
            Rev.nr.80/2020 

 

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

Sylejmani, kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit B. M. nga ..., të cilën e përfaqëson i autorizuari M. D., avokat nga ..., kundër të 

paditurve A. (R.) B. nga fshati ..., Komuna e ..., N. (D. ) L., me adresë të panjohur, të cilin e 

përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm Xh. R. avokat në ..., M. (.) D. nga fshati ..., Komuna e ..., 

të cilin e përfaqëson S. B. avokat nga ..., për vërtetimin e nulitetit të kontratave mbi shitblerjen 

dhe dorëzimin në posedim, duke vendosur me revizionin e të paditurit të tretë M. (I.) D., 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3329/2016 të 

datës 25.09.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 03.03.2020, mori këtë: 

 

              A  K  T  GJ  Y  K  I  M   

 

 REFUZOHET  si i pa bazuar revizioni i të paditurit të tretë M.(I.) D. nga fshati ..., 

Komuna e ..., paraqitur kundër, aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

Ac.nr.3329/2016 të datës 25.09.2019.  

 

     A  r  s  y  e  t  i  m  

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3329/2016 të datës 

25.09.2019, refuzohet si e pathemeltë, ankesa e të paditurit të tretë M. (I.) D. nga fshati ..., 

Komuna e ..., dhe vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, C.nr. 525/2012 e datës 

15.07.2016, me të cilin, në pikën I, të dispozitivit, vërtetohet se është nule dhe nuk prodhon efekt 

juridik kontrata e shitblerjes të cilën e kanë lidhur i padituri A. B., dhe N. L., e vërtetuar në 

Gjykatën Komunale në Pejë, me Vr.nr. 2619/2006 e datës 22.05.2006, ashtu që të paditurit janë 

të obliguar ta pranojnë shlyerjen nga kadastra dhe evidencat tjera publike, në të cilat është kryer 

ndryshimi dhe regjistrimi i gjendjes sipas kontratës lëndore. Në piken II, të dispozitivit, 

vërtetohet se është nule dhe nuk prodhon efekt juridik kontrata e shitblerjes të cilën e kanë lidhur 

padituri N. L.,dhe M. D. e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Pejë nën VR.nr. 84/2007 e datës 

05.01.2007, ashtu që të paditurit janë të obliguar ta pranojnë shlyerjen nga kadastra dhe 



evidencat e tjera publike, në të cilat është kryer ndryshimi dhe regjistrimi i gjendjes sipas 

kontratës lëndore. Në pikën III, të dispozitivit, obligohen të paditurit A. B., N. L. dhe M. D. që 

paditësit B. M. t‘ia dorëzojnë në posedim dhe disponim të lirë patundshmërinë të përshkruar në 

listën poseduese ..., ZK ... e evidentuar si ngastër kadastrale nr. ..., në sipërfaqe 00.10.81 ha, ta 

liroj nga gjitha sendet dhe njerëzit, në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. Në pikën IV të dispozitivit, refuzohet 

kërkesëpadia e paditësit B. M., me të cilën ka kërkuar që të obligohen të paditurit që t’ia 

paguajnë qiranë në lartësi 150.00 euro për muaj, duke filluar nga data 22.05.2006 e gjerë me 

datën 01.12.2014, me kamatë ligjore, si jo e bazuar. Nën pikën V të dispozitivit, është vendos që 

secila palë t’i bartë shpenzimet e veta të procedurës.  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë revizion me kohë ka paraqitur i  

padituri i tretë M. (I.) D., për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale me propozim që revizioni të pranohet 

si i bazuar dhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë të prishet dhe lënda  t’i kthehet të njëjtës 

gjykatë për rivendosje. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur me revizion 

shkresave të lëndës në kuptim të nenit 215 të LPK, si dhe pretendimeve  të revizionit  ka gjetur 

se: 

 Revizioni është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se, paditësi B. M., me datë 27.6.2012, fillimisht ka 

ushtruar padi kundër të paditurit të parë A. (R.) B. dhe të paditurit të dytë N.(D.)L.- për shpalljen 

nule të Kontratës së shitblerjes së patundshmërisë të lidhur në mes tyre dhe të vërtetuar në 

Gjykatën Komunale në Pejë, nën shenjën VR.nr.2619/2006, të datës 22.5.2006, duke kërkuar që 

të detyrohen këta të paditur ta lirojnë nga njerëzit dhe sendet, dhe t’ia dorëzojnë në posedim dhe 

disponim të lirë paluajtshmërinë e cila evidentohet në Fletën Poseduese ... ZK ..., si ngastër 

kadastrale ..., në sipërfaqe prej 0.10,81 ha. Në vijim, paditësi e ka bërë zgjerimin e padisë  së tij 

edhe në drejtim  të të paditurit  të tretë M. D., si blerës i fundit i kësaj paluajtshmërie, me të cilën 

ka kërkuar shpalljen nule edhe të Kontratës  së mëvonshme të shitblerjes së paluajtshmërisë 

lëndore, e lidhur në mes të paditurit  N. L.., si shitës, dhe M. D., si blerës, e vërtetuar në Gjykatë 

Komunale në Pejë, nën shenjën  VR.nr. ..., me  datë 5.1.2007. 

Paditësi është djali i I. M., i cili  ka ndërruar jetë  me 13.12.1995 dhe nipi i V. M., i cili ka 

ndërruar jetë  me datën 22.4.1985 dhe është pronar juridik i paluajtshmerisë lëndore. Në bazë të 



autorizim të Ov.nr. ..., të dt. 23.09.2005,të nënshkruar në emër të I. M., dhe V. M.,( të cilët kanë 

vdekur para 10-20 viteve para nënshkrimit të këtij dokumenti),  R. B.nga ..., është autorizuar  që 

ta shes pronën kontestuese të  V. M. . Në bazë të këtij autorizimi me kontratën mbi shitblerjen, 

prona kontestuese i është bartur në emër të  R. B.dhe A. B. nga fshati ..., Komuna e ... Me 

aktakuzën e P.P.K në Pejë, KT.nr...., ndaj R. B. dhe A. B., është hedhur kallëzimi penal. 

Kallximi penal është iniciuar edhe ndaj D. L. dhe N.L., si ndërmjetësues në këtë shitblerje.  

Paditësi në vitin 2006, ka inicuar procedurë në Gjykatën Komunale në Pejë, për anulimin 

e kontratës mbi shitblerjen Vr.nr.1981/05. Me aktgjykimin në mungesë të Gjykatës Komunale në 

Pejë, C.nr. 635/06 e datës 3.8.2007, është vërtetuar se është nule dhe nuk prodhon efekt juridik, 

kontrata e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Pejë, Vr.nr. 1981/05 me datë të pacaktuar të vitit 

2003, e lidhur në mes të R. B. dhe A. B.,nga fshati ..., Komuna e ... 

I padituri A. B., më pas këtë patundshmëri ia shet këtu të paditurit N. L., në bazë të 

kontratës mbi shitblerjen e patundshmërisë më datë 18.5.2006,të cilën e vërteton në Gjykatën 

Komunale në Pejë, me VR.nr. 2619/06 të datës 22.5.2006. Më pas i padituri N. L., po këtë 

patundshmëri i’a shet këtu të paditurit M. D. nga fshati ..., Komuna e ..., në bazë të kontratës mbi 

shitblerjen e patundshmërisë të datë 5.1.2007, të cilën e vërtetojnë në Gjykatën Komunale në 

Pejë, me Vr.nr... me datë 5.1.2007.    

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave ka konstatuar se patundshmëria 

objekt i këtij kontesti nuk është shitur nga paraardhësi i paditësit e as nga paditësi asnjëherë, kjo 

është vërtetuar me aktgjykimin e plotfuqishëm të Gjykatës Komunale në Pejë, C.nr. 635/06 e 

datës 3.8.2007, me të cilën aktgjykim është vërtetuar se është nule dhe nuk prodhon efekt juridik, 

kontrata e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Pejë, Vr.nr. ..., me datë të pacaktuar të vitit 2003, 

e lidhur në mes të R. B., dhe A. B. nga fshati ..., Komuna e .... Objekt i shitblerjes sipas kësaj 

kontrate ka qenë patundshmëria e cila është objekt i këtij kontesti, konkretisht ngastra kadastrale 

nr. ... në sipërfaqe 00.10.81 ha e evidentuar në F.P. ... ZK ... 

 Gjykata e shkallës së parë po ashtu vërteton se edhe kontrata mbi shitblerjen e  kësaj 

patundshmërisë, e lidhur në mes të paditurve: A.B. si shitës dhe N.L. si blerës, e vërtetuar në 

Gjykatën Komunale në Pejë, me VR.nr. ..., të datës 22.5.2006 si dhe kontrata mbi shitblerjen e 

patundshmërisë e lidhur në mes të N. L. si shitës dhe M. D., si blerës, e vërtetuar në Gjykatën 

Komunale në Pejë, me Vr.nr...., me datë 5.1.2007, janë nule dhe nuk prodhojnë efekte juridike 

pasi që prona kontestuese  nuk është shitur nga paraardhësi i paditësit e as nga paditësi, andaj  ka 

miratuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit si në dispozitiv të aktgjykimit.    



            Gjykata e Apelit në procedurë të ankimimit e pranon si të drejtë vlerësimin juridik dhe 

konstatimin faktik të gjykatës së shkallës së parë, pasi që aktgjykimi i atakuar nuk është i 

përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimin jo të plotë 

dhe të gabuar të gjendjes faktike si dhe  zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, andaj ka 

refuzuar si të pa bazuar ankesën e të paditurit të tretë  dhe ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë.  

           Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga gjendja e këtillë e çështjes, ka gjetur se të 

dy gjykatat drejt kanë zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur 

kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar.  Aktgjykimi i goditur nuk përmban shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore për të cilat kjo Gjykatë kujdeset sipas 

detyrës zyrtare. 

Në mbështetje të gjendjes së përshkruar të çështjes, kjo Gjykatë gjen se gjykata e shkallës 

së dytë ka dhënë argumente të mjaftueshme në mbështetje të konstatimeve të saj lidhur me 

aktgjykimin e goditur. Faktet të cilat i ka vërtetuar gjykata e shkallës së dytë nuk vejnë në pyetje   

ligjshmërinë e aktgjykimit. Provat tjera të analizuara në hollësi nga gjykata e shkallës së dytë i 

materializojnë konstatimet e saja të fundit në lidhje me zbatimin e së drejtës materiale. 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate aktgjykimi i goditur nuk përmban të meta të cilat do ta 

kontestonin ligjshmërinë e aktgjykimit lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale. Kjo 

për faktin se me aktgjykimin e plotfuqishëm të Gjykatës Komunale në Pejë, C.nr. 635/06 e datës 

3.8.2007, është vërtetuar se është nule dhe nuk prodhon efekt juridik, kontrata e vërtetuar në 

Gjykatën Komunale në Pejë, Vr.nr. ..., me datë të pacaktuar të vitit 2003, e lidhur në mes të R, B. 

dhe A. B. nga fshati ..., Komuna e I... Objekt i shitblerjes sipas kësaj kontrate ka qenë 

patundshmëria e cila është objekt i këtij kontesti, konkretisht ngastra kadastrale nr. ..., në 

sipërfaqe 00.10.81 e evidentuar në F.P. ... ZK ... 

 Gjykata Supreme po ashtu vlerëson se efektet juridike të pavlefshmërisë së kontratës 

sipërcituar mbi shitblerjen Vr.nr. ..., janë bartur  edhe tek kontrata mbi shitblerjen e  kësaj 

patundshmërie, e lidhur në mes të paditurve A. B., si shitës dhe N. L., si blerës, e vërtetuar në 

Gjykatën Komunale në Pejë, me VR.nr. ..., të datës 22.5.2006 si dhe te kontrata mbi shitblerjen e 

patundshmërisë e lidhur në mes të N. L., si shitës dhe M. D., si blerës, e vërtetuar në Gjykatën 

Komunale në Pejë, me Vr.nr..., me datë 5.1.2007, të cilat janë nule dhe nuk prodhojnë efekte 

juridike pasi që prona kontestuese  nuk është shitur nga paraardhësi i paditësit e as nga paditësi 

dhe paditësi nuk ka lejuar lidhjen e këtyre kontratave më vonë.    



Me nenin 103 të LMD, parashihet se: ’’kontrata e cila është në kundërshtim me parimet e 

përcaktuara me kushtetutë të rregullimit shoqëror, me dispozitat e detyrueshme apo me rregullat 

e moralit të shoqërisë, është nule, në qoftë se qëllimi i rregullës së shkelur nuk sjellë ndonjë 

sanksion tjetër apo në qoftë se ligji në rastin e caktuar nuk parashikon diçka tjetër’’. Kontratat 

kontestuese mbi shitblerjen, të cilat janë objekt i shqyrtimit, pa dyshim janë lidhur dhe 

nënshkruar nga ana e personit të paautorizuar gjegjësisht nga jo pronari, ashtu që kjo kontratë e 

obligon paditësin vetëm nëse ai më vonë e lejon një kontratë të til lë në mënyrën e parashikuar 

me nenin 88 par. 1 të LMD-së, ku parashihet se : ’’ kontrata që lidhet prej ndonjë personi si i 

autorizuar në emër të tjetrit pa autorizimin e këtij, e obligon personin e përfaqësuar në mënyrë të 

paautorizuar vetëm nëse ky e lejon kontratën më vonë’’. Kontrata e shitjes së  patundshmërisë të 

cilën në vend të shitësit e ka shitur personi që nuk ka autorizim për lidhjen e kontratës  në kuptim 

të nenit 90 dhe 91 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve të cilën  shitësi më vonë nuk  ka 

lejuar, në bazë të nenit  88 al 1 të LMD  është nule  dhe nuk mund të prodhoj efekte juridike. 

   Meqenëse paraardhësit e paditësit e as paditësi nuk kanë lidhur kontratat kontestuese, e 

as që kanë  autorizuar nënshkruesin e këtyre kontratave në emër të tyre , për lidhjen e saj , 

konsiderohet se kontratat janë inekzistente, përkatësisht se nuk janë lidhur fare. Kontrata 

inekzistente sipas pasojave të veta dhe efektit juridik barazohet me kontratën absolutisht nule. 

Për shkak të anulimit të këtyre kontratave doemos paraqiten edhe pasojat juridike të parapara me 

nenin 104 par.l të LMD, në bazë të së cilës dispozitë pala e paditur është e detyruar t’ia kthej 

palës paditëse patundshmërinë të cilën e ka në posedim pa bazë të vlefshme juridike. 

  Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, në rastin konkret , kontratat kontestuese janë 

absolutisht nule, dhe nuk kemi të bëjmë me kontrata të rrëzueshme, pasi që paditësi nuk e ka 

autorizuar askënd për lidhjen e kësaj kontrate, por të njëjtat janë lidhur pa dijeninë dhe vullnetin 

e palës paditëse, dhe në kundërshtim  me nenin 3 par.1 dhe 2 të Ligjit mbi Marrëdhëniet 

Themelore Pronësore Juridike, sipas të cilit, pronari ka të drejtë ta mbaj sendin e vet, ta 

shfrytëzoj dhe me te të disponoj në kufijtë e lejuar me ligj, dhe çdo kush tjetër është i detyruar që 

të përmbahet nga cenimi i të drejtës së pronësisë së personit tjetër. Prandaj, pretendimet e 

ngritura në revizion për zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, u refuzuan si të pabazuara.  

 Gjykata Supreme e Kosovës, po ashtu gjen se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë, 

nuk është marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga dispozita e 

nenit 182 par 2 pika n) të LPK-së, të cilëve u referohet revizioni, nga se dispozitivi i aktgjykimit 

të asaj gjykate është i qartë dhe jo në kundërthënie me arsyetimin. Arsyetimi i aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së parë, përmban arsye të mjaftuara për faktet relevante për gjykim të drejtë 



të kësaj çështje juridike. Parashtrimet e ngritura në revizion lidhur me shkeljet e pretenduara të 

dispozitës së nenit 110 të LPK-së, për shkak se të paditurit të tretë nuk i është dorëzuar 

parashtresa e paditësit lidhur  me zgjerimin e padisë ndaj tij, kjo Gjykatë i vlerësoj si të pa 

bazuara dhe si të tilla i refuzoj për faktin se, këto parashtrime janë në kundërshtim me shkresat e 

lëndës pasi që i padituri i tretë ka qenë i njoftuar për zgjerimin e padisë ndaj tij dhe gjithë kohën 

e ka kundërshtuar. Në revizion përsëriten konstatimet juridike në aktvendimin e Gjykatës së 

shkallës së dytë, Ac.nr ,2633/15, dt. 12.8.20015, me të cilin është prishur aktvendimi i gjykatës 

së shkallës së parë për caktimin e masës së sigurisë, këto shkelje i referohen masës së sigurisë e 

jo meritave të lëndës siç është rasti konkret.    

Me rastin e shqyrtimit të rregullsisë dhe ligjshmërisë së aktgjykimit të goditur, kjo 

Gjykatë pati parasysh edhe pretendimet në revizion se kontrata kontestuese mbi shitblerjen e 

lidhur nga i padituri i tretë është juridikisht e vlefshme pasi që prona kontestuese evidentohet në 

emër të tij, këto pretendime nga kjo Gjykatë u cilësuan  si të pa suksesshme dhe pa ndikim në 

vendosjen ndryshe të kësaj çështjeje kontestuese, për arsyet e dhëna si më lartë.  

Nga sa u tha më lart e në bazë të nenit 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- PRISHTINË 

                                Rev.nr.80/2020,  më 3.03.2020 

 

                      Kryetare e kolegjit, 

                      Gyltene Sylejmani   

  

  

 


