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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Gyltene 

Sylejmani, kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Mr.sc.Muhamet Rexha anëtarë, në çështjen 

juridike të paditësve:B. B., M. B., B. K.,N. B. dhe H. Y., të gjithë nga Prizreni e të cilët i 

përfaqëson M.P.,avokat nga Prizreni, kundër të paditurve A. K., A. K. dhe Y. K., të gjithë nga 

Prizreni, të cilët i përfaqëson S. R. avokat nga Prizreni, për shkak të vërtetimit të pronësisë, duke 

vendosur përkitazi me revizionin e të paditurve, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës,Ac.nr.3836/2013 datë 16.06.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me datës, 

04.10.2016 merr këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 REFUZOHET si i pabazuar revizioni i të paditurve A. K., A. K. dhe Y.K., të gjithë nga 

Prizreni, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3836/2013 datë 

16.06.2 

   Aktgjykimi i goditur në pjesën III,IV,V të dispozitivit ka mbetur pa u shqyrtuar. 

     

                                                     A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3836/2013 datë 16.06.2016, 

refuzohet si e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditurve dhe vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prizren, C.nr.354/2010 datë 05.08.2013, me të cilin në pjesën I. të dispozitivit, 

pjesërisht është aprovuar kërkesëpadia e paditësve si e bazuar dhe është vërtetuar se paditësit 

janë bashkëpronarë në pjesët me nga 1/5 të pjesës ideale të patundshmërisë-ngastrës nr..., ZK 



 
 

Prizren, respektivisht në sipërfaqe prej 40.4 m2 të pjesës së kësaj patundshmëria në përmasa e 

sipërfaqe e cila gjendet nën shtëpinë e ndërtuar të paditësve me gabarit P+1, 12, 84x6,40 metra, e 

cila shtrihet në parcelën kadastrale ..., dhe ..., ZK Prizren, në bazë të shitblerjes nga paraardhësi i 

tyre tani i ndjeri Z. B., Me pjesën II. të dispozitivit, janë obliguar të paditurit që këtë ta pranojnë 

dhe lejojnë regjistrimin e pjesës së patundshmërisë nr..., ZK Prizren, në sipërfaqe prej 40.4 m2, 

në përmasa 2.0mx6.40 nga sipërfaqja e tërësishme prej 106 m2 të kësaj parcele në emër të 

paditësve si pronarë dhe poseduese pjesën në të cilën është ndërtuar objekti familjar i paditësve 

në Drejtori dhe Gjeodezi në Prizren, të gjitha në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit nën kërcënim të ekzekutimit. Me pjesën III. të dispozitivit është refuzuar kërkesa e 

paditësve që të paditurit në emër të kompensimit të pjesës së tyre të ngastrës kadastrale nr..., ZK 

Prizren, në sipërfaqe prej 12.6 m2, pjesë nën objektin e të paditurve të paguajë shumën e 

përgjithshme prej 2.898 € me kamatë ligjore duke filluar prej datës së dorëzimit në gjykatë e gjer 

te pagesa e fundit si e pabazuar. Me pjesën IV. të dispozitivit, është vendosur që masa e sigurimit 

e caktuar me datën 07.10.2011 mbetet në fuqi gjer në përfundimin e plotfuqishmërisë së këtij 

kontesti. Me pjesën V. të dispozitivit, janë obliguar të paditurit që solidarisht të paguajnë 

shpenzimet e procedurës në shumë të përgjithshme prej 1.200 €.  

   Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë revizion me kohë ka paraqitur i 

autorizuari i të paditurve për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe zbatimit të gabuar të drejtës materiale me propozim që aktgjykimet e të dy 

gjykatave të ndryshohen apo të prishen dhe të refuzohet kërkesëpadia e paditësve dhe çështja të 

kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës së parë. 

   Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur në bazë të 

dispozitës së nenit 215 të LPK, ka gjetur se: 

            Revizioni është i pabazuar.  

   Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit me padinë e parashtruar kanë kërkuar 

vërtetimin e pronësisë kundër të paditurve duke pohuar se i padituri A, K., si pronar dhe 

posedues i patundshmërisë në Prizren, të regjistruar si ngastër 203 e sipas fletës poseduese nr..., 

ZK Prizren, e cila ka pasur sipërfaqe e përgjithshme prej 106 m2, me kontratën interne mbi 

shitblerjen  të datës 31.01.1968, ½ (gjysmën) e pjesës së kësaj patundshmërie, e cila ka qenë e 



 
 

përbërë nga një dhomë me tualet dhe oborr, ia shet blerësit Z. B., përndryshe të atit të paditësve, 

tani i ndjerë dhe se kontrata interne që atëherë është realizuar në tërësi, ashtu që shitësi ka 

pranuar tërë shumën e të hollave, ndërsa blerësi me anëtarët e familjes ka hyrë në shfrytëzim dhe 

posedim të kësaj prone. Kanë pohuar se në vitin 1971, tani i ndjeri, Z. B., ka blerë dhe ka 

legalizuar në gjykatë kontratën për shitblerjen të ngastrës nr.204 ZK Prizren, e cila është e ngjitur 

me ngastrën kontestuese ..., dhe në këto dy ngastra ka ndërtuar shtëpi familjare ku edhe tani pas 

vdekjes së të atit jetojnë trashëgimtarët e tij, në këtë kontest paditësit. 

 Gjykata e shkallës së parë, pas administrimit të provave ka gjetur se i padituri A. K., në 

vitin 1968 në bazë të kontratës interne ia ka shitur ½ (gjysmën) e pjesës së patundshmërisë 

paraardhësit të paditësve Z. B., të evidentuar si ngastër kadastrale nr..., në sipërfaqe prej 106 m2, 

të cilin fakt nuk e kontestojnë palët ndërgjyqëse. Në kohën e shitjes së kësaj prone nuk është bërë 

matja e ngastrës dhe mbi këtë bazë gjykata e shkallës së parë ka përfunduar se kontrata e tillë 

interne është përmbushur në tërësi. Paditësit kanë hyrë në posedim të pronës në vitin 1968 me 

pëlqimin e të paditurit, ndërsa kontestuese ka mbetur çështja e pagesës së çmimit prej gjysmë 

milioni të dinarëve të atëhershëm. Faktin e pagesës së çmimit në tërësi, në shumën të cilën e 

kontestojnë të paditurit, gjykata e shkallës së parë nuk ka mundur ta vërtetojë nga fakti se të dy 

deklaratat e dhëna lidhur me pagesën e çmimit kanë qenë të kundërta, gjegjësisht e bashkëshortes 

së të ndjerit Z.B.,dhe deklarata e shitësit A, K., Gjykata e shkallës së parë vlerëson se kontrata 

interne në pjesën më të madhe është përmbushur nga ana e palëve kontraktuese dhe në rastin 

konkret është paguar pjesa më e madhe e çmimit të shitblerjes. Paditësi si blerës ka hy në 

posedim të pronës në vitin 1968  andaj në bazë të dispozitës së nenit 4.3 të Ligjit mbi 

Qarkullimin e Patundshmërisë, janë plotësuar kushtet ligjore për konvolidimin e kontratës 

interne mbi shitblerjen dhe ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve si në pjesën I të dispozitivit, 

ndërkaq me pjesën II.të dispozitivit, ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësve  për kompensimin e 

patundshmërisë të evidentuar si ngastër nr.203, në sipërfaqe prej 40.4 m2, nga sipërfaqja e 

përgjithshme prej 106 m2 për faktin se paditësit kanë humbur të drejtën për të kërkuar 

kompensimin e kësaj prone. Masën e sigurisë ka lënë në fuqi nga shkaku se sipas listës 

poseduese pronat e lartcekura janë të regjistruar në emër të paditurit të dytë dhe të tretë të cilët 

kanë humbur këtë kontest.  



 
 

  Gjykata e shkallës së dytë në procedurën e ankimimit ka pranuar si të drejtë dhe të 

ligjshëm konstatimin faktik dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë andaj ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e të paditurve. 

  Gjykata Supreme e Kosovës duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes ka gjetur se 

gjykata e shkallës së dytë duke vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, drejt ka 

zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur  ankesën e të paditurve 

e ka refuzuar si të pa bazuar. Në arsyetimin e aktgjykimit ka dhënë arsye të duhura faktike dhe 

juridike për faktet relevante për gjykim të drejtë të kësaj çështjeje juridike që janë të pranueshme 

edhe për këtë gjykatë. Faktet të cilat i ka vlerësuar gjykata e shkallës së dytë nuk vihen në pyetje 

në thëniet në revizion, provat tjera të analizuar më hollësisht nga gjykata e shkallës së dytë e 

materializojnë konstatimin e saj të fundit lidhur me zbatimin e së drejtës materiale me rastin e 

refuzimit të ankesës së të paditurit. Aktgjykimi i goditur nuk është i përfshirë me shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore për të cilat shkelje kjo gjykatë kujdeset 

sipas detyrës zyrtare, e as me shkelje në të cilat revizioni pretendon.  

  Gjykata Supreme vlerëson se thëniet në revizion se aktgjykimi i atakuar është rrjedhë e 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, janë pretendime të pabazuara dhe të paqëndrueshme 

dhe si të tilla janë refuzuar për faktin se, edhe sipas mendimit të kësaj Gjykate në rastin konkret 

janë plotësuar kushtet ligjore për konvolidimin e kontratës mbi shitblerjen e½ (gjysmës) së 

pjesës së kësaj patundshmërie e lidhur në mes A. M. si shitës dhe Z. B., (babai i paditësve)si 

blerës dhe të vërtetuar me nënshkrimin e palëve të kontraktuar, e cila patundshmëri ka qenë e 

përbërë nga një dhomë me tualet dhe oborr, në Prizren në rrugën Dositeji  nr. 1 në anën e rrugës 

korza.  

Në bazë të dispozitës së nenit 3 par.1 të Ligji mbi Qarkullimin e Paluajtshmërive (GZ. 

“RS Serbisë”, nr.43/81, 24/85, 28/87, 30/89 dhe 6-40/89) që ka qenë në fuqi, është paraparë se 

qarkullimi i paluajtshmërive është i lirë mbi të cilat ekziston e drejta e pronësisë,  nëse me ligj 

nuk është paraparë ndryshe.  

 Paragrafi  4 i nenit 4 të po kësaj dispozite parasheh  se gjykata mund të pranojë efektin 

juridik të kontratës mbi bartjen e së drejtës mbi paluajtshmërinë në mes të titullarëve të së drejtës 

së pronësisë, nëse qarkullimi i tillë nuk është i ndaluar, nëse është hartuar në formë të shkruar,ku 



 
 

nënshkrimet e kontraktuesve nuk janë të vërtetuara përpara gjykatës-me kusht që kontrata të jetë 

përmbushur në tërësi ose në masën më të madhe që paluajtshmëria të ketë qenë e fituar në kufij 

të Ligjit, të jetë paguar tatim qarkullimi, të mos jenë cenuar të drejtat e përparsësisë së blerjes ose 

ndonjë interes shoqëror.  

 Me interpretimin e drejtë të nenit 4.4 të Ligjit të sipërcituar rezulton se, në qoftë se 

kontrata është lidhur në formë të shkruar dhe nënshkrimet e kontraktuesve nuk janë vërtetuar, kjo 

kontratë nuk mund të konvalidohet po që se paluajtshmëria nuk ka qenë e fituar në kufij të Ligjit. 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, gjykata e shkallës së dytë drejtë ka vlerësuar se në rastin 

konkret janë përmbushur kriteret e parapara me ligji, për fitimin e të drejtës së pronësisë në favor 

të paditësve mbi paluajtshmërinë kontestuese të lartcekur në kuptim të dispozitës së nenit 4 par.4 

të Ligjit të sipërcituar mbi Qarkullimin e Patundshmërisë, për faktin se, patundshmëria 

kontestuese është fituar në kufij të ligjit,(neni 4). Kontrata mbi shitblerjen është përpiluar me 

shkrim dhe është vërtetuar me nënshkrimin e palëve kontraktues e të cilën nuk e kontestojnë 

palët ndërgjyqëse, paditësit kanë hyrë në posedim të pronës kontestuese në vitin 1968 me 

pëlqimin e të paditurit. Kjo krijoi efekte të vlefshme ligjore për miratimin e kërkesëpadisë së 

paditësve për faktin se prova e tillë i plotëson kërkesat ligjore për validitetin e saj. Pohimet e të 

paditurve se nuk janë përmbushur obligimet nga kontrata lidhur me pagesën e çmimit të 

tërësishëm prej gjysmë milioni të dinarëve të atëhershëm kjo Gjykatë i cilësoi si pa ndikim në 

marrjen e vendimit më të favorshëm për të paditurit pasi që të paditurit pretendimet e tilla nuk 

kanë argumentuar me fakte. Kontrata në pjesën më të madhe është përmbushur me hyrjen në 

posedim të pronës ndërsa në nenin II të kontratës mbi shitblerjen është përcaktuar se blerësi hyn 

në posedim të pronës kontestuese në momentin kur e paguan shitësit shumën e fundit prej 5000 

din.  

 Përndryshe, për arsye të dhëna nga ana e gjykatave të instancës më të ulët si dhe për 

arsyet e dhëna nga kjo Gjykatë edhe nga aspekti i zbatimit të drejtë të së drejtës materiale, 

aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët janë të ligjshme 

  Thëniet në revizion se aktgjykimi i atakuar është rezultati zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale për faktin se janë plotësuar kushtet ligjore për konvolidimin e kontratës mbi 

shitblerjen, pasi që kontrata mbi shitblerjen nuk ishte përmbushur në tërësi për shkakun që 

paditësit nuk e kishin paguar shumën e fundit prej 5000 din, kjo Gjykatë pretendimet e tilla i 



 
 

vlerëson si të  paqëndrueshme dhe në kundërshtim me përmbajtjen  e shkresave në lëndë 

konkretisht nenin 2 të kontratës interne mbi shitblerjen, ku është paraparë që paditësi do të hyjë 

në posedim të pronës kontestuese pasi t’ia paguajë të paditurit shumën e fundit prej 5000 din. 

Paditësit, në posedimin e pronës kontestuese kanë hyrë në vitin 1968, kanë ndërtuar shtëpinë 

familjare në ngastrën 203 dhe 204 ku edhe tani jetojnë. I padituri  nuk ka provuar faktin se ka 

ndërmarrë ndonjë veprim nga viti 1968 lidhur me përmbushjen e kontratës interne dhe pagesën e 

shumës prej 5000 din.    

 Parashtrimet në revizionin se aktgjykimi i atakuar është përfshirë me shkelje thelbësore 

të dispozitave të procedurës kontestimore nga dispozita e nenit 214 par 1pika a) dhe b) e lidhur 

me nenin 182 par 1 dhe 2 të LPK-së janë pretendime të pabazuara dhe të paqëndrueshme dhe si 

të tilla janë refuzuar për arsye se dispozitivi i aktgjykimit të goditur është i qartë dhe jo i 

përfshirë me kundërthënie dhe në përputhje të plotë me arsyetimin, kurse në arsyetim janë dhënë 

arsye të plota të mjaftuara për të gjitha faktet relevante të vlefshme për gjykim të kësaj çështjeje 

juridike.  

           Thëniet   tjera në revizion janë përsëritje e të dhënave në ankesë  ku për të gjitha  këto 

fakte relevante gjykata e shkallës së dytë ka dhënë arsye të qarta dhe bindëse që janë të 

pranueshme edhe për këtë gjykatë. 

            Aktgjykimi i goditur në pjesën III,IV,V të dispozitivit, ka mbetur i pa shqyrtuar, pasi që 

nuk kanë qenë të goditura me revizion.  

            Nga sa u tha më sipër e me zbatimin e dispozitës së nenit 222 të LPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të aktgjykimit. 

 

                            GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË   

                       Rev.nr.228/2016 datë 4.10.2016 

                                                                                                    Kryetare e kolegjit,  

                                                                                                        Gyltene Sylejmani 


