontratës”, mirëpo sipas dispozitës së nenit 67 al. 3 të LMD-ës, parashihet së” të 
plotfuqishme janë plotësimet e mëvonshme verbale mbi pikat sekondare për të cilat në kontratë 
formale nuk është thënë asgjë, në qoftë se kjo nuk është në kundërshtim me qëllimin për të cilin 
është parashikuar forma”. 

Në rastin konkret përveç faktit se palët kontraktuese kanë përcaktuar se ndryshimet e kontratës 
duhet të bëhen në formë të shkruar, ky detyrim për palët rrjedh edhe sipas kërkesave të ligjit. 

Gjykata vlerëson se nuk mund të pranohet kërkesëpadia për punët shtesë edhe për arsyen së ato 
punë do të duhej të kontraktohen me aneks kontratë, amendamente/klauzola shtesë apo formë 
tjetër të ndryshimit të kontratës,  por  gjithsesi me qenë formë e shkruar, gjë që në mes të palëve 
ndërgjyqësore nuk ka ndodhur pas kontratës bazë. 

Gjykata  nuk ka mundur ta trajtoj dhe pranojë kërkesëpadinë as sipas përcaktimit që bënë 
dispozita e nenit 67 al 3 të LMD-së, pasi që kjo do të ishte në kundërshtim me qëllimin që është 
parashikuar për formën e kontratës dhe gjithashtu në këtë rast nuk mund të flitet për ujdi mes 
palëve pasi që çështja është shtruar para gjykatës dhe kundërshtimet e palës së paditur janë të 
natyrës materialo-juridike

6. Shkruaj fjali të shkurtra dhe të qarta



Fjalia e gjatë:

Fjalia e shkurtër

Lidhi idetë tuaja me fraza të ndryshëm:

Për të sinjalizuar kontrastin apo për të dalluar

Për të sinjalizuar analogji apo krahasim:

Ilustruese (për të prezantuar një shembull):

Për të sjell një rezultat

Rend

Për të sinjalizuar theks apo për të shtuar

Për të sinjalizuar një lëshim

Për të vendosur një përfundim



IV. GJUHA E PËRDORUR NË TEKSTIN E SHKRUAR

stil të mirë’

fuqi

----



V. STRUKTURA DHE RAPORTET E FJALIVE



VI. STRUKTURA DHE VEÇORITË E PARAGRAFIT

1. Uniteti i paragrafit

uniteti i paragrafit rrënohet posa në të të futët çdo temë e re, ose 
pikëpamje e re



2. Segmentimi i paragrafit



3. Përcaktimi i qëllimit të paragrafit që në fillim të tij

4. Llojet e paragrafëve sipas karakterit



VII. STRUKTURA E FJALISË, KORREKTËSIA GRAMATIKORE DHE 
DREJTSHKRIMORE

Fjalitë e thjeshta

Për shembull: ----



Fjalitë e përbëra

Për shembull:



PJESA E DYTË

I. SHKRIMI DHE ARSYETIMI LIGJOR PËRMES METODËS IRAC

Identifikimi i çështjes

Identifikimi i rregullës

Analiza

Konkluzioni 



“Cilat çështje ligjore duhet të vendosen ashtu që të zgjidhet ky rast ?

“Kur i përgjigjeni pyetjes time, ju lutem limitojeni përgjigjen vetëm në çështjet relevante 
ligjore.”

• “Ju nuk duheni të diskutoni rreth çështjeve të cilat nuk janë drejtpërdrejt 
relevante për zgjidhjen e rastit.”

Pa u futur në diskutimin e rrethanave të këtij rasti , cilat janë elementet specifike ligjore 
të cilat duhet të provohen në mënyrë që të përmbushen kërkesat e çdo ligji që ju po i 
përshkruani si relevante për zgjidhjen e këtij rasti

Duke pasur parasysh çdo çështje ligjore të cilën ju e keni identifikuar, ju lutem 
shpjegoni se si faktet dhe rrethanat e këtij rasti i përmbushin kërkesat e ligjit apo ligjeve 
të cilat ju i keni cituar

Ju lutem shpjegoni se si tërësia e analizës suaj ligjore e mbështet përfundimin e juaj 
final se si ky kontest duhet të zgjidhet

A e kundërshtoni ju identifikimin nga ana e palës kundërshtare, të çështjeve ligjore 
relevante të cilat duhet të zgjidhen në këtë rast?  

• “Nëse nuk jeni i pajtimit me kundërshtarin e juaj, ju lutem përshkruani 
specifikisht bazën për mospajtimin tuaj

A nuk pajtoheni ju me identifikimin nga ana e kundërshtarit tuaj të çështjeve ligjore 
relevante, që duhen aplikuar për zgjidhjen e kësaj (këtyre) çështjeve(s) specifike ligjore ? 

• “Nëse ju nuk pajtoheni me kundërshtarin tuaj, ju lutem specifikoni bazën për 
mospajtimin tuaj



A nuk pajtoheni ju me përshkrimin nga ana e kundërshtarit të elementeve të cilat duhet 
të përmbushen në mënyrë që të ketë pajtueshmëri me çdo dispozitë relevante ligjore? 

• “Nëse ju nuk pajtoheni me kundërshtarin tuaj, ju lutem specifikoni bazën e 
kundërshtimit tuaj

A nuk pajtoheni ju me analizën e kundërshtarit tuaj se si faktet dhe rrethanat e këtij rasti 
aplikohen ndaj ligjit të aplikueshëm ?

• Nëse nuk pajtoheni me palën kundërshtare, ju lutem përshkruani në mënyrë 
specifike bazën e mospajtimit tuaj

•
A nuk pajtoheni ju me përfundimin(et) e kundërshtarit tuaj, se si ky rast duhet të 

zgjidhet?
• Nëse nuk pajtoheni me kundërshtarin tuaj, ju lutem përshkruani në mënyrë 

specifike bazën e mospajtimit tuaj



Identifikimi i çështjes

• Shembull:
Çështja në këtë rast është nëse shteti e ka të ndaluar 

me kushtetutë të bëjë shpronësimin e pronës, nëse shpronësimi nuk është i 
autorizuar nga ligji, nëse nuk është i nevojshëm ose i përshtatshëm për arritjen  e 
qëllimit publik dhe nëse nuk pasohet me sigurimin e kompensimit të 
menjëhershëm dhe adekuat për personin ose personat pronat e të cilëve 
shpronësohe

Identifikimi i rregullës

• Shembull:

“[as] njëri nuk do të privohet në mënyrë arbitrare nga 
prona. Republika e Kosovës ose autoriteti publik i Republikës së Kosovës mund të 
bëjë eksproprijimin e pronës nëse ky eksproprijim është i autorizuar me ligj, është 
i nevojshëm ose i përshtatshëm për arritjen e qëllimit publik ose përkrahjen e 
interesit publik, dhe  pasohet me sigurimin e kompensimit të menjëhershëm  dhe 
adekuat për personin ose personat prona e të cilëve eksproprijohet

procedurë për një rast ku 
elementet e çështjes mbështeten në rrethana esencialisht të njëjta dhe për 
të cilin rast çështja ka kaluar në tri instanca gjyqësore

Analiza 



• Shembull:

•

organ publik i autorizuar nga ligji

interesit publik
kompensimi  adekuat

organ publik i autorizuar nga ligji interes publik
kompensimi adekuat

interes publik

kanë kaluar të gjitha instancat gjyqësore nëse rrethanat 
faktike janë esencialisht të njëjta

Përfundimi

• Shembull



•

kompensimi adekuat

•



•



Sfidat analitike



Sfidat analitike

Sfidat analitike

Sfidat analitike



•

Sfidat analitike

Sfidat analitike



Sfidat analitike

•

•

Sfidat analitike

•

•

•

Zgjidhja

•



-----
Titulli

Qëndrimi Procedural

Faktet

Shqyrtimi



• Shembull

Çështja Nr. 1

Shembulli i Çështjes 



• Shembulli i Rregullës 1
Gjykata gjatë gjithë procedimit të çështjes kujdeset sipas detyrës zyrtare se a mos 
është gjë e gjykuar çështja e ngritur me padi dhe nëse konstaton se procedura është 
iniciuar për kërkesën për të cilën ekziston vendimi i formës së prerë, padia duhet të 
hedhet poshtë si e palejueshme.

• Shembulli i Rregullës 2:

• Shembulli i Rregullës 3

• Shembulli i Rregullës 4

• Shembulli i Rregullës 5

• Shembulli i Rregullës 6



Analiza

• Shembulli 1

Gjykata gjatë gjithë procedimit të 
çështjes kujdeset sipas detyrës zyrtare se a mos është gjë e gjykuar çështja e ngritur me padi 
dhe nëse konstaton se procedura është iniciuar për kërkesën për të cilën ekziston vendimi i 
formës së prerë, padia duhet të hedhet poshtë si e palejueshme



• Shembulli 2

Gjykata gjatë gjithë procedimit të 
çështjes kujdeset sipas detyrës zyrtare se a mos është gjë e gjykuar çështja e ngritur me padi 
dhe nëse konstaton se procedura është iniciuar për kërkesën për të cilën ekziston vendimi i 
formës së prerë, padia duhet të hedhet poshtë si e palejueshme



Përfundimi

• Shembulli 1

• Shembulli 2 (Opsioni 1)

• Shembulli 2 (Opsioni 2)

II. ANALIZË PËR MUNDËSINË E  ZBATIMIT TË METODOLOGJISË “IRAC” 
NË HARTIMIN E AKTGJYKIMIT NË LËNDËT CIVILE









PJESA E TRETË

I. E DREJTA PËR NJË PROCES TË RREGULLT GJYQËSOR, PARAKUSHT PËR NJË 
VENDIM TË DREJTË DHE TË LIGJSHËM

Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe të Lirive Themelore të Njeriut “Gjithkush 
ka të drejtën që çështja e tij të shqyrtohet me drejtësi, publikisht dhe brenda një afati të 
arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar ligjërisht”

Pushteti 
gjyqësor është unik, i pavarur, apolitik e i paanshme dhe siguron qasje të barabartë në gjykata

----
--





------

-------



jykatat trajtojnë të 
gjithë personat në mënyrë të barabartë, askush nuk mund të diskriminohet në bazë të racës, 
ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, 
lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes 
aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal

24.Shkurt 1993, 
par.30)



Gjyqtari gjatë 
ushtrimit të funksionit të tij i trajton të gjitha palët në procedurë në mënyrë të barabartë pa 
favorizime, anime dhe paragjykime. Gjatë gjithë kohës gjyqtari duhet të jetë dhe duhet të duket i 
paanshëm. Paanshmëria ka të bëjë jo vetëm me vendimin, por edhe në procedurën e marrjes së 
vendimit Gjyqtari do të kërkojë përjashtimin 
e tij nëse te publiku mund të krijojë përshtypjen, ose kur e vlerëson vetë, se nuk është në gjendje 
të vendosë në lidhje me lëndën në mënyrë të paanshme”. 

ëse nuk kërkon që të përjashtohet nga lëndët në të cilat ekzistojnë arsyet që 
vënë në dyshim mundësinë e vendimeve të njëanshme gjyqësore që nënkuptojnë lidhjet familjare, 
miqësore, afariste, sociale dhe lidhjet tjera me palët dhe përfaqësuesit e tyre

.

Gjyqtari nuk mund ta procedojë çështjen juridike:

a) nëse është vetë palë, përfaqësues ligjor apo me prokurë i palës, apo nëse me 
palën është bashkëkreditor apo bashkëdebitor ose i obliguar për regresim, apo 
nëse në të njëjtën çështje është dëgjuar si dëshmitar ose si ekspert;

b) nëse pala ose përfaqësuesi ligjor apo me prokurë i saj është kushëri gjaku në 
vijën vertikale deri në cilëndo shkallë, kurse në vijën horizontale deri në 
shkallë të katërt, apo nëse është bashkëshort, apo gjini e krushqisë deri në 
shkallë të dytë, pavarësisht nëse martesa ka pushuar ose jo;

c) nëse është kujdestar, adoptues ose i adoptuar i palës, i përfaqësuesit të saj 
ligjor ose me prokurë;



d) nëse në të njëjtën çështje ka marrë pjesë në dhënien e vendimit të gjykatës më 
të ulët, ose të organit tjetër, ose në procedurën e ndërmjetësimit;

e) në qoftë se ka vepruar në çështjen në të cilën është bërë ujdia gjyqësore, e me 
padinë e ngritur kërkohet anulimi i ujdisë së këtillë;

f) nëse është aksionar apo anëtar i shoqërisë tregtare që është palë në 
procedurën e iniciuar me padi;

g) Nëse ekzistojnë rrethana të tjera që e vejnë në dyshim paanësinë e tij.

ë procedurën e përsëritur në gjykatën e 
shkallë së parë nuk mund të veproj gjyqtari që ka dhënë vendimin në procedurën e mëparshme

Rast praktik i një situate të tillë: Në qoftë se në gjykatën e shkallës së parë gjyqtari “ X”, e ka 
shqyrtuar dhe e ka vendosur në mënyrë meritore një çështje juridike kontestuese me palën 
paditëse subjektin “AA” dhe të paditur subjektin “BB”, nën supozimin se vendimi ka marrë 
formën e prerë dhe ndaj të njëjtit gjykata e shkallës së dytë e ka lejuar përsëritjen e procedurës 
sipas kërkesës së njërës prej palëve ndërgjyqësore, atëherë në rishqyrtim  në shkallë të parë këtë 
çështje nuk mund ta vendosë gjyqtari” “X (që ka vendosë më herët). 



Nga praktika gjyqësore: Për rrethanat që njihen si rrethana për rekuizim të gjyqtarit, në 
praktikën gjyqësore ka një standard sipas të cilit në  mënyrë parimore dihet se kur do të 
përjashtohet një gjyqtar nga gjykimi dhe kur nuk do të përjashtohet. Në këtë kuptim gjyqtarët 
asnjëherë nuk guxojnë ta përdorin mundësinë e përjashtimit të gjyqtarit nga gjykimi me qëllim 
që tu shmangën dosjeve komplekse, por mundësia e përjashtimit të gjyqtarit  gjithmonë duhet të 
vije në shprehje në rastet kur ekzistojnë arsye të vërteta që e sjellin në dyshim paanësinë dhe 
objektivitetin e gjykatës.

Si rrethana  të cilat mund të vlerësohen si të mjaftueshme për rekuizimin e gjyqtarit nga një 
proces, mund të jenë:



,

e drejta për akces ne gjykate nuk është një e drejte absolute
Golder kundër Mbretërisë se Bashkuar 

qe mund te ndryshoje ne kohe dhe vendndodhje sipas nevojave dhe burimeve te 
komunitetit dhe te individëve

Airey kundër Irlandës ndihma ligjore 
Neni 6 (1) ndonjëherë mund te 

detyroje Shtetin qe te parashikoje asistence për një avokat kur një asistence e tille del se është e 
domosdoshme për akces efektiv ne gjykate ose sepse përfaqësimi ligjor behet i detyrueshëm duke 
qene se zbatohet kështu nga legjislacionet kombëtare te disa Shteteve Kontraktuese për lloje te 
ndryshme ndergjygjesie, ose për shkak te arsyes se kompleksitetit te procedurës apo te çështjes. 

imunitet 



Siç kemi theksuar edhe më lartë edhe Kushtetuta me dispozitën e nenit 54 përcakton së: 
“Çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes gjyqësore  në rast të shkeljes ose mohimit të ndonjë të 
drejte të garantuar më këtë Kushtetutë ose me ligj, si dhe të drejtën në mjete efektive ligjore nëse 
konstatohet se një e drejtë e tillë është shkelur

“Gjykata nuk mund të refuzoj shqyrtimin dhe 
vendosjen mbi kërkesat që janë në kompetencën e saj”

Gjithkush ka të drejtën që çështja e tij të 
shqyrtohet me drejtësi, publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur 
dhe e paanshme e krijuar ligjërisht, e cila vendosë qoftë për kundërshtimet mbi të drejtat dhe 
detyrimet e tij me karakter civil



.

,

Gjykata menjëherë pasi ti arrijë padia i fillon përgatitjet për 
shqyrtim kryesor të çështjes Përgatitjet e tilla përfshijnë 
ekzaminimin paraprak të padisë, dërgimin e padisë palës së paditur për përgjigje të 
domosdoshme, mbajtjen e seancës përgatitore dhe caktimin e seancës për shqyrtim kryesor të 
çështjes

Gjykata, padinë, me shkresat e 
bashkangjitura, ia dërgon të paditurit për përgjigje brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh 
nga dita kur është paraqitur në gjykatë padia e rregullt dhe e plotë



I padituri, pasi t’i 
dorëzohet padia, me shkresat e bashkangjitura eventualisht, ka për detyrë, që brenda afatit prej 
pesëmbëdhjetë (15) ditësh, të përgjigjet me shkrim në padi

Seanca përgatitore mbahet, si rregull, më së voni brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh nga 
dita në të cilën gjykatës i ka arritur përgjigja në padi e të paditurit

Seanca kryesore do të mbahet, si rregull, më së voni 
brenda afatit prej tridhjetë (30) ditor nga dita në të cilën është mbyllur seanca përgatitore

“në afat të arsyeshëm”

Seanca përgatitore është e 
detyrueshme, përveçse në rastet në të cilat gjykata, pasi t’i ketë arritur përgjigja në padi, 
konstaton se ndërmjet palëve nuk ka fakte kontestuese (neni 403 i këtij ligji) apo kur, nga shkaku 
i pandërlikueshmërisë së kontestit, vjen në përfundim se nuk ka nevojë të konvokohet seanca 
përgatitore

Gjykata mund të vendosë që 
seanca për shqyrtim kryesor të çështjes të mbahet menjëherë pas asaj përgatitore



Po që se gjykata çmon se shqyrtimi kryesor do të 
zgjatë më tepër se një ditë, seanca do të konvokohet për aq ditë me radhë sa është e 
domosdoshme që shqyrtimi të bëhet në vazhdimësi

Seanca kryesore dëgjimore nuk mund të shtyhet më shumë se tridhjetë (30) ditë, 
përveç rasteve të përcaktuara me ligj

Gjatë procedimit të mëtejmë në seancën përgatitore 
bisedohet për propozimet e palëve dhe për faktet mbi të cilat mbështesin propozimet e tyre

Varësisht nga rezultati i shqyrtimit 
në seancën përgatitore gjykata do të vendosë se çka do të jetë objekt shqyrtimi dhe cilat prova do 
të merren, në seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes

Palët gjatë zhvillimit 
të shqyrtimit kryesor mund të paraqesin fakte të reja, dhe të propozojnë prova të reja, vetëm po 
që se e bëjnë të besueshme rrethanën se pa fajin e tyre nuk kanë mundur t’i paraqesin, 
respektivisht propozojnë në seancën përgatitore



Pasi të përfundojnë të gjitha fazat e shqyrtimit kryesor dhe pasi të jetë i gatshëm për zgjidhje 
kontesti, gjykata e shpallë të mbyllur shqyrtimin kryesor

Gjykata e jep aktgjykimin më së voni brenda afatit prej 
pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e përfundimit të shqyrtimit kryesor. Koha në të cilën jepet 
aktgjykimi quhet dita në të cilën ai hartohet me shkrim



drejta për një gjykim te drejte përfshin te drejtën për një aktgjykim te arsyetuar. GJEDNJ-ja
konsideron se, derisa autoritetet gëzojnë liri te konsiderueshme ne zgjedhjen e mjeteve te 
përshtatshme për te siguruar se sistemet e tyre gjyqësore janë ne përputhje me kërkesat e nenit 
6(1) te Konventës, gjykatat e tyre duhet "t'i tregojnë me qartësi te mjaftueshme bazat mbi te cilat 
e kishin bazuar vendimin e tyre". (Shih, Hadjianastassiou vs. Greqise, Aktgjykimi i GJEDNJ-se i 
16 dhjetorit 1992, paragrafi 33)· 
Ne një aktgjykim te kohës se fundit, GJEDNJ përsëriti se "aktgjykimet e gjykatave dhe te 
tribunaleve duhet t'i theksojnë ne mënyrë adekuate arsyet ne te cilat ata Bazohen". (Shih, 
Tatishvili vs. Rusise, Aktgjykimi i GJEDNJ-se i 22 shkurtit 2007, paragrafi 58).  Neni 31 i 
Kushtetutës dhe neni 6 i Konventës i obligojnë gjykatat te japin arsye për aktgjykimet e tyre. 
Sidoqoftë, kjo nuk nënkupton te kërkuarit e përgjigjes se detajuar ne çdo argument apo pyetje 
(Shih, Van de Hurk vs. Holandes, 19 prill 1994, paragrafi 61). Masa deri ne te cilën aplikohet 
obligimi për te dhënë arsye mund te ndryshoje varësisht nga natyra e vendimit. Megjithatë, nëse 
parashtresa është me rendësi thelbësorë për rezultatin e rastit, pasi qe është prone ne një rast te 
rrënimit, atë here gjykata duhet te merret ne mënyrë te veçante me te ne aktgjykimin e saj. 

Veç; kësaj, e drejta e marrjes se vendimit gjyqësor ne harmoni me ligj, përfshin obligimin e 
gjykatave te ofrojnë arsye për aktvendimet e tyre me baza te arsyetuara  ne nivel procedural dhe 
material. Sigurimi i arsyeve kërkon shpjegime me arsye bindëse dhe te ndërtuara mire për 
vendimin e marre ne çdo rast individual, i cili duhet te përfshijë qe te dyja: kriteret ligjore dhe 
elementet faktike ne mbështetje te vendimit”. 

II. PARIMET THEMELORE TË PROCEDURËS KONTETSIMORE DHE 
RELACIONI I TYRE ME TË DREJTËN PËR NJË PROCES TË RREGULLT 
GJYQËSOR SIPAS NENIT 6 TË KONVENTËS

Çdo 
kujt i garantohet mbrojtje e barabartë e të drejtave në procedurë para gjykatave, organeve të 
tjera shtetërore dhe bartësve të kompetencave publike

Çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes 
gjyqësore  në rast të shkeljes ose mohimit të ndonjë të drejte të garantuar më këtë Kushtetutë ose 
me ligj, si dhe të drejtën në mjete efektive ligjore nëse konstatohet se një e drejtë e tillë është 
shkelur



“të drejtave dhe 
detyrimeve me karakter civil”.

“të drejtave dhe detyrimeve”

“Delcourt kundër Belgjikës” “Në shoqëritë demokratike, në 
kuptimin e Konventës, e drejta për një proces të rregullt gjyqësor zë një vend kaq të rëndësishëm, 
sa që, çfarëdo interpretimi i ngushtë i nenit 6 paragrafi 1, nuk do ti përgjigjet as  qëllimit dhe as 
karakterit të këtij neni” “Sunday Times (nr.1) kundër Britanisë së Madhe”

Me ligjin për procedurën kontestimore 
caktohen rregullat procedurale në bazë të të cilave gjykata i shqyrton dhe i zgjidhë kontestet nga 
marrëdhëniet juridiko-civile të personave fizik dhe juridik, po që se me ligj të posaçëm nuk është 
përcaktuar ndryshe



“Pushteti gjyqësor në Republikën e Kosovës ushtrohet nga gjykata”
“Pushteti gjyqësor është unik, i drejtë, apolitik e i paanshëm dhe siguron qasje të 

barabartë në gjykata”, ”Gjykatat gjykojnë në bazë të 
Kushtetutës dhe ligjit”.

“ 
Kushtetuta është akti më i lartë juridik në Republikën e Kosovës, Ligjet dhe aktet tjera juridike 
duhet të jenë në pajtim më këtë Kushtetutë”.



“nemo iudex sine actore”.

dispozita e nenit 261 paragrafi 1, i LPK-së
dispozita e nenit 149 paragrafi 1, i LPK-së

dispozita nga neni 412-419 të LPK-së

Gjykata do t’i jep mundësi 
secilës palë që të deklarohet rreth kërkesave dhe thënieve të palës kundërshtare

Vetëm në rastet e përcaktuara me këtë ligj gjykata ka të drejtë që të vendosë mbi kërkesën, për 
të cilën palës kundërshtare nuk i është dhënë mundësia që të deklarohet



nëse ka ekzistuar një 
dëgjim publik në instancën e parë, mungesa e ‘dëgjimit publik’ në instancën e dytë ose të tretë 
mund të arsyetohet me paraqitjen speciale të procedurave për çështjen në fjalë. Kështu, 
procedurat për lënie të ankesës apo procedurave që përfshijnë vetëm çështje të ligjit, si 
kundërshtim i çështjes së faktit, mund të jenë në pajtim me kërkesat e nenit 6, madje edhe nëse 
ankuesit nuk i është dhen një mundësi që të dëgjohet personalisht nga gjykata e apelit apo 
kasa

Nga praktika gjyqësore: Sipas dispozitës së nenit 182 paragrafi 2, i LPK-së, përcaktohet se:
“Shkelja thelbësore e dispozitave të procedurës kontestimore ekziston gjithmonë: pika i) nëse 
ndonjërës nga palët me veprimin e paligjshëm, e sidomos me mosdhënien e mundësisë për 
shqyrtimin e çështjes në gjykatë”.
Me dispozitën e nenit 197 të LPK-së, përcaktohet se: “Gjykata e shkallës së dytë në seancën e 
kolegjit, apo në bazë të shqyrtimit të çështjes, me aktvendim e prishë aktgjykimin e shkallës së 
parë dhe çështjen ia kthen për rigjykim të njëjtës gjykatë të shkallës së parë, nëse konstaton se 
ekziston njëri ndër këto shkaqe të përmendura në ankesë: pika) Nëse ndonjërës nga palët me 
veprim të kundërligjshëm, e sidomos për shkak të mos thirrjes në mënyrë të rregullt, nuk i është
dhënë mundësia që të marrë pjesë në shqyrtimin e çështjes, kurse veprimi i tillë ka pasur ndikim 
në dhënien e vendimit të ligjshëm dhe të drejtë”.
Nga dispozitat e cituara shihet vlera e parimit të kontradiktorialitetit në procedurën 
kontestimore, prandaj me të drejtë gjykata e shkallës së dytë mbanë qëndrim rigoroz gjatë 
ekzaminimit të vendimeve të gjykatës së shkallë së parë, përkitazi me zbatimin e këtij  parimi

prania e palëve në procedurë cilivile është karakteristikë e rëndësishme  e 
garancive të parashikuara në nenin 6 të Konventës. Në lidhje me çështjet civile, gjykata ka 
vendosur se kjo është veçanërisht e rëndësishme kur probleme të natyrës faktike ose personale 
janë në lojë



Nga praktika gjyqësore: Parimi i publicitetit paraqet njërin ndër parimet me fundamentale në 
procedurë, zbatimi i të cilit shikohet zyrtarisht nga gjykata e shkallës së dytë me rastin e 
vendosjes sipas ankesave të palëve kundër vendimit të gjykatës së shkallës së parë.
Detyrimi që gjykata e shkallës së dytë zyrtarisht të shikojë nëse është cenuar parimi i publicitetit 
përcaktohet me dispozitën e nenit 194 të LPK-së.
Rëndësia praktike e këtij parimi qëndron në atë se përmes publicitetit nxitet besimi i opinionit në 
gjykata e rrjedhimisht publiku shërben në njëfarë mënyre si monitorues i pavarësisë, paanësisë, 
objektivitetit dhe ligjshmërisë, përkitazi me vendosjen nga ana e gjykatës.



Palët kanë për detyrë të 
paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë me të cilat 
konstatohen faktet e tilla

Palët ndërgjyqëse kanë për detyrë të provojnë faktet mbi të cilat i bazojnë kërkesat dhe 
pretendimet e tyre



Se cilat fakte do t’i konsiderojë 
të provuara e cilat jo, vendosë vetë gjykata në bazë të çmuarjes me ndërgjegje e të kujdesshme të 
provave, por edhe në bazë të rezultatit të gjithë procedimit

Gjykata me ndërgjegje dhe me kujdes e çmon çdo provë veç e veç dhe të gjitha provat së 
bashku





Shembuj tjerë:



III. DISA ÇËSHTJE ME RËNDËSI PËR PROCESIN E RREGULLT GJYQËSOR 
E RRJEDHIMISHT EDHE PËR VENDIMIN GJYQËSOR 



Çka duhet të bëjë gjyqtar/i/ja  sapo të pranojë një  padi për shqyrtim?

Gjykata menjëherë pasi ti 
arrijë padia i fillon përgatitjet për shqyrtim kryesor të çështjes

Përgatitjet e tilla përfshijnë ekzaminimin paraprak të padisë, dërgimin e 
padisë palës së paditur për përgjigje të domosdoshme, mbajtjen e seancës përgatitore  dhe 
caktimin e seancës për shqyrtim kryesor të çështjes

Çfarë vlerësimesh bën gjykata në një çështje juridike kontestimore?

Çka nënkuptohet me prezumimet procedurale?

Si klasifikohen prezumimet procedurale?



Prezumimet procedurale lidhur me gjykatën.

Përbërja e rregullt e gjykatës (kompetenca funksionale)

Përbërja e gjykatës në shkallë të parë:

Përbërja e gjykatës në shkallë të dytë:



Përbërja e gjykatës në shkallë të tretë:

Prezumimet procedurale lidhur me palët

Prezumimet procedurale lidhur me objektin e kontestit

Vështrim i përgjithshëm: LPK-ja, me dispozitat e nenit 391, ka përcaktuar se: “ Pas shqyrtimit 
paraprak të padisë gjykata me aktvendim e hedhë poshtë padinë si të palejuar po që se konstaton 
se: pika- c) për çështjen e ngritur me padi ekziston gjyqëvarësia (litispendenca),pika- d) çështja 
është e gjë e gjykuar (res judicata), pika- e) për objektin  e kontestit është lidhur ujdia gjyqësore, 
se paditësi  në gjykatë ka heq dorë nga kërkesëpadia, se nuk ekziston interesi juridik i paditësit 
për padi vërtetimi”. Nga dispozita e cituar rrjedhë se në çdo rast kur konstatohet se ekziston 
gjyqëvarësia e dyfishtë, ekziston vendimi i formës së prerë, ekziston ujdia gjyqësore e palëve, 
paditësi ka heqë dorë nga kërkesëpadia dhe se nuk ekziston interesi juridik i paditësit për padi 
vërtetimi, padia duhet të hedhet si e palejuar.
Nga praktika. 
Dispozita e sipërcituar përcakton se vlerësimi i kushteve nga të cilat varet lejueshmëria e 
procesit gjyqësorë e në mënyrë specifike i kushteve që lidhen me objektin e kontestit bëhen në 
fazën e shqyrtimit paraprak të padisë. Duhet theksuar se prezumimet procedurale që i referohen 
objektit të kontestit gjykata praktikisht ka mundësi ti vlerësojë vetëm pas pranimit të përgjigjes 
në padi, apo në seancën përgatitore kur paraprakisht të paditurit nuk i është dërguar padia për 
përgjigje, sepse nga leximi i padisë përkatësisht referati apo thëniet në padia gjykata nuk mund 



të konstatoj pothuajse asnjërin nga prezumimet e procedurale që i referohen objektit të kontestit 
përveç paditshmërisë së të drejtës subjektive dhe interesit për mbrojtje juridike.
Rëndom është i padituri ai që e vë gjykatën në dijeni për ndonjërën nga pengesat e mundshme 
procedurale për shkak të t ‘cilave nuk mund të zhvillohet procesi gjyqësor, e që në këtë rast kanë 
të bëjnë me objektin e kontestit. 

Prezumimet procedurale lidhur me padinë

Si e vlerëson gjykata rregullsinë formale të padisë?



Kur një parashtresë nuk është e kuptueshme dhe e plotë, siç kërkohet në 
paragrafin 2 të nenit 99, gjykata do ta kërkojë nga dërguesi që ta korrigjojë ose ta plotësojë. Në 
një rrethanë të tillë, gjykata e udhëzon palën për kryerjen e korrigjimeve dhe plotësimeve duke i 
caktuar një afat prej tre (tre) ditësh për korrigjimin dhe për plotësimin e parashtresës”.

:“Nëse gjykata konstaton se padia është e 
pakuptueshme apo jo e plotë, apo se ekzistojnë mungesa që kanë të bëjnë me zotësinë e paditësit 
apo të paditurit që të bëhet palë ndërgjyqëse, apo me përfaqësimin ligjor të tyre, apo mungesa që 
i përkasin autorizimit të përfaqësuesit që ta iniciojë procedurën kontestimore, kur autorizimi i 
tillë kërkohet me ligj, gjykata me qëllim të heqjes së mungesave të tilla i ndërmerrë masat e 
nevojshme të përcaktuara me këtë ligj (neni 79 dhe 102 i këtij ligji)”.

Parashtresa do të konsiderohet e 
tërhequr nëse nuk i kthehet gjykatës brenda afatit të caktuar në par. 1 të këtij neni, e nëse i 
kthehet pa u korrigjuar, gjegjësisht pa u plotësuar, e njëjta do të hidhet poshtë

Për cilat të meta formale padia kthehet në plotësim/korrigjim?



“petitiumi”



Disa nga prapësimet procedurale që mund të ngritën nga i padituri



Debitori mund ta kompensoi kërkesën që ka 
ndaj kreditorit me atë që kërkon ky prej tij në qoftë se të dy kërkesat kanë si objekt të hollat ose 
sendet tjera të zëvendësueshme të të njëjtit lloj ose të së njëjtë cilësi dhe në qoftë së të dyja kanë 
arritur për pagesë

Seanca përgatitore fillon me 
shtjellimin e padisë në mënyre koncize nga paditësi, e pastaj i padituri në të njëjtën mënyrë e 
parashtron përgjigjen në padi ur
është e nevojshme gjykata do të kërkojë nga palët sqarime lidhur me thëniet apo propozimet e 
tyre





P.sh., pretendimi se kërkesëpadia nuk hynë në 
kompetencë gjyqësore, çështja e ngritur me padi është e gjykuar; ekzistimi i gjyqëvarësisë 
(litispedenca) etj.



Rast praktik i veprimit të gjykatës në këtë fazë të procedurës: p.sh., në padinë e paditësit për 
vërtetim pronësie i padituri bënë përgjigje në padi dhe merr pjesë në seancën përgatitore, 
mirëpo nuk e paraqet kundërshtimin lidhur me çështjen e gjykuar, pas hapjes së seancës së 
shqyrtimit kryesor e kundërshton padinë dhe kërkon nga gjykata që ta hedhë poshtë padinë si të 
palejuar pasi që në këtë fazë të procedurës ka siguruar provë se kjo gjykatë për të njëjtën çështje 
ka vendosur dhe se tashmë është çështje e gjykuar.  











PJESA E KATËRT

I. INTERPRETIMI SI KOMPONENTË E RËNDËSISHME PËR SHKRIMIN DHE 
ARSYETIMIN LIGJOR







“fëmijë”, “lëndim trupor”, “posedim” , “ndërtesë”

“posedim”

“posedimin” “pronësinë”
“posedimit”

“pronësisë”

“edhe”, 
“apo”, “ose”.

Interpretimi subjektiv



Interpretimi objektiv

Interpretimi i lidhur

Interpretimi i lirë



Interpretimi ekstenziv-

“send”

“që zotërohen”

“të caktuar”

Interpretimi restriktiv

“çdo kush ka të drejtë dhe detyrim, 
të kryej shërbimin ushtarak”

Interpretimi statik



“ndalon vërtetimin e atësisë”
“lejohet vërtetimi i atësisë”

“ndalohet pengimi i shfrytëzimit të 
pronës” “aq më shumë ndalohet uzurpimi i 
pronës së paluajtshëm”.

“ lejohet ndërtimi i një godine të lartë”





“pse-n”

“vjetra”.



“ i tejkaluar”,

“prindërve u lejohet mohimi i atësisë sipas ligjit”,



“fryma”

II. PËRFUNDIMI I PROCEDURËS ME VENDIM TË GJYKATËS





Pjesa Hyrëse

Dispozitivi

Pjesa e arsyetimit



Udhëzimi mbi të drejtën në ankesë

Nënshkrimi





Aktgjykimi është i përfshirë edhe në shkelje nga neni 182 paragrafi 1 e lidhur me nenin 102 
paragrafi 1,  99 paragrafi 2 dhe 253 paragrafi 1, pika (a) të LPK-së, sepse në çdo rast kur 
gjykata konstaton se një parashtresë nuk është e plotë përkatësisht nuk i përmban të dhënat e 
kërkuara siç përcaktohet me dispozitën e nenit 99 paragrafi 2, i LPK-së, të njëjtën duhet të kthejë 
në plotësim. Në çdo rast elementet përbërëse të  parashtresës sipas nenit 99 paragrafi 2, janë 
objekt i kontestit dhe përmbajtja e deklaratës, të cilat elemente për padinë si parashtresë janë 
ekuivalent me kërkesën e caktuar në pikëpamje të çështjes kryesore dhe kërkesave aksesore, për 
të cilat elemente nëse mungojnë padia duhet të kthehet në plotësim. Pra në këtë rast kur para 
gjykatës së shkallës së parë është paraqitur padia pa e specifikuar me saktësi kërkesën, gjykata 
është dashtë ta kërkojë plotësimin



Arsyetimi i aktgjykimit përmban: 
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

Gjykata posaçërisht tregon se cilat dispozita të së drejtës materiale i ka zbatuar 
me rastin e vendosjes mbi kërkesat e palëve. Kur është nevoja gjykata deklarohet edhe lidhur me 
qëndrimet e palëve për bazën juridike të kontestit, si dhe për propozimet dhe prapësimet e tyre, 
për të cilat gjykata nuk ka bërë arsyetime të vendimeve që i ka dhënë më herët gjatë procesit 
gjyqësor



Praktika gjyqësore konsideron:

Gjykata Supreme e Kosovës, në vendimin e saj Rev. Nr.15/2015, të datës 11.05.2015, 
thekson së:

Gjykata Supreme e Kosovës tani për tani nuk mund ta pranoj qëndrimin juridike të gjykatave të 
instancës me të ultë, si të drejtë dhe të ligjshëm nga së sipas vlerësimit të saj aktgjykimi i goditur 
dhe ai i gjykatës së shkallë së parë janë marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 
kontestimore të parashikuar nga neni 182.2 pika n) të LPK-së, dhe për shkak të zbatimit të 
gabuar të së drejtës materiale, nuk është vërtetuar gjendja faktike, ndërsa aktgjykimi i gjykatës 
së shkallë së dytë është marrë me shkelje thelbësore të parashikuara më nenin 182.1, lidhur me 
nenin 194 të LPK-së, për të cilin shkak të dy aktgjykimi e përmendur u dashtë të prishën.
Shkelej thelbësore e dispozitave të procedurë kontetsimor qëndron në faktin së gjykata e shkallës 
së parë në arsyetimin e aktgjykimit ka paraqitur kronologjinë e provave të administruara dhe 
faktet me të cilat i ka vërtetuar ato, por nuk ka dhen vlerësimin se cilat fakte vendimtare janë 
vërtetuar dhe në çka e bazon vlerësimin e saj, kur lidhur me faktet vendimtare ka kundërthënie 
mes asaj që thuhet në arsyetimin e aktgjykimit dhe përmbajtjes së provës me shkrim, në të cilën 
mbështet aktgjykimi si dhe mes provave të administruara.......”.

Gjykata e Apelit e Kosovës, me vendimin  AC.nr.3732/13, të datës 16.12.2016, thekson së:

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 nuk janë paraqitur arsyeje 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. 

Nga arsyet e aktgjykimit nuk mund të kuptohet se mbi bazën e të cilave prova dhe cilave fakte 
gjykata ka arritur në përfundimin se paditësi është ngarkuar me borxh sipas faturave pa 
harxhuar energji elektrike. Gjykata e shkallës së parë është mjaftuar me një përshkrim 
përmbledhës duke specifikuar se cilat prova ka administruar por pa dhënë arsyeje se cilat fakte i 
ka provuar me provat e tilla dhe si pastaj gjendjen faktike të konstatuar e ka kualifikuar në 
raport me të drejtën materiale. Referencën në dispozitën e nenit 378 të LMD-së, në kontekstin e 
rrethanave të konstatuara nga gjykata e shkallës së parë nuk rezulton se është dispozita 
materiale e cila do të mund të aplikohej në këtë çështje kontestuese nga arsyeja se baza juridike 
e kërkesëpadisë është në këtë rast sipas paditësit pasurim i pabazë, ndërsa parashkrimi është 
prapësim i natyrës materiale që do të kishte kuptim si institut në qoftë se do të zbatohej në 
kërkesat e kreditorit për detyrimet aktive të debitorit”.



“ Në procedurën kontestimore 
gjykata vendos brenda kufijve të kërkesave që janë parashtruar nga palët ndërgjyqësore”

paditësi ka mbetur në 
tërësi  pranë kërkesëpadisë i padituri ka mbetur në tërësi pranë përgjigjes në padi



Palët kanë për detyrë të 
paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të 
cilat konstatohen faktet e tilla

Secila nga palët ndërgjyqëse ka për detyrë të provojë faktet mbi të cilat i bazon
kërkimet dhe pretendimet e veta

Gjykata është e autorizuar ti vërtetojë edhe faktet të cilat palët nuk i kanë 
paraqitur si dhe ti marrë edhe provat të cilat palët nuk i kanë propozuar, vetëm po që se nga 
rezultati i shqyrtimit dhe i të provuarit del përfundimi se palët kanë për qëllim disponimin me 
kërkesat me të cilat nuk mund të disponojnë lirisht (të përcaktuar në nenin 3 paragrafi 3 të këtij 
ligji), në qoftë se me ligj nuk është përcaktuar ndryshe

Gjykata ex officio, ose 
propozimin e palëve mund të bëjë të provuarit me anë të ekspertizës, sa herë që për vërtetimin 
apo sqarimin e fakteve, apo të rrethanave të caktuara nevojitet dijeni profesionale të cilën nuk e 
ka gjyqtari i çështjes



“fakteve vendimtare”
“klasifikimi”



Faktet e ditura botërisht dhe ato të vërtetuara nga gjykata 
në gjykimin e mëhershëm, Faktet e pranuara (pohuara) dhe Faktet e prezumuara me ligj.

P.sh., Ligji për 
Familjen ( neni 99) 







“nga ajo që u tha më lartë rezulton se..., pastaj bazuar në 
deklaratat e dëshmitarëve...., pa sqaruar, analizuar dhe dëshmuar saktësinë e deklaratave...,” 





5. Llojet e aktgjykimeve sipas LPK-së

Rast praktik i një situate të tillë: Në qoftë se paditësi ka paraqitur disa kërkesa kundër të 
paditurit, si p.sh., dorëzimin e sendit, kompensimin e dëmit dhe kompensimin për pasurim pa
bazë, nën supozimin së është përgatitur për vendosje pjesa e kërkesëpadisë që ka të bëjë me 
dorëzimin e sendit por jo edhe për kompensimin e dëmit dhe pasurimit pa bazë, atëherë gjykata 
mund të marrë aktgjykim të pjesshëm me të cilin vendos për dorëzimin e sendit tek paditësi e 
pastaj të vendos edhe për dy kërkesat tjera. Kjo mund të ndodh për arsye se në këtë rast kërkesa 
për kompensim dëmi dhe pasurim pa bazë mund të zgjasë për shkak të procesit kompleks të të 
provuarit të dëmit dhe kompensimit për pasurim pa bazë, pasi që gjykata sigurisht sipas 
propozimeve të palëve do të nxjerrë ekspertizat përkatëse dhe provat tjera materiale për të 
provuar faktet e çështjes dhe vlerën e kompensimit.





Shtyrja e dhënies së aktgjykimit në bazë të pohimit

Shembull i një situate praktike mund të jetë: Subjekti X e ka paditur subjektin Y për vërtetim të së 
drejtës së pronësisë lidhur me pronën NN dhe gjatë seancës përgatitore nga ana e subjektit të 
paditur para gjykatës jepet deklarata e pohimit të kërkesëpadisë. Në qoftë se gjykata nuk ka 
dëshmi të mjaftueshme mbi bazën e të cilave mund të konstatojë rrethanën se a është kërkesë e 
disponueshme për të paditurit objekti i kërkesëpadisë, mund ta shtyjë dhënien e aktgjykimit në 
bazë të pohimit dhe të ndërmerrë verimet e duhura me të cilat do të konstatoj nëse kërkesa e 
padisë është e disponueshme ose jo për të paditurin. Në këtë mënyrë ex-officio mund t’i drejtohet 
organit kompetente në kuptim të dispozitës së nenit 7.2 të LPK-së, me kërkesë që organi përkatës 
t’i dorëzojë gjykatës në afat të caktuar (afat gjyqësor) certifikatën e pronës dhe informata tjera 
për historiatin e pronës etj. Pas marrjes së këtyre informatave gjykata do të vendos që të 
pranohet apo të refuzohet deklarata e pohimit të kërkesëpadisë.

Revokimi i deklaratës mbi pohimin e kërkesëpadisë 

“aktgjykim 
në bazë të pohimit”.



Arsyetimi i aktgjykimit në bazë të pohimit

Shkaqet e ankimit kundër aktgjykimit në bazë të pohimit- LPK
”aktgjykimi në bazë të pohimit mund të goditet për shkak të shkeljes së 

dispozitave të procedurës kontestimore, apo nga shkaku se deklarata e pohimit, është dhënë në 
lajthitje apo nën ndikimin e dhunës apo mashtrimit”



Refuzimi i dhënies së aktgjykimit në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia

Shtyrja e dhënies së aktgjykimit në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia

Shembulli në situatën praktike Në qoftë se subjekti X e ka paditur subjektin Y për vërtetimin e 
të drejtës së pronësisë lidhur me pronën N.N. Supozojmë se në rastin konkret paditësi nuk ka 
legjitimitet aktiv në këtë çështje juridike - kontestuese për shkak të mungesës së raportit juridik -
civil me palën e paditur dhe nën supozimin se i njëjti e deklaron heqjen dorë nga kërkesëpadia, 
gjykata mund ta shtyjë për më vonë dhënien e aktgjykimit deri sa të sigurojë dëshmi të 
mjaftueshme në bazë të cilave mund të konstatojë rrethanën se a është kërkesa e disponueshme 
për palët në këtë rast për paditësin. Në këtë mënyrë gjykata ex officio në kuptim të nenit 7.2 të 
LPK-së mund të mbledhë të gjitha informacionet e nevojshme për të nxjerrë përfundimin nëse 
kërkesa është e disponueshme apo jo.

Revokimi i deklaratës mbi heqjen dorë nga kërkesëpadia 



“në qoftë se i  padituri,  brenda afatit  
të përcaktuar me këtë ligj nuk paraqet në gjykatë përgjigje në padi, gjykata jep aktgjykim për 
shkak të padegjueshmërisë me të cilin aprovon kërkesëpadinë”.



Mosdhënia e aktgjykimit për shkak të padegjueshmërisë

Shtyrja e dhënies së aktgjykimit për shkak të padëgjueshmërisë



Mosdhënia e aktgjykimit për shkak të mungesës 

Shtyrja e dhënies së aktgjykimit për shkak të mungesës





“kur gjykata, pasi t’i arrijë përgjigja në padi, dhe 
konstaton së ndërmjet palëve nuk është kontestuese gjendja faktike, dhe se nuk ekzistojnë 
pengesa tjera për dhënien e vendimit meritor, atëherë ajo, pa caktuar fare seancë gjyqësore, 
mund të jep aktgjykim me të cilin e pranon si të themeltë kërkesëpadinë”



“kur gjykata, pasi t’i arrijë përgjigja në padi, 
konstaton se nga faktet e treguara në padi nuk del themelësia e kërkesëpadisë, atëherë ajo do të 
jep vendim meritor me të cilin refuzohet si e pathemeltë kërkesëpadia”.

: “kërkesëpadia është e pathemeltë, në 
vështrim të paragrafit 1 të nenit 399, po që se qartazi është në kundërthënie me faktet e treguara 
në padi, apo po që se faktet mbi të cilat mbështet kërkesëpadia qartazi janë në kundërthënie me 
provat të cilat i ka propozuar paditësi, apo me faktet që janë botërisht të ditura”.



Po që se gjykata nuk ka vendosur mbi 
të gjitha kërkesat që është dashur të përfshihen në aktgjykim, ose kur vetëm një pjesë e kërkesës 
ka mbetur pa u përfshirë me të, pala mundet brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga 
dita kur i është dorëzuar aktgjykimi t’i propozojë gjykatës që të bëjë plotësimin e tij”



Shpallja e aktgjykimit



Aktgjykimi burimor 

“gabimet në emra dhe numra, si dhe gabimet 
tjera në shkrim dhe llogaritje, mungesat në aspektin e formës së aktgjykimit dhe mospajtimi 
midis kopjes  me origjinalin e aktgjykimit, e korrigjon gjykata në çdo kohë”.



gjësë së gjykuar

”aktgjykimi i cili nuk mund të goditet me 
anë të ankesës bëhet i formës së prerë për aq sa është vendosur me të mbi kërkesëpadinë apo të 
kundërpadisë”.



Te dhënat personale ne aktgjykimet e plotfuqishme penale, civile, administrative dhe 
ekonomike qe anonimizohen janë: 
3.2.1 Emri, mbiemri, adresa, data dhe vendi i lindjes, numri i letërnjoftimit apo pasaportës, 
patente-shoferi apo tabelat e regjistrimit te automjetit, apo numri i ndonjë dokumenti tjetër 
personal i palës. 
3.2.2 Te autorizuarit e palës, siç; janë përfaqësuesit ligjore te palës, avokatet apo praktikuesit 
ligjore, noterët, duke përjashtuar avokatin shtetëror. 
3.2.3 Administruesit falimentues dhe debitorët. 
3.2.4 Kreditoret ekzekutues dhe debitorët. 
3.2.5 Numri personal apo numri fiskal. 
3.2.6 Adresa e emal-it apo ueb-faqja apo adresa/faqet tjera ne rrjetet sociale. 
3.2.7 Personi i vdekur, testament lënësi dhe trashëgimtarët e tij/saj, dëshmitarët, te afërmit dhe 
te tjerët qe kane ndonjë lidhje me personin e vdekur. 
3.2.8 Ekspertet e gjykatës dhe përkthyesit, dhe dëshmitarët e gjykatës, përfshirë por jo vetëm 
dikush qe ka lidhje me palën (familja, miku, etj.) punëtorët sociale, psikologet, arsimtaret, 
doktorët, etj. 3.2.9 Komuna (përveç; nëse qyteti apo komuna është pale ne rast). 
3.2.10 Viktima, i dënuari, dëshmitari, dhe personat e tjerë te akuzuar por te liruar ose kundër te 
cilëve eshët refuzuar aktakuza. 
3.2.11 Ekspertet mjeko-ligjore dhe ekspertet hetues



-
-
-



PJESA E PESTË

PRAKTIKA GJYQËSORE PËR SHKRIMIN DHE ARSYETIMIN E VENDIMEVE 
GJYQËSORE 

I. NGA PRAKTIKA E  GJYKATËS KUSHTETUESE PËR ARSYETIMIN  E 
VENDIMEVE GJYQËSORE

Rasti I.

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës 
Rastin nr. KI72/12, Prishtinë, më 07. Dhjetor 2012.

Përfundimisht, neni 53 [Interpretimi i Dispozitave për të Drejtat e Njeriut përcakton: 
Të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, interpretohen në 
harmoni me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

Prandaj, parashtruesit e kërkesës kanë të drejtë të marrin një vendim gjykate në harmoni me 
vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ), kur "kontestet lindin nga një 
akt i Republikës së Kosovës, ose nga autoriteti publik i Republikës së Kosovës". Kjo e drejtë 
përfshinë obligimin e gjykatave që të ofrojnë arsye për vendimet e tyre, me bazë të arsyeshme, në 
nivelin procedural dhe material. E drejta për të pasur arsye për vendime të gjykatës kërkon 
shpjegime me arsye bindëse dhe ligjërisht të ndërtuara mirë për vendimin e marrë në çdo rast 
individual. 

Kështu, e drejta për një gjykim të drejtë përfshin të drejtën për një aktgjykim të arsyetuar. 
GJEDNJ-ja konsideron se, derisa autoritetet gëzojnë liri të konsiderueshme në zgjedhjen e 
mjeteve të përshtatshme për të siguruar se sistemet e tyre gjyqësore janë në përputhje me 
kërkesat e nenit 6(1) të Konventës, gjykatat e tyre duhet "t'i tregojnë me qartësi të mjaftueshme 
bazat mbi të cilat e kishin bazuar vendimin e tyre". (Shih, Hadjianastassiou vs. Greqise, 
Aktgjykimi i GJEDNJ-se i 16 dhjetorit 1992, paragrafi 33)· 
Në një aktgjykim të kohës së fundit, GJEDNJ përsëriti se "aktgjykimet e gjykatave dhe të 
tribunaleve duhet t'i theksojnë në mënyrë adekuate arsyet në të cilat ata bazohen". (Shih, 
Tatishvili vs. Rusise, Aktgjykimi i GJEDNJ-se i 22 shkurtit 2007, paragrafi 58). 

Neni 31 i Kushtetutës dhe neni 6 i Konventës i obligojnë gjykatat të japin arsye për aktgjykimet e 
tyre. Sidoqoftë, kjo nuk nënkupton të kërkuarit e përgjigjes së detajuar nuk do argument apo 
pyetje (Shih, Van de Hurk vs. Holandes, 19 prill 1994, paragrafi 61). Masa deri në të cilën 
aplikohet obligimi për të dhënë arsye mund të ndryshojë varësisht nga natyra e vendimit. 
Megjithatë, nëse parashtresa  është me rëndësi thelbësore për rezultatin e rastit, pasi që është 



pronë në një rast te rrënimit, atëherë gjykata duhet te merret ne mënyrë te veçante me te ne 
aktgjykimin e saj. 

Një funksion tjetër i vendimit te arsyetuar është t'u tregoje palëve se ato janë dëgjuar. Për me 
tepër, një vendim i arsyetuar i ofron mundësinë palës për t'u ankuar kundër tij, si dhe mundësinë 
e rishikimit te vendimit nga një organ ankimor. Vetëm duke lëshuar vendim te arsyetuar, mund te 
ketë shqyrtim publik te administrimit te drejtësisë. (Shih, Tatishvili vs. Rusise, Aktgjykimi i 
GJEDNJ-se i 22 shkurtit 2007, paragrafi 58). 

Veç kësaj, e drejta e marrjes së vendimit gjyqësor në harmoni me ligj, përfshin obligimin e 
gjykatave të ofrojnë arsye për aktvendimet e tyre me baza të arsyeshme në nivel procedural dhe 
material. Sigurimi i arsyeve kërkon shpjegime me arsye bindëse dhe të ndërtuara mirë për 
vendimin e marrë në do rast individual, i cili duhet të përfshijë që të dyja: kriteret ligjore dhe 
elementet faktike në mbështetje të vendimit. 

Në rastin Hiro Balani vs. Spanjes, parashtruesi kishte paraqitur parashtresë në gjykatë, me të 
cilën kërkonte përgjigje të ve antë dhe të qartë. Gjykata dështoi ta japë atë përgjigje, duke e 
bërë të pamundur konstatimin se nëse ajo thjeshtë e kishte lëne pas dore të merret me ështjen 
ose e kishte ndërmend ta refuzojë dhe nëse është ashtu, cilat ishin arsyet për refuzimin e saj. Nga 
GJEDNJ-ja u gjet se kjo ishte shkelja e nenit 6 (1) të Konventës. 

Rrjedhimisht, deklarata e arsyeve duhet t'i mundësojë personit, të cilit i drejtohet vendimi dhe 
opinionit në përgjithësi, për ta ndjekur arsyetimin, i cili e oi gjykatën të marrë vendimin 
konkret. 

Prandaj, arsyetimi i vendimit duhet ta theksojë raportin ndërmjet gjetjeve të meritave dhe 
reflektimit, kur t'i shqyrtoje provat e propozuara nga një anë dhe konkluzionet ligjore nga ana 
tjetër. Aktgjykimi i gjykatës do ta shkelë parimin kushtetues të ndalimit të arbitraritetit në 
vendimmarrje, nëse arsyetimi i dhënë dështon të përmbaje fakte të vërtetuara dhe dispozita 
ligjore si dhe marrëdhënien logjike ndërmjet tyre. 

Gjykata vëren se, në rastin në fjalë, arsyetimi i Gjykatës Supreme nuk është mjaftueshëm i 
shprehur dhe i përpunuar, pasi që raporti ndërmjet provave përkatëse, vlerësimit relevant të 
dispozitave të aplikueshme ligjore dhe gjetjeve të meritave nuk është konstatuar në mënyrë të 
qartë dhe të plotë. 

Në këtë mënyrë, gjykata konsideron se dështimi i Gjykatës Supreme të sigurojë përgjigje të qarta 
dhe të plota vis-a-vis kërkesave pronësore kritike i shkelë të drejtat e parashtruesit që të 
dëgjohet, si dhe të drejtën për një vendim të arsyetuar, si një element i së drejtës për një gjykim 
të drejtë dhe të paanshëm. 



Prandaj, Gjykata konkludon se ka shkelje të nenit 31 [E drejta për një Gjykim të drejtë dhe të 
Paanshëm] të Kushtetutës, në lidhje me paragrafin 1 të nenit 6 [E drejta për një proces të 
rregullt] të Konventës”. 

Rasti II.

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës 
Rastin nr. KI18/16, më datë 15 korrik 2016.

Neni 6 [E drejta për një proces të rregullt], paragrafi 1 i KEDNJ-së, parasheh: "Çdo person ka 
të drejtë që ështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga 
një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar me Zigj".
Për më tepër, Gjykata rithekson se në pajtim me nenin 53 [Interpretimi i Dispozitave për të 
Drejtat e Njeriut] të Kushtetutës: "Të drejtat njeriut dhe liritë themelore të garantuara me këtë 
Kushtetutë, interpretohen në harmoni me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut".
Gjykata rikujton se ankesa kryesore e parashtruesit të kërkesës bazohet në faktin se Gjykata 
Supreme nuk e ka arsyetuar mjaftueshëm aktgjykimin e saj, respektivisht nuk ka arsyetuar se për 
cilat arsye u ndryshuan vendimet e gjykatave më të ulëta, që kishin të bënin me lartësinë e 
caktuar të kompensimit monetar për dëmin jo material të shkaktuar, ndërsa në anën tjetër, 
Gjykata Themelore dhe Gjykata e Apelit i arsyetuan aktgjykimet e tyre bazuar në gjetjet nga 
ekspertiza dhe super-ekspertiza, duke analizuar me kujdes secilin raport veç e veç.
Gjykata konstaton se Gjykata Themelore në Prishtinë e përcaktoi shumen e kompensimit për 
dëmin jo material që do t'i paguhej parashtruesit të kërkesës, duke i pranuar në tërësi 
ekspertizën mjekësore dhe super-ekspertizën të kryer nga disa ekspertë mjekësorë. Gjykata 
Themelore në përcaktimin e shumes së kompensimit, gjithashtu, u thirr në praktiken e vendosur 
gjyqësore në raste të ngjashme.
Gjykata konstaton se Gjykata e Apelit në tërësi e vërtetoi Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në 
pjesën lidhur me caktimin e kompensimit të dëmit të shkaktuar jo material, ndërsa në pjesën 
lidhur me caktimin e kompensimit të dëmit të shkaktuar material e prishi aktgjykimin e shkallës 
së parë dhe e ktheu në Gjykatën Themelore për rigjykim.
Gjykata e Apelit e ka arsyetuar Aktgjykimin e saj ne pjesën lidhur me konfirmimin e kompensimit 
të caktuar për dëmin jo material si më poshtë:
"Vlerësimin juridik të gjykatës të shkallës së parë si të rregullt dhe të ligjshëm sa i përket 
kompensimit për dhimbje fizike, frikës, shëmtimit, dhe zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm 
jetësor, si dhe kompensimit të dëmit material në emër të veturës së dëmtuar në tërësi e aprovon 
edhe gjykata e shkallës së dytë për arsye se dispozitivi i aktgjykimit të atakuar në këto pjesë është 



i qartë i kuptueshëm dhe si i tille i përshtatshëm përmbarim. Dispozitivi në këtë pjesë nuk është 
në kundërthënie me vetveten dhe me arsyetimin dhe se përmban arsye të mjaftuara bindëse 
faktike dhe juridike mbi faktet vendimtare në këtë ështje juridike. Kështu aktgjykimi i atakuar në 
këtë pjesë nuk është i përfshirë me shkelje qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore 
nga neni 182.2 të LPK, të cilat i vështron gjykata e shkallës së dytë sipas detyrës zyrtare në bazë 
të nenit 194 të LPK. Për shkak të hetimit të rregullt dhe të plotë të gjendjes faktike e cila nuk 
vihet në dyshim me pretendimet ankimore drejtë është aplikuar edhe e drejta materiale nga ana e
gjykatës të shkallës së parë sa i përket këtyre formave të dëmit. Gjykata e Apelit vlerëson se 
shuma e gjykuar në emër të dëmit jo material është satisfaksion për paditësin {parashtruesin e
kërkesës] lidhur me vendosjen e ekuilibrit të dhimbjeve shpirtërore me dëm jo material të pësuar 
dhe në këtë pjesë pretendimet ankimore paraqiten si të pabazuara".
Në anën tjetër, Gjykata rikujton se Gjykata Supreme, përderisa e ka zvogëluar dukshëm shumen 
e kompensimit për dëmin jo material, që është arsyetuar dhe aprovuar nga gjykatat e instancës 
më të ulët, ajo vetëm e ka arsyetuar aktgjykimin e saj, duke theksuar që "duke konsideruar që 
shumat e kompensimit nuk janë adekuate dhe në përputhje me natyrën e shpërblimit të dëmit jo 
material". Gjykata Supreme gjithashtu mori parasysh "moshën e
paditësit (... natyrën e lëndimeve si dhe qëllimin e shpërblimit të dëmit jo material". Gjykata 
Supreme konsideroi se "shumat e gjykuara (...janë reale dhe paraqesin satisfaksion të plotë për 
paditësin".
Megjithatë, me vendimin e Gjykatës Supreme, nuk është sqaruar asnjë nga faktet që i ka 
shqyrtuar as ndonjë prej arsyeve të ve anta që ajo mund të ketë marrë parasysh, kur në mënyrë 
të konsiderueshme i ka ndryshuar dhe zvogëluar shumat e miratuara më parë nga gjykatat e 
shkallëve më të ulëta.
Në këtë drejtim, Gjykata sqaron se nuk e ka për detyrë të shqyrtojë nëse Gjykata Supreme e ka 
interpretuar saktë ligjin e aplikueshëm (ligjshmëria), por nëse Gjykata Supreme me aktgjykimin 
e saj të lartpërmendur i ka shkelur të drejtat dhe liritë individuale të mbrojtura me Kushtetutë 
(kushtetutshmëria) (shih, për shembull, Rasti nr. KI72/14, parashtruesja e kërkesës: Besa Qirezi,
Aktgjykimi i 4 shkurtit 2015, paragrafi 65).
Përve kësaj, si rregull i përgjithshëm, vërtetimi i fakteve të rastit dhe interpretimi i ligjit janë
ekskluzivisht ështje për gjykatat e rregullta, të gjeturat dhe konkluzionet e të cilave në këtë 
drejtim janë detyruese për gjykatën.
Megjithatë, kur vendimi i gjykatës së rregullt është arbitrar, Gjykata mund dhe duhet ta 
shqyrtojë (Shih, Sisojeva dhe të tjerë kundër Letonisë [DHM], kërkesa nr. 60654/00, Aktgjykimi i 
15 janarit 2007, paragrafi 89).
Në të vërtetë, Gjykata rithekson se aktgjykimi i kontestuar nuk i referohet ndonjë arsyeje faktike 
dhe ligjore në lidhje me atë se si dhe pse ai dallonte në mënyrë të konsiderueshme nga vendimi i 
gjykatave të shkallës më të ulët sa i përket shumës së kompensimit për dëmin jo material.
Gjykata Supreme nuk ka arsyetuar se mbi farë baze i ndryshoi vendimet e gjykatave më të ulëta 
përkitazi me caktimin e lartësisë së kompensimit për dëmin e shkaktuar jo material, si dhe përse 
Gjykata Supreme konsideroi se vendimet fillestare nuk ishin adekuate dhe nuk ishin në përputhje 
me natyrën e kompensimit për dëmin jo material.



Gjykata vëren se vlerësimet e dhëna në Aktgjykimin e kontestuar, dhe të cilat e arsyetojnë 
vendimin, bazohen në formulimin "nuk janë adekuate dhe në përputhje", "moshën e paditësit (...J 
natyrën e lëndimeve si dhe qëllimin e shpërblimit të dëmit jo material" dhe "shumat e gjykuara 
(...J janë reale dhe paraqesin satisfaksion të plotë për paditësin".
Megjithatë, gjykata vlerëson se pa arsye faktike dhe ligjore, këto vlerësime janë të natyrës 
bindëse dhe nuk mund të plotësojnë standardet e kërkuara për një vendim të arsyetuar dhe të 
respektojnë të drejtën e parashtruesit për një vendim të arsyetuar, të garantuar me Kushtetutë 
dhe me KEDNJ.
Gjykata konsideron se me aktgjykimin e kontestuar të Gjykatës Supreme nuk arsyetohet 
ve anërisht se përse shuma e ndryshuar e kompensimit monetar për dëmin jo material që i është 
shkaktuar parashtruesit ishte ndryshuar dhe zvogëluar në raport me qëndrimin e gjykatave të 
shkallës më të ulët për ështje të njëjtë.
Gjykata rithekson se e drejta për të marrë një vendim gjyqësor në pajtim me ligjin përfshin 
detyrimin e gjykatave të japin arsye të mjaftueshme për vendimet e tyre, si në nivelin procedural 
ashtu dhe në nivelin substancial.
Konkluzioni i lartpërmendur vërtetohet nga praktika gjyqësore e GJEDNJ-së, e cila përcakton se 
dhënia e arsyeve kërkon arsyetime bindëse dhe të ndërtuara mirë ligjërisht për vendimin e marrë 
në do rast individual i cili duhet të përfshijë edhe kriteret ligjore edhe elementet faktike në 
mbështetje të vendimit (Shih Gjykata Kushtetuese, rastet KI72/12, parashtrues të kërkesës: Veton 
Berisha dhe Ilfete Haziri, Aktgjykimi i 7 dhjetorit 2012. dhe KI135/14
Parashtrues IKK Classic Aktgjykim i 8 shkurtit 2016).
Ngjashëm me këtë, GJEDNJ konstatoi shkelje të nenit 6 (1) (Shih Hiro Balani kundër Spanjës, 
Nr. 46/1993/441/520 Aktgjykim i GJEDNJ-së, i 9 dhjetorit 1994), të Konventës (në rastin kur 
kishte konkluduar se gjykatat në procedurën e rregullt nuk i kishin arsyetuar në mënyrë të 
mjaftueshme vendimet e veta e as nuk kishin dhënë përgjigje në ështjet thelbësore të 
parashtruesit, që e kishte bërë të pamundur përcaktimin nëse gjykatat e rregullta thjeshtë e 
kishin neglizhuar këtë ështje, ose nëse kishin pasur qëllimin ta hidhnin poshtë kërkesën (në atë 
rast, mutatis mutandis, ta ndryshojnë) dhe, nëse po, cilat ishin arsyet për hedhjen poshtë (në atë
rast, mutatis mutandis, për ndryshimin).
Rrjedhimisht, arsyetimi duhet t'ia mundësojë personit të cilit i drejtohet vendimi dhe opinionit në 
përgjithësi, që ta kuptojë arsyetimin që qoi Gjykatën në nxjerrjen e atij vendimi.

Për këtë arsyeje, Gjykata konsideron se dështimi i Gjykatës Supreme për të dhënë përgjigje të 
qarta dhe të plota në lidhje me pyetjen se pse e ka konsideruar të nevojshëm ndryshimin e 
shumës së kompensimit monetar për dëmin jo material që do t'i paguhej parashtruesit të kërkesës 
nga SIGMA, siç ishte vendosur nga gjykatat më të ulëta, paraqet shkelje të së drejtës së 
parashtruesit të kërkesës për një vendim të arsyetuar, si pjesë përbërëse e së
drejtës së tij për gjykim të drejtë dhe të paanshëm.
Prandaj, Gjykata konkludon se ka shkelje të nenit 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të 
Paanshëm të Kushtetutës në lidhje me paragrafin 1, të nenit 6 [E drejta për një proces të 
rregullt] të KEDNJ-së.



Përve kësaj, gjykata rikujton se parashtruesi i kërkesës pretendon shkelje të nenit 21 [Parimet e 
Përgjithshme] të Kushtetutës. Në këtë drejtim, gjykata konsideron se nuk është e nevojshme që të 
merret më tej me pretendimet lidhur me shkeljen e nenit 21 të Kushtetutës, jo vetëm sepse 
parashtruesi i kërkesës ka mbështetur pretendimin, por edhe sepse është konstatuar shkelje e 
nenit 31 të Kushtetutës dhe nenit 6 të KEDNJ-së.

II. NGA PRAKTIKA E GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS PËR 
ARSYETIMIN E VENDIMEVE GJYQËSORE

Rasti I.

Gjykata Supreme e Kosovës, në vendimin e saj Rev. Nr.15/2015, të datës 11.05.2015,
thekson së:

“Gjykata Supreme e Kosovës tani për tani nuk mund ta pranojë qëndrimin juridik të gjykatave të 
instancës më të ulët, si të drejtë dhe të ligjshëm ngase sipas vlerësimit të saj aktgjykimi i goditur 
dhe ai i gjykatës së shkallës së parë janë marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të 
procedurës kontestimore të parashikuara nga neni 182.2 pika n) të LPK-së, dhe për shkak të 
zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, nuk është vërtetuar gjendja faktike, ndërsa aktgjykimi i 
gjykatës së shkallës së dytë është marrë me shkelje thelbësore të parashikuara me nenin 182.1, 
lidhur me nenin 194 të LPK-së, për të cilin shkak të dy aktgjykimet e përmendura u dashtë të 
prishen.

Shkelje thelbësore e dispozitave të procedurës kontestimore qëndron në faktin se gjykata e 
shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit ka paraqitur kronologjinë e provave të 
administruara dhe faktet me të cilat i ka vërtetuar ato, por nuk ka dhënë vlerësimin se cilat fakte 
vendimtare janë vërtetuar dhe në çka e bazon vlerësimin e saj, kur lidhur me faktet vendimtare 
ka kundërthënie mes asaj që thuhet në arsyetimin e aktgjykimit dhe përmbajtjes së provës me 
shikim, në të cilën mbështetet aktgjykimi si dhe mes provave të administruara.......”.

Rasti II.

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe ai i gjykatës së shkallës së dytë, është marrë me 
shkelje thelbësore nga neni 182.2 pika (n) të LPK-së, sepse në aktgjykimin e gjykatës së shkallës 
së parë për faktet vendimtare ekzistojnë kundërthënie midis asaj që në arsyet e aktgjykimit thuhet 
për përmbajtje të dokumentit, ngase, në arsyetimin e aktgjykimit të cekur është konstatuar se 
paditësi nga data 03.09.2010 është sistemuar te e paditura në vendin e punës  Zyrtar i shitjes



për biznes-vala dhe në këtë pozitë është paguar me gradën 5, mirëpo, në shkresat e lëndës 
mungon aktvendimi nr.01-5341/11, datë 29.11.2011, (me të cilin vendim gjyk e shkallës së 
parë e ka bazuar aktgjykimin e saj), nuk mund të vërtetohet se paditësit cila gradë e të ardhurave 
personale i është caktuar. Sipas kontratës së punës nr.01-2880-2024/2011, datë 20.10.2011, 
paditësi i është caktuar grada 5”.

III. NGA PRAKTIKA E GJYKATËS SË APELIT PËR ARSYETIMIN  E 
VENDIMEVE GJYQËSORE

Rasti I.

Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë, me vendimin Ac.nr.1761/13, dt. 10.03.2017

“Gjykata e Apelit nuk mund të pranon vlerësimin juridik të gjykatës së shkallës së parë si 
të rregullt dhe të ligjshëm, për arsye se, aktgjykimi i atakuar është përfshirë me shkelje 
thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika n) të LPK-
së, vërtetim jo të plotë të gjendjes faktike nga neni 183 të LPK-së, si dhe aplikim i gabuar i të 
drejtës materiale nga neni 184 të LPK-së, andaj është dashur që aktgjykimi i atakuar të prishet 
dhe çështja të kthehet në rigjykim.

Gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, 
nuk ka dhënë arsye lidhur me atë mënyrë të vendosjes, nuk arsye se në bazë të cilave prova ka 
vendosur në pjesën aprovuese dhe në pjesën refuzuese, kjo është në kundërshtim me nenin 160 
paragrafi 4 të LPK-së, pasi është detyrë e gjykatës që në arsyetim të jep arsye lidhur me kërkesat 
e palëve, me 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, që nuk janë arsyetuar në arsyetimin e aktgjykimit 
të atakuar, të cilin e bën kontradiktor me vetveten dhe arsyet e aktgjykimit, për arsye se nuk janë 
arsyetuar faktet vendimtare. Po ashtu nga dispozitivi nuk mund të konkludojm se cila pjesë e 
kërkesëpadisë së paditëses është refuzuar, andaj aktgjykimi është prishur në tërësi, formulimi 
“refuzohet si e pabazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi pjesën e gjykuar siç është e përshkruar 
në paragrafin një të këtij dispozitivi të aktgjykimit” që është në kundërshtim me nenin 160 par.3, 
të LPK-së, që paraqet shkelje thelbësore nga neni 182.2  pika n) të LPK-së.

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë në bazë të arsyeve të dhëna në 
aktgjykimin e atakuar, si dhe pretendimeve të paraqitura nga palët, veçanërisht ajo e paditur, të 
cilat nuk janë marrë parasysh nga gjykata e shkallës së parë dhe nuk janë vlerësuar, andaj 
konsiderojmë se gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë. Nga arsyetimi i dhënë në 
aktgjykimin e atakuar, nuk mund të konkludojm sa është vlera e shtëpisë, në mënyrë që të ketë 



një gjendje të qartë sa është investuar në këtë shtëpi e cila është objekt i kërkesëpadisë, prej 
secilës nga palët. Nga ekspertiza financiare e ekspertit Ukë Sadiku, të dt.03.01.2013, nuk është 
vërtetuar se sa është kontributi i secilës nga palët, në bazë të kësaj ekspertize nuk mund të 
arrihet në përfundim sa ka qenë kontributi i secilës nga palët, pasi palët kanë dështuar të ofrojnë 
prova të mjaftueshme për të vërtetuar kontributin e tyre, nga afarizmi i tyre rrjedh se të dy palët 
kanë afruar me humbje, ndërsa paratë nga kreditë edhe nën supozimin se janë investuar në 
shtëpinë e ndërtuar, të njëjtat kredi është dashur të kthehen. Pala paditëse në deklarimin e saj ka 
pasur një deklarim kontradiktor deklaron se “kam punuar tërë kohën dhe kam palue pare” 
ndërsa në pyetjen sa ka qenë fitimi mujor, e njëjta ka deklaruar “fitimi ka qenë 200 deri 250 
euro dita” ndërsa në pyetjen tjetër se sa para i ka dhënë të paditurit për ndërtimin e shtëpisë 
është deklaruar “se ekziston pasqyra e bankës sa kam kursye si dhe kreditin që kam marrë” 
andaj në bazë të kësaj nuk kemi pasqyrë të qartë të gjendjes faktike, sa është pretendimi i 
shprehur në para se paditësja ka investuar dhe kontribuar në ndërtimin e shtëpisë, sipas padisë 
që e bënë që gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë, e që paraqet arsye të 
mjaftuar që aktgjykimi atakuar të prishet konform nenit 183 të LPK-së. 

Gjykata po ashtu ka bërë aplikim të gabuar të dispozitës së nenit 54 të Ligjit mbi 
Familjen i Kosovës, pasi këtë dispozitë e ka aplikuar pa e vërtetuar në tërësi gjendjen faktike dhe 
kontributi i paditëses dhe i të paditurit në ndërtimin e shtëpisë, sipas padisë për të cilën kërkohet 
vërtetimi i kontributit të paditëses”

Rasti II.

Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë, me vendimin Ac.nr.3390/14, dt. 13.03.2017

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 ) 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 sepse dispozitivi i aktgjykimit nuk është 
në harmoni logjike dhe juridike me arsyetimin e aktgjykimit, respektivisht në arsyetimin e 
aktgjykimit nuk janë dhënë arsyeje për mënyrën se si gjykata i ka kualifikuar faktet vendimtare 
në raport me normat materialo-juridike. 

Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë nuk i është përmbajtur kërkesave të LPK-së nga neni 
160 paragrafi 4 dhe 5, të cilat specifikisht i referohen detyrimit që gjykata përveç tjerave në 
arsyetimin e aktgjykimit të jep shpjegime se si i ka vërtetuar faktet, nëse i ka vërtetuar me prova, 
cilat prova i ka shfrytëzuar, si i ka vlerësuar ato dhe si i ka kualifikuar faktet, gjegjësisht cilat 
dispozita të së drejtës materiale i ka zbatuar me rastin e vendosjes mbi kërkesat e palëve. Sa i 
përket dispozitave materialo-juridike arsyetimi i aktgjykimit është i mangët ngase gjykata e 



shkallës së parë specifikisht nuk i është referuar as një norme respektivisht dispozite mbi bazën e 
së cilës do ta arsyetonte qëndrimin dhe përfundimin e saj.  

Në mungesë të dispozitave të referuar material-juridike Gjykata e Apelit nuk ka mundur ta 
pranoj si të rregullt përfundimin e gjykatës së shkallë së parë mbi themelësinë  kërkesëpadisë 
sepse për të vlerësuar zbatimin e të drejtës materiale është e domosdoshëm që aktgjykimi i 
atakuar të përmbajë arsyetim se si gjykata e shkallës së parë e ka zbatuar të drejtën materiale. 
Në këtë pjesë janë pranuar pretendimet ankimore

Rasti III.

Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë, me vendimin Ac.nr.3732/13, dt. 16.12.2016

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 nuk janë paraqitur arsyeje 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 parashtruara 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. 

Nga arsyet e aktgjykimit nuk mund të kuptohet se mbi bazën e të cilave prova dhe cilave fakte 
gjykata ka arritur në përfundimin se paditësi është ngarkuar me borxh sipas faturave pa 
harxhuar energji elektrike. Gjykata e shkallës së parë është mjaftuar me një përshkrim 
përmbledhës duke specifikuar se cilat prova ka administruar por pa dhënë arsyeje se cilat fakte i 
ka provuar me provat e tilla dhe si pastaj gjendjen faktike të konstatuar e ka kualifikuar në 
raport me të drejtën materiale. Referencën në dispozitën e nenit 378 të LMD-së, në kontekstin e 
rrethanave të konstatuara nga gjykata e shkallës së parë nuk rezulton se është dispozita 
materiale e cila do të mund të aplikohej në këtë çështje kontestuese nga arsyeja se baza juridike 
e kërkesëpadisë është në këtë rast sipas paditësit pasurim i pabazë, ndërsa parashkrimi është 



prapësim i natyrës materiale që do të kishte kuptim si institut në qoftë se do të zbatohej në 
kërkesat e kreditorit për detyrimet aktive të debitorit.

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të 
dispozitave të sipërcituara, të cilat në riprocedurë duhet të eliminohen nga gjykata e shkallës së 
parë, në atë mënyrë që gjykata fillimisht duhet të bëjë shqyrtimin paraprak të padisë, të 
konstatojë nëse plotësohen kushtet për lejueshmërinë e procesit gjyqësor, duke pasur në 
konsideratë prapësimet e të paditurës për kompetencën e gjykatës dhe pas shqyrtimit paraprak të 
padisë nëse konstaton se plotësohen kushtet (sidomos kushti i kompetencës lëndore) nga të cilat 
varet lejueshmëria e procesit gjyqësor atëherë të caktojë shqyrtimin gjyqësor

IV. NGA PRAKTIKA GJYQËSORE PËR SHKRIMIN DHE ARSYETIMIN E 
VENDIMEVE MERITORE

Rasti I

Kompensim i dëmit
Përshkrimi i rastit: Çështja është paraqitur në gjykatë e shkallë së parë sipas padisë për 
kompensim të demit, të shkaktuar në aksident komunikacioni.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryeso ka administruar provat dhe ka vendosur që 
pjesërisht ta aprovoi kërkesëpadinë.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, mbështetur 
në dispozitat nga neni 8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në përfundimin se në këtë 
çështje juridike civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, nga këto arsye.

Në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese baza e kërkesëpadisë meqë i autorizuari i 
palës së paditur asnjëherë nuk e ka kontestuar, madje palës paditëse i ka ofruar ofertë për 
arritjen e marrëveshjes.

Kontestuese ishte lartësia e kërkesëpadisë të precizuar me parashtresën e datës __________.

Për të vërtetuar lartësinë e kërkesëpadisë, gjykata sipas propozimit të autorizuarit të paditëses, 
në cilësinë e provës materiale, ka nxjerr ekspertizën mjekësore të punuar nga Dr. ____________ 
ekspert i ortopedisë dhe ___________ eksperte e psikiatrisë, të cilët në bazë të dokumentacionit 
mjekësor dhe pas ekzaminimit të drejtpërdrejt të paditëses, kanë dhënë mendimin profesional, 
përmes ekspertizës se punuar me shkrim dt._______________, ku sipas tyre paditësja ka pësuar 



lëndime si djegie të gradës I dhe II të parakrahut të majtë (i cilësuar si lëndim i rëndë), ndrydhje  
e kokës, ndrydhje e hundës, distorzion të qafës, ndrydhje të regjionit lumbal, ndrydhje të kafazit 
të kraharorit dhe pelvikut (të cilësuara si lëndime të lehta trupore). 

Me këto prova të administruara gjykata në emër të dhimbjeve fizike aprovoi kërkesën në shumën 
prej 2.500€, dhe e vlerësoi si një shpërblim të drejtë dhe që i shërben qëllimit të shpërblimit, 
sepse paditësja sipas mendimit të ekspertit mjekësor ortoped – traumatolog, si pasoj e lëndimeve 
të marra, ka pësuar dhembje fizike të intensitetit posaçërisht të rëndë që kanë zgjatur 30 minuta, 
deri në dhënien e ndihmës së parë, dhembje fizike të intensitetit të rëndë 2 ditë, dhembje fizike të 
intensitetit të mesëm që kanë zgjatur 21 ditë, për  çka e  dëshmon terapia e ordinuar, dhembje 
fizike të intensitetit më të ulët ka edhe sot e kësaj dite me ndryshimin e kushteve klimatike sipas.

Ne emër të frikës së pësuar gjykata ka caktuar shpërblimin në shumë prej 2.000€, dhe e ka 
vlerësuar si shpërblim të drejtë, duke u nisur nga fakti se sipas mendimit të ekspertes mjekësore 
të psikiatrisë, paditësja ka pësuar frikë primare të manifestuar në formë të frikës nga vdekja që 
ka zgjatur disa sekonda. Frikë sekondare të intensitetit të lartë që ka zgjatur 3 ditë qe është 
shoqëruar me gjendje ankthi, dhe shqetësime gjatë natës e kryesisht gjendje të reagimit ndaj 
stresit. Kjo pastaj ka kaluar në frikë sekondare të intensitetit më të ulët e cila sot e asaj dite është
prezentë e shoqëruar fillimisht me brengë nga pasojat e aksidentit përfshirë edhe gjendjen e 
djegjes dhe pasojat në dorën e majtë shoqëruar me stigmë, shqetësimeve gjatë gjumit me zgjime 
të shpeshta, rënie të disponimit dhe të qajtura të herë pas hershme me reagime emocionale, si 
dhe pasiguri të theksuar sidomos gjatë pjesëmarrjes në komunikacion. Paditësja është trajtuar 
edhe te psikiatri me terapi qetësuese kundër stresit të përjetuar. 

Ne emër të shëmtimit të pësuar gjykata ka caktuar shpërblimin në shumë prej 2.000€, dhe e ka 
vlerësuar si shpërblim të drejtë, duke u nisur nga fakti se nga ekspertiza të paditësja është 
prezent shëmtimi trupor në shkallën e mesme për shkak të defektit-cikatriksit të mbetur pas 
djegies në regjionin e parakrahut të majtë me diametër rreth 10 cm me 5 cm, që paraqet pjesë të 
ekspozuar në disa periudha kohore gjatë viti e duke e marrë parasysh moshën e re të paditëses.

Ekspertizën e lartpërmendura gjykata e mori në tërësi të bazuara dhe ia dha besimin e plotë, 
këtë nga se ekspertiza përmban elementet e nevojshme të dhëna mbi bazën e njohurive 
profesionale dhe arsye te mjaftueshme te cilat gjykata i vlerësoi si te drejta për vërtetimin e 
fakteve vendimtare ne këtë çështje kontestimore.

Mbi bazën e kësaj gjendje faktike gjykata vlerësoi se e paditura mbanë përgjegjësi në bazë të 
fajit për dëmin që i është shkaktuar paditëses me rastin e lëndimit gjatë aksidentit të trafikut, për 
çka e paditura është e obliguar që paditëses t’ia kompensoi dëmin me që shkaktuesi i dëmit ka 
lidhur kontratë me të paditurën KS  “_______________”, dhe në këto rrethana kompensimin e 
dëmit e bën e paditura mbi bazën e sigurimit të autopërgjegjësisë TPL (Sigurimit të detyrueshëm 
për Palët e Treta) konform nenit 178 al.1 dhe 154 te Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve.



Me dispozitën e nenit 202 al.1 e LMD-se janë parashikuar llojet apo format e shpërblimit të 
dëmit jo material dhe atë për dhimbjet e pasura fizike, për frikën e pësuar etj.

Duke u bazuar në dispozitat e cekura më lartë si dhe duke i vlerësuar të gjitha kriteret dhe masat 
për caktimin e lartësisë së shpërblimit të dëmit jo material, e posaçërisht duke marrë parasysh 
natyrën dhe shkallën e dëmtimeve trupore të shkaktuara paditëses, moshën e saj, në bazë të 
vlerësimit të ekspertizës mjekësore të përshkruar si më lartë, gjykata miratoj kërkesëpadinë e 
paditëses e në vlerat e shpërblimit të dëmit si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit, duke 
vlerësuar si shpërblim real, objektive dhe me bindje se ky shpërblim është në pajtueshmëri me 
natyrën dhe pasojat e lëndimit.  

Për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë që ndërlidhet më dëmin jo material gjykata  vendosi si në 
dispozitiv të aktgjykimit pasi që vlerësoi se kompensim përtej shumës së gjykuar nuk do të ishte 
në harmoni me të mirën e shkelur dhe me qëllimin që kompensimi të ishte i drejtë.

Gjykata vendosi që ti refuzoj kërkesat e paditëses në emër të dëmit materi për ndihmën dhe 
kujdesin e huaj, në shumën prej 100 € dhe për ushqim të përforcuar, në shumen prej 80€, pasi që 
vlerësoi se nga ana e palës paditëse gjykatës nuk i është ofruar asnjë provë me të cilën kishte me 
u vërtetuar lartësia e kërkesave të pretenduar. Andaj në mungesë të dëshmive për dëmin material 
gjykata vendosi si në diapozitiv të aktgjykimit për pjesën e refuzuar.

Gjykata konsideron se shumat e gjykuara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, paraqesin një 
satisfakcion moral dhe shpagim real për format e dëmeve të pësuara të paditëses në aksidentin e 
komunikacionit, lëndimit dhe pasojave duke marre parasysh edhe kriteret e parapara me
dispozitën e nenit 200 te Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimeve, standardin jetësor të qytetareve të 
Kosovës dhe praktiken e deritanishme të Gjykatave të Kosovës. 

Gjykata lidhur me kërkesën për kamatën ka vendosur në mbështetje të nenit 277 të LMD-së

Rasti II

Kompensim i dëmit
Përshkrimi i rastit: Çështja është paraqitur në gjykatë e shkallë së parë sipas padisë për 
kompensim të demit të shkaktuar gjatë trazirave. E paditur ka qenë Qeveria e Kosovës Mënyra 
e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryeso ka administruar provat dhe ka vendosur që ta 
aprovoi në tërësi kërkesëpadinë.



Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

“Është fakt notor se më 17 e 18 mars 2004, në Kosovë kanë ndodhur protesta dhe trazira të cilat 
në disa raste dhe vende të caktuara kanë rezultuar me dhunë dhe me dëme materiale qoftë në 
objekte kulturore, prona publike por edhe ato private. 
Në këtë çështje kontestuese në mes të  palëve ndërgjyqësore nuk ka qenë kontestuese fakti se 
paditësi ka pësuar dëm, si pasojë e trazirave të datës 17 dhe 18.03.2004 dhe vlera e dëmit kap 
shumën prej 297.000 Euro.

Gjithashtu nuk ka qenë kontestuese as fakti se paditësi rastin dhe pasoja e dëmeve, qe i ka 
pësuar si pasojë e trazirave të datës 17 dhe 18.03.2004, i ka paraqitur në Shërbimin Policor të 
asaj kohe, stacioni policor në Graqanicë. 

Me rastin e paraqitjes së rastit në stacionin policor në Graqanicë, është përpiluar raporti inicial 
nr. 04928, dt. 19.03.2004. Paditësi rastin e ka prezantuar në cilësinë e subjektit NT.“Drini 
Commerce” si pronarë i lokalit afarist-depo e cila gjendet në fshatin LL. Sellë në rrugën 
magjistrale Prishtinë-Shkup, e që i referohet dëmit material për shkak të asgjësimit dhe vjedhjes 
së mallit i cili është gjendur në depon e paditësit.

Gjatë administrimit të provave të këtij rasti, gjykata gjeti se lidhur me depon e shkatërruar, 
mallin e asgjësuar dhe të vjedhur, paditësi ka parashtruar kërkesë Komisionit Ndërministror, 
përkatës për sanimin e dëmeve të 17 e 18 marsit 2008, me datë 31.03.2004. Komisioni përkatës 
pas vlerësimit të gjendjes, pjesërisht ka bërë kompensimin e dëmit ndaj paditësit dhe atë në 
kontekst të riparimit të objektit-fasadë dhe vendosjes së xhamave të kalitur, në shumën prej 
23,151.50 Euro, si dhe ka bërë pranimin e TVSH-së në shumën prej 44,555.00€, të paguar në
kufi me rastin e importimit të mallit.

Ndërsa vlera e dëmit në lartësi prej 297 000 Euro, nga ana e të paditurës nuk i është 
kompensuar paditësit. Pavarësisht se në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ka qenë kontestuese 
lartësi e dëmit gjykata përmes ekspertizës financiare të datës 26.05.2008, ka gjetur se vlera e 
mallit në depon e paditëses sipas regjistrimit të datës 01.01.2004 ishte 405,953.96 Euro, kurse 
me blerjet që ka bërë paditësi prej dt. 01.01 deri më 17.03.2004, në depon e tij kishte mall me 
vlerë prej 536,214.96 Euro. Paditësi, prej dt. 01.01.2004 deri më 17.03.2004 kishte bërë shitje 
neto në vlerë prej 96,375.37 Euro, çka rezulton se vlera e mallit në depon e paditësit më 
17.03.2004 para trazirave  ishte në vlerën prej 439,839.59 Euro, kurse në regjistrimin e datës 
24.03.2004 për pas trazirave, në depo e paditësit kishte mbetur mall në vlerë prej 142,839.59 
Euro, që rezulton se malli në lartësi prej 297 000 Euro, ishte vjedhur ose shkatërruar.

Pavarësisht rrethanave jokontestuese në mes të palëve ndërgjyqësore, për dëmin dhe lartësinë e 
dëmit që ka pësuar paditësi si pasojë e trazirave të datës 17 dhe 18.03.2004, e paditura në këtë 
çështje kontestuese, e ka kundërshtuar cilësinë e palës së paditur me arsyetim se i mungon 



legjitimiteti pasiv pasi që për sigurinë e vendit në kohën e trazirave nuk ka qenë përgjegjëse e 
paditura.

Për të vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit, gjegjësit për të vendosur se a ka e paditura 
legjitimitet pasiv në këtë çështje kontestuese, gjykata ka gjetur se e paditura Qeveria e Kosovës, 
me vendimin e kryeministrit të asaj kohe z.Bajram Rexhepi, vendimi nr. 20-1/04 i datës 
22.03.2004, është formuar Fondi Emergjent për Riparimin e objekteve fetare, kulturore, 
shkollore, shëndetësore dhe private të dëmtuara gjatë trazirave të fundit në Kosovë. 
Në nenin 2 të këtij vendimi obligohen të gjitha ministritë  kompetente  dhe drejtoritë komunale 
kompetente që të përpilojnë raporte me shkrim lidhur me vlerësimin e dëmeve të shkaktuara në 
objekte shkollore, kulturore, fetare, shtëpi të shëndetit dhe shtëpi –objekte private.

Gjykata gjeti gjithashtu se e paditura një pjesë të dëmit që i referohet objektit të dëmtuar, ia ka 
kompensuar paditësit e gjithashtu e pjesën e TVSH, të paguar për mallin qe ishte në depo para 
trazirave ja ka kompensuar.

Sipas vlerësimit të gjykatës fakti se e paditura ka krijuar një Fond Emergjent, për riparimin e 
dëmeve të shkaktuara në objekte qoftë kulturore, fetare,  publike dhe private, e po ashtu edhe 
fakti se e paditura i ka kompensuar paditësit një pjesë të dëmit të shkaktuar e rrjedhimisht i ka 
zbritur (i ka kthyer) edhe pjesën e TVSH, për mallin e dëmtuar, nënkupton se e paditura 
pavarësisht që mund të mos ketë qenë përgjegjëse për kompensimin e këtyre dëmeve, ajo me 
veprimet e saj e ka fituar cilësinë e palës përgjegjëse e rrjedhimisht edhe cilësinë e legjitimitetit 
pasiv si palë.

Ky përfundim i gjykatës del edhe nga fakti se nëse e paditura nuk ka qenë përgjegjëse për 
kompensimin e dëmeve të shkaktuara për shkak të trazirave, me qenë se nuk ka pasur
përgjegjësinë për sigurinë në atë kohe, atëherë pse e paditura paska pasur përgjegjësi për ti 
kompensuar dëmet e shkaktuar në objekte kulturore, fetare, publike dhe private e jo edhe dëmet 
tjera. Pranimi i përgjegjësisë nga ana e të paditurës për kompensimin e dëmeve, sipas vlerësimit 
të gjykatës  nuk mund të kuptohet si përgjegjësi e pjesëshme, pasi që e paditura me paditësin 
është futur në marrëdhënie juridike, në rastin konkret atë të kompensimit të dëmit, duke i 
pranuar kështu paditësit kompensimin për një pjesë. Gjykata ka gjetur se kompensimi i dëmit për 
pjesën qe është kompensuar paditësi nuk mund të kuptohet si ndihmë nga e paditura, pasi që e 
paditura i ka kompensuar paditësit saktësisht vlerën reale të objektit të dëmtuar, pra e paditura 
në rastin konkret ka pranuar cilësinë e palës përgjegjëse duke bërë kështu kompensimin sipas 
vlerësimit reale për një pjesë të dëmit në rastin konkret atë të objektit të dëmtuar”60.



Rasti III

Kompensim i dëmit
Përshkrimi i rastit: Çështja është paraqitur në gjykatë e shkallë për kompensim të shpenzimeve 
të mjekimit të mbuluara me polisë vullnetare të sigurimit.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta aprovoi në tërësi kërkesëpadinë.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç, dhe të gjitha së bashku e në lidhmëni 
njëra me tjetrën, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit për Procedurë 
Kontestimore, arriti në përfundim se në këtë çështje juridike- civile duhet vendosur si në 
dispozitiv, të këtij aktgjykimi, pasi që:

Nga provat e administruara gjykata konstaton se paditësit dhe e paditura KS  Sigal me seli në 
Prishtinë, me dt. 23.02.2012, kanë lidhur kontratë për sigurimin shëndetësor, në bazë të pilcës 
me nr. 5045, e cila kontratë – policë e sigurimit përfshin e mbulimin e shpenzimeve mjekësore. 

Nga provat e administruara e veçanërisht nga dokumentacioni mjekësore gjykata ka konstatuar 
se paditësi Jon Tigani ju është nënshtruar intervenimit kirurgjik me dt. 26.08.2013 në klinikën 
Acibadem-Cristina në Shkup, të Republikës së Maqedonisë, dhe në emër të shpenzimeve të 
mjekimit ka paguar shumën në lartësi prej 1 250 euro, ndërsa me dt. 05.03.2013 ka kryer 
terapinë të ftiziatri dhe në emër të shpenzimeve të mjekimit ka paguar shumën në lartësi prej 250 
euro.

Nga provat e administruara e veçanërisht nga dokumentacioni mjekësore gjykata ka konstatuar 
se paditësi Nezafete Tigani me dt. 05.03.2014 është vizituar  nga ortopedi dhe ka kryer terapinë
të ftiziatri dhe në emër të shpenzimeve të mjekimit ka paguare shumën në lartësi prej 260 euro.

Pasi që gjykata shqyrtoi të gjitha provat prezent në lëndë e duke u mbështetur në dispozitat të 
nenit 897, 901, 902, 908, 917, 918, 919  e lidhur me nenin 142 dhe 148 të Ligjit mbi 
Marrëdhëniet e Detyrimeve vendosi si në dispozitiv, të këtij aktgjykimit, duke e aprovuar në 
tërësi kërkesë padinë e paditësve si të bazuar për arsye së në bazë të dispozitave të cekura me 
lartë kontrata krijon të drejta dhe detyrime për palët kontraktuese, dhe ky përcaktim është i 
natyrshëm dhe i pranueshëm në rastin konkret, për arsye së është rregull i përgjithshëm dhe 
parim i së drejtës sepse në fushën e marrëdhënieve të detyrimeve palët me vullnetin e tyre të lirë 
e të shprehur mund të krijojnë raporte juridike gjegjësisht marrëdhënie juridike. 



Në rastin konkret palët me vullnetin e tyre kanë përcaktuar kushtet e kontratës duke përfshirë 
edhe shpenzimet e mjekimit, me të dhënat e përshkruar si ma lartë prandaj gjykata vendosi si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi duke i pranuar në tërësi kushtet e kontratës për sigurimin 
shëndetësor. 

Sa i përket lartësisë së kërkesë padisë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke 
mare për bazë faturat e shpenzimeve të mjekimit të cekura me lartë e të cilat janë prezentë në 
shkresat e lëndës, në bazë të cilave gjykata konstaton se paditësi Jon Tigani në emër të 
shpenzimeve të mjekimit ka paguash shumën në lartësi prej 1 500 euro, ndërsa paditësja 
Nezafete Tigani në emër të shpenzimeve të mjekimit ka paguar shumën në lartësi prej 260 euro.

Gjykata me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe pretendimet e palës së paditur sidomos 
kundërshtimin për rrethanën se kërkesa e paditësit duhet të refuzohet pasi që kemi të bëjmë me 
sëmundje para ekzistuese, një kundërshtim të tillë gjykata nuk e aprovoj për arsye së eksperti 
mjekësor nga lamia e ORL-së, në seancën e shqyrtimit kryesor në mendimin e tij profesional ka 
deklaruar së duke u  bazuar në raportin mjekësor të dt. 25.07.2012, në rastin konkret nuk kemi të 
bëj me sëmundje para ekzistuese sepse në bazë të këtij raporti me rastin e kontrollit nga mjeku 
specialist tek pacienti këtu paditësi Jon Tigani, ka pasur pezmatim të fytit – bajameve dhe rritje 
të bajames së tretë dhe në bazë të kësaj diagnozë fillestare asnjë pacienti nuk i rekomandohet e 
as nuk i lejohet një intervenim kirurgjik-gjegjësisht operimi i bajameve, sepse si në rastet të tilla 
kjo diagnozë është e momentit – gjendje e përkohshëm në atë moment, që ka mundur  ti kalohet 
me terapinë e përshkruar në ketë raport, eksperti ka sqaruar së me kalimin e kohës gjendja e 
bajameve ka mundur të përkeqësohet çka ka ndodhur në rastin konkret ku shihet së i njëjti është 
operuar në Shkup, gjegjësisht me dt. 04.09.2013, gjerë me datë 06.09.2013, dhe nëse marrim për 
bazë kontrollin e parë mjekësore të dt. 25.07.2012, dhe datën e polices së sigurimit të dt. 
01.03.2012, do të thotë së nga data kuar është bërë nënshkrimi i polices së sigurimit është lidhur 
4 muaj e 27 ditë, para kontrollit të parë mjekësorë.

Gjykata me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe pretendimet e palës së paditur sidomos 
kundërshtimin për rrethanën se kërkesa e paditësve duhet të refuzohet pasi që paditësit nuk i 
kanë bashkangjitur kuponët fiskal, një kundërshtim të tillë gjykata nuk e aprovoj për arsye së në 
bazë të faktuarve prezent në shkresat të lëndës shihet çartë që pala paditëse ka bërë pagesat në 
emër të shpenzimeve të mjekimit dhe së e paditura me as një provë nuk e ka argumentuar të 
kundërtën e asaj që është pasqyruar në faturat e cekura me lartë dhe se çështja së pala paditëse 
gjykatës nuk ja ka bashkangjitur kuponët fiskal nuk është me ndikim për një vendim ndryshe për 
arsye së pala paditëse ka bërë pagesat në emër të shpenzimeve të mjekimit dhe e paditura nuk e 
ka bërë rimbursimin e këtyre shpenzimeve të mjekimit e që ka pasur për detyrim në bazë të 
policës shëndetësore me nr. 5045 e dt. 23.02.2013, e cila ka hyr në fuqi për palët me dt. 
01.03.2012.



Gjykata me rastin e vendosjes i vlerësoj edhe pretendimet – kundërshtimet e tjera të palës së 
paditur të gjitha këto në kuptim të përgjegjës në padi mirëpo të njëjtat nuk ishin më ndikim për 
një vendim ndryshe për arsye se me provat e administruara është vërtetuar e kundërta për çka 
gjykata vendosi si në diapozitiv të këtij aktgjykimi, për arsye së kontrata për sigurimin 
shëndetësor, është kontratë që bën pjesë në grupin e kontratave aleatore dhe nuk vlen parimi i 
barazisë së prestimeve dhe rrethana e paraqitjes së rastit të siguruar është rrethanë e ardhshme 
dhe e pa sigurtë, nga paraqitja e saj dhe në bazë të kësaj lind detyrimi i siguruesit që për rastin e 
siguruar ta paguaj shumen e caktuar apo të ndërmerr një veprim apo një bërje dhe askush, as 
një palë nuk mund ti ik detyrimit, që ka në bazë të këtyre kontratave duke u thirrur në dy 
kuptueshmërinë e ndonjë dispozite të këtyre kontratave që lënë mundësin e interpretimit dhe 
dëmtimit të njërës pale, sepse dispozitat ligjore në fuqi ja japin të drejtën gjykatës që të kontratat 
formulare duhet të interpretohen në favor të palës me të dobët, kur vinë në shprehje situatat dhe 
palës me të fortë ja japin mundësin e keqëpërdorimit të të drejtave të palës me të dobët, për 
arsye së kontrata e sigurimit është kontratë formularë ku siguruesit i diktojnë kushtet e lidhjes së 
kontratës ndërsa për palën e siguruar mbetët vetëm mundësia e refuzimit apo pranimit të 
kushteve të kësaj kontrate. Gjykata nuk aprovoj kundërshtimet e palës së paditur me rastin e 
vendosjes për arsye së e paditura sikur ta kishte argumentuar së i siguruari ka bërë me dashje 
lajmërimin e pa saktë ose me dashje e ka lënë në heshtje ndonjë rrethanë të një karakteri të atillë 
sa që siguruesi nuk do ta lidhet kontratën po të kishte ditur për gjendjen e vërtetë dhe në këto 
rrethana e paditura në rastin konkret ka mundur ta kërkoj anulimin e polices për sigurimin 
shëndetësor, gjë të cilën ne rastin konkret nuk e ka bërë e që ka mundur ta bëj në bazë të nenit 
908 të LMD-së, madje e njëjta e ka heshtur këtë të drejtë dhe ka vazhduar ta pranojë preminë e 
sigurimit nga të siguruarit, e në anën tjetër ka refuzuar rimbursimin e shpenzimeve mjekësore 
dhe kundërshtimet e të paditurës gjykata i vlerësoj si kundërshtime të paditurës sa për ti ikur 
detyrimit në bazë të kësaj police.

Gjykata vendosi për kamatën si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke u mbështetur në dispozitat 
të nenit 277, lidhur me nenin 186 të LMD-së, pasi që e paditura ka ra në vonës pë rimbursimin e 
shpenzimeve ditën kur paditësit kanë ushtruar padi pranë gjykatës.

Vendimin që pala e paditur ti bart shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 
dispozitat e nenit 449 dhe 452 e lidhur me nenin 463 të LPK-së, duke mare parasysh suksesin e 
paditësve ne këtë procedurë”61.



Rasti IV

Kompensim i dëmit (rast me vdekje nga aksidenti)
Përshkrimi i rastit: Çështja është paraqitur në gjykatë e shkallë për kompensim të dëmit 
material (përfshirë mbajtjen/rentën) dhe jo material.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta aprovoi pjesërisht  kërkesëpadinë.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

“Nuk është kontestuese baza e kërkesë padisë sa i përketë shkaktarit të aksidentit, nuk është 
kontestuese se aksidenti ka ndodhur me dt. 03.11.2013, nuk është kontestuese se tani i ndjeri 
__________________--, ka vdekur në këtë aksident, nuk është kontestuese se paditësit janë 
bashkëshortja, nëna, vëllezërit, motra dhe fëmijët e tani të ndjerit __________________---, nuk 
është kontestuese se deri te aksidenti ka ardhur me fajin e të siguruarit të të paditurës KS-
SIGMA, mirëpo kontestuese është vetëm lartësia e kërkesëpadisë.

Në bazë të provave të administruara e posaçërisht nga raporti i aksidentit DR-3009-0021-13, i 
dt. 02.11.2013, skica e vendit të ngjarjes, fotografit e vendit të ngjarjes, ekspertiza e 
komunikacionit rrugor e dt. 11.12.2013, si dhe deklarimet e të autorizuarve të palëve gjykata 
erdhi në përfundim se aksidenti i komunikacionit ka ndodhur me dt. 02.11.2013, dhe si pasoj e 
këtij aksidenti ka vdekur tani i ndjeri _____________________, paditësit janë bashkëshortja, 
nëna, vëllezërit, motra dhe  fëmijët e tani të ndjerit ________________ dhe se mbështetur në 
prova të administruara gjykata ka konstatuar se kemi të bëjmë me përgjegjësi ekskluzive të të 
siguruarit të e paditura KS “SIGMA”.

Përgjegjësia e të siguruarit të të paditurës konsiston në faktin se _________________--, në 
cilësinë e ngasësit të veturës e tipit VË Golf 2, me targa 04-298-BF, deri sa ishte duke qarkulluar 
në rrugën Magjistrale Prishtinë – Pejë, me të arritur në fshatin Gllaviqic, duke mos ju përshtatur 
kushteve të rrugës dhe kushteve klimatike, hynë në tejkalim dhe me pjesën e parë ballore të anës 
së majtë të automjetit të cekur me lartë e godet në pjesën e parë ballore të anës së djathtë 
automjetin e tipit Mercedes 410 D, me targa 03-890-CC, drejtuesi i automjetit i cili ka qenë i
siguruar pranë të paditurës, ka përgjegjësinë-ekskluzive të vetme për shkaktimin e këtij aksidenti 
dhe tani i ndjeri Ilir Morina në cilës të pasagjerit, më asnjë veprim të tij, nuk ka kontribuar në 
shkaktimin e këtij aksidenti.

Duke u nisur nga gjendja e vërtetuar faktike, gjykata ka konstatuar përgjegjësin e vetme dhe 
ekskluzive të drejtuesit të veturës, që ka qenë i siguruar pran të paditurës, dhe duke marr për 
bazë faktin se nga e paditura e ka pranuar baza juridike të kërkesë padisë, gjykata konstaton se 



kërkesëpadia, sa i përket bazës juridike gjënë mbështetje në dispozitat e nenit 136, 137, 140 dhe 
159 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve me nr. 04/L-007 ( në tekstin e mëtejme LMD-së).

Nga certifikatat e lindjes për paditësit, gjykata ka vërtetuar se paditësja ________________ 
është nëna, paditësja _________________ është ish bashkëshortja, paditësit 
___________________, ________________ dhe _____________________ janë fëmijët, 
paditësit _______________, _________________, ________________ dhe 
_________________ janë vëllezërit, paditësja ________________- është motra, e tani të ndjerit 
__________________-, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 184.1 dhe 2, të Ligjit për 
Marrëdhëniet e Detyrimeve, u ka pranuar kompensimin e dëmit jo material për dhimbjet e 
përjetuara shpirtërore si në pikën I., të dispozitivit të këtij aktgjykimi, dhe për aprovimin e 
pjesshëm të kërkesë padisë, për këtë kategori të dëmit, gjykata ka marr parasysh rrethanat që 
kanë mundur dhe që kanë  ndikuar në intensitetin dhe kohë zgjatjen e dhimbjeve shpirtërore që 
kanë përjetuar paditësit për shkak të humbjes së bashkëshortit, djalit, vëllait dhe babait.

Me këtë rast gjykata ka pasur parasysh raportin e bashkëshortes dhe fëmijëve, me tani të 
ndjerin, raportin e nënës me tani të ndjerin, raportin e vëllezërve dhe motrës me tani të ndjerit, 
duke marr për bazë rrethanën se raportet në mes të prindërve dhe fëmijëve, raportet në mes të 
bashkëshorteve, vëllezërve dhe motrave janë shumë emocionale, të ndjeshme dhe shpirtërore, 
dhe në këtë vështrim gjykata vlerëson se dhimbjet shpirtërore të paditësve për shkak të vdekjes së 
bashkëshortit, djalit, babit dhe vëllait të tyre, në aksident kanë qenë të larta, prandaj aprovimi i 
pjesshëm i kërkesë padisë për këtë aspekt të dëmit, nga ana e gjykatës është konsideruar se është 
në pajtim me të mirën e të shkelur dhe me qëllimin e të cilit i shërben kompensimi dhe se shumat 
e aprovuara për paditësit paraqesin një satisfaksion për ta.

Gjykata e refuzoi kërkesëpadinë e paditësve si në pikën II, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi 
që  vlerësoi që kompensimi përtej të shumës së gjykuar si në pikën I. të dispozitivi të këtij 
aktgjykimi, sa i përket dëmit jo material, për dhimbjet e përjetuara shpirtërore, nuk do të ishte në 
harmoni me të mirën e shkelur dhe me qëllim që kompensimi të ishte i drejt dhe në harmoni me 
praktikat e mira të gjykatave.

Për dëmin e gjykuar material si në pikën III dhe VII të dispozitivi të këtij aktgjykimi, që i 
referohen shpenzimeve të varrimit gjykata e ka aprovuar në tërësi si të bazuar sa i përket 
shpenzimeve të varrimit, ndërsa e refuzoj në tërësi sa i përket rregullimit të varrezës dhe ngritjen 
e përmendores, gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitat e nenit 177.1 të LMD-së, me 
këtë rast, duke u mbështetur mbi përgjegjësin e të paditurës dhe duke pasur parasysh shpenzimet 
e varrimit dhe ceremonive të nevojshme fetare sipas adeteve të vendit nga vjen familja e tani të 
ndjerit, tani paditësve dhe duke e shtuar faktin se gjykatës për këto shpenzime, pala paditëse i ka 
prezantuar provat, të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit kryesor dhe që argumentojnë 
shpenzimet e bëra, sa i përket shpenzimeve të varrimit, e jo për shpenzimet e ngritjes së 
përmendores si në pikën VII, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, për çka gjykata refuzoi kërkesën 



në tërësi për atë kategori të dëmit sepse pala paditëse nuk ka argumentuar me prova e që ka 
pasur për obligim për një gjë të tillë në kuptim të nenit 7.1, 319.1 dhe 321 të LPK-së. 

Për të vërtetuar lartësinë e kërkesëpadisë si në pikën IV., në dispozitiv të këtij aktgjykimi gjykata 
sipas propozimit të palëve në cilësi të provës materiale ka nxjerr ekspertizën e punuar nga Aziz 
Berisha ekspert i aktuaristikës. Sipas kësaj ekspertize lartësia e kompensimit për paditësit për
periudhën kohore nga dt. 02.11.2013 e deri me datë 30.11.2014, është në shumën e tërësishme 
prej 3 444 euro, ndërsa për periudhën kohore duke filluar nga dt. 01.12.2014, e tutje e deri sa 
për këtë ekzistojnë kushtet ligjore renta e paditësve duhet të jetë 266.30 euro për çdo muaj në të 
ardhmen, për katër anëtarët e ngushtë të familjes, bashkëshortes ___________________- dhe 
tre fëmijët e saj nga 66.57 euro për secilin veç e veç, e kjo shumë në formë të kapitalizuar arrin
vlerën prej 45 803.50 euro, të cilës ekspertizë gjykata ja fali në tërësi besimin për arsye se e 
njëjta është në harmoni të plotë me prova prezent në lëndë e bazuar ne përgatitjen shkollore të 
paditësit.

Gjykata për të vendosur si në dispozitv të këtij aktgjykimi gjegjësisht për të aprovuar
kompensimin në formë të rentës së arritur nga data e aksidentit e deri me datë 30.11.2014, dhe 
në forme të rentës mujore për periudhën pas datës 01.12.2014, e derisa të ekzistojnë kushtet 
ligjore gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitat e nenit 178.1 dhe 2 të LMD-së, e cila 
parasheh se të lezionimi trupor ose të dëmtimi i shëndetit kompensimi caktohet si rregullt në 
formë të rentës në të holla, për gjithë jetën ose për një kohë të caktuar dhe gjykata duke ju 
referuar kërkesës se paditësve e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 188.2 të LPK-së, ka 
lejuar që më anë të ekspertizës financiar – të aktuaristikës të bëhet llogaritja e rentës se arritur 
për pagesë dhe llogaritjes së rentës mujore për periudhën e ardhshme. Me rastin e vendosjes 
gjykata morri për bazë edhe praktikën gjyqësore për rastet të tilla.

Për kamatën gjykata ka vendosur si në pikën V., në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke u 
mbështetur në dispozitat e nenit 382 të LMD-së, duke filluar nga dt. 27.06.2016, kur gjykata ka 
vendosur me aktgjykim, sepse nga kjo datë e paditura ka ra në vonesë për përmbushjen e 
detyrimit, ndërsa pala paditëse ka ra në njohuri për format dhe lartësinë e dëmit.

Për shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur si në pikën VI, të dispozitivit të këtij 
aktgjykimi, duke u mbështetur në dispozitat e nenit 449 dhe 452 të Ligjit për Procedurën 
Kontestimore pasi që i autorizuari i palës paditëse, gjykatës ja ka dorëzuar listën e shpenzimeve 
që kërkohet sipas dispozitës së nenit 463 të LPK-së, dhe atë për përpilimin e padisë 624 euro, 
për përpilimin e parashtresë për precizimin e padisë 624 euro për 5 seanca të mbajtura nga 810 
euro për secilin veç e veç, për dy seancë të shtyrë nga 405 euro, për shpërblimit e ekspertit të 
aktuaristikës 150 euro, për taks gjyqësore për aktgjykim 429 euro, e në shumën e tërësishme prej
687 euro, e duke u mbështetur dhe në Tarifën e Odës së Avokatëve të Republikës së Kosovës”62.



Rasti V

Kompensim i shpenzimeve të shërimit jashtë shtetit
Përshkrimi i rastit: Çështja është paraqitur në gjykatë e shkallë për kompensim të shpenzimeve 
të shërimit jashtë shtetit. E paditur ka qenë Qeveria e Kosovës-Ministria e Shëndetësisë.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta aprovoi në tërësi kërkesëpadinë.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

“Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave se bashku, mbështetur 
në dispozitat nga neni 8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në përfundimin se në këtë 
çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

Mbi bazën e raportit specialistik datës 24.05.2007 të lëshuar nga klinika Euromed dhe referenca 
3139 datës 19.09.2007, të lëshuar nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës, paditësi kishte 
aplikuar të e paditura për shfrytëzimin e mjeteve financiar nga buxheti me qëllim të trajtimit 
mjekësorë jashtë vendit.

Në kuadër të të paditurës është themeluar Komisioni për Vlerësim Mjekësor, i cili komision ka 
vlerësuar kërkesën e paditësit dhe sipas vlerësimit të bërë me shkresën nr.protokolit 481, numri i 
dosjes 07-364/25.09.2007, rezulton se kërkesa e paditësit për shërim jashtë vendi është 
aprovuar.

Bordi Ekzekutiv si organ kompetent për të marr vendim përfundimtar për mënyrën e shfrytëzimit 
të buxhetit për këtë qëllim, të rasti i paditësit, sipas vlerësimit të bordit me numër 481, numri i 
dosjes 07-364 i datës 28.09.2007,  është aprovuar kërkesa dhe paditësit i është ndarë shuma prej 
3,658€, që janë vlerësuar si mjete adekuate për trajtim mjekësor jashtë vendit.

Paditësi e ka kuptuar se është aprovuar kërkesa e tij për shërim jashtë vendi dhe për shkak të 
gjendjes së tij shëndetësore është dashur që menjëherë të udhëtoj jashtë vendi dhe nuk ka 
mundur që të pres pagesën të cilën është dashtë ta bëjë Ministria e Shëndetësisë. Paditësi ka 
shkuar në Gjermani për ta kryer trajtimin mjekësor të sugjeruar nga mjekët specialist dhe 
terapia është kryer në Kliniken Universitare Saarlandit, ku paditësi prej datës 10.12.2007 e deri 
me datën 28.01.2008 ishte në trajtimin terapeutik rrezatues. 

Nga fatura nr.24424 datës 16.10.2007, lëshuar nga Kliniken Universitare Saarlandit Gjermani, 
vërtetohet se paditësit trajtimi mjekësor në këtë klinik i ka kushtuar në shumën prej 3.658,35€. 



Paditësi e ka paguar këtë shumë të kërkuar nga klinika e lartshënuar Gjermane, ndërsa e 
paditura nuk e ka kryer obligimin e vet edhe pse ka aprovuar kërkesën e paditësit për shërim 
jashtë vendit në shumën prej 3.658,35€. . 

Sipas Ligjit për Shëndetësi numër 2004/4, përkatësisht me nenin 31.3 është parapa që: 
“Shfrytëzimi i shërbimeve të kujdesit tretësor shëndetësor të cilat nuk mund të sigurohen brenda 
sistemit të shëndetësisë së Kosovës sigurohen dhe rregullohen me akt nënligjor të nxjerrë nga 
Ministria e Shëndetësisë”. Ndërsa me Udhëzimin Administrativ (Shëndetësi) 7/2003, përkatësisht 
nenin 4 është parapa Komisioni për Vlerësim Mjekësor si organ kompetent për vlerësimin e 
kërkesave për trajtim jashtë vendit, kurse me nenin 5 të këtij udhëzimi është parapa Bordi 
Ekzekutiv si organ kompetent për të marrë vendimin lidhur me shpenzimit të buxhetit të ndara 
për programin e trajtimit mjekësor jashtë vendit.

Mbi këtë bazë gjykata vlerëson se e paditura është e obliguar që paditësit, në emër të 
shpenzimeve të shërimit në botën e jashtme, t’ia paguaj shumën prej 3.685,35€ ngase nuk është 
mundur që ti sigurohet shfrytëzimi i shërbimeve mjekësore brenda sistemit shëndetësor të vendit 
tonë duke e marrë parasysh natyrën e sëmundjes dhe për kundër faktit që paditësi ka aplikuar të 
e paditura për shërim jashtë vendit, është aprovuar kërkesa nga komisioni mjekësor dhe Bordi 
Ekzekutiv ka vendosur që shuma për shërim jashtë vendi të jetë 3.685,35€,  mirëpo përkundër 
kësaj kjo shumë ende nuk i është paguar paditësit.

Kundërshtimin e përfaqësues së të paditurës se vendi për trajtim mjekësor jashtë vendit që 
kushton më shumë se 3.000€ do të duhej që të nënshkruhet nga Ministri i Shëndetësisë gjykata e 
vlerësoj si të pa bazuar, ngase paditësi pasi që është informuar nga e paditura se i është
aprovuar kërkesa e tij për shërim jashtë vendit është dashur që për shkak të gjendjes së tij 
shëndetësore të udhëtoj për shërim jashtë vendi dhe nuk ka mundur që të pres deri sa këto mjete 
të deponohen nga e paditura. Vendimi ka qenë aprovues për paditësin nga Bordi Ekzekutiv dhe 
çështja se si e paditura ka aplikuar dispozitat e Udhëzimit Administrativ 7/2003 është çështje e 
organeve të saj mbi bazën e së cilës kërkuesi i shërbimeve mjekësore të cilat nuk i sigurohen në 
sistemin tonë shëndetësorë nuk mundë të dëmtohet. Një arsye e tillë është e papranueshme që të 
mos i paguhet paditësit shuma e cekur në dispozitiv të aktgjykimit e cila është pranuar nga e 
paditura për shërim jashtë vendit.

Në kundërshtimet e saj e autorizuara e të paditurës thirret në nenin 5 pika 2 të Udhëzimit 
Administrativ 03/2010, mirëpo gjykata vlerëson se ky udhëzim administrativ të rasti i paditësit 
nuk mund të zbatohet ngase paditësi ka aplikuar të e paditura për shërim jashtë vendit me datën 
21.09.2007 ndërsa kërkesa i është pranuar 28.09.2007 ndërsa sipas nenit 10 të këtij udhëzimi 
është parapa që: “Për aplikacionet që kanë filluar të procedohen para hyrjes në fuqi të këtij 
Udhëzimi Administrativ, do të zbatohen dispozitat e Udhëzimit Administrativ 7/2003”.
Lidhur me kamatën gjykata ka vendosur në mbështetje të dispozitës së nenit 277 par 1 i LMD”63.



Rasti VI

Pasurim pabazë
Përshkrimi i rastit: Çështja është paraqitur në gjykatë e shkallë për shkak të pasurimit pabazë.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta aprovoi në tërësi kërkesëpadinë.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

“Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç, dhe të gjitha së bashku, e në lidhmëni 
me njëra tjetrën, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit për Procedurën 
Kontestimore, arriti në përfundim se në këtë çështje juridiko- civile duhet vendosur si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi.

Pas shqyrtimit të gjitha provave prezentë në shkresat e lëndës e duke u mbështetur në dispozitat 
e nenit 210, 211, 212, dhe 213 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve gjykata erdhi në 
përfundim se kërkesë padia e paditësit është në tërësi e bazuar.
Deri të kjo gjendje faktike, gjykata ka ardhur duke u mbështetur në provat e administruara si më 
lartë, të cilat i ka pranuar si të besueshme për faktin se:

Nga shkresat e lëndës C. nr. 730/11, gjykata konstaton se paditësi_________ nga fshati 
_________________ Komuna e Pejës është bashkëpronar më 1/2 pjesë ideale të 
paluajtëshmërisë e cila evidentohet si ngastër kadastrale më nr. 3360,  3361/1, 3362/1 dhe 
3362/2, në sipërfaqe të tërësishme prej 0.16, 55 ha, të regjistruara në fletën poseduese me nr. 
1551, zona kadastrale Pejë, dhe bashkëpronarë me 1/2 pjesë ideale të objektit banesorë të 
ndërtuar në këtë paluajtëshmëri.

Nga dokumenti në dorëshkrim i dt. 07.09.2010, gjykata konstaton se të paditurit më parë dhe në 
vazhdimësi kanë shitur 11 banesa të cilat, gjenden në objektin banesorë të ndërtuar në 
paluajtëshmërinë e cekur më lartë të përshkruar si në referatin e padisë, ku sipërfaqja e 
tërësishme e këtyre 11  banesave është 872, 62 metra katrorë e cila sipërfaqe është llogaritur në 
vlerë monetare sipas palëve nga 580 euro, për një metër katrorë çka do të thotë se shuma e 
tërësishme e shndërruar në euro, për metër katrorë e banesave të shitura është 506 120 euro, 
nga kjo shumë është zbritur shuma 2 490 dhe është shtuar shuma paraprak në lartësi prej 39 170 
euro, çka do të thotë se shuma totale sipërfaqes së banesave të shitura nga ana e të paditurve e 
shndërruar në euro,  arrin shumën në lartësi prej 542 770 euro, dhe nga kjo shumë 1/2 pjesë 
ideale, në rastin konkret i takon paditësit çka do të thotë se shuma e papaguar paditësit nga ana 
e të paditurve është 271 385 euro.



Nga dëgjimi në cilësi të palës paditëse _____________ dhe dëgjimit e të paditurve 
_____________, _____________ dhe _____________ gjykata ka konstatuar se të paditurit kanë 
shitur banesat e ndërtuara në objektin banesorë në paluajtëshmërinë e përshkruar si në referatin 
e padisë dhe se nga shitja e këtyre banesave të paditurit paditësit nuk ja kanë dhënë pjesën e 
parave e as të mjeteve të tjera që i kanë marrë si kompensim për çmimin e kontaktuar sipas 
shitjes se banesave të cekura më lartë e që kanë pasur për detyrim në rastin konkret sepse 
paditësi është bashkëpronar i 1/2 pjesë ideale të asaj paluajtëshmërie dhe objektit banesorë në 
atë paluajtëshmëri.   

Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke e aprovuar në tërësi kërkesë padinë e 
paditësit për faktin së për të ekzistuar pasurimi i pa bazë duhen të plotësohen katër kushte: a) që 
të ekzistoj pasurimi i cili mund të shprehet në rritjet të aktivit dhe zvogëlim të pasivit, b) që 
pasurimi të jetë shkaktuar në kurriz – dëm të personit tjetër që mund të jetë i shprehur me 
kalimin e një pjese të pasurisë nga një person në personin tjetër, më pagesën e shumës e të 
hollave, në dorëzimin e ndonjë sendi apo më kryerjen e ndonjë veprimi c) që të ekzistoi lidhja 
shkakore në mes të pasurimit dhe varfërimit dhe  d) pasurimi duhet të jetë bërë pa bazë juridike 
apo në fillim gjegjësisht në krijimin e raportit të detyrimeve baza juridike ka ekzistuar mirëpo me 
kalimin e kohës ajo bazë ka dështuar. Duke marr për bazë këto rrethana – këto  kushte të 
domosdoshme që të ekzistoj pasurimi pa bazë, rrjedh së elementet të cilat karakterizojnë 
pasurimin pa bazë janë: zmadhimi apo rritja e pasurisë në njërën anë, zvogëlimi i pasurisë në 
anën tjetër, lidhja shkakore në mes të zmadhimit dhe zvogëlimit të pasurisë dhe mos ekzistimi i 
bazës juridike.

Në rastin konkret janë plotësuar të gjitha këto kushte, për arsye se paditësi është bashkëpronar 
me 1/2 pjesë ideale të paluajtëshmërisë të përshkruar si më lartë dhe objektit banesorë të 
ndërtuar në atë paluajtëshmëri dhe për faktin se të paditurit kanë shitur banesat e ndërtuara në 
atë objekt dhe të paditurit nga shitja e atyre banesave nuk ja kanë dhënë pjesën e çmimit që i ka 
takuar sipas pjesës ideale të tij, të paditurit në rastin konkret janë pasuruar pa bazë juridike në 
shumën 271 385 euro në dëm të paditësit.

Sipas dispozitës së  nenit 7 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, palët kanë për detyrë ti 
paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta, dhe të propozojnë prova me të 
cilat konstatohen faktet e tilla, ndërsa sipas dispozitës së nenit 319 të LPK-ës, secila palë 
ndërgjyqës, ka për detyrë ti provoi faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta. 

Meqenëse pala e paditur me asnjë provë nuk arriti të argumentoi të kundërtën e  pasurimin pa 
bazë, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykim.

Gjykata me rastin e vendosjes pati parasysh edhe të gjitha kundërshtimet e palës se paditur në 
kuptim të kundërshtimeve nga përgjigja në padi dhe kundërshtimeve gjatë shqyrtimit kryesor 
mirëpo të njëjtat nuk ishin më ndikim për një vendim ndryshe sepse më provat e administruara 



është vërtetuar se të paditurit në rastin konkret janë pasuruar pa bazë juridike për çka gjykata 
vendosi si në dispiozitiv të këtij aktgjykimi.

Gjykata gjatë shqyrtimit kryesor ka refuzuar propozimin për dëgjimin e dëshmitareve 
________________,_____________,_________________ dhe _______________, sepse të 
njëjtit kanë qenë ta pa nevojshëm të dëgjohen në cilësi të dëshmitareve për rrethanat të cilat i 
kanë propozuar palët dhe për faktin se më provat e administruara e veçanërisht më dëgjimin e të 
paditurve në cilësi të palës janë vërtetuar faktet vendimtare për të vendosur për këtë çështje 
kontestimore e duke u mbështetur ne dispozitat e nenin 321 e lidhur me nenin 387 të LPK-së.

Vendimi për kamatën gjykata e ka mbështetur në dispozitat e nenit 277 të LMD-së, për faktin se 
paditësi ka kërkuar përmbushjen e detyrimit me dt. 20.06.2012, ditë kjo kur i njëjti ka ushtruar 
padi pranë gjykatës, për çka të paditurit kanë ra në vonesë për përmbushjen e detyrimit nga kjo 
datë dhe për faktin se në dokumentin e dt. 07.09.2010 nga palët nuk është caktuar data e 
përmbushjes së detyrimit, andaj duke u bazuar në rregullat e detyrimeve vlen parimi se për të 
gjitha rastet kur nuk është caktuar afati i përmbushje, debitori bie në vonës kur kreditori kërkon 
përmbushjen e detyrimit”64.

Rasti VII

E drejta në trashëgimi në rendin e dytë të trashëgimisë
Përshkrimi i rastit: Çështja është paraqitur në gjykatë e shkallë së parë sipas padisë së 
vëllezërve të trashëgimlënësit, kundër bashkëshortes së trashëgimlënësit si e paditur.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta aprovoi në tërësi kërkesëpadinë e paditësve.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

“Gjykata vlerësoi së kërkesëpadia e paditësve është e bazuar pasi që sipas dispozitave nga neni 
14.1 të Ligjit për Trashëgiminë i Kosovës parashihet se “ pasurinë e trashëgimlënësit që nuk ka 
lënë pasardhës e trashëgojnë prindërit e tij dhe bashkëshorti i tij”, ndërsa me dispozitën e nenit 
14.2, përcaktohet se “ prindërit trashëgojnë gjysmën e pasurisë në pjesë të barabarta ndërsa 
gjysmën tjetër e trashëgon bashkëshorti i trashëgimlënësit” kurse me dispozitën e nenit 15.3 
parashihet së “ në qoftë së të dy prindërit e trashëgimlënësit kanë vdekur para trashëgimlënësit, 
pjesën e pasurisë trashëgimore që do ti takonte secilit prej tyre sikur të kishte jetuar pas 
trashëgimlënësit e trashëgojnë pasardhësit përkatës”.



Në kuptim të këtyre dispozitave ligjore gjykata vlerësojë dhe vendosi që kërkesëpadia është e 
bazuar pasi që trashëgimlënësi ka vdekur pa lënë pasardhëse dhe në rastin konkret të paditurës i 
takon gjysma e pasurisë sipas trashëgimisë në rendin e dytë ligjore, ndërsa prindërve të 
trashëgimlënësit do tu takonte gjysma në pjesë të barabarta, mirëpo meqenëse prindërit e 
trashëgimlënësit kanë vdekur para trashëgimlënësit atëherë pjesa që do tu takonte atyre u kalon 
vëllezërve dhe motrave të trashëgimlënësit e në rastin konkret paditësve”65.

Rasti VIII

E drejta e pronësisë sipas tapisë (paraardhësi i paditësve ishte shpërngul nga vendi)
Përshkrimi i rastit: Kontesti është zhvilluar në mes të pasardhësve të ish pronarit dhe Komunës 
së Prishtinës si pronare aktuale.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta refuzoj në tërësi kërkesëpadinë e paditësve.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

“Ne mes të palëve nuk ishte kontestuese se paraardhësit juridik të paditëseve kanë pasur tapinë 
për patundshmërinë kontestuese të lëshuar nga autoritetet e perandorisë Osmane të asaj 
periudhe, po ashtu nuk ishte kontestuese se paraardhësi juridik i paditëseve është shpërngulur 
nga Kosova për në Turqi duke e lënë pronën e tij, për shkak të regjimit të atëhershëm serb. Nga 
ana e të paditurës nuk është kundërshtuar as legjitimiteti aktiv i paditëseve që në rastin konkret 
shtrohej përmes dokumenteve të noterizuara nga autoritetet Turke.

Në mesin e çështjeve kontestuese në mes të palëve paraqitet ligjshmëria e kalimit të pronës në 
emrin e të paditurës dhe shfrytëzimi i pronës nga ana e të paditurës, në këtë kuptim edhe 
kërkohet vërtetimi i pronësisë nga ana e paditëseve.

Gjykata sipas propozimit të palëve në cilësinë e provës materiale ka nxjerrë ekspertizën e 
gjeodezisë, përmes së cilës ka gjetur se patundshmëria kontestuese evidentohet si ngastër 
kadastrale numër 5626, e shtrirë në anën e majtë të rrugës “ Ramiz Sadiku” tani bulevardi 
“Nëna Terezë”, sipas fletës poseduese 4137, zona kadastrale nr.71914059 Prishtinë, me 
sipërfaqe prej 00.03,24 ha dhe oborr me sipërfaqe prej 00.01,94 ha, në sipërfaqe të përgjithshme 
prej 00.05,18, e evidentuar si pronë shoqërore me shfrytëzues Komuna e Prishtinës.  

Sipas ekspertizës në mungesë të  historiatit kadastral ( pasi elaborati kadastral  gjendet ne 
Krushevc të Serbisë), nuk dihet se kur prona ka kaluar në emrin e të paditurës.



Përmes plotësimit të ekspertizës,  eksperti duke ju referuar  një raporti lëshuar nga Republika e 
Serbisë - Krushevc, me datë 28.02.2008, të regjistruar me numër 952-3/2008-1999, i nënshkruar 
nga Sreten Sharanoviqi, ish drejtor i Drejtorisë Gjeodete të Prishtinës, deri në vitin 1999, jep 
edhe këtë plotësim se ngastra kadastrale 5626, është evidentuar si rezultat i matjeve detale të 
cilat kanë hyrë në fuqi në vitin 1967, me ç’rast për patundshmërinë kontestuese është regjistruar 
si shfrytëzues Komuna e Prishtinës, (Kuvendi Komunal Prishtinë). 
Sipas raportit në fjalë eksperti shton se me matjet e vitit 1947 dhe atë sipas skicës detale 
nr.61/27, ngastra kontestuese 5626, me parë është regjistruar rivelimi si ngastër nr.2150, në 
vendin e quajtur “Armata e Kuqe nr.9” dhe në atë kohë është evidentuar në fletën poseduese 
1332 si pronë e Këshillit Popullor të Prishtinës. 

Gjykata gjatë vlerësimit të provave pjesën e ekspertizës gjegjësisht plotësimin e ekspertizës,  që i 
referohet raportit të cituar më lart, nuk e vlerësoj në cilësinë e provës pasi që bëhet fjalë për një 
dokument të lëshuar nga strukturat paralele. Mirëpo si rrethanë me rëndësi gjykata e mori 
deklarimin e paditëseve se paraardhësi i tyre juridik është shpërngul nga Kosova për në Turqi, e 
po ashtu deklarimin e paditëseve, sipas parashtresës së datës 06.06.2006, ku thuhet përveç të 
tjerave se pas vdekjes se Shefki Senturkut, me 14.02.1907, në rrethana të pa kjarta e paditura 
Komuna e Prishtinës, e ka marrë këtë pronë, me arsyetim se kinse trashëgimlënësi nuk ka pasur 
trashëgimtare ligjor. Gjykata në rrethanën e lënjës-(braktisjes) së pronës nga paraardhësi i 
paditëseve dhe në rrethanën se prona shumë vite ma herët ka kaluar në emrin e të paditurës e 
pranoi si të besueshëm deklarimin e paditëseve.

Gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditëseve është e pabazuar pasi që sipas dispozitës së nenit 44 
të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore (LMTHJP)  “E drejta e pronësisë 
pushon me kalimin e sendit në pronësinë shoqërore”.
Sipas dispozitës së nenit 45 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore “E drejta 
e pronësisë që e ka personi i caktuar mbi një send pushon, kur personi tjetër fiton të drejtën e 
pronësisë mbi këtë send”.

Ndërsa me dispozitën nga neni 46 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore “e
drejta e pronësisë pushon me braktisjen e sendit“ ndërsa “Sendi konsiderohet i braktisur kur 
pronari i tij në mënyrë të padyshimtë shpreh vullnetin se nuk dëshiron më ta mbajë” po ashtu 
“Sendi i paluajtshëm i braktisur kalon në pronësinë shoqërore në momentin e braktisjes së tij”.

Gjykata vlerëson se paraardhësi juridik i paditëseve e ka humbur të drejtën e pronësisë në 
momentin kur prona e tij ka kaluar në pronësi shoqërore, në pajtim me dispozitën e nenit 44 të 
LMTHJP.  Në vlerësimin e gjykatës marrë për bazë rrethanat e rastit duke përfshirë edhe ato jo 
kontestuese në rastin konkret bëhet fjalë për braktisje të sendit, siç parashihet me dispozitën e 
nenit 46 të LMTHJP, ndërsa në mungesë të historiatit të pronës si bazë të pranueshme të kalimit 
të pronës nga paraardhësit juridikë të paditëseve në emrin e të paditurës, gjykata e pranojë 



rrethanën se sendi i braktisur kalon në pronësinë shoqërore në momentin e braktisjes së tij, 
neni 46 i LMTHJP.

Gjykata i është referuar këtyre dispozitave sepse në kohen kur është ushtruar padia LMTHJP 
ka qenë në fuqi, e gjithashtu marrë për bazë edhe faktin se patundshmëria tani figuron si 
pronësi shoqërore LMTHJP e ka rregulluar këtë kategori të pronës.

Sipas Ligjit në fuqi, për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, dispozita nga neni 40, 
përcaktohet se “ personi i cili me mirëbesim e ka 20 (njëzet) vjet në posedim të pandërprerë 
një patundshmëri apo një pjesë të saj e fiton pronësinë në të” në rastin konkret e paditura 
përveç qe e ka në posedim patundshmërinë e ka edhe të regjistruar. Gjykata në këtë rast e ka 
vlerësuar vetëm kërkesën e paditëseve pa u lëshuar në të drejtën e të paditurës mbi sendin –
pronën kontestuese. 

Sipas Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, dispozitat nga neni 42.2  
përcaktohet se “ Në qoftë se hiqet dorë nga pronësia në një palujtshmeri, atëherë pronësinë 
në atë palujtshmeri e fiton subjekti publik kompetent në territorin e të cilit ndodhet 
palujtshmeria. Autoriteti publik kompetent e fiton të drejtën e pronësisë në këtë send me 
regjistrimin e të drejtës së pronësisë në regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri”. Dispozitat 
nga ky nen janë ekuivalente me ato nga neni 45 dhe 46 i LMTHJP, përveç se tani çështja nuk 
shtrohet për pronë shoqërore.

Përveç të cekurave nga dispozitat materialo juridike si rrethanë me rendësi për ta refuzuar 
kërkesëpadinë, gjykata e mori edhe faktin se patundshmëria kontestuese, nga momenti i 
lënies së saj asnjëherë nuk u kthye në posedim të paditëseve, gjegjësisht paditëset asnjëherë 
nuk ishin në posedim të kësaj patundshmërie, kjo rrethanë është konfirmuar nga vetë 
paditëset.

Duhet theksuar se gjykata në tërësi pranon konceptin se prona duhet të mbrohet sipas 
protokollit I (një) të Konventës Evropiane, me që mbrojta e pronës sipas kësaj konvente për 
gjykatën është detyrim kushtetues, mirëpo në rastin konkret vlerësimi i gjykatës është se 
kërkesëpadia është e pabazuar, pasi që gjykata në asnjë rast nuk mund të thirret në mbrojtje 
të pronës për një subjekt duke mohuar të drejtën e ligjshme të subjektit tjetër”66.

Rasti IX

Vërtetimi i pronësisë në pronë shoqërore/publike të shpronësuar 
Përshkrimi i rastit: Kontesti është zhvilluar në mes të pasardhësit të ish-pronarit dhe Komunës 
së Prishtinës si pronare aktuale.



Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta refuzoj në tërësi kërkesëpadinë e paditësve.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

“Gjykata gjeti se e paditura gjegjësisht Sekretariati për Financa i Kuvendit të Komunës së 
Prishtinës, me aktvendimin e datës 17.05.1978, numër 07.nr.465-23/77-III, për nevoja të “Auto 
Motos” ka shpronësuar dhe ka bartë në emrin e Komunës Prishtinës, ngastrat kadastrale numër 
7584/2, në sipërfaqe prej 0.67.44 ha dhe ngastrën 7585/2, në sipërfaqe prej 0.45.73 ha. 
Sipas vendimit për ngastrën numër 7584/2 në sipërfaqe prej 0.67.44 ha është shpronësuar 
________________, ndërsa për ngastrën 7585/2 në sipërfaqe prej 0.45.73 ha është shpronësuar  
pronari faktik, në rastin konkret si pronar faktik evidentohej  ____________________ me 2/3 e 
ngastrës kadastrale 7585/2 në sipërfaqe prej 0.45.73 ha.
Kësaj gjendje faktike i korrespondon edhe vendimi i organit të shpronësimit i datës 13.05.1966, 
ku shihet se në listën e ngastrave kadastrale të shpronësuara bëjnë pjesë edhe ngastrat  
kontestuese 7584/2 dhe 7585/2.
Në rrethanën e bartjes së pronësisë dhe evidentimit aktual këtë gjendje e konfirmon edhe 
ekspertiza e gjeodezisë e punuar nga ing. Sharr Pllana. Gjykata këtë gjendje e pranon si të saktë 
dhe për vërtetimin e saj i pranojë si të besueshme vendimet e cituara më lartë dhe ekspertizën në 
rrethanën e cituar.

Ndërsa në rrethanën se ish-pronari ishte i informuar për procedurën e shpronësimit, gjykata 
gjeti se ish pronari juridik për ngastrën kadastrale numër 7584/2 në sipërfaqe prej 0.67.44 ha i 
dhe ish pronari faktik për 2/3 e ngastrës kadastrale 7585/2 në sipërfaqe prej 0.45.73 ha. 
_____________ ishte ftuar dhe ishte informuar për procedurën e shpronësimit sipas 
procesverbalit të datës 13.12.1977. Në këtë rrethanë gjykata e pranoi si të besueshëm 
procesverbalin në fjalë.

Në kuptim të cekurave gjykata vlerësoi se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar pasi që sipas 
dispozitave nga neni 21 i Ligjit për Eksproprijimin përveç tjerave parashihet se “ vendimi në 
formë të prerë mbi eksproprijimin do të anulohet dhe në bazë të kërkesës së pronarit të 
përparshëm, të pasurisë së patundshme të eksproprijuar, nëse shfrytëzuesi i eksproprijimit në 
afat prej 3 vitesh ç’prej se vendimi ka marrë formë të prerë, nuk ka kryer, sipas natyrës së 
objektit punimet e nevojshme në atë objekt. 
Pasi të kalojnë dhjetë vjet nga dita kur vendimi ka marrë formën e prerë mbi eksproprijimin nuk 
mund të paraqitet kërkesë për anulimin e vendimit”.

Përveç dispozitave të cituara nga Ligji për Eksproprijimin, gjykata gjeti se kërkesëpadia e 
paditësit është e pabazuar pasi që sipas dispozitës së nenit 44 të Ligjit mbi Marrëdhëniet 



Themelore Juridike Pronësore (LMTHJP)  “E drejta e pronësisë pushon me kalimin e sendit në 
pronësinë shoqërore”.
Sipas dispozitës së nenit 45 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore “E drejta 
e pronësisë që e ka personi i caktuar mbi një send pushon, kur personi tjetër fiton të drejtën e 
pronësisë mbi këtë send”.

Gjykata vendimin e mbështeti edhe në dispozitat e Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore 
Juridike Pronësore, pasi që nga ana e paditësit kërkesëpadia në pikëpamje formale nuk ishte e 
orientuar në anulimin e vendimit mbi eksproprijimin, por si bazë përdorte vërtetimin e pronësisë 
sipas trashëgimisë. Në këtë kuptim gjykata nuk është shpallur inkompetente lëndore sipas 
pretendimeve të t’paditurës në mbeshteje të nenit 18 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, pasi 
që për padinë dhe kërkesën e saj në formën e preshtuar gjykata ishte kompetente.

Sipas bazës së trashëgimisë paditësi po ashtu nuk arriti ta argumentojë kërkesën e tij, pasi 
që të gjeturat faktike nga ana e gjykatës në këtë çështje kontestuese tregojnë së 
patundshmëria kontestuese nuk përbënte masë trashëgimore të paraardhësit juridik të 
paditësit, meqenëse se e njëjta ishte pronë e subjektit tjetër.

Gjykata në arsyetimin e refuzimit të kërkesës iu referua dispozitave materialo-juridike të 
ligjeve të ndryshme, pasi që sipas dispozitës së nenit 253.2 të Ligjit për Procedurën 
Kontestimore, gjykata nuk është e lidhur për bazën juridike, prandaj gjykata duke i marrë 
për bazë rrethanat e rastit pavarësisht bazës së treguar në padi vendosi ta refuzoj 
kërkesëpadinë sipas cilido do bazë që i korespondon gjendja faktike e treguar në padi apo e 
vërtetuar nga ana e gjykatës.

Meqenëse gjykata vendosi ta refuzoj kërkesëpadinë në kuptim të dispozitave të cituara, sipas të 
gjeturave faktike të përshkruara më lartë, pretendimet e paditësit se posedon faktikisht pronën 
kontestuese dhe se e njëjta nuk është kompensuar nga e paditura gjykata nuk i mori si rrethana 
me rëndësi pasi që kërkesë e padisë nuk ishte kompensimi i pronës së shpronësuar,  e 
rrjedhimisht kërkesë e padisë nuk ishte ofrimi i mbrojtjes juridike për posedimin apo sipas 
posedimit. Në këtë kuptim edhe të gjeturat e ekspertizës për posedimin nuk ishin me rëndësi për 
aprovimin e kërkesëpadisë”67.



Rasti X

Vërtetimi i pronësisë me mbajtje (sipas padisë) dhe dorëzim i pronës (sipas kundërpadisë)
Përshkrimi i rastit: Me padie është kërkuar e drejta e pronësisë me mbajtje, ndërsa pala e 
paditur  me  kundërpadi ka kërkuar dozimin e pronës.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta aprovoi në tërësi kërkesëpadinë dhe ta refuzoj në tërësi kërkesën nga kundërpadia.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç  dhe të gjithave se bashku, mbështetur 
në dispozitat nga neni  8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në përfundimin se në këtë 
çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në diapozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që:

Gjykata sipas propozimit  për  përsëritjen e procedurës e paraqitur  nga e paditura - kundër  
paditësja me vendimin  e datës  19.11.2012 ka lejuar përsëritjen  e procedurës  në këtë çështje 
juridike - kontestimore   dhe e ka prish  aktgjykimin  C.nr. 1499/05 i dt.27.12.2005. 

Pasi  që është lejuar përsëritja e procedurës  dhe më që në ndër kohë është vërtetuar  fakti se 
palët  e kontestit  ____________,  dhe _____________, kishin  vdekur  dhe atë _____________,  
me dt.01.09.2009 ndërsa _______________, me dt.01.07.1986, gjykata ka lejuar rregullimin
dhe ndryshimin  e padisë sipas subjekteve të tanishëm  të kontestit  pasi që  si trashëgimtarët  
ligjor  të ndjerit ____________,  me vendimin  e trashëgimisë T.nr.61/2012 dt.29.09.2012 i 
lëshuar  nga gjykata komunale në Deqan ishin  shpallur  tani  paditësit, ndërsa për  të paditurën  
_____________, trashëgimtar ligjor me vendimin T.nr.569/2009  dt.02.11.2009 lëshuar  nga 
Gjykata Komunale Prishtinë dega Graqanicë trashëgimtar është shpallur  tani  e paditura –
kundër paditësja.

Gjykata gjatë këqyrjes në vende dhe me ekspertizën   e ekspertit  të gjeodezisë ka gjetur  se 
paditësit kanë në shfrytëzim numër 1009-0, në sipërfaqe prej 705  m2, e cila shtrihet prej pikë 
10-1, kufiri është i drejtë dhe gjatësia e frontit është 29.50 m, prej pikës 11-12, kufiri është i 
drejtë dhe gjatësia e frontit është 17.55 m, prej pikës 12-13, kufiri është i drejtë dhe gjatësia e 
frontit është 3.93, prej pikës 13-14, kufiri është i drejtë dhe gjatësia e frontit është 3.77 m, prej 
pikës 14-15, kufiri është i drejtë dhe gjatësia e frontit është 5.12m, prej pikës 15-16, kufiri është i 
drejtë dhe gjatësia e frontit është19.94 m, prej pikës 16-17, kufiri është i drejtë dhe gjatësia e 
frontit është 7.93 m dhe prej pikës 17-10, kufiri është i drejtë dhe gjatësia e frontit është 21.45m.
Në këtë pjesë të ngastrës kontestuese të cilën paditësit-kundër të paditurit e kanë në shfrytëzim 
kanë të ndërtuar edhe objekte të banimit P+0, P+1 dhe P+1+Nk, gabaraiti i të cilave është P=0, 



pjesë e garazhës jugperëndimore 3.77 m=+3.05mx10.83m=3.41mx10.83m=36.93m2. Objekti 
P+1+Nk 9.79mx9.37m+2.35mx9.79m+4.04mx0.80m=117.97m2. Objekti B=P=NK 
15.00mx5.45m+1.82mx5.94m+(3.15mx1.18m)/2=94.58m2 dhe objekti P+0 
7.79mx5.83m=45.42m2.

Me ekspertizë është vërtetuar së paraardhësi i paditësve ___________, pjesën e ngastrës 
kontestuese të cilën e kanë tani paditësit në shfrytëzim e ka pasur të regjistruar në emrin e tij 
edhe në bazë të matjeve  aerofotogrametike të viti 1983. Matjet e viti 1983 nuk janë bërë të 
plotfuqishme por shërbejnë si dëshmi se pala paditës e ka pasur në posedim këtë patundshmëri 
edhe gjatë periudhës kur janë realizuar matjet.

Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar në bazë të ekspertizës dhe këqyrjes së drejtpërdrejtë 
në vendshikim.

Gjykata në cilësinë e dëshmitarëve ka dëgjuar __________, _____________ dhe 
_____________, të cilët kanë deklaruar së paraardhësi i paditësve –kundër të paditurve në 
pronën kontestuese është vendosur në vitin 1977 dhe që nga ajo kohë e shfrytëzon në mënyrë të 
papenguar nga askush.  

Dëshmitarët kanë theksuar së nuk kanë qenë prezent gjatë marrëveshjes së shitblerjes por e dinë 
së babai i paditësve e ka blerë pronë kontestuese dhe pas blerjes ka ndërtuar edhe shtëpinë e cila 
edhe sot shfrytëzohet nga paditësit. 

Pronë kontestuese babai i paditësve e kishte blerë si pllac e pas blerjes ka ndërtua shtëpinë. 
Asnjëherë nga askush nuk është penguar familja e paditësve në shfrytëzimin e pronës kontestuese 
kanë theksuar dëshmitarët. 

Dëshmi e dëshmitarëve gjykata i ka pranuar në tërësi të besueshme pasi që kanë qenë konkrete, 
të përputhshme dhe me provat tjera dhe bindëse. 
Sipas kësaj gjendje të vërtetuar  gjykata vlerëson se paditësi-paraardhësi i paditësve   në 
shfrytëzim  të pronës kontestuese është vendosur me mirëbesim  pasi që i  ka parapri 
marrëveshja e cila nuk është formalizuar me legalizimin dhe regjistrimin e kontratës, rrethanë 
kjo e konfirmuar nga dëshmitarët

Sa i përket kontinuitetit të shfrytëzimit të pandërprerë të pronës kontestuese nga paditësit dhe 
paraardhësi i tyre gjykata i ka marrë në vlerësim vendimin e Drejtorisë Republikane të të hyrave 
publike njësia rajonale Prishtine dt.08.07.1982, lajmërimin e  Kuvendit  Komunal të Prishtinës -
sekretariati për  Urbanizëm dt.04.05.1992, kontratën e lidhur ne mes të Kooperativës banesore 
Prishtinë dhe _______________,  dt.05.07.1990,  aktvendimin e komitetit  krahinor të 
urbanizmit, veprimtarive komunale dhe banesore dt.07.09.1983, lajmërimin e  sekretariatit  për  
urbanizëm, pune komunale dhe banesore dt.19.07.1992 dhe dëftesën  e dt.30.12.1992, të cilat i 



ka pranuar si të besueshme me që janë dokumente të lëshuara nga organet publike për detyrimet 
e ndryshme të paraardhësit të paditësve e që ndërlidhen drejtpërdrejtë me pronën kontestuese. 

Gjykata e ka marrë në vlerësim edhe skicën e matjeve të vitit 1983 e cila e konfirmon posedimin 
e pronës nga paditësit.

Pasi që gjykata vërtetoj këtë gjendje fakti gjeti së kërkesëpadia e paditësve  është e bazuar në 
kuptim të dispozitës së nenit 28 al 4 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore 
(LMTHJP).

LMTHJP me dispozitën e nenit 28 al 4 parasheh se :”mbajtësi  me mirëbesim  i sendit  të 
paluajtshëm, mbi të cilin tjetri ka të drejtën  e pronësisë, fiton  të drejtën e pronësisë mbi këtë 
send me parashkrimin  fitues me kalimin  e kohës prej  20  vjetësh”. 

Në rastin konkret është vërtetuar së paditësit e mbajnë me mirëbesim patundshmërinë objekt 
kontesti për më shumë se njëzet vite, në mënyrë të papenguar nga askush. 

Gjykata ka vendosur  ta refuzoj  kundërpadinë e të paditurës-kundër paditëses sepse sipas 
vlerësimit të gjykatës së  e drejta e pronësisë paraqet  autorizim  për  pronarin që të mbajë, ta 
përdorë - shfrytëzoj dhe të disponoj  lirisht  me pronësinë e tij. 
Në rastin konkret e drejta e pronësisë sipas këtij vendimi i takon paditësve dhe në këtë kuptim 
gjykata ka refuzuar kundërpadinë sepse autorizimi i posedimit rrjedhe nga pronësia gjë që i 
mungon të paditurës-kundër paditëses.

Gjykata e ka vlerësuar edhe dëshminë e të paditurës dëgjuar në cilësinë e palës por të njëjtën 
nuk e ka pranuar si të besueshme pasi që nuk ka qen bindëse dhe ka hasë në kundërshtim më 
faktet e çështjes të provuara me provat tjera. 

Në këtë kuptim e nga të cekurat gjykata nuk i ka pranuar pretendimet e të paditurës-kundër 
paditëses.

Për shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur në kuptim të dispozitave nga neni 450 dhe 463. 
Në rastin konkret kërkesa e palës paditëse është refuzuar në kuptim të dispozitës së nenit 463.1 
ku përcaktohet së “për pagimin e shpenzimeve procedurale, gjykata vendosë vetëm me kërkesën 
e specifikuar të palës, pa bërë asnjë shqyrtim vërbalisht lidhur me kërkesën”. Ndërsa neni 463.2 
përcakton se ”pala ka për detyrë që në kërkesën e saj në mënyrë të specifikuar, t’i tregoj 
shpenzimet për të cilat kërkon shpërblim, duke parashtruar prova për shpenzimet e bëra, po që 



se nuk ekzistojnë provat e tilla në dosjen e lëndës, ndërsa për t‘paditurën e ka refuzuar kërkesën 
për shkak së e njëjta e ka humbur kontestin”68

Rasti XI

Lirimi i pronës  
Përshkrimi i rastit: Me padi është kërkuar lirimi i pronës me pretendimin se paditësi është 
pronar i pronës kontestuese dhe sipas autorizimit që ka pronari mbi pronën
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta aprovoj në tërësi kërkesëpadinë e paditësit.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike, gjykata ka administruar këto prova: kontratën mbi 
shitblerjen e paluajtshmërisë me leg.nr._________, të datës __________; çertifikatën mbi të 
drejtat e pronës së paluajtshme me nr. UL- ______________, të datës ___________; kontratën e 
pa vërtetuar mbi shitblerjen e paluajtshmerisë të datës _____________, e nënshkruar ndërmjet 
_____________ dhe _________________; raportin e ekspertit të gjeodezisë ______________ të 
datës data _________________; raportin e plotësuar të ekspertit të gjeodezisë 
___________________, të datës ________________; si dhe është bërë dëgjimi i 
__________________ në cilësi të palës ndërgjyqëse. 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqës dhe provave të lartë cekura, në kuptimin 
e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar 
çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se:

Kërkesëpadia e paditësit është e bazuar.

Në bazë të kontratës mbi shitblerjen e paluajtshmërisë leg.nr.____________, të datës 
_______________, gjykata ka konstatuar faktin se këtu paditësi ____________, me ish shitësin 
________________, kanë lidhur kontratën mbi shitblerjen e paluajtshmerisë-shtëpisë në Prizren 
rr.“______________” nr. __________, respektivisht ngastrës kadastrale nr.______________, 
sipas listës poseduese (të vjetër) ____________ ZK ______________, në sipërfaqe prej 
___________________m2.

Në bazë të çertifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme me nr.UL-
____________________, të datës ______________________, gjykata ka konstatuar faktin se 
ngastra kadastrale nr.________________, ZK _________________, në sipërfaqe prej 



_______________ m2, evidentohet në emër të këtu paditësit ____________ dhe atë në 
_______________ të saj.

Në bazë të kontratës së pa vërtetuar mbi shitblerjen e paluajtshmerisë, të datës 
__________________, e nënshkruar ndërmjet _____________________ (nuk figuron 
nënshkrimi i tij por vetëm shenja e gishtit) si shitës dhe ________________, si blerës, gjykata ka 
konstatuar se objekt i kësaj kontrate është “shitblerja” e paluajtshmërisë në 
rr.“___________________” nr. ___________ dhe atë oborr në sipërfaqe prej 
________________m2, të ngastrës kat. Nr_________________, nga fleta poseduese  
nr.___________________ ZK, Prizren.  

Nga raporti i ekspertit të gjeodezisë __________________, të datës __________________, 
respektivisht raporti plotësues i datës _______________, gjykata ka konstatuar faktin se paditësi 
është pronar  i ngastrës  _________________ZK Prizren, e cila ngastër regjistrohet në listën 
poseduese nr._________________ dhe atë në sipërfaqe prej __________m2. Pos gjendjes 
faktike të parcelës në fjalë, eksperti gjithashtu ka konstatuar se i padituri _______________, i 
cili është pronar i ngastrës kadastrale fqinje nr._________________, ZK Prizren, momentalisht 
është duke shfrytëzuar një pjesë të ngastrës së lartëcekur të paditësit nr.__________ ZK Prizren 
dhe atë në një sipërfaqe prej _____________m2. Në skicën përcjellëse të këtij raporti me ngjyrë 
të kuqe është shënuar pjesan kontestuese e ngastrës kadastrale nr.4325, të cilën është duke e 
shfrytëzuar i padituri si oborr, në dimensionet nga lindja _____________ m, në perëndim 
______________ m, nga jugu ______________m, dhe nga veriu _________________ m.

Gjykata ka bërë edhe dëgjimin e paditësit Hibe Shopa në cilësi të palës ndërgjyqëse, i cili para 
gjykatës ka deklaruar se ai para 30 viteve e kishte blerë shtëpinë së bashku me truallin nga daja 
i tij __________________, për të cilin fakt kishin lidhur kontratë, të cilën edhe e kanë vërtetuar 
në gjykatën Komunale në _____________(leg.nr.______________, të datës ______________). 
Atij i është kujtuar se në një bisedë me axhën ___________ (të atin e të paditurit), ishte njoftuar 
se edhe ky i fundit e kishte blerë prej shitësit të njëjtë, një pjesë të kopshtit dhe atë afër truallit të 
cilin ai e kishte blerë, gjë të cilën atij i’a kishte vërtetuar edhe shitësi _______________ (i cili 
është daja i paditësit). Më tutje ka deklaruar se gjendja faktike në këtë ngastër kadastrale nuk 
ndryshon dhe se është e njëjtë si në kohën kur ai e ka blerë para shumë viteve, duke skjaruar se 
ai ka hyrë në pjesën kontestuese të ngastrës kadastrale nr.____________ ZK ___________ dhe 
atë përmes dritares së shtëpisë, të cilën hyrje e kishte shfrytëzuar deri në momentin e blerjes së 
shtëpisë e cila kufizohet me këtë ngastër, ku më pastaj e kishte rrënuar një pjesë të murrit të 
shtëpisë e cila kufizohet me këtë pjesë të ngastrës kat. ____________ ZK __________. Për fund 
ka deklaruar se në shtëpinë e cila gjendet në ngastrën kat. _______________ ZK __________, 
ka jetuar vetëm i padituri. 



Baza ligjore  

Sipas nenit 20 të  të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore, është e paraparë se 
“e drejta e pronësisë mund të fitohet sipas vetë ligjit, në bazë të veprimit juridik dhe me 
trashëgim”. Me nenin 37 të po këtij ligji është paraparë se “pronari mund të kërkoj 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, e ka të drejtën e pronësisë dhe se sendi gjendet nën zotrimin 
faktik të të paditurit. E drejta e paraqitjes së kësaj padie nuk parashkruhet”. Me nenin 10 të 
Ligjit për Qarkullimin e Pasurisë së Paluajtshme është paraprë se “kontrata për transferimin e 
të drejtave të pronës së paluajtëshme duhet të bëhet me shkrim dhe se nënshkrimet e palëve 
kontraktuese duhet të vërtetohen nga gjykata”, ndërsa neni 33 i Ligjit mbi Marrëdhëniet 
Themelore Juridike-Pronësore, parasheh kërkesa shtesë për vlefshmërinë e kontratës së 
transakcionit  - respektivisht parasheh se e drejta e pronësisë mbi pasurinë e paluajtëshme 
fitohet me regjistrimin në librin publik. 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës

Nga të gjitha faktet e administruara, pretendimet e palëve ndërgjyqëse dhe bazës ligjore të cekur 
më lartë, gjykata ka ardhë në përfundim se kërkesëpadia e paditësit duhet të aprovohet si e 
bazuar. Kjo për faktin se më kontratën mbi shitblerjen e paluajtshmërisë leg.nr.___________, të 
datës ______________, të lidhur midis këtu paditësit dhe pronarit të më hershëm të saj 
________________, paditësi e kishte blerë ngastrën kadastrale nr._________________ZK 
_______________ dhe atë në sipërfaqe prej ______________m2. Kësaj prove gjykata i’a fali 
besimin e plotë. Po ashtu, bazuar në çertifikatën mbi të drejtat e pronës së paluajtshme me 
nr.UL- ___________________, të datës ___________________, vërtetohet se pjesa kontestuese 
e kësaj paluajtshmërie, evidentohet në emër të këtu paditësit __________________ dhe atë si 
pronar i vetëm i saj. Kësaj prove gjykata po ashtu i’a fali besimin e plotë. Siq u cek edhe më 
lartë, me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë gjendjes faktike, gjykata në këtë çështje 
ka angazhuar edhe ekspertin përkatës të gjeodezisë, i cili në raportin e tij me shkrim gjithashtu 
ka konstatuar se ngastra kadastrale nr._________________ ZK _______________, e cila është 
e regjistruar në listën poseduese nr.____________, në sipërfaqe prej _______________m2, në 
të cilën është e përfshirë edhe pjesa kontestuese, evidentohet në emër të këtu paditësit me 
dimensione dhe shtrirje sikurse në ekspertizën e këtij eksperti. Edhe kësaj ekspertize gjykata i’a 
fali besimin e plotë. Në anën tjetër gjykata nuk i’a fali besimin “kontratës” së pavërtetuar mbi 
shitblerjen e paluajtshmerisë, të lidhur në mes të shitësit ___________________ dhe të atit të të 
paditurit ___________________ (me emër të njëjtë sikurse vetë i padituri) të datës
__________________, ngase kjo kontratë në mënyrën se si është lidhur, nuk paraqet justus 
titulus të rregullt për bartjen e të drejtës së pronësisë. Mes tjerash, përmes kësaj kontrate shihet 
se i ati i të paditurit e kishte “blerë” një sipërfaqe të oborrit prej _______________m2, ndërsa 
nga ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë shihet se ai është duke shfrytëzuar një sipërfaqe prej 
_______________ m2, gjë që nuk është në përputhje as më vetë “kontratën” e tij të pavërtetuar. 



Duke qenë se në bazë të së drejtës pozitive, paditësi ______________ është pronar i ngastrës 
kadastrale nr._______________, ZK _____________ dhe se i padituri është duke e mbajtur në 
zotrimin faktik këtë ngastër, gjykata vlerëson se në këtë rast, ai si pronar ka të drejtën që të 
kërkoj kërkoj nga mbajtësi, në këtë rast këtu i padituri, kthimin e sendit të caktuar në mënyrë 
individuale, e që në këtë rast është ngastra kadastrale nr._______________ ZK 
_________________, respektivisht pjesa e saj me dimensione dhe shtrierje sikurse në dispozitiv 
të aktgjykimit. Andaj gjykata ka ardhë në përfundim se padia e paditësit duhet të aprovohet në 
tërësi si e bazuar.

Gjykata ka vlerësuar edhe provat dhe theksimet tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur se të 
njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi.

Nga sa u tha më lart, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi, e duke u bazuar në 
nenin 143.1 të LPK-së”69

Rasti XII

Lirimi i pronës  
Përshkrimi i rastit: Me padi është kërkuar lirimi i pronës me pretendimin se paditësi është 
bartës i së drejtës se posedimit në pronën kontestuese dhe sipas autorizimit që ka pronari mbi 
pronën.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta aprovoj në tërësi kërkesëpadinë e paditësit.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartëcekura, në 
kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka 
çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se:

Kërkespadia e paditëses ËSHTË E BAZUAR.

Me leximin e kontratës për ndërrimin e paluajtshmërisë Leg.nr.3121/96, të datës 
16.09.1996, gjykata ka vërtetuar faktin e ndërrimit të palujteshmërisë dhe atë në mes të Qendrës 
për Punë Sociale në Prizren dhe ____________  nga Prizreni, me objekt të kontratës - këtu 
banesën kontestuese, më gjerësisht sikurse në këtë kontratë. 

Me leximin e kontratës mbi shitblerjen e patundshmërisë Leg.nr.3045/96, të datës 
09.09.1996, gjykata ka vërtetuar faktin e shitblerjes së banesës në mes të _____________, si 



shitëse në njërën anë dhe ______________, si blerës në anën tjetër, me objekt të kontratës së 
shitblerjes - këtu banesën kontestuese, më gjerësisht sikurse në këtë kontratë.

Me leximin e kontratës mbi shitblerjen e banesës Leg.nr.428/93, të datës 16.03.1993, 
gjykata ka vërtetuar faktin e shitblerjes së banesës, të lidhur në mes të  Komunës së Prizrenit, si 
shitëse në njërën anë dhe  të paditurës _____________, si blerëse në anën tjetër, me objekt të 
kontratës - banesën e cila është objekti i këtij kontesti, më gjerësisht sikurse në këtë kontratë.

Me leximin e kërkesës e të paditurës ____________ drejtuar Ministrisë së Financave të 
Republikës së Serbisë për dhënien e pajtimit në lidhje me vërtetimin e kontratës mbi shitblerjen e 
paluajtshmërisë, të datës 09.08.1996, gjykata ka vërtetuar faktin se këtu e paditura 
______________, asokohe i ishte drejtuar ministrisë së lartcekur për dhënien e pëlqimit për 
aprovimin e kontratës mbi shitblerjen e banesës e cila është objekt i këtij kontesti, të cilën banesë 
del se ajo i’a kishte shitur ______________, më gjerësisht sikurse në këtë kërkesë.

Me leximin e aktvendimit nr.4/2-5-413-6/96, të datës 24.09.1996, si dhe  aktvendimit nr. 
4/2-5-413-131/96, të datës 24.09.1996, gjykata ka konstatuar se asokohe  Drejtoria Republikane 
e të Ardhurave Publike të Republikës së Serbisë, i’a kishe caktuar këtu të paditurës shumën 
përkatëse të të hollave për pagesën e tatimit për shkak të shitblerjes së banesës e cila është 
objekt i këtij kontesti, më gjerësisht sikurse në këto aktvendime.

Me leximin e konkluzionit të Komunës së Prizrenit – Sekretariati për Urbanizëm, Punë 
Komunale dhe Banesore me nr.04/4-360-165/85, të datës 07.04.1988, si dhe procesverbalit me 
nr.04/4-360-165/85, të datës 28.03.1988, gjykata ka konstatuar se asokohe organi i lartcekur 
komunal, kishte marrë konkluzion përmes të cilit ishte lejuar ekzekutimi i vendimit të 
Sekretariatit për Urbanizëm, Punë Komunale dhe Banesore, përkatësisht largimi i këtu të 
paditurës ______________ ,si dhe i të gjithë anëtarëve të saj nga banesa e cila është objekt i 
këtij kontesti, në të cilën kishin hyrë pa kurrfarë baze ligjore,  më gjerësisht sikurse në këtë 
konkluzion dhe procesverbal. 

Me leximin e protokollit mbi dorëzimin e çelësave të UNHPD-së, të datës 25.01.2006, 
gjykata ka konstatuar faktin se e paditura me datën 25.01.2006, i kishte marrë çelësat e banesës 
kontestuese pranë organit të lartcekur.

Me leximin e aktvendimit të Ministrisë së Financave të Republikës së Serbisë me nr.464-
8-39232-96, të datës 19.08.1996, gjykata ka konstatuar faktin se përmes këtij aktvendimi 
ministria e lartcekur, asokohe i’a kishte lejuar Qendrës për Punë Sociale në Prizren që të lidhë 
kontratën mbi ndërrimin e palujtëshmërisë me ______________, për banesën e cila është objekt 
i këtij kontesti, më gjerësisht sikurse në këtë aktvendim.



Për vërtetimin sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata ka bërë edhe 
dëgjimin e dëshmitarit ______________, nga Prizreni, përndryshe drejtor i Qendrës për Punë 
Sociale në Prizren, i cili para gjykatës ka deklaruar se banesa e cila është objekt i këtij kontesti 
është pronë e Qendrës për Punë Sociale në Prizren dhe atë duke u bazuar  në lutjen e këtu të 
paditurës _______________, të datës 09.08.1996, e cila aso kohe përmes kësaj lutje, kishte 
kërkuar nga Ministria e Financave e Republikës së Serbisë që t’ia mundësoj shitjen e banesës 
së lartë përmendur, e cila shitje ishte realizuar përmes kontratës së shitblerjes e lidhur në 
Prizren Leg.nr.3045/96, të datës 09.09.1996, ndërmjet ____________, si shitëse në njërën anë 
dhe blerësit _____________, si blerës në anën tjetër. Më pas, përmes vendimit mbi shitblerjen e 
banesës me nr.4/2-5-413-131/96, të datës 24.09.1996, kishte pasuar kontrata mbi ndërrimin e 
pronës kontestuese në mes të Qendrës për Punë Sociale në Prizren dhe ______________, e 
përmes të cilës kontratë palët ishin dakorduar që të bëhet ndërrimi i paluajtshmërive ashtu që 
Qendra për Punë Sociale në Prizren e kishte marrë nga______________, banesën e cila është 
objekt i këtij kontesti, ndërsa si kompensim, të njëjtit i’a kishte dhënë një pjesë të 
patundshmërisë së Qendrës për Punë Sociale në Prizren, e cila ka qenë afër me 
paluajtshmërinë e ____________, përkatësisht sipërfaqen prej 23 m2, në ngastrën kadastrale 
nr.8674 ZK Prizren. Mbi bazën e të lartcekurave del se banesa kontestuese është pronë e 
Qendrës për Punë Sociale në Prizren sepse kjo e fundit, siç edhe u dëshmua më lart, për të 
njëjtën banesë asokohe i’a kishte kompensuar ______________, një pjesë të paluajtshmërisë së 
saj në sipërfaqe prej 23 m2 nën ngastrën kadastrale nr. 8674 ZK Prizren. Pas luftës kjo banesë 
ka qenë e uzurpuar nga një person fizik i quajtur ____________, nga fshati Reti, Komuna e 
Prizrenit, ndaj të cilit Qendra për Punë Sociale në Prizren kishte iniciuar padi civile po pranë 
kësaj gjykate. Përndryshe ky person, përgjatë zhvillimit të procedurës kontestimore ndaj tij dhe 
ende pa përfunduar kjo procedurë, vullnetarisht ishte larguar nga banesa kontestuese. Pas 
kësaj Qendra për Punë Sociale në Prizren kishte kërkuar nga policia që këtë banesë ta 
monitoroj për disa ditë për shkak të mundësisë eventuale që personi i larguar nga aty përsëri të 
kthehej në të njëjtin banesë. Për këtë fakt edhe në shkresat e lëndës ekzistojnë provat materiale. 
Në ndërkohë e paditura ____________, kishte shkuar në UN Habitat duke pretenduar se 
banesa në fjalë është e saj, ku mbi bazën e kërkesës së saj UN Habitati, të njëjtës edhe i’a kishte 
dorëzuar çelësat e banesës, duke e vërë kështu në lajthim UN Habitatin, ngase kjo banesë tani 
më nuk ka qenë banesa e saj. Qendra për Punë Sociale në Prizren për shkak të uzurpimit të 
kësaj banese në mënyrë të pa drejtë nga këtu e paditura ___________, me datën 28.08.2009 
ndaj saj ka ngritur padi civile duke kërkuar nga e njëjta që këtë banesë ta liroj menjëherë dhe 
që të njëjtën t’ia dorëzoj në posedim dhe shfrytëzim të lirë Qendrës për Punë Sociale në 
Prizren. Përndryshe dëshmitari __________ ka deklaruar se të gjitha këto fakte i ka të njohura 
nga se siç edhe është cekur më lartë, i njëjti ushtron postin e drejtorit të Qendrës për Punë 
Sociale në Prizren dhe atë që nga viti 1999.

Gjykata po ashtu ka bërë edhe dëgjimin e të paditurës ______________, në cilësi të 
palës ndërgjyqëse, e cila para gjykatës ka deklaruar se banesën kontestuese e ka fituar nga 
Kuvendi Komunal i Prizrenit, sepse asokohe ajo ka qenë punëtore e N.SH. “Printeks” në 



Prizren. Më tej ka shtuar se diku në vitin 1996, pasi që  banesa kishte qenë me një hyrje por në 
të cilën kishin banuar tri familje, një pjesë të kësaj banese burri i saj i ndjerë i’a kishte shitur 
_____________, me ç’rast ka ritheksuar se këtij të fundit i ishte shitur një pjesë e banesës e jo e 
tërë banesa nga se ajo në ndërkohë këtë banesë e kishte zgjeruar në rreth 67 m2. Më pastaj, në 
një pjesë të kësaj banese, përmes vendimit të Kuvendit Komunal ishte vendosur një familje e 
komunitetit rom, e cila familje pas rreth dy muajsh këtë pjesë i’a kishte shitur një familjes tjetër 
rome, të cilët edhe sot e kësaj dite jetojnë në këtë pjesë të banesës. Sipas të paditurës, 
momentalisht në atë banesë është duke jetuar vetëm ajo dhe askush tjetër. Për fund ka theksuar 
se banesa kontestuese është  pronë e saj nga se siç  edhe ka cekur më lartë të njëjtën ajo e kishte 
fituar nga Kuvendi Komunal i Prizrenit të asaj kohe.

Baza ligjore

Sipas nenit 18 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore (LPDTS) “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”. Me nenin 93 
të po këtij ligji është paraparë se “pronari mund të kërkojë kthimin e sendit të caktuar prej 
secilit i cili nuk ka të drejtë posedimi.”

Gjithashtu edhe me nenin 3 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore 
(LMThJP), është e paraparë se “pronari ka të drejtë që sendin e vetë ta mbajë, shfrytëzoj dhe ta 
disponoj në kufijtë e caktuar me ligj”, ndërsa me nenin 37 të po të njëjtit ligj ceket se “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 paraqitjes së padisë nga par.1 i këtij neni, 
nuk parashkruhet”.

Vlerësimi përfundimtar i gjykatës

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë çështje 
kontestimore gjykata ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe se 
njëjta duhet të aprovohet në tërësi sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Në të vërtetë, bazuar 
në kontratën mbi shitblerjen e banesës Leg.nr.428/93, të datës 16.03.1993, është provuar se 
fillimisht këtë banesë e kishte blerë e paditura ______________, nga Komuna e Prizrenit. Më 
pastaj është provuar se të njëjtën banesë, përmes kontratës mbi shitblerjen e patundshmërisë 
Leg.nr.3045/96, të datës 09.09.1996, e paditura ______________, i’a kishte shitur personit të 
quajtur ______________, nga Prizreni. Përfundimisht, në bazë të kontratës për ndërrimin e 
paluajtshmërisë Leg.nr.3121/96, të datës 16.09.1996, gjykata ka vërtetuar faktin e ndërrimit të 
palujteshmërisë, përkatësisht banesës e cila është objekt i këtij kontesti dhe atë në mes të 
Qendrës për Punë Sociale në Prizren dhe _____________, nga Prizreni, me ç’rast banesa 
kontestuese kishte kaluar në pronësi të Qendrës për Punë Sociale në Prizren. Duke u nisur nga 



përkufizimi ligjor i të drejtës së pronësisë, del se pronari mund të disponojë me sendin sipas 
dëshirës së tij, veçanërisht atë ta posedojë dhe ta përdor, me atë të disponojë dhe të tjerët t’i 
përjashtoj nga çfarëdo ndikimi, nëse nuk kundërshtohet nga ligji ose nga të drejtat e një të treti. 
Gjykata ka vlerësuar se në këtë rast, paditësja ka të drejtë të disponoj lirshëm me pronën e saj, 
ngase në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar, nuk është vërtetuar se me disponimin e lirshëm të 
saj, ndër të tjera, ajo do të mund të binte në kundërshtim me ligjin, ose me të drejtat eventuale të 
dikujt tjetër, respektivisht në këtë drejtim, e  paditura nuk i ka parashtruar asnjë provë gjykatës, 
përmes të cilës provë, gjykata eventualisht do të  mund të vendoste ndryshe. Gjykata vlerëson se 
përderisa paditësja gëzon të drejtën e tërësishme ndaj banesës kontestuese, ndërsa që të njëjtën 
pa kurrfarë baze ligjore e mban në posedim dhe shfrytëzim këtu e paditura, është e drejtë e 
paditëses që me këtë pronë të disponoj sipas dëshirës dhe vullnetit të saj, që nënkupton se ajo ka 
jus utendi, jus fruendi dhe jus abutendi ndaj kësaj prone, gjithnjë duke u bazuar në nenin 18 të 
LPDTS-së, të sipërcituar tekstualisht. Nga kjo arsye, gjykata edhe e aprovoj në tërësi 
kërkepadinë e paditëses duke e detyruar të paditurën që me të gjithë personat dhe gjesendet e 
saja, të shpërngulet nga banesa kontestuese dhe që të njëjtën t’ia dorëzoj në posedim dhe 
shfrytëzim të lire paditëses, sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Kontestimet e të paditures dhe të autorizuarit të saj, gjykata nuk i mori për bazë ngase të 
njëjtat bien ndesh me gjendjen faktike të vërtetuar përmes provave të administruara në këtë 
procedurë, të cilave gjykata i’a fali besimin e plotë.

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur se të 
njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 të 
LPK-së.

Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata e mori konform nenit 450 të LPK-së, e 
duke pasur parasysh faktin se asnjëra palë nuk i kishte kërkuar ato

Rasti XIII

Shuarje e servitutit 
Përshkrimi i rastit: Me padi është kërkuar shuarje e të drejtës se servitutit e kalimit nëpër 
shkallet e objektit me pretendimin së mund të shfrytëzohet hyrje tjetër dhe shkallë tjera për 
kalim.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta refuzoj në tërësi kërkesëpadinë e paditësit.



Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

“Nuk ka qenë kontestuese në mes të palëve fakti se paditësja ka në pronësi një pjesë të katit 
përdhesë të ndërtesës e cila gjendet në Rr.” Nëna Terezë” nr.31/1, ndërsa të paditurat  kanë një 
pjesë të kësaj ndërtese në katin e parë. 

Nuk ka qenë kontestuese gjithashtu fakti se të paditurat shfrytëzojnë hyrjen e ndërtesës e cila 
gjendet në hapësirën e objektit të paditëses e gjithashtu shfrytëzojnë edhe shkallët të cilat 
gjenden në hapësirën e brendshme të objektit të paditëses.

Gjykata ka gjetur se paditësja në procesin e privatizimit ka privatizuar dhe është bërë pronare e 
pronës ku gjendet hyrja kryesore dhe shkallët të cilat përdoren nga të paditurat. 

Gjykata në cilësinë e provës materiale ka administruar ekspertizën e ndërtimtarisë, e cila ka 
konstatuar se për të ju shmangur përgjithmonë problemeve dhe mosmarrëveshjeve që mund të 
ndodhin në mes të palëve, me rastin e kalimit të përditshëm nga hyrja kryesore dhe në shkallët të 
cilat ndodhen në hollin e objektit të paditëses e të cilat shërbejnë për kalim nga të paditurat të 
cilat pronën e tyre e kanë në katin e parë në objektin ku paditësja është pronare e përdheses, si 
zgjidhje me të lehtë ka propozuar që të paditurat të hapin derën e vet zyrtare në anë e pasme të 
objektit respektivisht në hyrjen e banorëve, pikërisht në vendin ku ka qenë dikur hyrja.

Pasi që gjykata konstatoi këtë gjendje faktike vendosi që kërkesëpadia e paditëses është e 
pabazë.

Sipas dispozitës së nenit 58 al 1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore, 
(LMTHPJ), parashihet se: “servituti real pushon në qoftë se pronari i pronës shërbyese e 
kundërshton ushtrimin e tij, kurse pronari i pronës sunduese tre vjet rresht nuk e ka ushtruar të 
drejtën e vet”.

Sipas dispozitës së nenit 58 al 2 të LMTHPJ-ës, parashihet se: “ pronari i pronës shërbyese 
mund të kërkojë që të pushojë e drejta e servitutit real kur ai bëhet i panevojshëm për 
shfrytëzimin e pronës sunduese ose kur nuk ekziston me arsye për të cilën ai është vendosur”.

Sipas dispozitës së nenit 58 al 3 të LMTHPJ-ës, parashihet se: “ servituti real pushon po që se 
nuk ushtrohet gjatë kohës së nevojshme për fitimin e tij me anë të parashkrimit fitues, kur i njëjti 
person bëhet pronar i pronës shërbyese ose i pronës sunduese ose me shkatërrimin e pronës 
sunduese, respektivisht të pronës shërbyese”.

Sipas gjendjes faktike të vërtetuar e me referencë në të drejtën materiale sipas dispozitave të 
cituara më lartë gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditëses është e pabazuar sepse në rastin 



konkret nuk është plotësuar asnjëri  nga kushtet ligjore për shuarjen e të drejtës së servitutit për 
të paditurat.

Nga administrimi i provave gjykata ka gjetur dhe ka vlerësuar se në rastin konkret nuk ekzistojnë 
kushtet ligjore për shuarjen e të drejtës së servitutit për të paditurat sepse hyrja dhe përdorimi i 
shkallëve kontestuese është kalim i domosdoshëm për të paditurit. Kalimi i të paditurve nga 
hyrja kontestuese dhe përdorimi i shkallëve kontestuese nga të paditurat në vlerësimin e gjykatës 
është kalim dhe përdorimi i domosdoshëm. Hyrja dhe përdorimi i shkallëve kontestuese janë 
shfrytëzuar nga të paditurit në kontinuitet edhe para se paditësja të  fitojë të drejtën e pronësisë 
në përdhesen e objektit ku është e vendosur hyrja kontestuese dhe shkallët kontestuese, rrethanë 
kjo e cila nuk është kontestuar.

Është i njohur parimi në drejtësi se mund të bartën të drejtat nga një subjekt në tjetrin por  mund 
të bartën vetëm ato të drejta të cilat i ka subjekti që bartë të drejtën e pronësisë. Në rastin 
konkret paditësja ka prezantuar provat me të cilat i ka argumentuar gjykatës të drejtën e 
pronësisë në përdhesën e objektit ku janë të vendosura hyra dhe shkallët të cilat i përdorin të 
paditurit, por kjo e drejtë e paditëses nuk e mohon të drejtën e të paditurve për kalim sepse të 
paditurit këtë të drejtë e kanë pasur edhe ndaj pronarit të mëparshëm nga i cili paditësja ka 
fituar të drejtën e pronësisë.

Gjykata nuk e ka pranuar vlerësimin e ekspertit të ndërtimtarisë për hyrjen dhe shkallët 
alternative, sepse të paditurit e kanë të drejtën nga hyrja dhe shkallët kontestuese dhe gjithashtu 
hyrja e propozuar nga eksperti nuk është pranuar nga të paditurat sepse humbet vlera e pronës 
së tyre. Ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë do të pranohej vetëm me marrëveshjen e palëve.

Gjykata nuk u lëshuar fare në vlerësimet e pretendimeve të paditurve sa i përket bashkëpronësisë 
në hyrjen dhe shkallët kontestuese, sepse në rastin konkret gjykata ka vendosur vetëm për 
kërkesën e paditëses e cila është refuzuar pavarësisht nga mos vlerësimi i pretendimeve të t 
‘paditurve për bashkëpronësinë.

Gjykata e ka pranuar si të vlefshme vetëm punën juridike të transferit të pronës nga Agjencia 
Kosovare Mirëbesimit tek paditësja, ndërsa komunikimet e palëve ndërgjyqësore me zyrtarët e 
Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit përkatësisht të Privatizimit mbi të drejtën e kalimit apo mos 
kalimit nga të paditurat në hyrjen dhe shkallët kontestuese, gjykata nuk i konsiderojë të 
rëndësishme për të vendosur ndryshe. Këtë komunikim të palëve ndërgjyqëse nuk mund të 
ndryshojnë përmbajtjen e punës juridike të lidhur në mes të paditëses dhe Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit, e rrjedhimisht puna juridike e lidhur në mes tyre nuk mund të ndryshoj përmbajtjen 
e të drejtës së të paditurave për të kaluar nga hyrja dhe shkallët kontestuese”71.



Rasti XIV

Anulim i kontratës 
Përshkrimi i rastit: Kontesti është zhvilluar në mes të ish pronarëve të pronës së bartur sipas 
kontratës dhe kooperativës bujqësore si pronare aktuale e pronës, me pretendimin së kontrata e 
shitblerjes është lidhur pa vullnetin e shitësve/paraardhësve të paditësve.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta refuzoj në tërësi kërkesëpadinë e paditësit.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike 
sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat: ekspertizën e 
gjeodezisë të datës 17.01.2006, të punuar nga _____________, skicën e matjeve në teren, fletët 
poseduese numër 1161, 222 dhe 213, aktvendimin e datë 30.06.2009, T.nr.211/2009, 
aktvendimin e datës 29.04.2010, ka dëgjuar në cilësinë e dëshmitarëve _____________, 
_____________ dhe _______________

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave se bashku, mbështetur 
në dispozitat nga neni  8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në përfundimin se në këtë 
çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në diapozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që:

Në mes të palëve nuk ishte kontestues fakti se paraardhësi juridik i paditësve dhe e paditura  me 
datë 01.08.1964, kishin lidhur kontratën e shitblerjes  Vr.Nr. ______________, me të cilën 
paraardhësi juridik i paditësve i kishte shitur të paditurës patundshmërinë kontestuese.

Në këtë çështje ishte kontestuese vlefshmëria e kontratës, meqë paditësit pretendojnë se e njëjta 
është nule për arsyet e paraqitura nga ta në këtë çështje kontestuese.

Gjykata përmes ekspertizës së gjeodezisë të punuar nga Ing. ________________, gjeti se në vitin 
1964, ngastrat kontestuese 596, 597, 598 dhe 652, kanë qenë pronë e patundshme e Ramë Sopit, 
paraardhësit të paditësve. 
Mirëpo sipas kontratës mbi shitblerjen nr.______________, e datës 01.08.1964, 
__________________, ish nga fshati Mramor, ja shet blerësit KBI ” Kosova Eksport” nga 



Fushë Kosova dhe atë ngastrat 596, 597, 598 dhe 652, te cilat ngastra tani kanë sipërfaqet  si në 
vijim: ngastra 596, me kulturë arë, e klasit të tretë, në vendin e quajtur “ Utrina”, në sipërfaqe 
prej 2.49.20 ha, ngastra 597, me kulturë arë, e klasit të pestë, në vendin e quajtur “ Utrina 
Potok”, në sipërfaqe prej 2.23.35 ha, ngastra 5986, me kulturë arë, e klasit të pestë, në sipërfaqe 
prej 0.09.31 ha dhe ngastra 652, me kulturë arë, e klasit të katërt, në vendin e quajtur “ Llojze”, 
në sipërfaqe prej 1.03.83 ha, sipërfaqja totale e këtyre ngastrave ishte 5.85.69 ha. 
Ngastrat kadastrale 596, 597 dhe 598 kanë qenë në të njëjtin kompleks, ndërsa ngastra 652 nuk 
ka qenë në të njëjtin kompleks, në ngastrat kontestuese nuk ka të ndërtuara objekte dhe nuk ka të 
mbjellura pemë.
Pas lidhjes së kontratës në vitin 1964, ngastrat kadastrale të theksuara më lartë kanë kaluar  në 
fletën poseduese numër 226, të blerësit KBI “Kosova Eksport” nga Fushë Kosova, sipas 
regjistrimit të ndërrimeve sipas numrit rendor 67/1964. 
Gjykata gjeti po ashtu se sipas kontratës numër 1913/69 e datës 02.09.1969, e lidhur në mes të 
KBI “Kosova Eksport” nga Fushë Kosova, është bërë ndarja e patundshmërisë dhe është bërë 
ndërrimi në elaboratin kadastrale, në vijën e mexhes, në sipërfaqen e ngastrave dhe në 
shfrytëzimin e ngastrave. 
Ndryshime kanë ndodhur edhe më vonë dhe gjendja aktuale sipas regjistrimit kadastral, sa i 
përket të regjistruarve si pronar është si në vijim:  si pronar i ngastrës kadastrale 596, fleta 
poseduese 222, Zona kadastrale Çagllavicë, në sipërfaqe prej 2.49.20 ha është  KBI “Kosova 
Eksport” nga Fushë Kosova, si pronar i ngastrës 597 dhe 598, fleta poseduese 213, Zona 
kadastrale Çagllavicë, në sipërfaqe prej 2.32.66 ha janë me nga ½ ______________ dhe 
__________________, ndërsa si pronar  i ngastrës 652,   fleta poseduese 1161, Zona kadastrale 
Çagllavicë, në sipërfaqe prej 1.03.83 ha, është _______________. Për këtë gjendje faktike 
gjykata e pranoi në tërësi si të besueshme ekspertizën e ekspertit ________________.

Pretendimet e palës paditëse për të vërtetuar se kontrata mbi shitblerjen Vr.Nr. 
______________, datë 01.08.1964, është nule, për gjykatën janë të pabazuara, pa mbështetje 
ligjore, prandaj rrjedhimisht edhe është refuzuar kërkesëpadia pasi që sipas dispozitës nga neni  
7 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, palët kanë për detyrë të paraqesin të të gjitha faktet mbi 
të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë provat me të cilat konstatohen faktet e 
tilla, ndërsa me dispozitën e nenit 319.1 të LPK-ës parashihet se secila palë ndërgjyqëse ka për 
detyrë të provoi faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta.

Në rastin konkret pala paditëse me asnjë provë nuk ka arritur të ja bëjë të besueshme gjykatës 
pretendimet e tyre për nulitetin e kontratës mbi shitblerjen  të lidhur në mes të paraardhësit 
juridik të paditësve dhe të paditurës.

Me rastin e vendosjes gjykata në tërësi pranon konceptin se prona duhet të mbrohet sipas 
protokollit I (një) të Konventës Evropiane, me që mbrojtja e pronës sipas kësaj konvente për 
gjykatën është detyrim kushtetues, mirëpo në rastin konkret vlerësimi i gjykatës është se 



kërkesëpadia është e pabazuar, pasi që gjykata në asnjë rast nuk mund të thirret në mbrojtje 
të pronës për një subjekt  duke mohuar të drejtën e ligjshme të subjektit tjetër.
Gjithashtu gjykata pranon kërkesat e ligjit se një marrëdhënie kontraktuese për të qenë e 
vlefshme duhet të përmbajë në radhë të parë kushtet e përgjithshme për lidhjen e kontratës dhe 
atë: aftësia punuese e palëve kontraktues, (aftësia e veprimit gjegjësisht mosha madhore), 
vullneti i palëve, lënda e kontratës dhe baza e kontratës. Po ashtu në rastin konkret është 
respektuar si kërkesë e ligjit edhe kushti i  veçantë e që bëhet fjalë për formën e kontratës.
Gjykata pranon autorizimet ligjore nga neni 109 i LMD-ës, se gjykata kujdeset kryesisht për 
nulitetin e kontratës, mirëpo gjykata do të veprojë sipas këtij autorizimi kur gjen se kontrata 
është lidhë në kundërshtim me dispozitën e nenit 103 të LMD-ës, respektivisht kur kontrata është 
në kundërshtim me kushtetutën, rregullin shoqëror, dispozitat e detyrueshme apo moralin 
shoqëror. Në rastin konkret gjykata nuk gjeti se kontrata është në kundërshtim më dispozitën e 
nenin 103 të LMD-ës.

Pretendimet e palës paditëse se të metat e vullnetit për lidhjen e kontratës nga paraardhësi 
juridik i paditësve, kanë bazë në dispozitën e nenit 60 të LMD-ës, ngase kontrata sipas paditësve 
është lidhur nën kërcenim gjegjësisht kanosje, për gjykatën këto pretendime janë të 
paargumentuara nga ana e palës paditëse. Gjykata nuk vendos duke u mbështetur në supozime, 
por në fakte të provuara.

Si përfundim gjykata nuk ka gjetur asnjë element për ta shpallur kontratën lëndore absolutisht 
nule, ndërsa nëse i referohet kërkesës së padisë vetëm në të meta e vullnetit të kontratës atëherë 
çështja do të duhej të trajtohej në kuadër të dispozitave ligjore për kontratat e rrëzueshme e që 
në këtë rast sipas dispozitës së nenit 117 al 1 dhe 2 të LMD-ës, kjo e drejtë ka pushuar me 
kalimin e afati prej 1 respektivisht 3 vitesh, nga data e lidhjes së kontratës. Në fakt e paditura 
edhe i është referuar kundërshtimit sipas kësaj dispozite, duke theksuar së këtë rast ka 
parashkrim..
Për kërkesën  tjetër të paditësve që i referohet vërtetimit të pronësisë, meqenëse gjykata nuk gjeti
elemente për ta shpallur nule kontratën, rrjedhimisht kërkesëpadia e paditësve është refuzuar 
edhe për kërkesën e pronësisë.

Përveç të cekurave më lartë  sa i përket kërkesës për vërtetim pronësie  kërkesëpadia e 
paditëseve është e pabazuar pasi që sipas dispozitës së nenit 44 të Ligjit mbi Marrëdhëniet 
Themelore Juridike Pronësore (LMTHJP)  “E drejta e pronësisë pushon me kalimin e sendit në 
pronësinë shoqërore”.
Sipas dispozitës së nenit 45 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore “E drejta 
e pronësisë që e ka personi i caktuar mbi një send pushon, kur personi tjetër fiton të drejtën e 
pronësisë mbi këtë send”.

Meqenëse gjykata vendosi ta refuzoj kërkesëpadinë në kuptim të dispozitave të cituara, sipas të 
gjeturave faktike të përshkruara më lartë, pretendimet e paditësve që posedojnë faktikisht pronën 



kontestuese në kontinuitet për më shumë se 30 vite,  nuk ishin me relevancë për të vendosur 
ndryshe. Rrethanën e posedimit e kanë pohuar edhe dëshmitarët ____________, 
______________, dhe _______________, këto dëshmi të dëshmitarëve nuk ishin me rëndësi 
sepse në rastin konkret nuk shtrohet çështja e vërtetimit të së drejtës së  pronësisë sipas 
parashkrimit me mbajtje, por e drejta e pronësisë duke u shpallur fillimisht nule kontrata pastaj 
secila palë ti kthejë palës tjetër atë që i ka marrë.

Meqenëse se gjykata gjeti se kërkesëpadia është e pabazuar rrjedhimisht edhe kërkesa për masë 
të përkohshme (tani masë sigurie) ishte e pabazuar.

Gjykata vendosi ta refuzoj edhe kërkesën për masë të përkohshme, si pjesë të dispozitivit të këtij 
vendimi, meqenëse për kërkesën për masë nuk ishte vendosur paraprakisht.  Arsyetimi i refuzimit 
të kërkesës  për masë të përkohshme i referohet refuzimit të kërkesëpadisë, në këtë rast paditësi 
nuk ka arritur ta bëjë të besueshme kërkesëpadinë e rrjedhimisht as kërkesën që me anë të masës 
të sigurohet realizimi i kërkesës së tij.

Vendimin që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta, gjykata e mbështeti në dispozitën e nenit 450 
të LPK-ës, pasi që nga asnjëra palë nuk kishte kërkesë për shpenzime

Rasti XV

Anulim i kontratës mbi shitblerjen

Përshkrimi i rastit: Kontesti është zhvilluar në mes të paditësve si shitës të pronës dhe të 
paditurit të parë blerës. Paditësit kanë kërkuar anulimin e kontratës.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta aprovojnë tërësi kërkesëpadinë e paditësit.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

“Gjendja faktike e vërtetuar

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar këto prova: kontrata 
mbi shitblerjen e paluajtshmërisë Leg.nr.3192/2009, e datës 27.05.2009; çertifikata mbi të 
drejtat e pronës së paluajtshme me nr.UL-71813023-00884, e datës 21.07.2009, e lëshuar nga 
Zyra Kadastrale Komunale në Prizren; autorizimi nr.165/09, i datës 22.04.2009, i “vërtetuar” 
pranë Gjykatës Komunale në Ferizaj - dega në Shtërpce; çertifikata mbi të drejtat e pronës së 
paluajtshme me nr.UL-71813023-00884, e datës 11.06.2009, e lëshuar nga Zyra Kadastrale 
Komunale në Prizren; njoftimi (përgjigja) e Gjykatës Komunale në Ferizaj - dega në Shtërpcë 



Agj.nr.9/09, të datës 21.07.2009, aktakuza e Prokurorisë Komunale në Prizren me 
nr.PP.nr.2393/09, e datës 01.04.2011; fletëpagesa për shitblerjen e paluajtshmërisë e lëshuar 
nga “Raiffaisen Bankë Kosovë”, e datës 18.05.2009; si dhe ekspertiza me shkrim e ekspertit të 
gjeodezisë të angazhuar në këtë çështje kontestimore, ___________, e datës 04.03.2013, bashkë 
me skicën përcjellëse.

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura, në 
kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore ( LPK ), me kujdes dhe me ndërgjegje ka 
çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se:

Kërkesëpadia e paditësve është e bazuar.

Nga leximi i kontratës mbi shitblerjen e paluajtshmërisë Leg.nr.3192/09, të datës 
27.05.2009, gjykata ka vërtetuar faktin se kjo kontratë është “lidhur” midis këtu paditësve të 
cilët “me autorizim”, i ka përfaqësuar këtu e paditura e parë ____________, si shitës në njërën 
anë dhe i padituri i dytë ____________, si blerës në anën tjetër. Si objekt i kësaj kontrate 
paraqitet të jetë paluajtëshmëria e evidentuar si ngastra P-71813023-00032/0, në vendin e 
quajtur “Barutni magacin”, me kulturë arë e klasit të 5-të, në sipërfaqe prej 80,45 ari dhe 
kullosë e klasit të 2-të, në sipërfaqe prej 2.80 ari, e evidentuar sipas fletë posedimit  UL-
71813023-000884, ZK Arbanë. Çmimi i shitblerës së kësaj paluajtshmërie figuron të jetë 
22.000,00 euro.

Nga leximi çertifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme me nr.UL-71813023-
00884, të datës 21.07.2009, e lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale në Prizren, gjykata e ka
vërtetuar faktin se në momentin e lëshimit të kësaj çertifikate, paluajtshmëria kontestuese P-
71813023-00032/0, në vendin e quajtur “Barutni magacin”, me kulturë arë e klasit të 5-të, në 
sipërfaqe prej 80,45 ari dhe kullosë e klasit të 2-të, në sipërfaqe prej 2.80 ari, e evidentuar sipas 
fletë posedimit  UL-71813023-000884, ZK Arbanë, është evidentuar në emër të të paditurit të 
parë Besir (Qerim) Bytyqi.

Nga leximi i autorizimit nr.165/09, të datës 22.04.2009, të përpiluar pranë Gjykatës 
Komunale në Ferizaj - dega në Shtërpce, gjykata ka konstatuar se me këtë autorizim, e paditura 
e dytë ____________, kinse është “autorizuar” nga këtu paditësit, për shitjen e ngastrës e cila 
është objekt i këtij kontesti.

Nga leximi i çertifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme me nr.UL-71813023-
00884, të datës 11.06.2009, e lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale në Prizren, gjykata e ka 
vërtetuar faktin se në momentin e lëshimit të kësaj çertifikate, paluajtshmëria kontestuese P-
71813023-00032/0, në vendin e quajtur “Barutni magacin”, me kulturë arë e klasit të 5-të, në 
sipërfaqe prej 80,45 ari dhe kullosë e klasit të 2-të, në sipërfaqe prej 2.80 ari, e evidentuar sipas 
fletë posedimit  UL-71813023-000884, ZK Arbanë, është evidentuar në emër të këtu paditësve.



Nga leximi i njoftimit (përgjigjes) së Gjykatës Komunale në Ferizaj - dega në Shtërpcë 
Agj.nr.0/09, të datës 21.07.2009, të nënshkruar nga administratori i kësaj gjykate ___________, 
si përgjigje ndaj kërkesës së paditësit ____________, të datës 21.07.2009, gjykata ka vërtetuar 
faktin se autorizimi nr.165/09, të datës 22.04.2009, nuk figuron në regjistrat e kësaj gjykate dhe 
se për të njëjtin ekziston dyshimi se është i falsifikuar. Këtij njoftimi gjykata ia fali besimin e 
plotë.

Nga leximi i aktakuzës së Prokurorisë Komunale në Prizren me nr.PP.nr.2393/09, të 
datës 01.04.2011, gjykata ka vërtetuar faktin se, mes të tjerëve, edhe kundër këtu të paditurës së 
dytë _____________, nga ana e organit të lartcekur është ngritur aktakuza për veprën penale të 
falsifikimit të dokumentit si dhe veprën penale të mashtrimit.

Në bazë të fletëpagesës për shitblerjen e paluajtshmërisë, të lëshuar nga “Raiffaisen 
Bank Kosovë”, të datës 18.05.2009, gjykata ka konstatuar me datën e lartëcekur, në 
xhirollogarinë e të paditurës së dytë ______________, është deponuar shuma prej 22.000,00 
euro, nga këtu i padituri i dytë _____________, për shkak të shitblerjes së paluajtshmërisë e cila 
është objekt i kontratës së kontestuar.

Në bazë të ekspertizës së ekspertit të gjeodezisë të angazhuar në këtë çështje kontestimore 
_____________, të datës 04.03.2013, bashkë me skicën përcjellëse, gjykata ka konstatuar faktin 
se pasi që është bërë identifikimi i ngastrës në teren, është konstatuar se e njëjta është e 
papunuar dhe e pa shfrytëzuar, se në të nuk ka objekte të ndërtuara, respektivisht se kjo ngastër 
është e lirë. Sipas ekspertizës, në bazë të shënimeve me të cilat disponon aktualisht Drejtoria për 
Gjeodezi dhe Kadastër në Komunën e Prizrenit, ngastra e cila është objekt i këtij kontesti, është 
e regjistruar në emër të _____________, regjistrimi i së cilës është bërë në bazë të kontratës së 
shitblerjes Leg.3192/2009, të vërtetuar në Gjykatën Komunale në Prizren me datën 27.05.2009. 
ndërsa që më parë kjo ngastër ka qenë e regjistruar në emër të këtu paditësve gjegjësisht 
__________, __________, __________, _____________, _____________, ___________ dhe 
_____________, që të gjithë nga fshati Gornje Sellë, Komuna e Prizrenit.

Baza Ligjore

Bazuar në nenin 12 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), “në themelimin e 
marrëdhënieve të detyrimeve dhe në realizimin e të drejtave dhe të detyrimeve nga këto 
marrëdhënie, pjesëmarrësit kanë për detyrë t’i përmbahen parimit të ndërgjegjshmërisë dhe të 
ndershmërisë”. Sipas nenit 28 të LMD-së, është e paraparë se “vullneti për të lidhur kontratën 
mund të deklarohet me fjalë, me shenjat e zakonshme ose me ndonjë sjellje tjetër nga e cila mund 
të konkludohet me siguri për ekzistimin e tij”. Në nenin 51 të po këtij ligji thuhet se “secili 
detyrim kontraktues duhet ta ketë bazën e lejueshme”, ndërsa me nenin 52 të tij në mënyrë 
decidive ceket se “në qoftëse baza nuk ekziston, ose është e palejueshme, kontrata është nule”. 



Po ashtu me nenin 103 të LMD-së, është e paraparë se “kontrata e cila është në kundërshtim me 
parimet e përcaktuara me kushtetutë, me dispozitat e detyrueshme apo me moralin e shoqërisë, 
është kontratë nule”. 

Vlerësimi përfundimtar i gjykatës

Ne rastin konkret gjykata e ka vërtetuar nulitetin e kontratës së shitblerjes për 
paluajtshmërinë kontestuese, ngase për lidhjen e të njëjtës nuk janë plotësuar kushtet e 
përgjithshme, respektivisht nuk janë plotësuar elementet qenësore të kontratës së shitblerjes, të 
parapara me dispozitat ligjore të lartë cituara të LMD-së. Në bazë të provave të administruara 
në këtë procedurë, është vërtetuar se këtu paditësit asnjëherë nuk e kanë autorizuar të paditurën 
e dytë _____________, për shitjen e ngastrës kadastrale e cila është objekt i kontratës së 
kontestuar. Këtë fakt gjykata e ka vërtetuar në bazë të provave të administruara në këtë 
procedure, e sidomos përmes njoftimit (përgjigjes) së Gjykatës Komunale në Ferizaj - dega në 
Shtërpcë Agj.nr.0/09, të datës 21.07.2009, të nënshkruar nga administratori i kësaj gjykate 
____________, nga i cili njoftim vërtetohet fakti se autorizimi nr.165/09, i datës 22.04.2009, 
përmes të cilit kinse këtu paditësit e kishin “autorizuar” të paditurën e dytë ____________ që, 
mes tjerash, ta shesë paluajtshmërinë e tyre, nuk figuron në regjistrat e kësaj gjykate dhe se për
të njëjtin ekziston dyshimi se është i falsifikuar. Siq edhe u cek më lartë, këtij njoftimi gjykata ia 
fali besimin e plotë. Kjo do të thotë se kontrata Leg.nr.3192/2009, e datës 27.05.2009, nuk 
ekziston – konsiderohet se nuk është lidhur asnjëherë në mes të paditësve dhe të paditurit të parë 
_____________, për shkak se ata as që e kanë nënshkruar atë, e krejt kjo ngase të njëjtit 
asnjëherë nuk e kanë autorizuar askënd që në emër të tyre të lidhë kontratën mbi shitblerjen 
paluajtshmërisë së tyre. Gjykata vlerëson se në rastin në fjalë, nuk ka ekzistuar njëra palë 
kontraktuese, gjegjësisht nuk ka ekzistuar vullneti i njërës palë, për ç’arsye edhe kjo kontratë nuk 
ekziston. Si rezultat i të lartcekurave del se në këtë rast, ndër të tjera, ka munguar edhe baza (e 
lejueshme) e kontratës, ngase në mungesë të palës kontraktuese konsiderohet se ka munguar 
edhe qëllimi juridik që e ka shtyrë subjektin përkatës (në këtë rast paditësit), që të krijoj të drejta 
dhe të marrë detyrime, elemente këto të cilat i japin karakterin juridik punës së caktuar juridike. 
Në mungesë të bazës së kontratës, e cila mes tjerash duhet të jetë edhe e lejueshme, kontrata 
konsiderohet të jetë nule. Prandaj, sipas vlerësimit përfundimtarë të kësaj gjykate, kontrata e 
shitblerjes e cila është objekti i këtij kontesti, nuk mund të ekzistojë, e njëjta konsiderohet të jetë 
nule, ngase nuk i përmban elementet esenciale të lartpërmendura të cilat duhet t’i përmbaj secila 
kontratë, nga ku edhe del përfundimi se quad nullum est, nullum producit effectum.

Vlen të theksohet se edhe e paditura e dytë ____________, nuk e ka kundërshtuar 
vërtetimin e nulitetit të kësaj kontrate, ngase sipas vetë deklarimit të saj, ajo as qe e ka ditur se 
çka ishte duke nënshkruar, me ç’rast shprehimisht ka shtuar se ajo nuk ka qenë e autorizuar nga 
paditësit për shitjen e paluajtshmërisë së tyre.



Kontestimet e të autorizuarit të të paditurit të parë av. ____________, nga Prizreni në 
lidhje me paafatshmërinë e padisë së paditësve, gjykata nuk i mori për bazë, ngase me shiqim në 
shkresat e lëndës shihet qartë se kontrata kontestuese Leg.nr.3192/2009, është vërtetuar pranë 
Gjykatës Komunale me datën 27.05.2009, ndërsa që padia e paditësve për vërtetimin e nulitetit 
të saj është bërë pranë kësaj gjykate me datën 21.07.2009, që i bie dikund pas më pak se 2 
muajve. Pavarësisht këtij fakti, gjykata vlerëson se bazuar në dispozitat ligjore të LMD-së, 
kontrata Leg.nr.3192/2009, e datës 27.05.2009, nuk është kontratë e rrëzueshme, për të cilën 
ekzistojnë afatet prekluzive brenda të cilave afate mund të kërkohet anulimi i saj, por në rastin 
në fjalë kemi të bëjmë me kontratë apsolutisht nule, për shkak se kjo kontratë është lidhur në 
kundërshtim me dispozitat ligjore (të detyrueshme), të cilat parashohin se kontrata duhet të 
lidhet në pajtim me vullnetin e dy palëve, andaj e drejta e theksimit të nulitetit të kësaj kontrate 
nuk parashkruhet.

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet dhe provat e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka 
gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi.

Sa i përket masës së përkohshme të sigurimit të caktuar me aktvendimin e kësaj gjykate 
C.nr.244/11, të datës 13.09.2011, gjykata vendosi që të njëjtën ta le në fuqi deri në përfundimin 
të plotfuqishëm të këtij kontesti, në mënyrë që palëve ndërgjyqëse të mos u shkaktohet ndonjë 
dëm i pariparueshëm”73

Rasti XVI

Zgjidhje e martesës, besimi i fëmijës dhe mbajtjes

Përshkrimi i rastit: Kontesti është zhvilluar në mes të bashkëshortëve për zgjidhje e martesës, 
besimin e fëmijëve, kontaktin dhe alimentacionin.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta aprovoj  kërkesëpadinë për zgjidhjen e martesës, fëmijën e mitur ja ka besuar të 
paditurës/nënës, paditësit  ja ka caktuar kontaktin dhe e ka detyruar që paguaj alimentacion për 
çdo muaj.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

Pas vlerësimit të provave të administruara e në pajtim me dispozitat e nenit 8 të LPK-së, 
gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  



Në mesë palëve ndërgjyqësore nuk është kontestuese se marrëdhëniet bashkëshortore janë 
çrregulluar deri në atë shkallë saqë jeta e tyre e përbashkët është bërë e padurueshme dhe si 
rezultat i kësaj bashkësia martesore edhe faktikisht është shkëputur nga data 28.08.2012.

Duke u nisur nga fakti se e paditura nuk e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit për zgjidhjen 
e martesë me shkurorëzim, kjo gjykatë, në kuptim të nenit 68 par.4 të Ligjit për Familjen i 
Kosovës, padinë e paditësit e konsideron si propozim i përbashkët për zgjidhjen e martesës me 
marrëveshje dhe nuk i heton faktet sa i përket shkaqeve të zgjidhjes së martesës në kuptim të 
nenit 69 dhe martesën e zgjidh në bazë të nenit 68 par 2 të Ligjit në fjalë.   

Në bazë të certifikatës së martesës shihet se bashkëshortët kanë lidh martesë me dt. 09.12.2009 
pranë zyrës së ofiqarisë në Prishtinë. Nga certifikatat e lindjes vërtetohet se nga kjo bashkësi 
martesore kanë lindur të miturën __________________, e lindur me 10.01.2010 e lindur në 
Prishtinë, nga i ati ____ dhe e ëma _________.

Paditësi me padi ka kërkuar që ati ti besohet vajza në ruajtje kujdes dhe edukim përkatsisht 
nënës së tij, ndërsa e paditura këtë e ka kundërshtuar.

Nuk ishte kontestuese që vajza e mitur pas ndarjes së prindërve që nga data 28.08.2012 jeton me 
nënën e saj. Për të vendosur lidhur me çështjen se cilit nga prindërit t’i besohet fëmija në 
përkujdesje dhe edukim gjykata ka marr raportet e dy qendrave për punë sociale, asaj në 
Prishtinë dhe Lipjan. Qendra për punë sociale në Prishtinë në raportin e saj, lidhur me këtë 
çështje, ka dhënë mendim dhe propozim që duke i marrë parasysh kushtet e paditësit për rritjen e 
vajzës pse mos t’i besohet edhe atij dhe se për këtë i mbetet gjykatës që të vendos për rastin. 
Qendra për punë sociale në Lipjan në raportin e saj ka dhënë mendimin përfundimtar me një 
konstatim që shikuar nga ana psiko-fizike nëna i plotëson të gjitha kushtet që të përkujdeset për 
fëmiun e saj.   

Sa i përket besimit të fëmijës së mitur ___________ gjykata vlerësoi raportet e të dy  Qendrave 
për Punë Sociale në Prishtinë dhe Lipjan dhe pasi i mori për bazë edhe rrethanat e tjera vendosi 
që vajzat e mitura t’i besohet në ruajtje mbajtje dhe edukim të paditurës gjegjësisht nënës, për 
arsye se vajza e mitur më tepër është e lidhur emocionalisht me nënën, sepse që nga momenti i 
ndarjes jeton së bashku me nënën si dhe për shkak të moshës së re të saj i nevojitet kujdesi i 
vazhdueshëm i nënës. Gjykata vendosi si në pikën III të dispozitivit të aktgjykimit dhe duke ju 
referuar neneve 140 dhe 144 të Ligjit mbi Familjen ka shqyrtuar të gjitha rrethanat e 
rëndësishme objektive dhe ato subjektive të cilat janë më rëndësi për zhvillimin e drejtë psikik e 
fizik dhe për edukimin e fëmijës, e në radhë të parë është nisur nga interesi më i mirë i fëmijës.

Në  kuptim  të  nenit  290  par.  1  të  Ligjit  për  Familjen  i  Kosovës,  prindërit  janë  të 
detyruar  të  ofrojnë  mbajtje  financiare  për  fëmijët  e  tyre  të  mitur.  Shuma  e  detyrimit 
ushqimor  caktohet  në  përpjesëtim  me  mundësitë  e  detyruesit  për  ushqimi  dhe  brenda 



kufijve  të  nevojave  të  kërkuesit  të  ushqimit,  duke  pasur  parasysh  moshën  dhe  nevojat  e 
fëmijëve  si  dhe  mundësitë  e  personit  që  ka  për  detyrë  të  japë  ushqimin,  gjykata  do t’i 
marrë parasysh të gjitha të ardhurat e tij dhe mundësitë reale që të realizojë fitimin si dhe 
nevojat  e  tij  vetanake  dhe  detyrimin  ligjor  të  ushqimit.  Rrethanat  në  bazë  të  të  cilave 
caktohet  ushqimi  vlerësohen  në  kohën  e  vendosjes  lidhur  me  ushqimin.

Mbi këtë bazë gjykata vlerësoi kërkesën e të paditurës për caktimin e pagesës për ushqimi për të 
miturën dhe vendosi që paditësi – babai i të miturës të kontribuoj në edukimin dhe kujdesin për 
të miturën ashtu që i njëjti proporcionalisht me mundësit e tij materiale do të paguaj për çdo 
muaj nga 70 €, sepse sipas pohimit të tij dhe kontratës së punës rezulton që paditësi është në 
marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar në “N.H.T SIRUS-B” dhe merr pagë mujore në shumën 
prej 300€, ndërsa e paditura është e pa punë dhe nuk realizon të ardhura personale.

Sa i përket lartësisë së ushqimit, kjo Gjykatë konsideron se shuma e caktuar është në përpjesëtim 
me mundësitë e paditësit dhe se u përgjigjet nevojave dhe  kërkesave  të  vajzës se mitur, duke 
pasur parasysh edhe kontributin e të paditurës dhe mundësitë e saj për ushqimi. Në këtë rast 
kemi të bëjmë me zbatimin e vlerësimit të lirë nga neni 323 të LPK, sipas të cilit kur gjykata 
vërteton se palës i takon e drejta që t’i shpërblehet dëmi me të holla, por pamundësitë që të  
caktohet  shuma  e  të  hollave,  apo  se  një  gjë  e  tillë  do  të  mund  të  bëhej  me  vështirësi 
shumë të mëdha, gjykata për këtë do të vendosë sipas çmuarjes së lirë. 

Vendimin për rregullimin e kontakteve personale të fëmijëve me prindërin, që nuk e ushtron të 
drejtën prindërore, gjykata e merr në radhë të parë duke e marrë për bazë interesin e fëmijës që 
të sigurohet mbajtja e lidhjes ndërmjet fëmijës dhe prindit, me qëllim të kultivimit të ndjenjave 
dhe raporteve të ndërsjella të tyre.  Nisur nga kjo e duke e marrë për bazë edhe faktin që e 
paditura nuk e ka kundërshtuar çështjen e kontaktit të vajzës  me paditësin, gjykata vlerëson se 
kontakti personal i paditësit me fëmiun e mitur të caktohet si në pikën V të dispozitivit të 
aktgjykimit, nga këto arsye: U vendos që në gjashtëmujorin e parë vajza të kontakton me të atin 
në orar më të shkurtuar, ashtu që gradualisht të njifet me të atin, të rikrijoj kontaktin e humbur, 
të rifitoj sigurinë dhe besimin për të qenë në prani të tij. Besohet që një periudhë gjashtëmujore 
është e mjaftueshme që i ati dhe vajza të krijojnë një lidhje të shëndoshë prind – fëmijë për të 
krijuar bazën për kontakt më të gjatë dhe atë duke i dhënë përparësi interesit të fëmijës për 
zhvillimin e drejtë psikik, fizik dhe për edukimin e saj”74

Rasti XVII

Alimentacion/mbajtje



Përshkrimi i rastit: Kontesti është zhvilluar në mes të ish bashkëshortëve me kërkesë nga ish 
bashkëshortja që të detyrohet ish bashkëshorti që të paguaj alimentacion për fëmijën e mitur dhe 
mbajtje për ish bashkëshorten.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta aprovoj pjesërisht  kërkesëpadinë alimentacion  dhe mbajtje, ndërsa pjesën tjeter e ka 
refuzuar si ët pabazuar.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit
Pas çmuarjes me ndërgjegje dhe të kujdesshme të secilës provë veç e veç dhe të gjitha së 

bashku, në pajtim me nenin 8 të LPK, gjykata vendosi si në dispozitiv që kërkesëpadinë e 
paditëseve pjesërisht ta aprovoi si të bazuar.

Nga Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C. nr. 434/2007, i formës së prerë më dt. 
10.08.2007, vërtetohet që i padituri të kishte jetuar në bashkësi martesore me bashkëshorten 
____________, deri me datën 10.08,2007 kur është zgjidh kurora, ndërsa fëmijët e përbashkët 
____________, e lindur më 29.04.1996 dhe _______________, e lindur më 08.03.1994, i 
besohen në ruajtje, mbajtje dhe edukim nënës _______________, të cilat edhe tani jetojnë me të. 
Me këtë aktgjykim i padituri nuk është obliguar në pagimin e alimentacioit.

Për të vlerësuar mundësit e të paditurit për të dhënë mbajtje financiare gjykata i është referuar 
kontratës së punës nr. 1/421 dt. 18. 05. 2012, nga e cila vërtetohet se i padituri është në 
marrëdhënie pune në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, në pozitën profesor i asocuar, 
ku realizon të ardhura mujore në shumën pre 1062.67€ në muaj. Ndërsa nga provat e siguruar 
nga gjykata rezulton se i padituri ka të hapura gjirollogari vetëm në bankat NLB Prishtina dhe 
Raiffeisen Bank. Nga këto gjirollogari rezulton që i padituri ka mjete vetëm në Raiffeisen Bank 
dhe atë lartësia e mjeteve deri me datën 03.10.2013 ka qenë në shumën prej 29.907.96€

Nga vendimi numër 538 datë 31.05.2013, lëshuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe 
Teknologjisë, vërtetohet se me datën 20.05.2013 të paditurit i është ndërpre marrëdhënia e punës 
në këtë institucion dhe atë për pozitën udhëheqës i qendrës për inovacione dhe transfer të 
teknologjisë (QITT). Ndërsa nga akti i emërimit sipas të cilit i padituri në Ministrin e Arsimit 
Shkencës dhe Teknologjisë është emëruar drejtor i departamentit të arsimit të lartë, rezulton se 
të paditurit me datën 31.08.2013 i ka përfunduar marrëdhënia e punës në këtë institucion.

Edhe pse paditësja _____________, tani ka mbushur moshën madhore, ngase nga certifikata e 
lindjes nr. 25/302 dt. 07. 03. 2012 vërtetohet se ka lindur 08.03.1994, gjykata ka caktuar 
mbajtjen financiare në shumën prej 150€ në muaj e për faktin se ajo është në vazhdim të 
shkollimit dhe atë tani si studente e rregullt në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, 
që vërtetohet nga ID e bashkangjitur në parashtresën  për dorëzimin e provave datë 11.09.2013. 
Ky obligim i mbajtjes financiare të fëmijës madhor për shkak të shkollimit rrjedh nga 
marrëdhëniet prindërore. Një detyrim i tillë rrjedh nga neni 280 pika 2 i LF, sipas të cilit 



prindërit janë të detyruar të sigurojnë mbajtje financiare në mënyrë të arsyeshme për fëmijët në 
moshën në mes 18 dhe 26 vjeç përderisa ata jetojnë në shtëpinë e prindërve të tyre apo njërit 
prind dhe janë ende në shkollim të përgjithshëm. Një nga detyrat prindrore në kuadër të kujdesit 
prindëror është edhe arsimimi i fëmijëve dhe sipas nenit 290.2 të LF, është parapa detyrimin e 
prindërve për mbajtje financiare për fëmijët që kanë mbushur moshën madhore e të cilët janë 
duke u shkolluar dhe nuk kanë mbushur moshën 26 vjeçare.

Edhe në raport me paditësen të miturën _____________, gjykata në emër të mbajtjes financiare 
ka caktuar shumën prej 150€ në muaj duke vlerësuar se ushqimi i fëmijës është detyrim i natyrës 
pasurore i cili ka të bëjë me sigurimin e kushteve të nevojshme për ngritjen dhe edukimin e saj. 
Sipas dispozitës së nenit 290 të Ligjit mbi Familjen të Kosovës, përcaktohet detyrimi e prindërit 
për mbajtje financiare të fëmijëve të tyre të mitur, që ka të bëjë me sigurimin e mbajtjes dhe 
kujdesit të nevojshëm  për mirëqenien e tij, e që nënkupton edukimin, shkollimin dhe përgatitjen 
e tij për t’u aftësuar në jetë dhe në komunitetin ku jeton e edhe me gjerë. Mirëpo ushqimi 
caktohet sipas nevojave të fëmijëve e me mundësit e çdo njërit prind. Mbajtja financiare e fëmiut 
të tyre të mitur është obligimi ligjor i të dy prindërve pavarësisht a jetojnë bashkë apo jo. Në këtë 
kontekst, prindërit nuk mund të heqin dorë nga mbajtja financiare e fëmijëve të tyre të mitur e as 
të lirohen nga ky detyrim. Fëmijët e mitur gëzojnë të drejtën e mbajtjes financiare përderisa ata 
janë të mitur, pa marrë parasysh a janë në shkollim të mëtutjeshëm apo nuk kanë zhvilluar 
shkollimin e tyre, pra fëmija i mitur deri në moshën 18 vjeçare është detyrim i prindërit për 
mbajtje financiare respektivisht prindi nuk lirohet nga mbajtja financiare deri në moshën 18 
vjeçare. Është parapa si rregull e përgjithshme se prindërit kanë detyrim të kontribuojnë në 
mbajtjen financiare e fëmijëve të mitur edhe në rast së rrezikojnë mjetet e tyre financiare, 
përkatësisht në dëm të vetin

Lartësinë e vlerës së mbajtjes financiare në shumë nga 150€ për secilën nga paditëset gjykata e 
caktoi duke marrë parasysh nevojën e tyre, moshën, nevojat e tjera për edukim, arsimim, 
përkujdesje mjekësore (neni 330 i LF) dhe mundësitë e ushqimdhënësit, duke u bazuar në 
lartësinë e të ardhurave mujore që realizon dhe të shumave të deponuara në gjirollogari të tij si 
dhe duke u nisur nga fakti jokontestues se tani i padituri është martuar dhe ka krijuar familje të 
re. Gjykata vlerëson se shumat e gjykuara janë në proporcion me nevojat e paditëseve edhe nga 
fakti se ato jetojnë me nënën e cila është në marrëdhënie pune dhe realizon të ardhura mujore 
prej 750€. 

Nga këto arsye gjykata e refuzoj pjesën e kërkesëpadisë së paditësve në shumat më të larta të 
kërkuar prej 150€ në muaj nga ato të aprovuar prej 150€, duke filluar nga parashtrimi i padisë 
dt.20.03.2012 e deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore për këtë pagesë, duke konsideruar se shumat 
prej 150€ janë në përputhje me nevojat reale të paditëseve dhe se me këtë lartësi arrihet qëllimi i 
mbajtjes financiare.  



Në kuadër të kujdesit prindërorë që përfshihet edhe arsimimi i fëmijëve, gjykata vlerëson se 
shumat e caktuara për paditëset janë reale duke e marrë për bazë koston e shkollimit në Kosovë 
në shkollat publike. Sa i përket provave të prezantuara nga paditëset e që kanë të bëjnë me 
pagesat për shkollim në Kolegje private, gjykata vlerëson se është e drejt e tyre që sipas 
mundësive financiare të zgjedhin edhe institucionin se ku do të shkollohen.

Gjykata aprovoj kërkesën për pagim të mbajtjes financiare nga data 20.03.2012 kur është 
ushtruar padia, ngase qëllimi i kontributit për ushqim është plotësimi i nevojave të kërkuesit të 
ushqimit nga momenti i paraqitjes së kërkesës e në të ardhmen. 

Lidhur me kamatën gjykata vendosi që ajo të jetë 3% dhe atë sipas neneve 186 dhe 277 të LMD-
së dhe jo 8% siç është kërkuar nga paditëset ngase në kohen kurë është paraqit padija nuk ka 
qenë në fuqi Ligji i ri i Marrëdhënieve të Detyrimeve (Ligji nr.04/l-077), ngase i njëjti ka hyr në 
fuqi me 20 dhjetor 2012”75

Rasti XVIII

Anulim i njoftimi, kthim në punë dhe pagesë e pagave

Përshkrimi i rastit: Me padi është kërkuar anulimi i njoftimit mbi ndërprerjen e marrëdhënies 
së punës, kthimi në punë dhe pagesa e pagave.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta aprovoj në tërësi  kërkesëpadinë.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

“Gjykata për vlerësimin  e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike në 
procedurën e provave nga shqyrtimi i mbajtur në këtë gjykatë me 22.10.2013, bëri administrimin 
e provave me leximin e Kontratave të punës versioni në anglisht dhe shqip dt.19.09.2005, 
Vendimi i të paditurës dt. 19.11.2009, Shkresa e dt. 18.03.2011 e të paditurës drejtuar paditeses 
me reference  permbyllja e kontratës së punës, pergjegja e të paditurës e dt. 21.05.2010, Politika 
e personelit me numer REF.HRS –Bl. 09 /955, manueli i procedurave të personelit, Konfirmimi 
me numër të references 12/294 dt. 22.3.2012, ekstrakti i librit të pranimit dorezuar nga e 
paditura mbi dergesat postare, kërkesa për kthim në vendin e punës dt.17.05.2010 dhe lista e 
punëtorëve të degës së Vushtrrisë datë 21.10.2013.

Gjykata fillimisht ka vendosur lidhur me afatshmërin e padisë.

I autorizuari i të paditurës në përgjigje në padi dhe seancat paraprake është thirr në 
afatshmërinë e padisë së paditëses e me arsyetim se paditësja aktin e refuzimit e ka pranuar me 



24.05.2010 ndërsa padinë në Gjykatën Komunale në Vushtrri e ka dorëzuar me 29.06.2010. Për 
ta vërtetuar këtë fakt i autorizuari i të paditurës ka marrë për obligim që ta siguroj këtë provë 
dhe për këtë ka dorëzu librin e pranimit në të cilën figuron emri i paditëses dhe data 24.05.2010 
kurë është dorëzuar shkresa në postë. 

Gjykata kryesisht, sipas kundërshtimit të paditurës dhe mbi bazën e provave të administruara e 
vlerësoj se padia e paditëses është e afatshme për faktin se i autorizuari i të paditurës nuk ka 
arritur të provoj faktin se kurë paditësja personalisht e ka marrë një shkresë të tillë nga e 
paditura e që në këtë rast një gjë e tillë është e domosdoshme. Prova të cilës i referohet e 
paditura (libri i pranimit) dëshmon se shkresa që i referohet paditëses është dorëzuar në post me 
dt.24.05.2010 dhe mbi bazën e kësaj prove nuk mund të vlerësohet se paditësja shkresën e ka 
marrë në dorëzim atë ditë.

Pas analizimit të provave secilën veç e veç dhe të gjitha së bashku dhe bindjes së lirë, konform 
nenit 8 te LPK-se, gjykata lidhur me këtë çështje civilo- juridike, vërtetoi këtë gjendje faktike.

Nuk ishte kontestues fakti se paditësja ka qenë në marrëdhënie pune të e paditura në pozitën e 
pastrueses. Sipas kontratës së punës të datës 19.09.2005 përkatësisht  nenit 2 pika a) vërtetohet 
se paditësja të e paditura ka marrë detyrat e punës me datën 22 gusht 2005 për periudhë të 
pacaktuar.

E paditura me shkresën e datës 18 mars 2010, për përmbyllje të kontratës së punës, paditëses ja 
ka ndërpre kontratën e punës bazuar në paragrafin 5.9.1 të Politikës së Personelit, seksionit (c) e 
për shkak të ndryshimeve organizative të e paditura. Në paragrafin e dytë të shkresës e paditura 
ka konstatuar se pas analizës së brendshme të bërë nga departamenti i burimeve njerëzore, kemi 
ardhë në përfundim se shërbimet tuja nuk janë më të nevojshme. Si rezultat i kësaj, në 
pajtueshmëri me paragrafin 7 c), ne kemi vendosur të ndërprejm kontratën e sipërpërmendur 
nga data 18 mars 2010.

Lidhur me ligjshmërin e ndërprerjes së marrëdhënies se punës – kontratës se punës.

Gjykata shkresën e të paditurës për përmbyllje të kontratës së punës dt. 18 mars 2010 e 
konsideron si jo të ligjshëm, nga këto arsye:

E paditura në përgjigje në padi dhe seanca gjyqësore është thirr në atë se e ka paralajmëruar 
paditësen se marrëdhënia e punës do t’i ndërprehet përfundimisht me datën 18 mars 2010, 
mirëpo nuk ka ofruar prova për ta dëshmuar që paditësja paraprakisht të jetë njoftuar në ndonjë 
mënyrë për ndërprerjen e marrëdhënies së punës. Pala e paditur pretendon se paditësja 
paraprakisht është njoftuar për shuarjen e vendit të saj të punës, mirëpo për këtë nuk ka siguruar 
prova dhe sipas nenit 7.1 të LPK-së barra kryesore për paraqitjen e fakteve dhe provave në një 
proces gjyqësor ju takon palëve.  Mbi këtë bazë gjykata vlerëson se e paditura paditëses ja ka 



shkëputur kontratën e punës në kundërshtim me nenin 7 pika c) e kontratës së punës, me të cilin 
nenë palët kontraktuese kanë parapa se kontrata mund të ndërpritet nga të dy palët me 
paralajmërim para një muaj. 

E paditura thirret në atë se paditëses ja ka ndërpre marrëdhënien e punës duke u thirrur në 
paragrafin 5.9.1 të Politikës së Personelit, seksionit (c) e për shkak të ndryshimeve organizative, 
ndërsa në përgjigje në padi thirrët në dispozitën e nenit 11.7 të Ligjit Themelor të Punës në 
Kosovë që parasheh se kontrata e punës mund të shkëputet nga punëdhënësi për shkak të 
ndryshimeve ekonomike, teknologjike ose strukturale të ndërmarrjes. 

Gjykata vlerëson se vendimi i të paditurës për përmbyllje të kontratës së punës është në 
kundërshtim edhe me dispozitat e nenit 11.7, përkatësisht nenit 12 të të Rregullores se UNMIK-ut 
për Ligjin Themelor te Punës, ngase ne raste e tilla kur punëdhënësi ka për qëllim që ta shkëpus 
kontratën e punës ndaj punonjësit, për shkaqet qe janë prapa ne nenin 12.1, ai duhet ta njoftoj 
me shkrim punonjësin para se t’i zbatoj ndryshimet e tilla. Nën pikën b) të këtij neni është 
parapa se punëdhënësi e njofton punonjësin e tij me shkrim lidhur me shkëputjen e kontratës së 
punës së paku 3 muaj para datës së shkëputjes. Veprime te tilla nuk janë ndërmarr nga e 
paditura dhe mbi këtë bazë rezulton kundërligjshmëria e vendimit të paditurës.

Pretendimin e të autorizuarës së të paditurës se vendi i punës së paditëses nuk ekziston dhe 
organizimin e tanishëm sipas listës së prezantuar për punëtorët që janë tani duke punuar të e 
paditura gjykata i vlerëson si irelevante ngase paditëses i është shkëputur kontrata e  punës në 
mars të vitit 2010 dhe atë për shkak të ndryshimeve strukturore organizative mirëpo ka dështuar 
të dëshmoj se në atë kohë ka ndodhur një ndryshim i tillë dhe që ta ketë njoftuar me shkrim 
paditësen për ndryshimet e pretenduara sipas dispozitave ligjore të cekura më lartë.

Nga gjendja faktike e vërtetuar si me lart, gjykata vërtetoj se njoftimi i të paditurën për 
shkëputjen e kontratës së punës i datës 18 mars 2010 është i kundërligjshëm, duke e detyruar të 
paditurën qe ta kthej ne vendin e mëparshëm te punës me të drejtat dhe obligimet sipas kontratës 
së punës të datës 19.09.2005 

Lidhur me kërkesën për pagimin e pagës mujore.

Gjykata vlerëson se e paditura në mënyrë të kundërligjshme paditëses ja ka ndërpre 
marrëdhënien e punës dhe në këtë mënyrë ia ka pamundësuar që të punoj dhe të realizoj të 
ardhurat nga marrëdhënia e punës.

Me dispozitën e nenit 164 te Ligjit mbi punën e bashkuar, si ligj i zbatueshëm në Kosovë, është  
paraparë së, nëse punëtori pëson dëme në punë ose lidhur me punën, ka të drejtë nga organizata 
të kërkoj kompensimin e dëmit në bazë të parimit të përgjithshëm për përgjegjësinë e dëmit.



Si rezultat, Gjykata vlerëson se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe si të tillë aprovon në 
tërësi në mbështetje të dispozitës së nenit 164 al. 1 te LPB lidhur me nenin 154 te LMD-së, duke 
e detyruar të paditurën që paditëses t’ia paguaj pagën mujore sipas kontratës së punës 
dt.19.09.2005, dhe atë nga data 01.04.2010 e tutje deri në kthimin në vendin e punës, me kamat 
vonesë prej 3.5% nga data e marrjes së aktgjykimit 22.10.2013 e deri në pagesën definitive

Ndërkaq lartësinë e kamatës e ka caktuar duke e marrë për bazë lartesinë që e paguajnë bankat 
që operojnë në Kosovë, për mjetet e deponuara pa destinim të caktuar mbi një vit, në kuptim të 
dispozitës së nenit 277 par 1 i LMD. 

Gjykata gjatë vendosjes i vlerësoj edhe të dhënat e parashtruara nga i autorizuari i të paditurës 
por të njëjtat nuk ishin bindëse që të vendoset ndryshe, meqenëse me asnjë provë nuk ka 
argumentuar që paditësja paraprakisht dhe atë në aftin e paraparë në kontratë të jetë informuar 
për ndërprerjen e marrëdhënies së punës si dhe nuk është provuar që të e paditura të ketë pasur 
ndryshime organizative, ekonomike dhe strukturale gjatë vitit 2010 kur paditëses i është ndërpre 
kontrata e punës”76

Rasti XIX

Anulim i vendimit, kthim në punë dhe pagesë e pagave

Përshkrimi i rastit: Me padi është kërkuar anulimi i vendimit mbi ndërprerjen e marrëdhënies 
së punës, kthimi në punë dhe pagesa e pagave.
Mënyra e vendosjes: Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat dhe ka vendosur që 
ta aprovoj në tërësi  kërkesëpadinë.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

“Nga shkresat e lëndës gjykata konstaton me sa vijon: se paditësi, me këtu të paditurën ka lidhur 
marrëdhënie juridike të punës - Zyrtar Policor-për kohë të pacaktuar në vendin e punës, 
krimteknik, më të drejta dhe detyra si në kontratë.

E paditura me vendimin e saj, 739/KBD/14 të dt. 18.09.2014 ka nxjerr vendim që paditësi të 
largohet nga puna me arsyetim si në atë vendim.

E paditura me vendimit me nr. 254-KA-D/2014 dt. 23.10.2014, e ka refuzuar si të pabazuar 
ankesën e këtu paditësit dhe ka vërtetuar vendimin e komisionit të brendshëm disiplinor më nr. 
739/KBD/2014 të dt. 18.09.2014 më arsyetim si në aktvendim.



Në shkresat e lëndës, gjykata ka konstatuar se: shkelja disiplinore e pretenduar e konstatuar në 
vendimin e kontestuar ka ndodhur më dt. 30.10.2008. Më dt. 28.05.2010 është bërë njoftimi për 
formularin e paraqitjes së disiplinës së brendshme. Drejtoria e Standardeve Profesionale rastin 
– lëndën e ka pranuar më dt. 24.10.2011. Fillimi i hetimeve disiplinore është bërë më dt. 
09.06.2010. Pezullimi i hetimeve është bërë më dt. 15.07.2010 ndërsa përfundimi i hetimeve 
është bërë më dt. 04.08.2014 ndërsa vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës është 
marrë me dt. 18.09.2014.

Paditësi duke vepruar sipas këshillës juridike, të dhënë në aktvendimin me nr. 254-KA-D/2014 të 
dt. 23.10.2014, ka ushtruar padi, në Gjykatën Themelore në Pejë, të cilën padi e ka ndryshuar 
me parashtresën e dt. 22.04.2016.

Gjykata duke vendosur lidhur me lirshmërinë  e vendimit më të cilat vendim, paditësi  është 
përjashtuar nga puna, pas administrimit të të gjitha provave prezent në lëndë, e duke u 
mbështetur ne dispozitat të nenit 5, 7, 10  12.1, pika 1.2) dhe 1.3), 55, 70, 71, 72, 74, 78, 79 dhe 
80, 82, 85 dhe të Ligjit të Punës me nr. 03/L-212, e lidhur me nenin 17 të Udhëzimit 
Administrativ më nr. 15/2008-MPB, nenin 79 dhe 86 të Udhëzimit Administrativ më nr. 07/2002 
Mbi Marrëdhënien e Punës në Policinë e Kosovës dhe lidhur më nenin 4, 5, 6, 9 dhe 45 të
Udhëzimit Administrativ më nr. 06/2012, për Shkeljet, Masat dhe Procedurat Disiplinore në 
Policinë e Kosovës erdhi ne përfundim së kërkesë padia e paditësit është në tërësi e bazuar dhe 
se vendimet e  kontestuara, janë të pa drejta dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore të cekura 
më lartë. 

Gjykata pas administrimit të provave prezent në lëndë, erdhi ne përfundim se vendimi i të 
paditurës me të cilat paditësi i është shqiptuar masa disiplinorë, largim nga puna, është marrë 
në mënyre të kundërligjshme, është i pa drejta dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore të cekura 
me lartë, për arsye se masat disiplinorë e pushimit të marrëdhënies së punesë mund ti shqiptohet 
të punësuarit sipas procedurës në mënyrën dhe rrethanat e parashikuara me ligj, akte normativë 
dhe kontratën kolektive, të cilat janë të aplikueshme në Kosovë, të cilat parashikojnë se 
procedura disiplinore, e zhvillon komisioni disiplinor sipas kërkesës së organit kompetent, për 
shkak të shkeljeve të detyrave të punës, për të cilat shkelje shqiptohet masa e ndërprerjes së 
marrëdhënies e punës, sipas procedurës se përcaktuar me ligj. Ne rastin konkret, vendimi mbi 
ndërprerjen e marrëdhënies së punës është marrë me shkeljen e procedurës se paraparë me 
dispozitat të cekura më lartë, për arsye së paditësi i ka realizuar të drejtat dhe detyrimet nga 
marrëdhënies e punës, të e paditura dhe me asnjë prove të vetme nuk janë argumentuar shkaqet 
e ndërprerjes së marrëdhënies se punës, për të cilat pretendon e paditura, për arsye se 
procedura për konstatimin e përgjegjësisë se punëtorit për shkeljen e detyrave të punës, duhet të 
iniciohet dhe përfundoj procedura disiplinore në afatet e parapara ligjore dhe duke respektuar 
të gjitha të drejtat e punëtorit. Në këtë rast e paditura, nuk e ka respektuar afatin kohor për 
fillimin dhe përfundimin e hetimeve, në këtë rast pas pezullimit, për fillimin dhe përfundimin e 
procedurës disiplinore, nuk e ka njoftuar me kohë për shkeljen e dyshuar dhe nuk ju ka dhënë 



mundësia e deklarimit me shkrim për shkeljen e dyshuar dhe nuk ju ka dhënë mundësia për tu 
këshilluar me këshilltarin juridik sipas zgjedhjes së tij.

Gjykata vendosi si në pikën I dhe II, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke i anuluar vendimin e 
kontestuar dhe duke e detyruar të paditurën, që paditësi ta kthejnë në marrëdhënien e punës, në 
vendin e punës dhe detyrat  punuese si Zyrtar Policorë, pranë të paditurës në Pejë, për arsye se 
ndërprerja e marrëdhënies së punës në bazë të vendimeve të kontestuara, ndaj paditësit nga ana 
e të paditurës, është bërë në kundërshtim të plotë me dispozitat e Ligjit të Punës dhe dispozitat e 
Udhëzimeve Administrative të cekura me lartë.

Gjykata vendosi si në piken III, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke e detyruar të paditurën që 
paditësit, në emër të kompensimit të dëmit për shkak të pamundësimit të realizimit të ardhurave 
personale, duke filluar nga dt. 01.12.2014, e deri me dt. 29.02.2016, ti paguaj  për pagat bazë-
neto, të pa paguara, në shumën prej 7 498 euro dhe pagat e papaguara neto për çdo muaj, 
shumën në lartësi prej 499, 87 euro, duke filluar nga dt. 01.03.2016 e deri sa paditësi të kthehet 
në punë, me kamat ligjore 8%, duke filluar nga dt. 04.05.2016, e deri në pagesën definitive, duke 
u mbështetur në dispozitat e nenit 5, 55 dhe 80, të ligjit të Punës, e duke marrë për bazë 
ekspertizën financiare të dt. 07. 03. 2016, të punuar nga eksperti financiar Ukë Sadiku, të cilës 
gjykata ja fali besimin në tërësi për arsye se eksperti financiar ka bërë llogaritjen e pagave të pa 
paguara paditësit, në mënyrë të saktë për periudhën kohore sipas kërkesës së paditësit, të 
ndryshuar si në parashtresën e dt. 22.04.2016, për periudhën kohore nga dt. 01.12.2014, e deri 
me dt. 29.02.2016, eksperti në mendimin e tij profesional në formë të shkruar dhe tabelore, ka 
sqaruar periudhën kohore për pagat e pa paguara, pagën bruto, kontributin pensional, tatimin 
në burim, pagën neto, e të gjitha këto për secilin muaj veç e veç dhe shumen e tërësishme, duke 
marrë për bazë të gjitha provat në shkresat e lëndës. 

Gjykata vendosi si në piken I dhe II, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke marrë për bazë faktin 
se paditësit nuk i ka përfunduar marrëdhënia e punës sipas fuqisë ligjore me skadimin e 
kohëzgjatjes së saj, por paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës me veprime të 
kundërligjshme nga e paditura, në bazë të vendimeve të kontestuara, të cilat vendime janë në 
kundërshtim të plotë me dispozitat e Ligjit të Punës dhe në kundërshtim me dispozitat e 
Udhëzimeve Administrative të cekura me lart, për çka paditësin e kanë vendosur në pozitë të pa 
favorshme dhe diskriminuese, duke e larguar nga puna pa bazë ligjore, dhe duke ja 
pamundësuar realizimin e të ardhurave personale.

Gjykata vendosi si në piken III, të diapozitivit të këtij aktgjykimi duke e detyruar të paditurën që 
paditësit në emër të kamatës ligjore 8%, duke u mbështetur në dispozitat e nenit 382, të Ligjit për 
Marrëdhënie të Detyrimeve me nr.  04/L-077, për arsye se e paditura ka ra në vonës për pagat e 
pa paguara me dt. 04.05.2016, kur gjykata ka vendosur për kërkesëpadinë e paditësit.



Gjykata me rastin e vendosjes mori për bazë edhe kundërshtimet e  tjera të  palës së paditur 
mirëpo nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe, për arsye se me asnjë provë të vetme nuk 
kanë arritur ta argumentojnë të kundërtën e pretendimeve nga padia e të cilën gjë, ka qenë e 
detyruar ta argumentojnë e paditura në kuptim të dispozitës së nenit 7.1, 319.1 dhe 322, të LPK -
së.

Lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata vendosi si në piken IV, të dispozitivit të këtij 
aktgjykimi, duke u mbështetur në dispozitat e nenit 449, 452 dhe 463 të Ligjit për Procedurën 
Kontestimore, duke marrë për bazë suksesin e palës paditëse në këtë procedurë”77.

Rasti XX

Aktgjykim për shkak të mosbindjes

Përshkrimi i rastit: Me padi është kërkuar përmbushja e kontratës
Mënyra e vendosjes: Gjykata i ka dërguar të paditurit padinë për përgjigje dhe pas kalimit të 
afati për përgjigje në padi, pasi ka konstatuar se plotësohen edhe kushte tjera ka vendosur që të 
nxjerr aktgjykim për shkak të mosbindjes.

Pjesë nga arsyetimi i aktgjykimit

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore ka nxjerr aktvendimin për përgjigje në padi, me 
datë 01.04.2011, të cilin i padituri e ka pranuar me datë 14.04.2011. Me aktvendimin për 
përgjigje në padi gjykata e ka njoftuar të paditurin për detyrimin ligjor për dhënie të përgjegjës 
në padi dhe për pasojat e ligjore që do të ketë nëse nuk paraqet përgjigje në padi, gjegjësisht për 
mundësin që gjykata të nxjerr aktgjykim për shkak të pa dëgjueshmërisë.

I padituri pavarësisht se e ka pranuar aktvendimin për përgjigje në padi, në këtë çështje juridike 
kontestuese nuk ka jep përgjigje në padi.

Gjykata në kuadër të autorizimeve ligjore në kuptim të dispozitave nga neni 150 i Ligjit për 
procedurën Kontestimore pasi vlerësoi kushte ligjore për nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të pa 
dëgjueshmërisë, gjeti së në rastin konkret plotësohen të gjitha kushte ligjore për nxjerrjen e 
aktgjykimit në fjalë.

Gjykata i vlerësoi të gjitha kushte për nxjerrjen e aktgjykimit siç parashohin dispozitat nga neni 
150.1 nën (a), (b) dhe (c), dhe atë së të paditurit i është dorëzuar padi dhe thirrja për përgjigje 
në padi, se themelësia e kërkesëpadisë del nga faktet e treguara në padi, në rastin konkret  nga 
provat e dorëzuar me padi vërtetohet fakti së paditësi dhe i padituri kanë lidhë kontratën për re 



programimin e borxhit përkatësisht pagesën e borxhit me këste për shfrytëzimin e shërbimeve  te 
telefonisë fikse, pastaj nga paditësi është prezantuar historia e llogarisë mbi shumën e 
shpenzimeve për shërbimet e ofruara dhe se faktet e treguara nuk janë në kundërshtim me provat 
e propozuara nga vet paditës apo me faktet e ditura botërisht. Në rastin konkret raporti për 
historinë e llogarisë është identik me lartësinë e kërkesëpadisë.

Gjykata në kuptim të dispozitave të cituara nga neni 150 i LPK e në lidhje më dispozita nga neni 
262 par.1 i Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimeve, ku përcaktohet së “ kreditori në marrëdhënien 
detyrimor është i autorizuar që nga debitori të kërkoi përmbushjen e detyrimit kurse debitori 
është detyruar që ta përmbushë detyrimin me ndërgjegje dhe në tërësi siç kanë paraparë me 
parë”, gjeti së kërkesëpadia e paditësi është e bazuar dhe vendosi si në dispozita të këtij 
aktgjykimi.

Për kamatën, gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitën e nenit 186 dhe 277 të LMD-
së, dhe si datë të fillimit të rrjedhjes së kamatës ka pranuar datën e ushtrimit të padisë në 
gjykatë.

Vendimin që pala e paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 
dispozitat ligjore konform nenit 449 dhe 452 të Ligjit për Procedurën Kontestimore. Lartësia e 
këtyre shpenzimeve të aprovuara, i referohen taksës për padi në shumë prej 15 Euro dhe taksës 
për aktgjykim në shumë prej 15 Euro



PRAKTIKA PENALE

1. Vendimet Gjyqësore 

2. Urdhëresat gjyqësore



Organet policore mund të nxjerrin këto urdhëresa:

3. Aktvendimet gjyqësore



Kush është i autorizuar t’i merr aktvendimet :





Në shqyrtimin gjyqësor merren këto aktvendime: 



4. Aktgjykimet 

ndryshimi i aktgjykimit të formës së 
prerë pa e përsëritu procedurën

aktgjykimi me të cilin akuza refuzohet, aktgjykimi me të cilin i 
akuzuari lirohet nga akuza dhe aktgjykimi me të cilin i akuzuari shpallet fajtor, 



Llojet e aktgjykimeve

Gjykata merr aktgjykim refuzues  kur: 



Aktgjykimi gjykues

A

Gjykata në aktgjykimin me të cilin të akuzuarin e shpallë fajtor shënon:



Formulari 1

AKTVENDIM PËR BASHKIMIN E PROCEDURËS
neni  35   KPPK-s

të parashikuar nga neni 189.par.1.nënp.1.1.të KPK-ës



Propozimi është i bazuar.

KËSHILLA JURIDIKE



Formulari 2

AKTVENDIM PËR VEÇIMIN E PROCEDURËS
neni  36  KPPK-s

do të veçohet

Gjykata ka gjetur se propozimi është i bazuar.



kushtet

KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 3



Formulari 4

nga neni 378.par.9 lidhur me par.1.të KPK-ës,



Për udhëheqjen e procedurës në çështjen penale 

Propozimi është i bazuar



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 5

(Neni  37.  KPPK-ës)

Për zbatimin e procedurës

caktohet Gjykata Themelore në Gjilan



Propozimi është i bazuar.

si vend i kryerjes së veprës 
penale

KËSHILLA JURIDIKE



Formulari 6

jo kompetente territoriale ,



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 7

(Neni 37. KPPK-ës)



Propozimi është i bazuar.



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 8

neni 37.par.5.  KPPK





KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim ky nen nuk lejohet 
ankesa? përdoret shprehja në njëjës,  edhe pse nga ky nen mund të merren disa 
aktvendime

par.4 dhe 5 ),

363

2004 e
389
403.par.par.1.pika 6

duke iu referuar vetëm nenit



Formulari 9

neni 39.KPPK-ës)

39.par.3    



Formulari 10

neni 39.par.3 të KPPK-s)

Përjashtohet nga ushtrimi

Çështja penale P.nr.37/2013



Kërkesa është e bazuar.

Formulari 11

neni .42.par.3.KPPK-ës



Refuzohet si e pabazuar kërkesa

Kundër të akuzuarit P.P., nga

Kërkesa për përjashtimin e gjyqtarit nuk është e bazuar.



KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim:

neni 42.par.3 të  KPPK

Formulari 12



Prokurori Shtetëror i Prokurorisë Themelore

Formulari 13

eni 59.   KPP



e të 
akuzuarit është e bazuar.



KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim: fjalia e fundit pas fjalës Gjykata 
Supreme

Formulari 14

neni  213.  KPP



Prokurori Shtetëror çmon

KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim 6 i nenit 213

Informacionet mund të 
redaktohet



Formulari 15



Propozimi i mbrojtësit është i bazuar.

KËSHILLA JURIDIKE

5)ditësh

Formulari 16

neni  320   KPPK-ës





Formulari 17





Formulari 18

neni 447.   KPPK

Nuk lejohet kthimi në gjendje të mëparshme të pandehurit H.H.



KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim: 448 par.3. i KPPK

siç e 
parashihte kodi i mëhershëm

Formulari 19

neni   450.KPPK-s)



KËSHILLA JURIDIKE



Sqarim

Formulari 20

pagesa e mëditjeve për 
dëshmitarë



KËSHILLA JURIDIKE

SQARIM

452.par.1



Për shpenzimet nga neni 452
me aktgjykim)

Formulari 21

neni 458   KPPK)

Për  realizimin e kërkesës pasurore- juridike

Provë: Procesverbali mi shikimin e vendit të ngjarjes dhe raporti i ekspertit



Formulari 22

Për  dhënien e masës së përkohshme të sigurinë e kërkesës pasurore -juridike

1.automjeti i markës “Opel Kadet”

2.një kultivator

3.një motor, dhe

4.një fotoaparat profesional i markës “Soni” i prodhuar në vitin 2012.



Formulari 23

eni 46. KPK-s)



KËSHILLA JURIDIKE

3

SQARIM
1

2



1.Konsideroj s 408 par.1

ligji nuk ka përjashtuar të drejtën e ankesës kur dënimi me gjobë 
zëvendësohet me dënim me burgim).

2
486 të KPPK-

e cila shprehet Kur gjoba e shqiptuar me këtë Kod nuk mund të arkëtohet as 
detyrimisht, gjykata e ekzekuton duke zbatuar nenin 46 të Kodit Penal

Personi i 
dënuar, i paguan shpenzimet e ekzekutimit të dhunshëm të dënimit me gjobë”

Formulari 24

neni 112 KPPK-s)



KËSHILLA JURIDIKE

(3



Formulari 25

neni 116.par.1.KPPK-s)

112.par.1. të KPPK

shkaqet 
për të cilat i është marrë patentë shoferi.



dy(2

KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 26

neni  64.KPPK-s



Mbrojtësi i të akuzuarit I.K



KËSHILLA JURIDIKE



Formulari 27

neni 81.KPPK)

Në

Ndaj________________,

Për shkak të dyshimit të bazuar se:

Më ________

Me



SHTOJCË :Fotodokumentacion

Gjilan

Kallëzimin e parashtroi

Formulari 28

Neni 79.KPPK)



Kallëzimin e kam lexuar dhe në tërësi e pranojë për timen.

Formulari 29

eni 82.KPPK)

Hedhet kallëzimi penal 



Prokuroria e Shtetit e Prokurorisë Themelore në 
Prishtinë   



Formulari 30

neni 83. KPPK)

Kërkesë për mbledhjen e informacioneve të nevojshme 

rrethanat si më poshtë:



Formulari 31

neni 104.KPPK-s)

A  K  T  V  E  N  D  I  M

PËR FILLIMIN E HETIMEVE

-meqë ekziston dyshimi i bazuar se:



-me çka  kishte për të kryer vepër penale të grabitjes, të parashikuar  nga 
neni 329 par. 3.lidhur me par.1 të KPK-së.

Stacioni Policor- Njësiti i hetimeve



Formulari 32

neni104/4 KPPK

Autorizohet Shërbimi Policor i Kosovës



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 33

eni 157.KPPK-s)

Pezullohen hetimet

prokurorinë  nuk e ka njoftuar për ndërrimin e vendbanimit



SQARIM

Formulari 34

eni 158.KPPK-ës)

Pushohen hetimet



SQARIM

Formulari 35

Neni 179.KPK



Formulari 36

eni  180 .KPPK-ës)



Pranohet dorëzania e ofruar



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 37

neni 182. KPPK-s)



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 38

(Neni 182.KPPK-ës)



Hiqet dorëzania

ka për tu kthyer babait të tij N.N.



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 39

eni 188.KPPK-ës)

Ndaj të pandehurit



KËSHILLA JURIDIKE

SQARIM psh
supozimi se i pandehuri do ikë nëse ndodhet në liri

vetëm në bazën e  supozimeve

Formulari 40

Neni 191. KPPK-ë





Formulari 41

eni 191.KPPK-ës)

vazhdohet 
paraburgimi edhe për 1 (një) muaj 



Gjyqtari ka shqyrtuar shkresat e lëndës dhe propozimin e prokurorit dhe ka gjetur se 
propozimi është i bazuar.

KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 42

neni 192 KPPK



Formulari 43

eni 192. KPPK-ës)



në bazë të nenit 187 .par.1.nënp.1.1.dhe 1.2.2. 
të KPPK-ës).

dëmtuarit dëmtuari

KËSHILLA JURIDIKE



Formulari 44

eni 193.KPPK-ës)

hiqet paraburgimi



KËSHILLA JURIDIKE:

Formulari 45

Neni 192.par.2. KPPK-ë



pa dëgjuar



KËSHILLA JURIDIKE

SAQRIM kur është e dukshme se 
nuk kanë pushuar arsyet për paraburgim 

Formulari 46

(Neni  201. KPPK-ës)



KËSHILLA JURIDIKE

SQARIM



Formulari 47

(Neni 105. KPPK-ës)

SQARIM



Formulari 48

(Neni 108.KPPK-ës)



Kontrolli ka filluar në ora _____.

Të pandehurit N.N. i është dhënë vërtetimi për sendet e mara.

Bastisja ka përfunduar në ora _____.



Formulari 49

(Neni 112.KPPK-ës)



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 50

Neni 112. KPPK-ës)



Formulari 51

                     
(Neni 152. KPPK-ës)





Formulari 52

(Neni 132. KPPK-ës)





Formulari 53

Neni  135 KPPK-ës)



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 54

(Neni 150.KPPK-ës)

Procesverbal për këqyrjen e vendit të ngjarjes.



Të pranishëm.

Prokurori Shtetëror, Tekniku i Kriminalistikës

Ka filluar në ora ____.

Prokurori Shtetëror menjëherë ka dal në vendin e ngjarjes për të kryer këqyrjen.

Përshkrimi i vendit të ngjarjes.

Kushtet atmosferike në momentin e aksidentit



Si dhe në çfarë pozicioni janë gjetur mjetet e përfshira në aksident

Gjurmët e konstatuara me rastin e këqyrjes 

Dëmtimet e automjeteve.



Personat e lënduar.

Vërejtjet dhe konstatimet tjera

Procesmbajtësja, Prokurori Shtetëror i Prokurorisë Themelore



Formulari 55

Neni 150 KPPK)

PROCESVERBAL 

PËR REKONSTRUIMIN E VENDIT TË NGJARJE



Rekonstrukcionit të ngjarjes prezantojnë të gjithë personat e ftuar. 

fotografimi nr. 1).



fotografia nr. 2).

rrugës fushore

Formulari 56

Neni 136 i KPPK-s)

I



1

2.

3

4

II

III.

IV

Gjyqtari i procedurës paraprake , N.F.



Formulari 57

PP.nr.78/

Prokurori i Prokurorisë Themelore në _________

Me anë të ekspertizës të konstatohet ;

kushtet e rrugës),

rrethanat tjera



SHTOJCË

.______________.

Formulari 58

(NENI 105. KPPK-ës)

U  R  DH  Ë  R  E  S  Ë



Formulari 59

(Neni 138 i KPK-së)

ogaritshmërisë

KONSTATOJMË

I.



II.



III

IV.



Në bazë të konstatimeve të theksuara i japim këtë:

M   E  N  D  I  M

1 I pandehuri F.Z
zhvillimi i metë 

psikik

2

3

plotësisht i
llogaritshëm- i përgjegjshëm. 

Formulari 60

PROKURORIA THEMELORE NË ________

DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA

PP.I.nr._______
Më datë:_________
____________________



DEKLARATË

Jam

E kuptoj akuzën kundër meje

Të drejtat nga të cilat heqë dorë me rastin e hyrjes në këtë negocim



Pranimi i fajësisë



Formulari 61

(Neni 223 i KPPK-s

PROKURORI I SHTETIT  I PROKURORIA THEMELORE NË ______  
DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA

PP.I.Nr._______
Më datë _________ 

MARRËVESHJE PË PRANIM TË FAJËSISË

Të pandehurit pranojnë të ofrojnë marrëveshjen e mëposhtme:



E drejta për të refuzuar negocimin  

         Heqja dorë e të pandehurit nga të drejtat

Nuk ka marrëveshje tjetër



Formulari 62

PROKURORI I SHTETIT 

PROKURORIA THEMELORE NË ___________

DEPARTAMENTI  PËR KRIME TË RËNDA

PP.I.Nr.______

MË DATË ________ 

NË_____________

                            GJ Y K AT Ë S   TH E M E L O R E

DEPARTAMENTIT PËR KRIME TË RËNDA_______________

informoj Gjykatën



Prokurori i Shtetit

Formulari 63

A K T A K U Z Ë

KUNDËR:

S E P S E:



Sepse më me datat

PRANDAJ  PROPOZOJ

Pas procedimit dhe vlerësimit të provave



Prokurori shtetëror i prokurorisë themelore në ___________



Formulari 64

( Neni 241 )

PËR ARSYE SE:



Pas procedimit dhe vlerësimit të provave



Formulari 65



A  K  T  A  K  U Z Ë

PËR ARSYE SE:



ANDAJ PROPOZOJ:

Pas procedimit dhe vlerësimit të provave

Meqenëse akoma qëndrojnë arsyet

A r s y e t i m i



Formulari 66



Në bazë të nenit 304 par. L. i KPPK-së, paraqes:

1

2

3



këso dore kanë kryer veprën penale Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, 
këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse, të 
parashikuar nga neni 372 par.2  lidhur me par.1. lidhur me  nenin 31 të KPK-së.

katër nëntëmbëdhjetë

mariuhanë

këso dore ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa 
autorizuar e narkotikëve substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273.par.1 i KPK-së.

Që pranë kësaj Gjykate

si objekt i kryerjes së veprave penale .

Pas procedimit dhe vlerësimit të provave



Propozoj që ndaj të akuzuarit N.M të vazhdohet paraburgimi.

mariuhanë



372 par.2  lidhur me par.1. lidhur me  nenin 31 të 
KPK-ës,

273.par.1 i KPK



Formulari 67

TRIBUNALI NDËRKOMBËTAR PËR ISH-JUGOSLLAVINË

S.M

S.M 
Tehnogas

Beogradska Banka (Beobanka),



1.S. M

S. M

2.S. M.
S. M.

3 S. M.

S. M
S. M 

4.M M. M.M

5 M. M.
M.M.  i

M. M.

M. M.

6 M. M.
M. M.

7.N. SH



8

9.

10.

11. Gjeneralkoloneli D. O.

12.

S.M. Gjeneralkolonelin D. O.



Gjeneralkoloneli D. O. 

D. O.

13.V. S

14.

V. S.

A  K  U  Z  A  T

15 S.M.I; M. M. N. SH., D.r O.
V. S.

16.

S. M. M. M. N SH.D. O. V. S.



17

18.

19

20

21

22
S. M., M.M. N. SH. D. 

O. V. S.



a).Gjakovë:

b.Gjilan

c.Mitrovicë



d.Rahovec

e.Pejë

f.Prishtinë



g:Prizren:

h. Skenderaj

i.Suharekë



j.Ferizaj

S. M, M. M , N. SH, D. O V. S

a.

b

c



ç.

d.

dh

e.



ë.

f.

g.



j

23

24.

S. M, M. M, N.SH, D. O. V. S

25. S. M, M. M, N. SH, D O V. S



PIKA 1

KRIM KUNDËR NJERËZIMIT

PIKA 2

KRIM KUNDËR NJERËZIMIT

PIKA 3

SHKELJE E LIGJEVE OSE ZAKONVE TË LUFTËS

PIKA 4

KRIM KUNDËR NJERËZIMIT

AUTORITETET EPRORE

26. S. M,

27 S.M

S. M.

S. M,

28. S.M



29. de jure S.M
de facto

S. M, de 
facto

S. M de facto

S.M de facto
S. M

de facto

30. de facto S. M

S. M

31
S. M de facto

S. M 

32 S.M

S. M



33.
de facto S. M

34 M. M
M. M

35. M. M 

36 M. M

37 M. M

38. de jure M. M
de facto

M. M de 
facto

39 M. M

M.M



M. M

40
de facto M. M 

41 Gjeneralkoloneli D. O

D. O 

42 Gjeneralkoloneli D. O

43. Gjeneralkoloneli D. O

Gjeneralkoloneli 
D. O

44 Gjeneralkoloneli D. O

45. Si Gjeneralkoloneli D. O

46. V. S
V. S



V. S

47 V. S

48 V. S

49 V. S

50. V. S

AKUZA TË PËRGJITHSHME

51

52

53.



54.
S. M

55.

M. M

56.
Gjeneralkoloneli D. O

57
V. S

58.

FAKTE TË MËTEJSHME

59



60

61

62

63

64 S. M

S.M

S. M

65. S. M
S. M

S. M



66.
S. M 

S. M

68.

S. M

69.

70.

71 S. M
S. M

72

73.



74.
S. M

S. M
M. M N. SH

M. M

75 S. M 

N. SH

76

77.

78

79



80. S. M

81. M. M N. SH
S. M

M. M

N. SH

82

Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK).

83 S. M

M.M
M.M, S. M

84.

85.



86
S. M

N. SH

87

88.
. N. SH

M. M

89

S. M

90.

V.S



Gjeneralkoloneli D. O S. M

91. S. M N. SH 

N. SH

N.
SH S. M

92 N. SH

93.

94.



95

96.
S. M

M. M N. SH
V. S

97.

98.

99



Formulari 68





Formulari 69

(Neni 245)

PKR.nr.______

PROCESVERBALI I SHQYRTIMIT FILLESTAR TË AKTAKUZËS

Prezantojnë:

Kryetari i trupit gjykues,    Prokurori i shtetit

Të pandehurit 

1.



Mbrojtësi

Sekretare  juridike, 1.

Filloi në ora 13:20  minuta







Formulari  70

)



Shqyrtimi i dytë është publik.



_______________



Formulari  71

PROCESVERBALI I SHQYRTIMIT FILLESTAR



Shqyrtimi fillestar është publik.                         

A K T V E N D I M



A k t v e n d i m



Propozime të tjera nuk ka.

V ë r t e t o j n ë :

Formulari  72



A  r  s y  e  t  i m  i

Gjykata shqyrtoi pretendimet e mbrojtësit si dhe përgjigjen e dhënë nga ana e 
përfaqësuesit të akuzës, dhe konkludoi, se kërkesa është e pabazuar për arsyet si në vijim:



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 73

Neni  253.të KPPK-s)

A  K T  V E N D I M

hedhet aktakuza dhe pushohet procedura penale, 



A  r  s  y  e  t  i  m  i

KËSHILLA JURIDIKE



Formulari 74

(Neni 307 KPPK-ës)

U  R  DH Ë  R  E  S  Ë

datë 25.11.2013, në ora 10 në gjykatoren nr. 
15. Këtë urdhëresë kanë për ta zbatuar Stacioni Policor nr. 1 në Prishtinë



Formulari 75

( 307. të KPPK-s)



KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim

Formulari 76

Neni  135.të KPPK-së)



Dëshmitari B.H. nga

KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim

neni 309 par.1 neni 135.par.1

neni 452.par.1.të KPPK-s



Formulari 77

(Neni  315 KPPK-së)

AKTVENDIM



FJALA HYRËSE

PROCEDURA PROVUESE:

të fundit





Pas kësaj gjykata merr këtë:

AKTVENDIM

Mbrojtja e të pandehurit

Versioni i tij rreth ngjarjes





FJALA PËRFUNDIMTARE E PALËVE



AKTGJYKIM

ËSHTË FAJTOR

E GJ Y K O N



Formulari 78

Neni 363. të KPPK-së)

me çka kishte për të kryer veprën penale marrja në posedim e pasurisë së luajtshme, të 
parashikuar   nga neni 331 .par.1.të KPK-s,



KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim 1. Edhe pse neni 363 të KPPK-s, nuk parasheh si bazë ligjore për aktgjykimin refuzues,  
mungesën e kompetencës lëndore  tërheqjen e të dëmtuarit nga ndjekja penale, leja e organit 
public kompetent, apo nëse organi publik kompetent e ka tërhequr lejen; ose ekzistojnë rrethana të 
tjera të cilat e pengojnë ndjekjen, në situata të tilla , procedura duhet të përfundoj me aktgjykim 



refuzues. Ngase shqyrtimi i filluar gjyqësor përfundon patjetër me aktgjykim(përjashtimisht 
përfundon me aktvendim , kur i akuzuari vdesë gjatë rrjedhës së procedurës).

2.
procedura është zbatuar pa kërkesën e prokurorit të shtetit; ka 

munguar propozimi i kërkuar i të dëmtuarit ose leja e organit publik kompetent, apo nëse organi 
publik kompetent e ka tërhequr lejen; ose ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë 
ndjekjen.Aktakuza me aktvendim do duhej të hudhet edhe për të gjitha rastet e parashikuara nga neni 
363.par.1.nënp.1.1,1.2. dhe 1.3.të KPPK-ës, nëse këto rrethana janë paraqitur para shqyrtimit 
gjyqësor,  ngase nuk mund të shkosh në shqyrtim gjyqësor nëse parashkrimi ka arritur para 
shqyrtimit gjyqësor,  nuk mund të shkosh në shqyrtimin gjyqësor nëse vepra penale është përfshirë 
me amnisti apo falje para shqyrtimit gjyqësor

Formulari 79

Neni 363. të KPPK-së)



Në bazë të nenit 364 paragrafi 1.nënp.1.3. të KPPK-ës;

Sepse më _______
duke mos e përshtatur shpejtësinë e ngasjes kushteve në trafikun hekurudhor në 

vende të banu





KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 80

(Neni 248.par.4 KPPK-s)



Ashtu që të pandehurit N.N



Rrjedha e procedurës

Vlerësimi i pranimi të fajësisë

Gjendja faktike e vërtetuar

Tiparet qenësore (figura) e veprës penale



Vendimi për shpalljen fajtor 

Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit (Individualizimi i
dënimit)

Dënimi plotësues

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale



KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim : 1.
afati i sprovimit psh.kompensimi i dëmit të 

dëmtuari psh.neni 252.par.4.të KPK

2.

Formulari 81

Neni 248.par.4 të KPPK-







Krahas dënimit kryesor

Në dënimin e shqiptuar me gjobë

Detyrohet i pandehuri që ta paguajë paushallin

A r s y e t i m i

Ecuria e procedurës penale

Vlerësimi i pranimi të fajësisë

Gjendja faktike e vërtetuar



Elementet e veprave penale

Vendimi për shpalljen fajtor 

Vendimi për lirimin nga dënimit 



Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit

Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e 
përgjegjësisë penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 



Zëvendësimi i dënimit me gjobë

Dënimi plotësues

Llogaritja e paraburgimit në dënimin e shqiptuar me gjobë

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 82

Neni 365 të KPPK-së)

Gjykata Themelore _______



Versioni i ngjarjes sipas  të akuzuarit



Vlerësimi i mbrojtjes së të akuzuarit



Provat



Provat materiale 

M o t i v i

Pretendimet për vrasje në çast –ligji 



endimit për dënimin

Shpenzimet e procedurës 

Llogaritja e paraburgimit në dënimin e shqiptuar.

Për kërkesën pasurore-juridike



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 83

AKTGJYKIM



GJYKON



Formulari 84

AKTGJYKIM

JANË FAJTORË





GJYKON

Formulari 85

I.



sgjësimi apo dëmtimi i pasurisë

I  PËRCAKTON

-

E GJYKON

II

LIROHET NGA AKUZA



III

REFUZOHET AKUZA

lerja, pranimi ose fshehja e sendeve të 
përfituara me kryerjen e veprës penale

Formulari 86

(Neni 371. të KPPK-ës



Kërkesa e të pandehurit është e bazuar

KËSHILLA JURIDIKE



Sqarim 

Formulari 87

Neni 380 të KPK-së)



I

II



III.

IV



pakujdesi pa 
vetëdije 



Sqarim
sa për ta përmbushur anën formale

psh nëse në ankesë thuhet se gjykata ka 
bërë tejkalim objektiv të akuzës , duhet të jap arsye se ku qëndron ai tejkalim, ose nëse 
pretendon se në aktgjykim  ka kundërthënie në mes dispozitivit dhe arsyetimit të aktgjykimit 
,duhet të japë arsye të qarta ku qëndrojnë ato kundërthënie etj. ) 

Formulari 88

Neni 388. të KPK-së





Formulari 89

Neni 399 të KPPK-së

HUDHET



KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim: 

me ligjin që ishte në 
aplikim deri në vitin 2013 ankesën mund ta hidhte si të palejuar dhe të pasa afatshme gjykata e 
shkallës së parë



Formulari 90

Neni 420. të ish. KPPK-ës)



Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesa kanë paraqitur:



Ankesat janë të pabazuara : 



Qëndron 

Pretendimet ankimore përkitazi me gjendjen faktike





Nga derivojnë përfundimet e tilla të gjykatës së shkallës së parë?





Përkitazi me aplikimin e ligjit penal  nga gjykata e shkallës së parë

Pretendimet ankimore përkitazi me dënimet



Formulari 91

Neni 420 të ish  të KPPK-së)







përshkrimi faktik është kompatibil me 

vrasjen nga neni 146 dhe vepra penale nuk mund të cilësohet sipas nenit 147 nëse në 

përshkrimin faktik të veprës penale nuk ekziston asnjë elemente që veprën e bënë të cilësuar





Formulari 92

Neni 420 të  ish KPPK-së)





Ankesa është pjesërisht e bazuar

Pretendimet e mbrojtësit 

Përgjigja e gjykatës në pretendimet e ngritura me ankesë 



Në rrethanat siç është përshkruar gjendja faktike në dispozitivin e aktgjykimit,



Vendimi për dënimin



Sqarim: vendimet gjyqësore
2004),

Formulari 93

Neni 407 të ish KPPK-së)





Formulari 94

Rrjedha e procesit



Vendimi i Gjykatës Supreme lidhur me ankesën

Ankesa kundër aktgjykimit të Gjykatës Supreme

Vendimi i Kolegjit të Veçantë të Gjykatës Supreme

Gjetjet e Kolegjit të Veçantë

Pretendimet e ngritura nga mbrojtja për shkeljet esenciale të 



dispozitave të procedurës penale

Përgjigjet e gjykatës Supreme lidhur me këto pretendime

Para se gjykata t’i paraqesë përgjigjet e saja lidhur me pretendimet e ankesës do jap 
këto sqarime :



Pretendimet ankimore përkitazi me gjendjen faktike



Përgjigjet e Kolegjit të Veçantë të Gjykatës Supreme lidhur me

pretendimet  e mbrojtjes për të metat në gjendjen e fakteve

kur pretendohet se “gjykatat dhe 
prokuroria po marrin vendime të kundërligjshme ndaj të akuzuarit për ta fshehë të 
vërtetën ,







Pretendimet  ankimore përkitazi me aplikimin e ligjit 

Përgjigja e Kolegjit të Veçantë lidhur me këto pretendime

Pretendimet ankimore përkitazi me vendimin për dënimin



Pretendimet ankimore lidhur me kërkesën pasurore-juridike dhe   marrjen e sendit

pushkës së gjuetisë



RISHIKIMI I PROCEDURËS 

Formulari 95

Rishikimi jo i drejtë i procedurës penale neni  420 të KPPK



Ndryshohen përkitazi

Sqarim :

Formulari 96

(Neni 423 të KPPK-ës)



423.par.1.nënparagrafi 1.3.të KPPK-

KËRKESË PËR RISHIKIMIN E PROCEDURËS PENALE

5000 euro,
por shumën prej 

2500 euro, domethënë për gjysmë më pak.



423. Paragrafi 1.nënp.1.3 të KPPK-

Formulari 96

nenit 423 paragrafi 2.të



Meqenëse ishte përfolur nga anëtarët e familjes së dëshmitarit

të 
pandehurin L.K. dhe e kishte gjykuar me 1 (një) vit burg

Bazuar se i pandehuri ka detyruar dëshmitarin B.S

P  r  o  p  o  z  o  j 

423.par.2. të KPPK



Formulari 97

të
parashikuar nga neni 378.par.8.lidhur me par.1 të

HEDHET kërkesa e mbrojtësit të të pandehurit

A   r   s   y   e   t   i   m

në kohëzgjatje prej një viti.



Gjykata  shqyrtoi  çështjen penale

Nga referati i kërkesës rezulton 

Sipas nenit 423,par.1.nënp.1.1.të KPPK

Parashtruesi i kërkesës nuk ka ofruar prova 

KËSHILLË JURIDIKE

Formulari 98

neni 427 . të KPPK-ës)



Refuzohet si i pabazuar propozimi për rishikimin  e procedurës penale 

A  r  s  y  e  t  i  m



KËSHILLË JURIDIKE:

Formulari 99

neni 427 të KPPK-ës)

Lejohet rishikimi përsëritja)



A   r    s  y   e   t   i   m

Kërkesa e mbrojtësit për rishikimin e procedurës është e bazuar.



KËSHILLË JURIDIKE:



Sqarim :

1

2

Formulari 100

(Përsëritur neni 428 par.3.të KPPK-ës)

I



lehet jashtë fuqisë.

II



III.

Lehet në fuqi



Sqarim :

Formulari 101

Neni 429.të KPPK-s)

KËRKESË PËR ZBUTJEN E JASHTËZAKONSHME TË DËNIMIT

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në



Gjendja shëndetësore e të pandehurit NN. me kalimin e kohës vazhdimisht po keqës

Provë: Fletë lëshimi nga Spitali Rajonal _______

Provë: Raporti për gjendjen shëndetësore për të dënuarin,  Certifikata e bashkësisë 
familjare, 

Vërtetimet se fëmijët e të dënuarit janë në shkollim të rregullt

P  R  O  P  O  Z  O  J

____________________



Formulari 102

Neni 431 par.6 të KPPK-së)



-kërkesa për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit është e bazuar.





Formulari 103

(Neni 431 të KPPK-së)



Kërkesa për zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit nuk është e bazuar.



Gjykata Supreme në  e Kosov

Meqë, i dënuari nuk ka paraqitur rrethana tjera



Sqarim:

Formulari 104



Sqarim:
dispozitën 

për revokimin e aktvendimeve të tilla e përmbante LPP-e që ishte në aplikim deri në vitin 2004



Formulari  105

(Neni 432. të KPK-së)

n

n



P r o p o z o j

Formulari  106



n

n

Të dy aktgjykimet janë t paligjshme për arsyet si në vijim :



e pa proceduar në shqyrtim gjyqësor

neni 384.par.2.nënp.2,1. lidhur me nenin 361  të KPPK

P  r  o  p o  z  o  j

të konstatoj se me 
aktgjykimet e atakuara me kërkesë , është shkelur ligji në favor të pandehurit.

Sqarim

edhe pse kërkesa formalisht përmban 
arsye , por bën fjalë për çështje krejt tjera e jo për bazat nga kërkesa



Formulari 107





Kush ka paraqitur kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë dhe cilat janë  pretendimet nga 
kërkesa

Kundër aktgjykimit

Mbrojtësi i të dënuarit
me 

nenin 403



Opinioni i prokurorit të shtetit , lidhur me kërkesën 

Ndaj kërkesës

Gjetjet e Gjykatës Supreme

Gjykata Supreme

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar.

Përfundimet e gjykatës së shkallës së parë 

Nga aktgjykimi

bashkëkryerës
pasojën sipas rezonit të gjykatës së shkallë së parë qenka e mundur 

bashkëkryerja edhe kur kryesi nuk e dëshiron pasojën, nuk pajtohet me pasojën!!???.

Përfundimet e Gjykatës së Apelit



Përfundimet e Gjykatës Supreme

Gjykata Supreme e Kosovës

         Rrjedha e ngjarjes me pasoja tragjike?

Cili ishte roli dhe kontributi i të akuzuarit K, para gjatë dhe pas përfundimit të kësaj 
ngjarje tragjike?



A mund këto veprime të të dënuarit K. në rrethana të tilla  të vihen nën normën juridike të 
bashkëkryerjes ?

“

Vendimi i përbashkët për kryerjen e veprës penale

Kryerja e veprës penale së bashku



i bashkëkryerës

Në rastin konkret

u tha më sipër marrëveshje e tillë nuk 
ekzistonte ngase ai nuk kishte asgjë të keqe me të ndjerin )

Në këtë ngjarje tragjike

shtytja dhe ndihma



Çështja e bashkëkryerjes
po rezulton se kështu 

e kanë vlerësuar bashkëkryerjen paditësi-prokurori, gjykata e shkallë së parë dhe ajo e 
shkallë së dytë



Formulari 108

456 të  ish KPPK-s tani neni 437 )

si e pa bazuar





Formulari 109

neni 438.par.2.të KPPK-s vetëm  konstatohet shkelja e ligjit)

është shkelur ligji në favor të pandehurit



Vendimi i Gjykatës së Apelit lidhur me ankesën

Mjeti i jashtëzakonshëm-kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë

Gjetjet e Gjykatës Supreme

është e 
bazuar.

Figura e veprës penale falsifikimi i dokumentit

Tabelat e regjistrimit



E kufizuar nga ligji, gjykata vetëm konstatoi shkeljen

Formulari 110

NENI 457 PAR.1.PIKA2. ISH KPPK



Rrjedha e procesit

Vendimi i Gjykatës së Apelit

Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë

Gjetjet e Gjykatës Supreme

për arsye se gjyqtari L.T kishte dhënë dorëheqje nga funksioni i gjyqtarit



PROCEDURA PENALE NDAJ TË MITURVE
(Kodi Penal i Drejtësisë Për Të Mitur –KPDM)

Formulari 111

neni 47.par.2. KPDM





KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim

Formulari 112

neni  56. KPDM



Formulari 113

neni 95. KPDM dhe nenit 78 të KPPK-ës)

KALLZIM PENAL



Formulari 114

NENI 18.KPDM



I

II Shqiptohet masa e diversitetit 



KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim  :

neni 52.par.2.të Kodit Penal  
Drejtësisë Për Të Mitur)

Formulari 115

neni 55 i KPDM

FILLOHET PROCEDURA PËREGATITORE,MË DATË



për arsye se;

KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim: Parimi oportunitetit te të miturit



Formulari 116

63 KPDM

P R O P O Z I M

                                                     

S  E  P  S  E ,   



P R O P O Z O J

PROKURORI  I SHTETIT



Formulari 117

Neni  69. i KPDM

Hedhet propozimi i prokurorit pushohet procedura 
penale, 



nën moshën 10 
vjeçare.

KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 118

neni 73. KPDM





19 
vjeç

KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 119

neni 73. KPDM



PUSHOHET PROCEDURA PENALE





KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 120

neni 27.KPDM







KËSHILLA JURIDIKE:

Formulari 121

neni 28.KPDM)

Ndaj të mituri _______.



SHQIPTOHET MASA EDUKUESE 

DËRGIMI NË ENTIN EDUKUES KORREKTUES.

Në entin edukues  - korrektues

Version i mbrojtja së  të miturit 

Vlerësimi i mbrojtjes së të miturit 



Provat e proceduara

Gjykata nuk i ka besuar dëshmisë së të miturit në pjesën ku ai pretendon se u sulmua pa 
shkas nga  tani i ndjeri ,



Deklarimi i përfaqësuesit ligjor  të të miturit

rrahje të shpeshta, vjedhje , kërcënime etj

Deklarimi i përfaqësuesit ligjor të të ndjerit

Vlerësimi i shërbimit sprovues

Ekzaminimi mjekoligjor për llogaritshmërinë e të miturit



KËSHILLA JURIDIKE



Sqarim: sipas KPPK-ës

nuk ka 

aktgjykim lirues as refuzues),

ngjarjes

neni73.par.3iKPDM)

Formulari 122

neni 128.KPDM

Të miturit H.G, i zëvendësohet  masa edukuese dërgimin në Entit Edukues 
Korrektues,

mbikëqyrje e shtuar nga organi i kujdestarisë në Prishtinë, 



për 2 vite

KËSHILLA JURIDIKE



Formulari 123

neni 128 KPDM

Pushohet ekzekutimi i masës edukuese dërgimi në Entin Edukues Korrektues



Propozimi është i bazuar.

129 par.5 të kanë pushuar 
arsyet  për aplikimin e mëtejmë të masës edukative institucionale

KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 124

neni 63 kpdm



PROPOZIM PËR  DËN I M

Për arsye se më datë

P R O P O Z O J



a
b) , c

vijave papilare d)

A  r  s  y  e t  i  m i



Formulari 125

neni 73. KPDM



1
që të dy nën moshën 14 vjeçare

(nën moshën 14.vjeçare

3



moshën 14 vjeçare

hije



prindërit



KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim 1

neni 37 i KPDM

2



PROCEDURAT E VEÇANTA  

Formulari 126

(neni 495)

Për arsye se me datë



URDHËRIN NDËSHKIMOR

Dënim me gjobë në shumë prej 3

A  r  s  y  e  t  i  m  i

Prokurori i Prokurorisë Themelore

qafa



KËSHILLË JURIDIKE

Sqarim



Formulari 127

neni 498. KPPK

ËSHTË FAJTORE

sh q i p t o n,



VËREJTJEN GJYQËSORE



KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim

Formulari 128

   _________________



S  E  P  S E

P R O P O Z O J 



Gjatë procedurës së administrimit të provave të nxirren  si prova:

Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor të pandehurit NN. të i shqiptohet masa e 

trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit 

shëndetësor.

A r s y e t i m i





Formulari 129

neni 507 KPPK, NENI 89 I kpk-s)

Gjykata Themelore në ___________, në trupin gjykues

                       Për arsye se :



Masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e 
kujdesit shëndetësor.



Gjykata mbrojtjen e këtillë e ka vlerësuar të papranueshëm për arsye si më poshtë:



KËSHILLA JURIDIKE



Formulari 130

P.nr.1230/2014

Për arsye se



shpuese 4.cm dhe pas kësaj është larguar.

Ndaj të akuzuarit shqiptohet edhe masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim 
në institucionin e kujdesit shëndetësor, e cila masë ka për tu zbatuar  para fillimit të mbajtjes së 
dënimit



largoi mor i krisur se s’mund të merrem unë vetëm me ty

Gjykata mbrojtjen e këtillë e ka vlerësuar të papranueshëm për arsye si më poshtë:



e pa trajtuar në aspektin mjekësor

esencialish

esencialisht

duke i aplikuar dispozita për zbutje të dënimit nga neni 
76.par.1.nënp.1.1.të KPPK-ës, e

të zbutur nën minimumin e posaçëm të përcaktuar me ligj



mbyllur

KËSHILLA JURIDIKE

Formular 131

neni 176 LPESP



Ndaj të pandehurit N.N. nga _________________, ndërprehet zbatimi i 
mëtejmë i masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e 
kujdesit shëndetësor



në bazë të nenit 176.par.6. të 
Ligjit Për ekzekutimin e Sanksioneve Penale 

Sqarim
172-179)

mjetet juridike
nëse 

nuk është e ndaluar është e lejuar



Formular 132

( )

Neni  26. LBJNDÇP

Refuzohet lutja e Shtetit të Danimarkës për ekstradimin e shtetasit danez 
L.K. në   Republikën  e Danimarkës.



pasaportë
kur ai akuzohej se ka kryer veprën penale të vjedhjes

KËSHILLA JURIDIKE



Formular 133

Neni 27.paragrafi 1.të LPJNDÇP

Vërtetohet se janë përmbushur parakushtet ligjore 



Marrëveshja mes 
Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë për ekstradime të ndërsjella

398, par. 2

Ligjit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Fushat  Penale

KËSHILLA JURIDIKE



PROCEDURA PËR REVOKIMIN E DËNIMEVE ALTERNATIVE

Formular 134

neni 519. kppk-ës)

Kundër të gjykuarit B.B. nga ________, pushohet procedura për revokimin



Propozimi për revokimin e dënimit me kusht është i pabazuar

i pandehuri ishte i 
detyruar që shumën e papaguar të alimentacionit ta paguaj në afat prej një muaji nga dita kur 
aktgjykimi ka marr formën e prerë

15.04.2016.

15.12.2015,

15.04.2016,



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 135



Gjykata ka zbatuar veprimet procedurale dhe ka konstatuar se pretendimet e të dënuarit 
janë të sakta.



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 136

I. Refuzohet propozimi i prokurorit të Prokurorisë Themelore

II. Hiqet kushti i caktuar me  aktgjykimin e plotfuqishëm të Gjykatës Themelore



60% ka ngelur invalid

në procedurën përmbarimore). 



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 137



Revokohet gjykim me kusht,

Se propozimi për revokimin e dënimit me kusht është i bazuar.  



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 138



Vërtetohet shlyerja e dënimit me kusht

Shlyerja e dënimit me kusht ka për tu zbatuar në evidencën e të dënuarve.

sprovimit )



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 139

OBJEKTI Kërkesë për shlyerjen e dënimit nga evidenca e të dënuarve 



Formulari 140



për tu shlyer nga evidenca e të dënuarve



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 141

OBJEKT Kërkesë për kompensimin e dëmit



përsëritur)

Sqarim

525.nënp.1.1 dhe 1.2 dhe nga paragrafi 2



Formulari 142

(neni 534 i KPPK-s

Neni 535 të KPPK

LETËRSHTIMI





(neni 536 i KPPK-s)

Formulari 143

Neni 536 i KPK)

Me qëllim të gjetjes së automjetit të markës “Pasat



(Ligji Për ekzekutimin e Sanksioneve Penale )

Formulari 144

Neni  20. të Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale



OBJEKTI Lutje për shtyrjen e fillimit të mbajtjes së dënimit

Provë: Indeksi nr. _______, lëshuar nga Fakulteti Teknik-Dega e  Makinerisë

Prishtinë.

Formulari 145

neni 23 LESP)



Refuzohet si e pabazuar lutja e të dënuarit M.B.

korrje dhe shirjeve

KËSHILLA JURIDIKE

Sqarim



konsideroj se
nëse edhe pas 

refuzimit të dytë 

Formulari 146

neni  20.LESP

Shtyhet fillimi i mbajtjes së dënimit me burgim



KËSHILLA JURIDIKE

Formulari 147

Neni 24. LESP





Formulari 148

neni 24.LESP)

Refuzohet si e pabazuar ankesa e të dënuarit L.S.

vërtetohet.

Ankesa është e pabazuar.



Sqarim

neni 24

ta refuzoj ankesën

(Ligji Për Faljen)

Formulari 149

OBJEKTI I dënuari Lutje për falje.



Për këtë arsye kërkoj nga Presidenti i Shtetit që ta ma fal pjesën e mbetur të dënimit.



PROCEDURA PËR KTHYERJEN E SENDIT 

Formulari 150

neni 
378.par.9.lidhur me par.1 të KPK



dorëzani
garancion)

KËSHILLA JURIDIKE



-
-
-
---
-
-
-
-
--
--



-
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