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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Beshir Islami, 

kryetar, Erdogan Haxhibeqiri dhe Fejzulla Rexhepi, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit N.(H.) 

S.  nga fshati ..., Komuna e ..., të cilin e përfaqëson avokat Osman Lajqi nga ..., kundër të paditurve 

M. (H.) V., B. (B.) R. nga ..., Komuna e ..., të përfaqësuar nga avokat Gëzim Baloku nga ..., dhe 

V. (B.) R. nga fshati ..., Komuna e ..., i përfaqësuar nga avokat  E. G.  nga ..., dhe N.K. nga fshati 

K. Komuna e ..., për vërtetim të përparësisë në blerje me masë të sigurisë, duke vendosur sipas 

revizionit të paditësit, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac.nr.5237/2017 datë 30.07.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më 16.11.2021, mori këtë: 

 

A  K T GJ Y K I M 

 REFUZOHET si i pathemeltë revizioni i paditësit N. (H.) S.  nga fshati ..., Komuna e ..., 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.5237/2017 datë 30.07.2021. 

 

A r s y e t i m i 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.5237/2017 datë 30.07.2021, është 

refuzuar si e pathemeltë ankesa e paditësit, ndërsa është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Pejë, C.nr.402/2015 i datës 19.10.2021, me të cilin, me pjesën e I të dispozitivit të tij, është 

refuzuar kërkesëpadia e paditësit N. S. nga fshati ..., me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet 

ekzistimi i të drejtës së parablerjes sipas marrëveshjes në mes të paditësit dhe të paditurve M. V., 

V. R. dhe B. R. , dhe të vërtetohet se paditësi N. S., është pronar i pjesës së ngastrës kadastrale ..., 

në sipërfaqe prej 1930 m2, sipas ekspertizës së ekspertit gjeodet F. H., të  datës 23.06.2016, në 

anën jugore të udhëkryqit, sipas skicës së matjes ngjyrë portokalli, prej pikës 1 deri ne piken 3, si 

e pabazuar. Në pikën II të dispozitivit, refuzohet si e pabazuar kërkesëpada e paditësit, me të cilën 
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ka kërkuar që të anulohet para kontrata, për shitblerjen e patundshmërisë e lidhur në mes të shitësve 

B. dhe V. R. nga fshati ..., Komuna e ..., dhe blerësit N. M. K., nga fshati ..., Komuna e  ..., e lidhur 

më datën  06.01.2016 në Deçan, për pjesën e ngastrës kadastrale ..., në sipërfaqe prej 1930 m2, 

sipas ekspertizës së ekspertit gjeodet F. H., dhe të detyrohen të paditurit Mi. V. nga fshati ..., V.R. 

nga fshati ..., B. R. nga fshati ... dhe N. K. nga fshati ..., që paditësit N. S., t'ia  pranojnë të drejtën 

e ekzistimit të parablerjes si në piken 1,2,3,4 dhe 5 të këtij aktgjykimi si dhe të shërbej si bazë për 

bartjen e pronësisë në emër të paditësit, si dhe të autorizohet paditësi N. S. që pas plotfuqishmërisë 

se këtij aktgjykimi nga depozita e mjeteve të tij në R. B., në emër të çmimit të shitblerjes, të 

deponojë shumën prej 15.440.00 €, të paditurve B. M. V. nga fshati ..., V.R. nga fshati ..., B. R. 

nga fshati ... dhe V. R., siç e përcakton gjykata. Në pikën III të dispozitivit refuzohet kërkesa e 

paditësit N. S. nga fshati  ..., Komuna e  ..., me të cilën ka kërkuar që të caktohet masa e sigurisë 

dhe të ndalohet shitja, ngarkimi si dhe ndryshimi i gjendjes ekzistuese të ngastrës kadastrale  ..., 

ne sipërfaqe prej 1930 m2, e përshkruar në pikën I të dispozitivit, si e pabazuar. Në pikën IV të 

dispozitivit detyrohet paditësi N. S. nga fshati  ... që të paditurve M. V. dhe B. R.,  në emër të 

shpenzimeve procedurale, t'ua paguaj shumën prej 1.146.00 €, në afat prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë se aktgjykimit e nën kërcënim të ekzekutimit me dhunë. Ndërsa në  pikën V të 

dispozitivit detyrohet paditësi, që të paditurit V. R., në  emër të shpenzimeve procedurale t'i paguaj 

shumen prej 1.049.00€, në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë se aktgjykimit e nën kërcënim 

të ekzekutimit me dhunë. 

Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, në afat ligjor  i autorizuari i paditësit 

avokat O. L. nga ... ka paraqitur revizion për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të 

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

aprovohet revizioni, ndërsa të ndryshohen aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe aktgjykimi 

i gjykatës së shkallës së dytë  ashtu që të vërtetohet se  paditësi N. S. e ka të drejtën e parablerjes 

në pjesën e ngastrës kadastrale 9/74, me sipërfaqe prej 1930 metra katrorë, Zona kadastrale ...,  dhe 

të detyroi të paditurit që këtë t'ia dorëzojnë në posedim paditësit ose të njëjtit të prishen ashtu që 

lënda të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës ës parë. 

 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: 
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 Revizioni i paditësit, është i pathemeltë. 

 Nga shkresat e lëndës , ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë, shikimi në vend të ngjarjes etj., 

është konstatuar se objekt kontesti është pjesa e ngastrës kadastrale – pjesa jugore dhe jug-lindore 

e saj, në drejtimin lindje-perëndim, duke filluar nga rruga publike e fshatit. Gjykata e shkallës së 

parë   së bashku me grupin e ekspertëve, palët dhe të autorizuarit e tyre, ka dal në vendin ku 

ndodhet paluajtshmëria më datë 30.03.2015 dhe ka konstatuar se gjendja faktike në vend është e 

pandryshuar, siç është konstatuar në procesverbalin e shqyrtimit kryesor të përpiluar më datë 

21.10.2014. Nga super ekspertiza gjyqësore 30.03.2015 dhe plotësimi i saj më datë 12.11.2015, 

është konstatuar se paditësi-kundër i padituri H. B., është i evidentuar si pronar i paluajtshmërisë 

e cila evidentohet si ngastër kadastrale me nr. P-..., e cila ka sipërfaqen e tërësishme 24807 m2 dhe 

se Hasan Berisha mban në posedim pjesën e paluajtshmërisë në sipërfaqe prej 4892 m2, e cila 

është pjesë e ngastrës kadastrale të sipërpërmendur, ndërsa i padituri-kundër paditësi Z.B., mban 

në posedim pjesën e paluajtshmërisë në sipërfaqe prej 1482 m2 e cila është pjesë po ashtu e 

ngastrës kadastrale të sipërpërmendur, ndërsa në skicën e matjes të punuar nga grupi i ekspertëve 

gjeodet F. A., F. H. dhe Q. M., është paraqitur gjendja faktike në terren, e cila në skicën e planit 

është vijëzuar me ngjyrë të kuqe, ndërsa me ngjyrë të zezë është paraqitur gjendja kadastrale.   

Gjykata e shkallës së parë ka dëgjuar edhe dëshmitarët Ç. B., Xh. Z., M. Z., palët  

ndërgjyqësore-paditësit H. B.1, të paditurit H. B.2, dhe Z. B.a, për të konstatuar se sipërfaqen e 

pjesës së paluajtshmërisë kontestuese prej rreth 50 ari i padituri H.2, e ka blerë nga paditësi H.1, 

se mexha natyrore e cila gjendet sot në terren e ndan tokën e H.1 dhe tokën e H.2 si dhe tokën e 

Z., përkatësisht se edhe vetë paditësi H. B.1 në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 17.04.2012, 

në cilësinë e palës ka deklaruar se “Në vitin 1982, me ndarjen e bashkësisë familjare me vëllain 

tim, unë ia kam shitur një pjesë të kësaj toke H.2, në sipërfaqe prej 50 ari, me sa më kujtohet për 

40 mijë dinarë, i njëjti ma ka paguar çmimin e kontraktuar, në momentin kur më ka dhënë pjesën 

e parave, ai e ka marrë pjesën e tokës dhe unë nuk jam pyetur fare, pas luftës kam dyshuar se mua 

mu ka uzurpuar një pjesë e tokës...”.Kurse i padituri-kundër paditësi Z. B., një pjesë të kësaj 

paluajtshmërie kontestuese e mban në emër të ndarjes së bashkësisë familjare me të paditurin-

kundër paditësin H. B.2 dhe pjesën tjetër në emër të shitblerjes nga shitësit  Xh. Z. dhe M. Z., të 

cilën paluajtshmëri e mban në bazë të gjendjes faktike në teren, të cilën shitësit e kanë mbajtur më 

shumë se 100 vite, e cila përkufizohet me mexhën natyrore të konstatuar nga gjykata në vend. 
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 Gjykata e shkallës së parë, pas administrimit të provave dhe në bazë të kësaj gjendje faktike 

të vërtetuar, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar, dhe  ka refuzuar kërkesëpadinë 

e paditësit kundër të paditurve, duke bazuar në dispozitat ligjore të nenit 70 të LMD së ish RSFJ 

të vitit 1978 si dhe nenit 36 të LPDS sepse paditësi nuk ka provuar se në mënyrën e paraparë me 

ligj në patundshmërinë objekt kontesti e ka fituar të drejtën e parablerjes. 

 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 drejtë ka vërtetuar gjendjen 

faktike dhe në mënyrë të drejtë e ka zbatuar të drejtën materiale, kur ka vendosur si në dispozitivin 

e aktgjykimit të saj. 

 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 dhe as me shkelje 

të së drejtës materiale. 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 për shkelje të dispozitave të LPK-së dhe shkelje të së drejtës materiale, nuk mund t’i 

vënë 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 refuzimin si të pabazuar të 

kërkesëpadisë së paditësit.  

Me nenin 7 të Ligjit për Marrëdhënie Themelore Juridike Pronësore (“Gazeta Zyrtare e ish 

RSFJ” Nr. 6/80), është përcaktuar: "Fitimi, mbrojtja dhe pushimi i së drejtës së pronësisë, i 

së drejtës së servitutit, i së drejtës së barrës reale dhe i së drejtës së pengut rregullohen me ligj". 

Kurse me nenin 1 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore “Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Kosovës” Nr. 57 e datës 04.08.2009, është përcaktuar : " Ky ligj rregullon krijimin, përmbajtjen, 

bartjen, mbrojtjen si dhe shuarjen e të drejtave sendore". Nga dispozitat e lartë cituara ligjore 

rezulton se fitimi, përmbajtja, mbrojtja dhe shuarja e të drejtave sendore përfshirë të drejtën 

pronësore dhe të drejtën e parablerjes rregullohen me ligj. 
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Deklarimi i paditësit se ka pas marrëveshje gojore  të datës 24.03.2016 të lidhur me të 

paditurin në zyrën e avokatit Osman Lajqi në Pejë, përmes të së cilës pohon se e ka  ftuar të drejtën 

e parablerjes dhe kërkon anulimin e kontratës së lidhur me 06.01.2016, në mes të paditurve V.e B. 

R. me të paditurin N. K., objekt i kësaj kontrate është pjesa e ngastrës nr..., me sipërfaqe prej 

0.85.58 h, Zona kadastrale ..., është i paqëndrueshëm sepse me dispozitat e Ligjit Nr. 03/L-154 për 

Pronësinë dhe të drejtat e tjera Sendore në  paragrafin 2 të nenit 44 të këtij Ligji, është përcaktuar 

"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 Paluajshmëritë”. 

Gjykata Supreme e aprovon  qëndrimin e gjykatave të instancës më të ulët se për të prodhuar 

efekt juridik ndaj personave të tretë, marrëveshja për fitimin e të drejtës së parablerjes, duhet të 

lidhet në formë të shkruar dhe të regjistrohet në regjistra publik si e drejtë në palujtshmerinë 

përkatëse. Në rastin konkret nuk është fituar e drejta e parablerjes  sepse as nuk ekziston baza 

juridike e as mënyra e fitimit të pronësisë (iustus titullus-modus aquirendi). 

         U shqyrtuan edhe pretendimet tjera të  përmendura në revizion por u refuzuan sepse me të 

njëjtat nuk mund të vihet në pyetje aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë dhe të parë, me  

pretendime të  revizionit të cilat ishin përsëritur edhe në shqyrtim edhe në procedurën e ankesës, 

për të cilat gjykatat kishin dhënë arsyetime adekuate,  andaj edhe si të tilla u refuzuan si të 

pabazuara.   

Pretendimet për gjendjen faktike të paraqitur në revizion 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”. Për arsyet e sipërpërmendura 

revizioni i paditësit-kundër të paditurit 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.417/2021 datë 16.11.2021. 

                                               Kryetari kolegjit 

                                                                                                               Beshir Islami                                                                                                          

                                                          


