
         

                           REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                       Rev.nr.343/2021 

               GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Shukri 

Sylejmani, kryetar, Muhamet Rexha dhe Fejzullah Rexhepi, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit Këshilli i Bashkësisë Islame në ..., të cilin e përfaqëson H. H., sipas autorizimit me 

shkrim, kundër të paditurit L. Sh.i, Rr. ..., në ..., për lirim dhe dorëzim në posedim të 

paluajtshmërisë dhe kompensim të qirasë së papaguar, duke vendosur lidhur me revizionin e 

të paditurit L.Sh., të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac.nr.411/2017 datë 02.02.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më 13.08.2021, merr këtë: 

 

     A  K  T  V  E  N  D  I  M  

 

 Hedhet si i pasafatshëm revizioni i të paditurit L. Sh., nga ..., i paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.411/2017 datë 02.02.2021. 

 

      A  r  s  y  e  t  i  m  

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.501/2016 datë 20.12.2016, 

është vendosur:  

 1.Aprovohet pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit Këshilli i Bashkësisë 

Islame me seli në ... 

 2.Detyrohet i padituri L. Sh. nga ..., që të shpërngulet me të gjithë njerëzit dhe sendet 

nga pjesa e ngastrës kadastrale nr. ..., zk .., në sipërfaqe prej 316 m2, me kulturë arë, e klasit 

të parë, e evidentuar sipas listës poseduese nr. ..., zk ..., e cila ndodhet në vendin e quajtur 
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“...”, si dhe të njëjtën ngastër t’ia dorëzoi paditësit në posedim dhe shfrytëzim të lirë, në afat 

prej 15 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 3.Refuzohet pjesa e kërkesëpadisë së paditësit Këshilli i Bashkësisë Islame, me seli 

në Prizren, me të cilën ka kërkuar që të obligohet i padituri që si përdorues pa bazë ligjore i 

patundshmërisë së paditësit si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, në dobi të vet dhe 

i pasuruar pa bazë ligjore në dëm të paditësit, këtij të fundit t’ia shpërblejë pjesën e fitimit që 

ka pasur, minimumi në nivel të qirasë mujore prej 300 €, apo gjithsej shumën prej 4.800 €, 

duke filluar nga data 01.01.2015, deri në dorëzimin e paluajtshmërisë dhe pagimit 

përfundimtar, duke mos përfshirë këtu përfitimin e fitimit përmes shërbimeve të kryera 

biznesore dhe kamatë vonesat përkatëse, si tërësisht e pabazuar.  

 4.Detyrohet i padituri L. Sh. që paditësit Këshilli i Bashkësisë Islame me seli në 

Prizren t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës në shumë të përgjithshme prej 15 € në afat 

prej 15 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 Me aktgjykimin e  Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.411/2017 datë 02.02.2021, 

është vendosur: 

 1.Refuzohet ankesa e të paditurit L. Sh. nga ... dhe vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prizren, C.nr.501/2016 datë 20.12.2016, në paragrafin I dhe II të dispozitivit 

të tij, që i referohet lirimit dhe dorëzimit në posedim të paluajtshmërisë lëndore.  

 2.Pranohet ankesa e paditësit Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren, dhe prishet 

aktgjykimi i lartpërmendur i Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.501/2016 datë 20.12.2016 

në paragrafin 3 të dispozitat të tij, që i referohet detyrimit të paditurit L. Sh. nga ..., për 

kompensimin e qirasë së papaguar për shfrytëzimin e paluajtshmërisë lëndore.  

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë në pjesën vërtetuese të tij ( pika I 

e dispozitivit), i padituri ka paraqitur revizion për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave 

të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale me propozim që 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë me të cilin është vërtetuar aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së parë në paragrafin 1 dhe 2 të dispozitivit, të prishet dhe lënda të kthehet në 

rigjykim dhe rivendosje.  
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 Në përgjigje të revizionit të paditurit, paditësi Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren 

ka kontestuar bazueshmërinë e revizionit dhe ka propozuar që revizioni i të paditurit të 

refuzohet si i pabazuar. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, me rastin e vlerësimit të afatshmërisë së paraqitjes së 

revizionit në kuptim të nënti 211 të LPK, gjeti se: 

 Revizioni i paraqitur nga ana e të paditurit është i pasafatshëm. 

 Në nenin 211.1 të LPK, parashihet që kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së 

dytë palët mund të paraqesin revizion brenda afatit prej 30 ditësh nga dita në të cilën u është 

dorëzuar aktgjykimi. Nga shkresat e lëndës përkatësisht nga fletë dorëzimi për dorëzim 

personal të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë të paditurit L.i Sh., rezulton se i padituri 

L., këtë aktgjykim e ka pranuar më datë 06.04.2021, dhe duke pasur parasysh që dita e 

pranimit të aktgjykimit nuk llogaritet në afatin për paraqitjen e revizionit, rezulton se i 

padituri përmes postës me kuvertë rekomande më datë 07.05.2021 ka paraqitur revizionin 

kundër aktgjykimit të njëjtë të gjykatës së shkallës së dytë. Kjo datë, data e dorëzimit në 

postë, 07.05.2021 ka qenë ditë e enjte, ditë pune, që është dita e tridhjetë e një kur është 

paraqitur revizioni, ndërsa në kuptim të dispozitës së lartpërmendur ligjore afati tridhjetë 

ditor për paraqitje të revizionit  a përfunduar më datën 6 maj, ditë e enjte, nuk ka qenë asnjë 

lloj feste zyrtare, kështu që me paraqitjen e tij të nesërmen, ditën e premte më datë 

07.05.2021, rezulton se revizioni është paraqitur një ditë më vonë, pas kalimit të afatit ligjor 

prej 30 ditësh për paraqitjen e tij. 

 Meqë gjykata e shkallës së parë në kuptim të nenit 218.1 të LPK, nuk e ka hedhur 

revizionin e të paditurit si të pasafatshëm, Gjykata Supreme e Kosovës, u deshtë që në kuptim 

të nenit 221,  revizionin e të paditurit ta hedh si të pasafatshëm, në tërësi si në dispozitiv të 

këtij aktvendimi. 

                                GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË    

            Rev.nr.343/2021, më 13.08.2021 

                                                                                                                Kryetari i kolegj 

                                                                                                               Shukri Sylejmani      


