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

Sylejmani, kryetar, Isa Kelmendi dhe Emine Kaçiku, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit Zh. R., nga ..., të cilin sipas autorizimit  e përfaqëson D. H., nga ..., kundër të 

paditurës Komuna e Prizrenit, të cilën e përfaqëson Avokati Publik Komunal Besim 

Morina,  për shkak të anulimit të kontratës dhe dorëzimit në posedim, duke vendosur 

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

Kosovës, AC.nr. 4264/2014 datë 26.11.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

8.4.2019, merr këtë: 

 

    A  K  T  G J  Y  K  I M 

 

              Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësit, i paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, AC.nr. 4264/2014 datë 26.11.2018. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

  

             Me aktgjykimin e  Gjykatës së Apelit të Kosovës, AC.nr. 4264/2014 datë 

26.11.2018, në pjesën I të dispozitivit është refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurës 

Komuna e Prizrenit dhe është vërtetuar aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren, 

C.nr. 655/2013 datë 25.9.2014, me të cilin është përmirësuar aktgjykimi i të njëjtës 

gjykatë C.nr. 655/2013 datë  3.2.2014, në paragrafin 2 të dispozitivit, ashtu që pas fjalës 

“zk Prizren” janë shtuar fjalët “edhe atë në pjesën e sipërfaqes prej 1515 m2”. Në pjesën 

II të dispozitivit është aprovuar si e bazuar ankesa e të paditurës, dhe është ndryshuar 

aktgjykimi i lartpërmendur i gjykatës së shkallës së parë C.nr.655/2013 datë 3.2.2014, 

ashtu që është refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit që të vërtetohet se është 

nule kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë Leg.nr.1109, e lidhur më datën 6.11.1959 

në mes të paditësit Zh. R. si shitës dhe Komunës së Prizrenit si blerës dhe të vërtetohet 

se paditësi është pronar i paluajtshmërisë në vendin e quajtur “...’’ e cila udhëhiqet si 

parcelë kadastrale nr. .., sipas fletës poseduese nr. ..., zk Prizren, në sipërfaqe prej 1515 

m2, me kulturë arë e klasit të parë, të cilën e paditura obligohet ta pranojë dhe të lejoj që 
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në bazë të këtij aktgjykimi paditësi të regjistrohet si pronar i kësaj paluajtshmërie në 

zyrën kadastrale në Prizren, dhe të detyrohet po ashtu që paditësit t’i dorëzojë në 

posedim, shfrytëzim dhe disponim të lirë ngastrën kadastrale  të lartpërmendur, në masa 

dhe kufij nga jug perëndimi në drejtim të rrugës publike me gjatësi prej 55,05 m, nga 

veri-perëndimi ku kufizohet me ngastrën kadastrale nr. ...,  në gjatësi prej 41,16 m, nga 

veri-lindja ku kufizohet me ngastrën kadastrale nr. ..., në gjatësi prej 38,32 m, dhe nga 

lindja ku kufizohet me ngastrën kadastrale nr. ..., në gjatësi prej 103,68 m, të gjitha këto 

në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm. Për shpenzime të procedurës është vendosur që secila palë i bart shpenzimet 

e veta procedurale. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë paditësi me kohë ka paraqitur 

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

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të anulohet aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së dytë dhe të mbetet në fuqi aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 

parë, dhe që të refuzohet si e pa afatshme ankesa e të paditurës e paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr. 655/2013 datë 15.9.2014.  

 Gjykata Supreme e Kosovës, në pajtim me nenin 215 të Ligjit për Procedurë 

Kontestimore (LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion dhe gjeti se:  

 Revizioni i paditësit është i pa bazuar. 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se me kontratën e shitblerjes së patundshmërisë, të 

legalizuar në Gjykatën e Rrethit në Prizren, Leg. nr. ..., më datë 6.11.1959, paditësi i ka 

shitur të paditurës patundshmërinë, arë e klasit të parë në vendin atëherë të quajtur “...”, 

në sipërfaqe prej 2216 m2, e cila evidentohet sipas fletë posedimit nr. ..., si ngastër 

kadastrale nr. ..., kk Prizren, e cila është tokë bujqësore, arë e klasit të parë, dhe e cila në 

komunën e Prizrenit evidentohet si pronë shoqërore sipas certifikatës së Agjencisë 

Kadastrale të Kosovës nr. ..., zk Prizren, Në bazë të ekspertizës së ekspertit të gjeodezisë 

B. K., datë 9.1.2014 dhe skicës së bashkangjitur rezulton se ngastra kontestuese sipas 

evidencës zyrtare evidentohet në emër të paditurës në bazë të kontratës së përshkruar më 

lartë, dhe se kjo ngastër shtrihet në masat dhe dimensionet e precizuara më afër në 

dispozitiv të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Paditësi pretendon se këtë 

kontratë e ka lidhur me të paditurën nën presion se do të mbetet pa punë nëse nuk e 
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nënshkruan kontratën e tillë të shitblerjes, për të cilën arsye konsideron se ka munguar 

shprehja e vullnetit të lirë dhe se kontrata e tillë është absolutisht nule.  

 Në një gjendje të tillë faktike, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se vërtetë 

paditësi është kërcënuar se do të pushohet nga puna nëse nuk ia dorëzon të paditurës 

paluajtshmërinë lëndore e po ashtu i është premtuar edhe se do t’i punësohet ndonjë 

anëtar i familjes së tij, në të cilat rrethana paditësi ka qenë i detyruar që të lidh kontratën 

kontestuese mbi shitblerjen, kështu që e njëjta gjykatë vlerëson se në kuptim të nenit 89 

paragrafi 1 të LMD kjo kontratë është në kundërshtim me parimet e përcaktuara me 

Kushtetutë, të rregullimit shoqëror, me dispozitat e detyrueshme, apo me moralin e 

shoqërisë vetëqeverisëse socialiste, andaj si e tillë kjo kontratë është nule. Sipas nenit 95 

të këtij Ligji, për nulitetin gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare, dhe sipas nenit 86 të 

njëjtit ligj, e drejta e theksimit të nulitetit nuk parashkruhet. Për këto arsye gjykata e 

shkallës së parë ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit në tërësi si në 

dispozitivin e aktgjykimit të saj.  

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore ka aprovuar ankesën e të 

paditurës dhe ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë përkitazi me 

aprovimin e kërkesëpadisë së paditësit, ashtu që ka refuzuar në tërësi si të pabazuar 

kërkesëpadinë e paditësit për nulim të kontratës së përshkruar më lartë dhe kthim në 

posedim të paditësit në ngastrën objekt i shitblerjes së përshkruar më lartë, duke gjetur se 

gjykata e shkallës së parë me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë së paditësit gabimisht 

ka zbatuar të drejtën materiale. Gjykata e shkallës së dytë vlerëson se kundërshtimet e 

paditësit për mungesën apo të metat në pikëpamje të vullnetit të tij për lidhjen e kësaj 

kontrate kanë të bëjnë me kontrata të rrëxueshme, e jo me kontrata nule. E drejta për të 

kërkuar anulimin e një kontrate të tillë pushon me skadimin e afatit prej 1 viti nga data 

kur të jetë ditur shkaku i rrëxueshmërisë respektivisht pushimit të dhunës. Kjo e drejtë, 

në çdo rast pushon me skadimin e afatit prej 3 vitesh nga data e lidhjes së kontratës (neni 

117 paragrafi 2 i LMD i vitit 1978). Afati në fjalë është prekluziv, andaj kërkesa e 

paditësit që të nulohet kjo kontratë 54 vite pas legalizimit të saj, është e pabazuar.  

Lidhur me theksimin e paditësit për nulitetin absolut sipas detyrës zyrtare, gjykata e 

shkallës së dytë arsyeton se gjykata do të veproj sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 

109 të LMD vetëm në rastet kur kontrata është lidhur në kundërshtim me dispozitën e 

nenit 103 të LMD, respektivisht kur kontrata është në kundërshtim me Kushtetutën, 

rregullin shoqëror, dispozitat e detyrueshme apo moralin shoqëror. Në rastin konkret 
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gjykata e shkallës së dytë nuk ka gjetur ndonjë rrethanë se kjo kontratë është lidhur në 

kundërshtim me nenin 103 të LMD. 

 Në një gjendje të tillë faktike, Gjykata Supreme e Kosovës, pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së dytë lidhur me refuzimin si të pabazuar të 

kërkesëpadisë së paditësit dhe ndryshimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, 

pasi që aktgjykimi i saj i goditur me revizion nuk përfshihet me shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore dhe me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, 

në të cilat sipas nenit 215 të LPK, gjykata e revizionit kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

 Në revizionin e paditësit thuhet se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë 

përfshihet  me shkelje thelbësore të dispozitave procedurale, pa sqaruar se cilat janë ato 

shkelje të parapara me nenin 182 të LPK, por duke pretenduar se kundër aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së dytë e paditura ka lëshuar afatin për paraqitje të ankesës kështu që 

ankesa e saj është hedh si e pas afatshme, por e paditura ka paraqitur propozim për kthim 

në gjendje të më parme lidhur me të cilin propozim gjykata e shkallës së parë fare nuk ka 

vendosur, dhe kështu lëndën ia ka përcjell në procedurë ankimore gjykatës së shkallës së 

dytë. Këto pretendime të revizionit janë të pabazuara, ngase me aktvendimin e gjykatës 

së shkallës së parë në shkresat e lëndës C.nr.655/2013 datë 4.11.2014, është lejuar kthimi 

në gjendje të më parme sa i përket afatit për paraqitje të ankesës kundër aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së parë, dhe po ashtu është nuluar edhe klauzula e plotfuqishmërisë 

së të njëjtit aktgjykim, kështu që ankesa e paraqitur nga e paditura është konsideruar si e 

afatshme pas lejimit të kthimit në gjendje të më parme, për çka në këtë drejtim Gjykata 

Supreme vlerëson se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë nuk përfshihet me kurrfarë 

parregullsie procedurale.  

 Paditësi në revizionin e tij nuk ka theksuar se përkitazi me zbatimin e gabuar të 

së drejtës materiale, cila dispozitë e cilit ligj material gabimisht është zbatuar apo se fare 

nuk është zbatuar, kështu që pretendimet e tilla u vlerësuan si të përgjithshme dhe si të 

tilla u refuzuan si të pabazuara. Përndryshe edhe gjykata e revizionit, në rastin konkret 

vlerëson se shkaqet dhe arsyet për të cilat paditësi konsideron se është nule kontrata 

kontestuese, nuk kanë të bëjnë me nulitetin absolut por me nulitetin relativ, për të cilin 

LMD në mënyrë strikte ka paraparë afatet brenda të cilave pala e cila ka lidhur këtë 

kontratë me mungesën e shprehur të vullnetit, mund të kërkojë anulimin e saj. Paditësi 

ka kërkuar anulim për shkak të metave në shprehjen e vullnetit të tij për lidhje të kësaj 

kontrate 54 vite pas lidhjes së saj, kështu që edhe Gjykata Supreme vlerëson se në këtë 
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rast kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar, andaj gjykata e shkallës së dytë në mënyrë 

të drejt ka zbatuar të drejtën materiale me rastin e refuzimit si të pa bazuar të 

kërkesëpadisë së paditësit, në të cilin drejtim Gjykata Supreme pranon si të bazuara të 

gjitha konstatimet faktike dhe juridike të gjykatës së shkallës së dytë. 

 Edhe propozimi i revizionit që të vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prizren, C.nr. 655/2013 datë 15.9.2014, është i paqartë ngase me aktgjykimin e gjykatës 

së shkallës së dytë nuk është vendosur sipas ankesës kundër këtij aktgjykimi, por kundër 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë C.nr. 655/2013 datë 3.2.2014. Për më tepër, në 

shkresat e lëndës nuk gjendet ky aktgjykim i datës 15.9.2014 dhe gjykata e revizionit 

nuk ka njohuri lidhur me të njëjtin andaj një propozim i tillë për këtë shkak, refuzohet si 

i pabazuar. 

 Për arsyet e paraqitura më lart revizioni i paditësit u refuzua si i pabazuar, andaj 

në pajtim me nenin 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                    GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË    

                             Rev.nr.111/2019, më 8.4.2019    

 

              Kryetari i kolegjit, 

                       Shukri Sylejmani  


