
         Rev.nr.237/2016 

 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mr.sc. Muhamet 

Rexha, kryetar, Gyltene Sylejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditëses –kundër të paditurës R. S. nga Gjilani, të cilën e përfaqëson av.R. L., nga Gjilani, 

kundër të paditurit-kundër paditësit  A. R. nga Gjilani, të cilin e përfaqëson av.M. M., nga 

Gjilani, për shkak të vërtetimit të pronësisë, lirimit të shtëpisë nga njerëzit dhe sendet, kthimit të 

kaparit, pagesën e qirasë, duke vendosur sipas revizionit të paditurit-kundër paditësit, të paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.2876/2013 datë 13.06.2016, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më 13.09. 2016, mori këtë, 

 

A  K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET si i pathemeltë revizioni i të paditurit-kundër paditësit  A. R. nga Gjilani, 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.2876/2013 datë 

13.06.2016,lidhur me pjesën e I,II dhe VI të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Gjilan C.nr.466/12 dt.3.09.2013. 

           Pjesa e III,IV,V,VII dhe VIII e dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, mbeten të 

pashqyrtuara. 

A r s y e t i m i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.2876/2013 të dt.13.06.2016 është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurit-kundër paditësit dhe është vërtetuar aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Gjilan C.nr.466/12 dt.3.09.2013,me të cilin në pjesën e I të dispozitivit, 

është aprovuar kërkesëpadia e paditëses-kundër së paditurës dhe vërtetohet ndaj të paditurit-
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kundër paditësit se paditësja në bazë të kontratës për faljen VR.nr..., dt...,është pronare e ngastrës 

kadastrale P-....,në sipërfaqe prej 618m2,e cila gjendet në v.q.”...”,e cila tek DGJKP-ja në Gjilan 

evidentohet sipas certifikatës pronësore UL-... për ZK-Gjilan, në emër të paditëses-kundër të 

paditurës R. S., nga Gjilani. Me pjesën e II-të, obligohet i padituri-kundër paditësi, që të lirojë 

dhe zbrazë nga sendet dhe njerëzit ngastrën me kulturë shtëpi dhe oborr të përshkruar si më lartë, 

në pjesën I,në afat prej 15 dite nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, me kërcënim 

përmbarimi. Me pjesën e III-të refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditëses-kundër të 

paditurës, me të cilën kishte kërkuar llogaritjen e kaparit në lartësi prej 7500-€,në kompensim 

dëmi, në emër të mos përmbushjes së marrëveshjes së shitblerjes të lidhur mes të ndjerit H. E., 

ish nga Gjilani dhe të ndjerit R. R., ish nga Gjilani. Me pjesën e IV-të, refuzohet kërkesëpadia e 

paditëses-kundër të paditurës, me të cilën kishte kërkuar kthimin e kaparit të dyfishtë. Me pjesën 

e V,refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditëses-kundër  të paditurës, me të cilën ka kërkuar 

pagesën e qirasë mujore nga muaji shtator 1999 e deri në lirimin e shtëpisë nga njerëzit dhe 

sendet, për shkak të mos përmbushjes së marrëveshjes mbi shitblerjen të lidhur midis të 

lartpërmendurve. Me pjesën e VI-të, refuzohet si e pabazuar kundër kërkesëpadia e kundër 

paditësit-të paditurit A. R., nga Gjilani, me të cilën ka kërkuar njohjen e të drejtës së pronësisë në 

bazë të shitblerjes, mirëbesimit dhe ndërtimit, të shtëpisë e cila gjendet e ndërtuar në ngastrën 

kadastrale të përshkruar më lartë. Me pjesën e VII-të, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, masa 

e përkohshme e caktuar nga ajo gjykatë C.nr.492/09 dt.25.08.2009,shfuqizohet dhe me pjesën e 

VIII-të, secila palë i bartë shpenzimet e veta  të procedurës kontestimore. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, që ka të bëjë me pjesën e I,II dhe VI të 

dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, në afat ligjor i padituri-kundër paditësi  

ka paraqitur revizion , për shkak të shkeljeve  thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim(siç thuhet në revizion) 

që të aprovohet revizioni, që aktgjykimet  e instancës më të ulët të prishen, të aprovohet padia e 

të paditurit-kundër paditësit si e bazuar dhe të refuzohet padia e paditëses-kundër së paditurës 

apo lënda të kthehet në rivendosje. 

           Përgjigje në revizion ka paraqitur paditësja-kundër e paditura, me propozim që revizioni i 

të paditurit-kundër paditësit të refuzohet si i pabazuar.  
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 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur në kuptim të 

dispozitës së nenit  215 të LPK dhe pas vlerësimit të pretendimeve të cekura në revizion ka 

gjetur se: 

 Revizioni i të paditurit-kundër paditësit është i pathemeltë. 

 Nga shkresat e lëndës, rrjedh se objekt i kontestit në këtë çështje juridiko-civile është 

ngastra kadastrale P-70403013-01490-1,në sipërfaqe prej 618m2,e cila gjendet në v.q.”...”,me 

kulturë shtëpi dhe oborr, e cila në DGJKP-në Gjilan evidentohet  sipas Certifikatës pronësore Ul-

..., për ZK-Gjilan, në emër të paditëses-kundër të paditurës R. S., nga Gjilani. Me Kontratën mbi 

faljen VR.nr..., dt...,të lidhur dhe vërtetuar në Gjykatë, në mes të falësit të pasurisë H. E., tani i 

ndjerë, ish nga Gjilani dhe falë marrëses, vajzës së tij R. S., (këtu paditëse-kundër e paditur)nga 

Gjilani, në bazë të së cilës është bërë ndryshimi në shërbimin kadastral në Gjilan, ashtu që 

ngastra kadastrale e sipërcekur është bartur në emër të paditëses R. S., nga Gjilani. 

Paluajtshmëria kontestuese, ngastra kadastrale e sipërcekur, në vjeshtën e vitit 1999,pas 

përfundimit të luftës në Kosovë, është shitur, sipas marrëveshjes gojore për shitblerje, midis 

shitësit të ndjerit H. E.,  ish nga Gjilani(babai i paditëses) dhe blerësit  R. R., tani i ndjerë, ish 

nga Gjilani (babai i të paditurit) me çmimin shitblerës prej 85.000-DM. Pas dy-tre ditësh nga kjo 

marrëveshje gojore, i ndjeri, babai i të paditurit, R. R., ia kishte dhënë babait të paditëses shumën 

prej 15.000-DM,si përmbushje e përsëritshme (paradhënie)e marrëveshjes mbi shitblerjen(jo 

kontestuese edhe mes palëve), por, më pas, nuk  kishte arritur më t’i paguajë shitësit nga shuma e 

mbetur prej edhe 70.000-DM.Edhe pas vdekjes së shitësit H. E., në vitin 2008, babai i të paditurit 

nuk kishte pasur mundësi të përmbushte çmimin shitblerës edhe përkundër faktit se pagesa e 

çmimit i ishte kërkuar shumë here nga paditësja, por, ai deklaronte se nuk ka mundësi sepse 

djalin ia kanë larguar nga Zvicra në v.2005,ku ishte duke punuar, ndërsa nuk kishte të ardhura 

tjera. Pra, marrëveshja gojore mbi shitblerjen nuk ishte përmbushur në tërësi e as  mbi 50% të 

çmimit shitblerës nuk ishte paguar. 

  Gjykata e shkallës së parë, pas nxjerrjes së provave (leximit të aktvendimeve, 

Certifikatës pronësore, Kontratës për faljen, shkresave tjera të lëndës, dëgjimit të dëshmitarëve 

etj) ka gjetur se është e bazuar kërkesëpadia e paditëses –kundër së paditurës dhe ka vërtetuar 
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ndaj të paditurit-kundër paditësit  se paditësja  është pronare e ngastrës kadastrale të përshkruar 

më persë afërmi në pjesën e I-rë të dispozitivit të aktgjykimit të sajë, ndërsa, e ka refuzuar 

kërkesën e parashtruar me kundërpadi të paditurit-kundër paditësit me të cilën ka kërkuar që t’i 

vërtetohet e drejta e pronësisë në bazë të shitblerjes, shfrytëzimit me mirëbesim, në ngas.kad. 

kontestuese, me të dhënat si në pjesën e I të dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, për çka 

ka vendosur si në dispozitivin I,II dhe VI  të aktgjykimit të sajë. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore në tërësi ka pranuar konstatimet 

faktike dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë duke vlerësuar se drejt ka vërtetuar 

gjendjen faktike dhe në mënyrë të drejtë e ka zbatuar të drejtën materiale, kur ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditëses-kundër të paditurës është e bazuar(pjesa e I dhe II e dispozitivit) kurse, 

kundërpadia e të paditurit-kundër paditësit është e pabazuar(pjesa e VI e dispozitivit) dhe ka 

vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, në këtë gjendje të çështjes, vlerëson se aktgjykimet e 

gjykatave të instancës më të ulët nuk janë përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare e as me shkelje të 

tjera të LPK-së, të pretenduara nga revizioni. Dispozitivi i aktgjykimit është i qartë, në përputhje 

të plotë me arsyetimin, kurse, në arsyetim janë dhënë arsye të plota dhe të mjaftueshme për të 

gjitha faktet relevante të vlefshme për gjykimin e drejtë të kësaj çështje juridike, andaj, 

konsideron se pretendimet e revizionit përkitazi me shkeljet thelbësore të dispozitave 

procedurale dhe materiale nuk mund t’i vejnë në pyetje aktgjykimet e instancave më të ulëta. 

          Gjykata Supreme e Kosovës ,konsideron si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik dhe 

arsyetimin e gjykatave të instancës më të ulët, përkitazi me aprovimin e kërkesëpadisë së 

paditëses-kundër të paditurës(pjesa e I dhe II e dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë) dhe 

refuzimin e kërkesës së kundërpadisë së të paditurit-kundër paditësit(pjesa e VI e dispozitivit), 

pasi që janë dhënë arsyet bindëse dhe të pranueshme edhe nga kjo gjykatë. Prandaj, edhe Gjykata 

Supreme e Kosovës, konsideron se aprovimi i kërkesëpadisë së paditëses-kundër të paditurës 

është i drejtë dhe i ligjshëm, me që paraprakisht është vërtetuar se paditësja-kundër e paditura e 

ka fituar të drejtën e pronësisë në paluajtshmerinë kontestuese në bazë të punës së vlefshme 
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juridike, kontratës për faljen VR.nr..., dt..., dhe këtë të drejtë e ka regjistruar në emër të sajë në 

Zyrën Kadastrale Komunale në Gjilan, Certifikata pronësore UL-..., dt.... Andaj, konsiderohet se 

paditësja-kundër e paditura në kuptim të nenit 33,20 të Ligjit mbi marrëdhëniet themelore 

pronësore juridike e ka fituar të drejtën e pronësisë në këtë paluajtshmëri. Me nenin 20 të 

LMTHPJ parashihet ”e drejta e pronësisë fitohet sipas ligjit, në bazë të punës juridike dhe me 

trashëgim ”siç është rasti konkret. Ndërsa, kërkesa  nga kundërpadia e të paditurit-kundër 

paditësit është e pabazuar nga fakti se ai, nuk e ka provuar as bazën juridike e as mënyrën e 

fitimit (iustus titullus-modus aquirendi) të pronës-paluajtshmërisë kontestuese.  

            Prandaj, janë të pabazuara pretendimet në revizion lidhur me aplikimin  e gabuar të së 

drejtës materiale. Në këtë kontekst, kjo Gjykatë shton se me dispozitën e nenit 4 par.2 të Ligjit 

për qarkullimin e paluajtshmërive (Gz.RS.nr.43/81,24/85,28/87,6/89),është paraparë se kontrata 

për bartjen e paluajtshmërive lidhet në formë të shkruar dhe nënshkrimet e palëve kontraktuese 

vërtetohen në gjykatë, ndërsa, sipas par.3 të të njëjtit nen është paraparë se kontrata e cila nuk 

është lidhur në këtë formë, nuk prodhon efekt juridik, e i cili ishte i zbatueshëm në Republikën e 

Kosovës sipas nenit 1.1(b)të Rregullores së UNMIK-ut nr.1999/24 për Ligjin e zbatueshëm në 

Kosovë. Në par.4 të nenit 4 të Ligjit të sipërcituar është normuar se gjykata mund t’i njoh 

veprimet juridike të kontratës për bartjen e së drejtës paluajtshmërisë, nëse qarkullimi juridik nuk 

është ndaluar, e cila është lidhur në formë të shkruar, në të cilën nënshkrimi i kontraktuesve është 

vërtetuar në gjykatë, nën kushtin që kontrata të jetë përmbushur në tërësi ose në pjesën më të 

madhe,që d.m.th.se duhet kumulativishtë të përmbushen kushtet, pra, që të jetë në formë të 

shkruar dhe e vërtetuar në gjykatë si dhe që të jetë përmbushur në tërësi ose në pjesën më të 

madhe. Në rastin konkret, rezulton se i padituri-kundër paditësi nuk ka përmbushur asnjërin nga 

kushtet e sipër përmendura, ndaj, kontrata e tillë gojore në bazë të së cilës ai kërkon njohjen e së 

drejtës së pronësisë, nuk mund t prodhojë efekt juridik dhe nuk mund të shërbejë si bazë për 

fitimin e pronësisë, pra, nuk ka kushte as për aplikimin e dispozitës së nenit 73 të LMD-së, 

sepse, nuk ka argumentuar se ka paguar çmimin shitblerës as në tërësi, as në pjesën më të madhe, 

pos që nga shuma prej 85000-dm,ka paguar(paraardhësi i tij)shumën prej vetëm 15000-

dm.Poashtu,nuk qëndron as pretendimi i revizionit si i padituri-kundër paditësi ka fituar 

pronësinë me merëbesim, mbajtje etj, për faktin sepse, nga arësyet e sipërcekura, nuk i ka 
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përmbushur as kushtet për fitimin e pronësisë sipas parashkrimit fitues(usucapio) nga neni 28 

al.4 të LMMTHPJ-ës. 

           Nëse pala e paditur-kundër paditëse ka investuar  në atë ngastër me një shumë të hollash, 

siç përmendet në shkresa të lëndës, ai mund të kërkojë mbrojtje gjyqësore, nëpërmjet ngritjes së 

padisë së veçantë në procedurë kontestimore. 

          Pjesa e III,IV,V,VII dhe VIII  e dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë kanë mbetur 

të pashqyrtuara, sepse nuk janë goditur me revizion. 

          Për arsyet e sipërpërmendura revizioni i të paditurit-kundërpaditësit u refuzua si i pa 

themeltë, andaj, sipas  dispozitës së nenit 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Rev.nr.237/2016 datë 13.09.2016 

 

                                                                                                         Kryetar i kolegjit 

                                                                                                       Mr.Sc.Muhamet Rexha 
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