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Rev.nr.25/2016 

          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: S. A., F. A., D. A1., F. M., (e gjinisë A.),D. A.2., N. A., S. A., R. A., A. Q.1, A. Q.2, 

dhe H. Q., të gjithë nga Gjakova, të cilët i përfaqëson F. G., avokat nga Peja, kundër të paditurës  

Komuna e Gjakovës, me objekt kompensimin e pronës,  përkitazi me revizionin e paditësve, 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA.nr.915/2013, datë 09.11.2013, 

në seancën e mbajtur më 08.03.2016, mori këtë. 

 

     A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

REFUZOHET si i pabazuar  revizioni i paditësve: S. A., F. A., D. A., F. M., D.A., N. A., 

S. A., R.A., A. Q.1, A. Q.2 (e gjinisë A.) dhe H. Q., që të gjithë nga Gjakova, paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA.nr.915/2013, datë 09.11.2013. 

 

     A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA.nr.915/2013, datë 09.11.2013, është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësve dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

Gjakovë, C.nr.312/2011, datë 12.02.2013, me të cilin është refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e 

paditësve për detyrimin e të paditurës që t’ua paguajë atyre shumën prej 247,170,00 €, në emër të 

kompensimit të kundërvlerës së ngastrës kadastrale nr...., me kulturë arë, me sipërfaqe prej 

0.35,31 ha, regjistruar në fletë-posedimin nr.1303, Z.K. Gjakovë, jashtë qytetit, me kamatë të 

cilën e paguajnë bankat për mjetet e afatizuara për më tepër se 1 vit, duke filluar nga data 

22.02.2011 deri në pagesën përfundimtare. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, paditësit, përmes të autorizuarit të 

tyre, kanë paraqitur revizion brenda afatit, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozimin që 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë të ndryshohet dhe kërkesëpadia e paditësve të aprovohet 

si e bazuar, ndërsa e paditura të detyrohet t’i paguajë shpenzimet e procedurës. 

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

së nenit 215 të LPK, konstatoi: 
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Revizioni është i pabazuar.  

Nga shkresat e lëndës rezulton se ngastra kontestuese nr.... ka pasur një sipërfaqe të 

përgjithshme prej 2.10.40 ha. Pas re mbulimit në vitin 1955, ngastra nr.... evidencohet në emër të 

A. A.B., me sipërfaqe prej 2.10.40 ha. Pas vitit 1959, në bazë të kontratës për ndarjen e 

paluajtshmërisë, si bashkëpronarë me nga ½  e kësaj ngastre regjistrohen A. A.B. dhe Gj. B., (e 

veja e A.).  Pas shpalljes së interesit të përgjithshëm për ndërtimin e rrugës magjistrale-regjionale 

Gjakovë-Kramovik, në vitin 1977, Kuvendi i Komunës së Gjakovës, në vitin 1978, mori 

aktvendim që bashkëpronarëve të lartpërmendur t’ua shpronësojë  pjesën e ngastrës nr..., me 

sipërfaqe prej 0.15,70 ha. Me aktvendimin plotësues, për të njëjtat nevoja, u shpronësua edhe një 

pjesë e po kësaj ngastre me sipërfaqe prej 0.15.70 ha, përkatësisht e gjithë sipërfaqja e saj e 

shpronësuar është 0.31.40 ha. 

Në vitin 1978, me kërkesë të bashkëpronarëve, ngastra lëndore pëson ndarje fizike, ashtu 

që prej saj krijohen dy ngastra të reja – ngastra  nr..., me sipërfaqe prej 1.01,90 ha, që 

evidencohet në emër të A. B., dhe ngastra e riformuar me numrin .., me sipërfaqe prej 1.08,50 ha, 

në emër të Gj. B., Për shkak të mos azhuritetit të Drejtorisë për Gjeodezi të Komunës së 

Gjakovës,  edhe pse dorëzimi i aktvendimeve të shpronësimit është bërë, ndryshimet në librat e 

evidencës kadastrale nuk janë kryer ndaj pjesës së shpronësuar, respektivisht sipërfaqja prej 

0.31.41 ha nuk është regjistruar si pronë e shfrytëzueses komuna e Gjakovës. Prandaj, duke 

shfrytëzuar këtë mangësi, pronarët Boshnjaku e tjetërsojnë këtë parcelë në emër të blerësit A. V., 

nga Gjakova, sipas kontratës së shitblerjes, Leg.nr....  datë ... (më saktë, pronarët B. e tjetërsojnë 

në emër të blerësit A. V., edhe sipërfaqen e shpronësuar dhe të kompensuar prej 0.31,40 ha). Më 

pas, blerësi i ri, A. V., tani në cilësinë e shitësit, sipas kontratës së shitblerjes, Leg.nr...., datë ..., 

ua shet ngastrën e lartpërmendur blerësve M. (B.) B. M. B. në ½ dhe S. A., të gjinisë R.  ½ e 

pjesës ideale. (Shitësi A. V. dhe blerësit M. (B.) B., dhe S. A.  nuk kanë qenë asnjëherë në 

posedim të sipërfaqes prej 0.31.40 ha të kësaj parcele, meqë ajo i ishte shpronësuar familjes B. 

kohë më parë).  

Me  aktvendimin e formës së prerë për shpronësimin, datë 30.4.1994, paraardhësit juridik 

të paditësve - Xh. A., (ish-paditësi tani i ndjerë) dhe paditësve u është marrë nga posedimi 

sipërfaqja prej 0.35,32 ha e ngastrës nr. ..., z.k. Gjakovë - jashtë qyteti dhe, sipas marrëveshjes 

për kompensimin, ... nr. ..., datë. .., ish-pronarëve në fjalë u është dhënë, si kompensimi për këtë 

sipërfaqe, ngastra nr. ..., z.k. Gjakovë, me sipërfaqe prej 0.42.07 ha, (domethënë, u është dhënë 

një sipërfaqe prej 0.06.76 ha më e madhe nga ajo që u ishte marrë). Pra çështja e paditësve ka 

përfunduar në formë të prerë në procedurën administrative.  

Nga aktvendimi i formës së prerë, ...nr. ..., datë ..., i Drejtorisë për Marrëdhënie Pronësore 

Juridike të Komunës së Gjakovës, rezulton se anëtarëve të familjes B., u është marrë nga 

posedimi sipërfaqja prej 0.35.32ha  e ngastrës nr. ..., z.k. Gjakovë, kurse dhe B. B. i është njohur 

e drejta e përparësisë së ndërtimit të ndërtesës individuale të banimit në ngastrën nr. ..., z.k. 

Gjakovë-jashtë qyteti, me sipërfaqe prej 294 m2, S.B., i  është njohur e drejta e përparësisë së 
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ndërtimit të ndërtesës individuale të banimit në ngastrën nr. 180, z.k. Gjakovë-jashtë qyteti, me 

sipërfaqe prej 294 m2,M. B. i është njohur e drejta e përparësisë së ndërtimit të ndërtesës 

individuale të banimit në ngastrën nr. 181, z.k. Gjakovë-jashtë qytetit, me sipërfaqe prej 294 m2, 

L. B., i është njohur e drejta e përparësisë së ndërtimit të ndërtesës individuale të banimit në 

ngastrën nr. ..., z.k. Gjakovë - jashtë qyteti,  me sipërfaqe prej 294 m2, M. B. i është njohur e 

drejta e përparësisë së ndërtimit të ndërtesës individuale të banimit në ngastrën nr. ..., z.k. 

Gjakovë-jashtë qyteti, me sipërfaqe prej 294 m2 dhe E. B. i është njohur e drejta e përparësisë së 

ndërtimit të ndërtesës individuale të banimit në ngastrën nr. 184, z.k. Gjakovë - jashtë qyteti, me 

sipërfaqe prej 294 m2. Në pikën III të aktvendimit të sipërpërmendur thuhet se kompensimi do të 

caktohet në procedurë të veçantë.  

Në bazë të kontratës për kalimin e kërkesës  së datës 11.05.1995 (të palegalizuar), 

anëtarët e familjes B. ia kanë kaluar Xh. A., tani i ndjerë, që ishte bashkëshort i paditëses së parë, 

S. A., kërkesën për kompensimin e kundërvlerës së gjysmës së ngastrës nr.4414/1, z.k. Gjakovë - 

jashtë qytetit, me sipërfaqe prej 0.35.32 ha, e cila i është marrë nga posedimi familjes B., në 

favor të komunës së Gjakovës.  

Nisur nga një gjendje e tillë e çështjes, gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar se paditësve 

u mungon legjitimiteti i plotë aktiv për të qenë palë procedurale në këtë kontest. Sipas vlerësimit 

të gjykatës së shkallës së parë, kontratës për kalimin e së drejtës i mungon forma e vlefshme 

ligjore në kuptim të dispozitës së nenit 145 par.3 të LMD, pasi  një kontratë e tillë nuk është 

legalizuar, andaj e refuzoi si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësve.  

Gjykata e shkallës së dytë, duke vepruar në procedurën ankimore,  ka pranuar si të 

ligjshëm dhe të drejtë konstatimin faktik dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, 

andaj ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësve.  

Gjykata Supreme e Kosovës, nisur nga kjo gjendje e çështjes, ka gjetur se gjykata e 

shkallës së dytë, duke vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, i ka zbatuar drejt 

dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur e ka refuzuar si të pabazuar 

ankesën e paditësve.  

Aktgjykimi i goditur nuk është i përfshirë me shkeljet thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore, të cilat kjo gjykatë i vëren sipas detyrës zyrtare. 

Aktgjykimi i goditur nuk përmban të meta që do të ndikonin në ligjshmërinë e tij. Ashtu 

si të dy gjykatat e instancave më të ulëta, edhe kjo gjykatë mendon se kontrata për kalimin e  së 

drejtës në bazë të së cilës paditësit kërkojnë  kompensimin e pronës, nuk është e vlefshme dhe, si 

e tillë, nuk prodhon efekte juridike mes palëve ndërgjyqëse. Në të vërtetë, për të qenë kalimi i 

kontratës  i vlefshëm  në kuptim të dispozitës së nenit 145 të LMD, duhet paraprakisht të 

plotësohen këto kushte: a). kalimi  mund të bëhet  vetëm kur është lidhur kontrata e dyanshme 

detyruese, e cila nuk është ekzekutuar b) që për marrëveshjen e kalimit të së drejtës mes njërës 

palë kontraktuese dhe personit të tretë ta ketë dhënë paraprakisht pëlqimin pala tjetër 
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kontraktuese, në të njëjtën kohë kur është lidhur marrëveshja mes njërës palë kontraktuese dhe 

palës së tretë ose këtë pëlqim ta ketë dhënë më vonë dhe c). nëse kontrata nuk është lidhur, duke 

pasur parasysh cilësinë personale të palës kontraktuese. Kalimi mund të aplikohet te: kontratat e 

shitblerjes, kontratat e ndërtimit, kontratat e qirasë,  kontratat  e huas me kamatë etj. Këto kushte 

te ky lloj i kontratave duhen  plotësuar në mënyrë kumulative. Ndonëse me marrëveshjen për 

kalimin e kontratës marrin pjesë dy persona, plotfuqishmëria e kësaj marrëveshje është e lidhur 

me marrjen e pëlqimit të palës tjetër kontraktuese, çka do të thotë se kalimi i kërkesës  vepron 

mbi të tria palët. 

Në rastin konkret, nuk janë plotësuar kushtet ligjore të përcaktuara nga dispozita e nenit 

145 par.3 të LMD, që kontrata e kalimit të së drejtës e datës 11.05.1995 të prodhojë efektet 

juridike, ashtu siç kanë vlerësuar drejt të dyja gjykatat. Në çështjen konkrete, baza e 

kërkesëpadisë është kontestuese, sepse për këtë nuk ka dhënë pëlqimin pala e tretë, këtu e 

paditura; për rrjedhojë, kontrata nuk prodhon efekte juridike ndaj të paditurës, pasi që kalimi 

është bërë pa pëlqimin e saj.  

Për arsyet e cekura si dhe faktet që gjenden në shkresat e lëndës, kjo Gjykatë i cilësoi si të 

pabazuar thëniet në revizion se aktgjykimet e të dy gjykatave janë marrë në bazë të zbatimit të 

gabuar të drejtës materiale (neni 145 par.3 të LMD), kur kërkesëpadia e paditësve është refuzuar 

si e pabazuar.  

Parashtrimet në revizion se gjykata e shkallës së parë ka zbatuar gabimisht të drejtën 

materiale, për shkak të moszbatimit të dispozitës së nenit 436 të LMD, të cilën nuk e ka zbatuar, 

ndonëse është dashur të zbatojë, kjo Gjykatë i vlerësoi  të papranueshme, për faktin se, në rastin 

konkret, nuk kemi të bëjmë me kalim të kërkesës te personi i tretë në kuptim të dispozitës së 

nenit 436.1 të LMD, ashtu siç pa bazë theksohet në revizion. Në kuptim të kësaj dispozite, 

kreditori i vjetër mundet që, me kontratë të lidhur me personin e tretë-kreditorin e ri, t’ia kalojnë 

këtij kërkesën e vet, me përjashtim të atyre kërkesave,  kalimi i të cilave është i ndaluar me ligj 

ose i atyre që lidhen me personin-kreditorin apo të cilat, për nga vetë natyra e tyre, nuk mund t’i 

kalohen tjetrit. Sipas kontratës së kalimit të së drejtës, objekt  kontrate është kalimi i kërkesës në 

të holla apo kompensimi me një tokë tjetër, por baza e kërkesës është kontestuese, pasi 

paraardhësit e paditësve Xh. A. i është dhënë kompensimi i pronës sipas marrëveshjes  ... nr...., 

datë ...,  me sipërfaqe prej 0.35.32 ha, ngastra ... z.k. Gjakovë, kështu që paditësit nuk kanë pasur 

bazë ligjore që, për llogari të vet e në emër të familjes A., të kërkojnë kompensimin e pronës 

kontestuesen ashtu siç  ka vlerësuar me të drejtë gjykata e shkallës së parë. Prandaj, për arsyet e 

përmendura,  kjo Gjykatë i cilësoi si të pabazuar thëniet në revizion se aktgjykimet e të dy 

gjykatave janë marrë në bazë të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale.  

  Parashtrimet në revizion se aktgjykimet e të dy gjykatave janë marrë me shkelje thelbësore 

të dispozitave të procedurës kontestimore, parashikuara nga dispozita e nenit 182 par 2 pika n) të 

LPK, kjo Gjykatë i vlerësoi si të paqëndrueshme,  për faktin se në revizion nuk jepen fare arsye 

në kuptim të ligjit se  ku konsistojnë shkeljet e pretenduara të dispozitave të procedurës 
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kontestimore, ndërsa kjo Gjykatë e shqyrton aktgjykimin  vetëm në pjesën e tij të goditur, brenda 

kufijve  dhe shkaqeve të parashtruara në revizion (neni 215).   

    Parashtrimet në revizion se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është marrë me shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, pasi aktgjykimi nuk përmban arsye për 

faktet vendimtare dhe pretendimet ankimore, kjo Gjykatë i vlerësoi, por i gjeti të papranueshme, 

sepse aktgjykimi i goditur nuk është përfshirë nga shkelje të tilla dhe është i qartë e përmban  

arsye faktike e juridike për të gjitha faktet vendimtare, që janë të pranueshme edhe për këtë 

gjykatë. 

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

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

                             GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 
    Rev.nr.25/2016 datë 08.03.2016 
 

          Kryetare e kolegjit, 
          Gyltene Sylejmani 

 


