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

Haxhibeqiri, kryetar, Gyltene Sylejmani dhe mr. sc. Muhamet Rexha, anëtarë, në çështjen 

juridike të paditësit Xh.A., komuna e  Vitisë , të cilin  e përfaqëson me autorizim E.S.,  kundër të 

paditurve Z.M.,  komuna e Vitisë, M.Z., nga Vitia dhe A.B., komuna e Vitisë, për të drejtën e 

parablerjes, lidhur me revizionin e paditësit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës, Ac.nr.3275/2015, datë 7.1.2015, në seancën e  mbajtur  më 22.2.2016, mori këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 

 REFUZOHET si i pabazuar revizioni i paditësve, paraqitur kundër aktgjykimit të     

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3275/2015, datë 7.10.2015 

 

 

A r s y e t i m i 

 

 

 Me pikën I të dispozitivit  të aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac.nr.3275/2015, datë 7.1.2015, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit dhe është 

vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore Gjilan – Dega në Viti, C.nr.129/2015, datë 

24.06.2015, me të cilën ka kërkuar t’i njihet e  drejta e parablerjes së paluajtshmërisë  që 

evidentohet  si ngastër kadastrale nr. 1793-0, z.k. Viti,  dhe të anulohet kontrata e shitblerjes e 

legalizuar pranë Gjykatës Komunale  Viti, Vr. nr.  ...   datë ... 

 

    Në pikën II të dispozitivit  të  aktgjykimit  të goditur  është aprovuar ankesa  e të 

autorizuarit të të paditurve dhe është ndryshuar aktvendimi i Gjykatës Themelore Gjilan – Dega 

në Viti, C.nr.129/2015, datë 24.6.2015, dhe anulohet masa e përkohshme e sigurimit,  me të cilën 

i është ndaluar të paditurit të tretë, Arben Ibrahimit,  tjetërsimi, shitja dhe lënia në hipotekë e 

pasurisë së paluajtshme, që evidencohet si ngastër nr. P-70101007-01793-0, z.k. Viti. 

 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, paditësi në afat ligjor ka paraqitur 

revizion, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozimin që aktgjykimet e gjykatave të 

instancave më të ulëta  të prishen dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë për rigjykim. 
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  Në përgjigje të revizionit të paditësit, të paditurit  kanë propozuar që  ky të refuzohet si i 

pabazuar dhe vendimi i  gjykatës së shkallës së dytë të vërtetohet. 

 

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit sipas nenit 215 të LPK të aktgjykimit të 

goditur dhe vlerësimit të pretendimeve të ngritura në revizion, konstatoi: 

 

 Revizioni është i pabazuar. 

 

 Në procedurën e zhvilluar nuk ka pasur shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore të parashikuar  nga neni 182.2 pika (n) të LPK, së cilës paditësi i referohet në 

revizion, pasi që aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta përmbajnë arsye të qarta dhe 

të plota për faktet vendimtare, dispozitivi i aktgjykimeve nuk është në kundërshtim me arsyet e 

dhëna dhe me provat e administruara, ndërkaq me aktgjykimin e goditur janë vlerësuar 

pretendimet ankimore të paditësit, të cilat janë me rëndësi për  zgjidhjen e kësaj çështjeje  

juridike. 

 

 Thëniet e parashtruara në revizionit lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, 

nuk janë të bazuara. 

 

        Në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, i padituri i parë Z.M,  komuna e Vitisë, është 

pronar i ngastrës  kadastrore, nr. 1793/0,  z.k. Viti, të cilën  ia ka shitur të paditurit të tretë, A.B.,  

komuna e Vitisë, në bazë të kontratës së shitblerjes të legalizuar në Gjykatën Komunale Viti, 

Vr.nr.... datë ... Paditësi është pronar i ngastrës kadastrore 1791/0, e cila kufizohet me ngastrën e 

paditësit nr.1793/0, e cila ka qenë objekt i kontratës së shitblerjes ndaj së cilës paditësi pretendon 

të jetë titullar i së drejtës së parablejes. 

 

 Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar, me rastin e 

zgjidhjes së kësaj çështjeje juridike,  është aplikuar drejt e drejta materiale kur është konstatuar 

se, në mbështetje të nenit 20 par. 1 të Ligjit për Qarkullimin e Pasurisë së Paluajtshme (“Gazeta 

zyrtare e KSAK” nr. 45/81, 29/86, 28/88), i zbatuar në kohën e krijimit të raportit juridik sipas 

Rregullores së UNMIK-ut nr. 1999/24, “bartësi i të drejtave të pronësisë, i cili dëshiron të shesë 

tokën në rajonin e ndërtimit, ka për detyrë që së pari t’ia afrojë atë për shitje Komunës në 

territorin e së cilës gjendet toka”. Sipas par.3 të nenit në fjalë, “dispozita e  par. 1 të këtij neni ka 

të bëjë me tokën për ndërtim, të përfshirë me planin urbanistik si dhe me tokën për ndërtim me 

kufijtë e rajonit ndërtimor, të cilën me vendim e ka përcaktuar Kuvendi i Kosovës”. 

 

 Nga vërtetimi i lëshuar i Drejtoratit për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit 

të Komunës së Vitisë, të datës ..., i cili është lëshuar me kërkesë të gjykatës së shkallës së parë, 

vërtetohet fakti relevant juridik se ngastra nr. 1793/0 , me sipërfaqe prej 3765 m2, ndaj së cilës 

paditësi pretendon se është titullar i të drejtës së parablerjes, ndodhet brenda kufijve ndërtimorë 

të përcaktuar me planin zhvillimor urban dhe brenda kufijve ndërtimorë të qytetit. Nga vërtetimi 
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i Drejtorisë për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi të Komunës së Vitisë, o7 nr. .. datë ..., vërtetohet 

se Komuna e Vitisë, si titullar i të drejtës së parablerjes nuk ishte e interesuar  ta blejë  ngastrën 

1793/0 dhe nga kjo del se i padituri i parë, me rastin e tjetërsimit të ngastrës 1793/0 tek i padituri 

i tretë, ka vepruar konform dispozitës së nenit 20 par. 3 të Ligjit për Qarkullimin e Pasurisë së 

Paluajtshme. 

 

 Pretendimet e paditësit të ngritura në revizion se vendimi i Komunës së Vitisë për planin 

zhvillimor nuk është zbatuar, gjë që vërtetohet me mosndërrimin e kulturës së ngastrës 1793/0, e 

cila është e regjistruar në kadastër me kulturë tokë bujqësore, sipas vlerësimit të Gjykatës 

Supreme,  janë të pabazuara për arsye se, pavarësisht nga fakti se ngastra 1793/0 në regjistrin 

publik të paluajtshmërive evidencohet me kulturë tokë bujqësore, për faktin se ndodhet brenda 

kufijve ndërtimorë të përcaktuar me planin zhvillimor urban,  ajo ka karakterin e tokës 

ndërtimore dhe se, në kuptim të nenit 20 par. 1 Ligjit për Qarkullimin e Paluajtshmërive, titullar i 

të drejtës së parablerjes është Komuna e Vitisë. 

 

 Thëniet në revizion se paditësi nuk ka marrë ofertë nga e paditura e parë dhe se në 

shqyrtimin kryesor ka pranuar të deponojë shumën e çmimit për blerësit e paluajtshmërisë, janë 

irelevante për zgjidhjen e kësaj çështjeje juridike, pasi që ngastra 1793/0, e cila ka qenë objekt i 

shitblerjes  mes të paditurit të parë dhe të paditurit të tretë dhe ndaj së cilës paditësi pretendon të 

jetë titullar i të drejtës së parablerjes, është tokë ndërtimore, paditësi nuk mund të jetë titullar i 

parablerjes së kësaj paluajtshmërie. 

 

 Për arsyet e sipërpërmendura dhe në bazë të nenit 222 të LPK,  u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi  

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË 

Rev.nr.33/2016, datë 22.2.2016 

 

            

                                                                                                        Kryetar i kolegjit, 

                        Erdogan Haxhibeqiri 

 

  

 

  


