
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

    Rev.nr.268/2021 

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

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

të paditësve: 1.F.(A.) G. nga ..., të cilin sipas autorizimit e përfaqësojnë A. S., avokat 

nga Gj. dhe S. Z., B. J. “J. C.e” me seli në ..., 2.R. (S.) J., nga ..., të cilin sipas autorizimit 

e përfaqëson M. M., avokat nga ..., kundër të paditurve: 1.D. (R.) S., nga ..., të cilin me 

autorizim e përfaqëson N. H., avokat nga ..., 2.M. (R.) Gj., dhe 3. B. (R.) S., të dy në 

adresa të panjohura në Republikën e Serbisë, të cilët i përfaqëson përfaqësuesi i 

përkohshëm R. B., avokat nga ., 4.Zh. (R.) S., me adresë të panjohur në Republikën e 

Serbisë, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm E. C., avokat nga ..., dhe 5. A. 

(N.) M., nga fshati ..., komuna e ..., tani me vendbanim në ...Zvicër, të cilin e përfaqëson 

N. H., avokat nga ..., për shkak të vërtetimit të së drejtës së përparësisë në blerje dhe 

anulimit të kontratës mbi shitblerje, duke vendosur lidhur me revizionin e M. M., avokat 

nga ... - i  autorizuar i paditësit R. J., nga ..., të paraqitur kundër aktgjykimit të  Gjykatës 

së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3483/2016 datë 25.01.2020, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më 04.08.2021, merr këtë: 

  

                                              A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

            

            Refuzohet si i pabazuar revizioni i paraqitur nga M.M., avokat nga ... - i 

autorizuar i paditësit R. J. nga ..., kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

në Prishtinë, Ac.nr.3483/2016 datë 25.01.2020. 

        

                                                    A  r  s  y  e  t  i  m 

 

          Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3483/2016 

datë 25.01.2020, është refuzuar si e pabazuar ankesa e të autorizuarve të paditësve F. G. 

dhe R. J. që të dy nga ..., dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan-

Dega në Kamenicë, C.nr.75/2012 datë 22.07.2016, me të cilin, në pikën I të dispozitivit, 

refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve F. G. dhe R. J. që të anulohet kontrata 

mbi shitblerjen e paluajtshmërive me shenjën Vr.nr..., datë 05.03.2012, e lidhur në mes 

të paditurve M. Gj., B. S., Zh. S. dhe D.e S. si shitës dhe të paditurit A. M. si blerës i 
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pronave të paluajtshme, ngastrës kadastrale nr. ..., me sipërfaqe prej 3775 m2, ngastrës 

nr. ..., me sipërfaqe prej 01.01.40 ha, që të dyja në vendin e quajtur “...”, në zonën 

kadastrale ..., dhe të vërtetohet e drejta e përparësisë për blerje e paditësve F. G., dhe R. 

J., ndaj të paditurve, me nga ½ të pjesës ideale të këtyre ngastrave, të cilat evidentohen 

në certifikatën e pronës Ul-..., në vendin e quajtur “...”, në zonën kadastrale ..., dhe të 

detyrohen të paditurit që këto paluajtshmëri, në kushtet e njëjta t’ua shesin paditësve në 

afat prej 15 ditësh nga dita  e marrjes së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm, e në rast se kontrata nuk përpilohet brenda këtij afati, atëherë ky aktgjykim 

do të shërbejë si bazë juridike për regjistrimin e të drejtës së pronësisë të këtyre 

paluajtshmërive në emër të paditësve F. G., dhe R.J., si dhe të obligohen të paditurit në 

pagesën e shpenzimeve të procedurës për padi, taksa gjyqësorë, ekspertizë, përfaqësim 

në seanca gjyqësore dhe për shpenzimet e përfaqësuesit të përkohshëm sipas tarifës së 

avokatëve. Me pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, është vendosur ashtu që 

aktvendimi i të njëjtës gjykatë C.nr.75/2012 datë 21.09.2012, me të cilin është caktuar 

masa e përkohshme e sigurimit, do të mbetet në fuqi dhe do të ketë efekt juridik deri sa 

të bëhet i plotfuqishëm ky aktgjykim, e më vonë i njëjti aktvendim nuk do të ketë 

kurrfarë efekti juridik për palët (pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi). Në pikën III 

të dispozitivit është vendosur që secila palë t’i bart shpenzimet e veta të procedurës 

ndërsa paditësit detyrohen që në mënyrë solidare në emër të taksës për vendim gjykatës 

t’i paguajnë 50 €. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, M. M., avokat nga ... – i 

autorizuar i paditësit R. J., nga ..., në afat ligjor ka paraqitur revizion për shkak të shkeljes 

esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozim që revizioni të aprovohet si i bazuar dhe të dy aktgjykimet e 

lartpërmendura të ndryshohen ashtu që të aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e 

paditësve, ose që të njëjtat aktgjykime të prishen dhe lënda të kthehet në gjykatën e 

shkallës së parë në rivendosje.  

 Në përgjigje në revizionin e paditësve, i autorizuari i të paditurit A. M. – N. 

H.,avokat nga ..., ka kontestuar revizionin e  paditësve dhe ka propozuar që i njëjti 

revizion të refuzohet si i pabazuar. 

 Gjykata Supreme e Kosovës në kuptim të nenit 215 të Ligjit për procedurë 

Kontestimore  (LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion, revizionin e paraqitur 

dhe shkresat e lëndës, dhe gjeti se: 

 Revizioni i i paraqitur nga M. M., avokat nga ..., - i autorizuar i paditësit R.J., 

nga ..., është i pabazuar.  

 Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit në gjykatën e shkallës së parë kanë 

paraqitur padi  me të cilën kanë kërkuar që të anulohet kontrata mbi shitblerjen e lidhur 

në mes të katër të paditurve të parë si shitës dhe të paditurit të pestë si blerës, të ngastrave 

nr. ..., dhe ..., me elemente identifikuese  të paraqitura si në pikën I të dispozitivit të 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, dhe paditësve t’iu pranohet e drejta e 
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përparësisë së blerjes së këtyre ngastrave, duke pretenduar se katër të paditurit e parë 

kanë qenë bashkëpronar të këtyre ngastrave, prej të cilave ngastra nr. ..., në anën veriore 

është kufizuar me ngastrën e paditësit R.J., të evidentuar me nr. ..., ndërsa në anën 

perëndimore me ngastrën nr. ..., pronë e paditësit F. G., ndërsa ngastra nr. ..., në anën 

veriore është kufizuar me ngastrën e paditësit F. G. ,Duke qenë se katër të paditurit e 

parë si bashkëpronar të këtyre dy ngastrave lëndore, në vitin 2012 pa dijeninë dhe 

pëlqimin e paditësve si pronar të ngastrave fqinje, dy ngastrat lëndore i kanë tjetërsuar  

të paditurit të pestë, paditësit pretendojnë se kontrata kontestuese e shitblerjes duhet të 

anulohet  për shkak se paditësit si pronar të pronave fqinje kanë pasur të drejtën e 

përparësisë për blerje sipas kushteve të njëjta në të cilat i janë shitur të paditurit të pestë.  

 Në gjendjen faktike të vërtetuar kësisoj, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësve është e pabazuar, duke vlerësuar se paditësit pa bazë ligjore 

kërkojnë anulimin e kësaj kontrate të shitblerjes lidhur me ngastrat lëndore sepse në 

kohën kur është lidhur kjo kontratë e shitblerjes në zbatim ka qenë Ligji për Pronësinë 

dhe të Drejtat Tjera Sendore (tutje: LPDTS) i cili në dispozitën e nenit 44, shprehimisht 

ka përcaktuar se të drejtën e para blerjes e kanë personat që përmes kontratës me 

marrëveshje e kanë krijuar të drejtën e para blerjes dhe kjo e drejtë duhet të regjistrohet, 

e cila përndryshe vlen edhe te bashkëpronësia ku bashkëpronarët kanë të drejtën e 

parablerjes prej bashkëpronarëve të tjerë. Gjykata e shkallës së parë gjen se nuk ka pasur 

mundësi të gjejë zbatim në këtë rast Ligji për Qarkullimin e Pasurisë së Paluajtshme 

(Gazeta zyrtare e KSAK nr. 45/81, 29/86 dhe 28/88), pasi që me dispozitën e nenit 296 

të LPDTS, si dispozitë kalimtare, shprehimisht është përcaktuar se me hyrjen në fuqi të 

këtij ligji, pushojnë së vepruari të gjitha dispozitat e ligjeve të mëparshme që kanë 

rregulluar këtë materie, përveç në rastet kur me këtë ligj është paraparë ndryshe, me çka 

duke qenë se e drejta e parablerjes  është rregulluar me dispozitat e këtij ligji, atëherë në 

asnjë rrethanë nuk mund të aplikohen dhe të gjejnë zbatim dispozitat e Ligjit për 

Qarkullimin e Pasurive të Paluajtshme, për të cilin ligj paditësit pretendojnë se vlen në 

rastin konkret. Mbi këtë bazë faktike dhe juridike gjykata e shkallës së parë ka refuzuar 

si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësve.  

          Gjykata e shkallës së dytë, në procedurë ankimore, me aktgjykimin e goditur me 

revizion, ka refuzuar si të pa themeltë ankesën e të autorizuarve të paditësve, dhe ka 

vërtetuar aktgjykimin e lartë përmendur të gjykatës së shkallës së parë, duke pranuar si 

të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të gjykatës së shkallës së parë.  

         Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes ka gjetur 

se gjykatat e instancës më të ulët, mbi gjendjen faktike të vërtetuar drejt dhe në mënyrë 

të plotë, kanë zbatuar drejt dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale 

kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësve është e pabazuar.  

          Aktgjykimet e goditura përmbajnë arsye të mjaftueshme për faktet relevante, të 

vlefshme për gjykimin e drejtë të kësaj çështjeje juridike dhe nuk janë të përfshira në 
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shkelje thelbësore të procedurës kontestimore, të cilat kjo Gjykatë i vëren sipas detyrës 

zyrtare.  

          Gjykata Supreme e Kosovës, e pranon si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin e 

dhënë në aktgjykimin e gjykatës së shkallë së dytë dhe të gjykatës së shkallë së parë, 

pasi që këto aktgjykime nuk janë të përfshira në shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore dhe as në zbatim të gabuar të së drejtës materiale. 

 

          Pretendimet për shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga 

neni 182 paragrafi 2, pika n) e LPK-së, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës 

nuk janë të themelta.  Kjo për shkak se gjykatat e instancave me të ulëta i janë përmbajtur 

në tërësi kërkesave të LPK-së, për strukturën dhe përmbajtjen e aktgjykimit. Në 

aktgjykimin e shkallës së parë dispozitivi është i rregullt dhe në përputhje të plotë me 

arsyetimin e dhënë, ndërsa aktgjykimi i shkallë së dytë përmban arsye të mjaftueshme  

dhe bindëse për të gjitha pretendimet e paraqitura në ankesë, përfshirë edhe shkeljet që 

shikohen sipas detyrës zyrtare. Gjykata e shkallë së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme 

dhe bindëse lidhur me mënyrën e vendosjes meritore të çështjes kontestuese. Në këtë 

kontekst, janë dhënë arsye bindëse me të cilat janë treguar faktet thelbësore të cilat janë 

marrë në vlerësim me rastin e vendosjes meritore, janë dhënë arsye për mënyrën e 

vërtetimit të fakteve, për provat e shfrytëzuara dhe për mënyrën e vlerësimit të provave 

të shfrytëzuara. 

  

           Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë përmban arsyetim të detajuar për 

refuzimin e kërkesëpadisë në mungesë të bazës së të drejtës së parablerjes me referencë 

në dispozitat e neni 44 të Ligjit për Pronësisë dhe të Drejtat Tjera Sendore, dhe mungesës 

së të drejtës së përparësisë së blerjes për faktin se e drejta e përparësisë së blerjes ka 

qenë e rregulluar më parë me Ligjin për qarkullimin e patundshmërive i cili tani më nuk 

është në fuqi. 

  

           Në logjikën e njëjtë është edhe aktgjykimi i shkallës së  dytë në të cilin paraqiten 

arsyet për konfirmimin  e vendimit të gjykatës së shkallës së  parë. Aktgjykimi i gjykatës 

së shkallës së dytë ka përmbajtje koherente në rrjedhë logjike dhe juridike duke i 

arsyetuar të gjitha pretendimet ankimore dhe shkeljet që vlerësohen sipas detyrës 

zyrtare, lidhur me vlerësimin  se aktgjykimi i shkallës së parë është i ligjshëm. 

  

         Në këtë kontekst me aktgjykimin e gjykatës së shkallë së dytë janë konsumuar të 

gjitha pretendimet ankimore përmes vlerësimit objektiv dhe në përputhje me dispozita 

ligjore, prandaj Gjykata Supreme e Kosovës e vlerëson të paqëndrueshëm pretendimin 

për shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore lidhur me strukturën 

dhe përmbajtjen e aktgjykimeve të instancave më të ulëta. 

 

             Mbi gjendjen faktike të konstatuar në mënyrë të provuar, Gjykata Supreme 

vlerëson se e drejta materiale në këtë çështje juridike kontestuese është zbatuar në 
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mënyrë të drejtë dhe të ligjshme. Në këtë rast Gjykata Supreme e ka pranuar në tërësi 

zbatimin e të drejtës materiale të referuar nga gjykata e shkallës së dytë dhe gjykata e 

shkallës së parë nga rezulton se në rastin konkret e drejta e parablerjes nuk mund të jetë 

bazë për kërkesën e palës paditëse, pasi e drejta e parablerjes si e drejtë sendore duhet të 

themelohet në përputhje me dispozitat e Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera 

Sendore. 

  

            Me dispozitën e nenit 296 të LPDTS përcaktohet se: “me hyrjen në fuqi të këtij 

ligji, pushojnë se vepruari të gjitha dispozitat e ligjeve të mëparshme që kanë rregulluar 

këtë materie, përveç në rastet kur me këtë ligj është paraparë ndryshe”, ndërsa me 

dispozitën e nenit 44 paragrafi 2 të ligjit të njëjtë përcaktohet se: “E drejta e parablerjes 

mund të krijohet përmes ligjit ose përmes kontratës. E drejta kontraktuese e parablerjes 

krijohet përmes marrëveshjes ndërmjet pronarit të paluajtshmërisë dhe personit që e ka 

të drejtën e parablerjes. E drejta e parablerjes bëhet e vlefshme ndaj personave të tretë, 

nëse regjistrohet në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëritë” 

.  

           Në kuptim të dispozitave të cituara mbi gjendjen e konstatuar faktike, Gjykata 

Supreme e pranon përfundimin e gjykatave me instancë më të ulët se në rastin konkret 

nuk e ekziston e drejta ligjore e parablerjes dhe as e drejta e kontraktuar, prandaj kërkesa 

e palës paditëse dhe pretendimet në revizion janë të pathemelta. 

  

           E drejta e pronësisë është e drejtë sendore sikurse që është edhe e drejta e 

parablerjes, ndërsa e drejta subjektive sipas të drejtës së pronësisë apo të parablerjes 

gëzon mbrojtje gjyqësore në momentin kur cenohet e drejta. Në rastin konkret prona 

kontestuese është tjetërsuar në vitin 2012, me punë juridike si titull i ligjshëm për bartjen 

e pronësisë, dhe kjo nënkupton se pala paditëse do të duhej të provonte para gjykatës se 

ka bazë të vlefshme të parablerjes në këtë periudhë, me që e drejta e përparësisë së blerjes 

tani më nuk parashihet me dispozita të LPDTS. Pala paditëse nuk ka arrit të bëjë të 

besueshme në mënyrë të provuar kërkesën e saj për parablerje, prandaj edhe pretendimet 

se do të duhej të zbatoheshin dispozitat e Ligjit mbi Qarkullimin e Pasurisë së 

Paluajtshme si bazë për parablerjen janë pretendime të pathemelta sipas vlerësimit të 

Gjykatës Supreme. 

 

            Gjykata Supreme në zbatimin e së drejtës materiale e pranon në tërësi 

përfundimin e gjykatave në instancë më të ulët, përfshirë edhe arsyetimin që kanë dhënë 

për çështjet e ngritura gjatë kontestit gjyqësor. Në këtë logjikë është vlerësuar edhe 

pretendimi në revizion se e drejta e përparësisë së blerjes parashihet me nenin 19 - 26 të 

Ligjit mbi Qarkullimin e Pasurisë së Paluajtshme,  mirëpo Gjykata Supreme thekson se 

ky ligj është zhvlerësuar në tërësi me LPDTS, përkatësisht me nenin 296 të këtij ligji ku 

është përcaktuar: ,, me hyrjen në fuqi të këtij ligji, pushojnë së vepruari të gjitha 

dispozitat e ligjeve të mëparshme që kanë rregulluar këtë materie, përveç në rastet kur 

me këtë ligj është paraparë ndryshe’’,  ndërsa e drejta e përparësisë së blerjes fare nuk 



6 
 

është e rregulluar me këtë ligj, por me këtë ligj është e rregulluar vetëm e drejta e 

parablerjes, e cila në bazë të marrëveshjes shndërrohet në një të drejtë efektive që 

prodhon pasoja juridike kur marrëveshja është formale dhe regjistrohet, ndërsa kur e 

drejta e parablerjes nuk është e regjistruar, atëherë mund të vijë në shprehje vetëm e 

drejta e parablerjes ligjore e cila është e kushtëzuar me ekzistimin e bashkëpronësisë 

sipas nenit 52.4 të LPDTS. 

 

            Gjykata Supreme vlerësoi si irelevante pretendimet e revizionit se në praktikën 

e gjykatave në Kosovë ekziston laramani, sa i përket institutit të përparësisë për  blerje, 

ku ka prezentuar një aktgjykim të Gjykatës Themelore në Gjilan C.nr.200/2011 datë 

30.09.2016 të vërtetuar pjesërisht me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës 

Ac.nr.4333/16 të datës 19.03.2019, nga se unifikimin e praktikës gjyqësore e bën 

Gjykata Supreme e Kosovës, e jo gjykatat e instancës më të ulët, për mes vendimeve 

gjyqësore të nxjerra sipas mjeteve të jashtëzakonshme juridike, mendimeve juridike, 

qëndrimeve parimore dhe udhëzimeve juridike ashtu siç parashihet me nenin  26.1.4 të 

Ligjit për gjykatat në Kosovë. 

 

           Pretendimet për gjendjen faktike të paraqitur në revizion nga i autorizuari i 

paditësit nuk janë vlerësuar pasi që sipas dispozitës së nenit 214 paragraf 2, të LPK-së, 

përcaktohet se: “revizioni nuk mund të paraqitet për shkak të konstatimit të gabuar apo 

jo të plotë të gjendjes faktike”. 

 

          Nga arsyet e paraqitura më lartë dhe në pajtim me nenin 222 të LPK-së, u vendos 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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            Kryetari i kolegjit, 
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