
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

                    CA.nr. 4524/16 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË,  kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu Kryesues, Milena Ðerić e Faton Ademi,  - anëtarë, (më tej kolegji)  

në kontestin e paditësit M.B., nga Suhareka rruga ... pa numër i përfaqësuar nga R.G. , av. 

në Suharekë, kundër të paditurve: V.B., B.B. dhe R.B., të cilin e përfaqëson N.P., avokat 

në Prishtinë, për anulimin e kontratës për ndarjen e bashkëpronësisë, duke vendosur sipas 

ankesës së përfaqësuesit të të paditurit të tretë, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prizren, dega në Suharekë, C.nr.152/2010 të dt.15.08.2016,  në seancën e 

kolegjit, të mbajtur me datë 09.07.2020 jep:  

 

 

A K T G J Y K I M   

 

Refuzohen si e pathemeltë ankesa e të paditurit R.B., e paraqitur nga përfaqësuesi i 

tij av. N.P., kurse aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, dega në Suharekë 

C.nr.152/10 i dt.15.08.2016 vërtetohet, me përjashtim të paragrafit 2 i cili ndryshohet dhe 

gjykohet : Anulohet kontrata mbi ndarjen e bashkëpronësisë e lidhur në mes të paditurve: 

V., R., dhe B.B. nga Suhareka, e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Suharekë, Vr.nr...., e 

datës 15.09.2010 vetëm për ngastrën kadastrale P.nr...., në sipërfaqe prej 2260 m2, vendi i 

quajtur “Osoja”, ZK Suharekë. 

 

Prishet paragrafi 4 i aktgjykimit ankimor në pjesën që ka të bëj me shpenzimet 

procedurale, dhe çështja në këtë pjesë i kthehet gjykatës së shkallës së parë në procedim të 

sërishëm.     

 

A r s y e t i m  

 

 

Gjykata  Themelore në  Prizren, dega në Suharekë, me aktgjykimin, C.nr.152/2010 

të  dt.15.08.2016,  ka vendosur si vijon:  

 

 I. Miratohet kërkesëpadia e paditësit M.B. nga Suhareka si e bazuar.  

 II. Anulohet kontrata mbi ndarjen e bashkëpronësisë VR nr.... dt.15.09.2010, e 

lidhur në mes F., V., R. dhe B.B. nga Suhareka.  
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 III. I njihet e drejta e pronësisë paditësit M.B. nga Suhareka në parcelën 

kadastrale P-..., në vendin e quajtur “Osoja” ZK Suharekë, në sipërfaqe prej 2260m2 e 

evidentuar në emër të F., V., R. dhe B.B..  

 

 IV. Detyrohen të paditurit V., R. dhe B.B., që t’i njohin të drejtën e pronësisë për 

ngastrën kadastrale P-..., në vendin e quajtur “Osoja” ZK Suharekë.  

 

 V. Detyrohet ZKK në Suharekë të bëjnë ndryshimet në librat e kadastrit për pronë 

dhe sipërfaqja prej 2260m2, në vendin e quajtur “Osoja” ZK Suharekë me numër kadastral 

P-... që nga të paditurit të bartin në emër të paditësit.  

 

 VI. Detyrohen të paditurit që në mënyrë solidare t’i bartin shpenzimet e procedurës 

kontestimore edhe atë në shumë të përgjithshme prej 2.702.00 €, të specifikuara si në 

fjalën përfundimtare të te autorizuarit të paditësit dt.19.08.2016”.  

 

 

Kundër këtij aktgjykimi përfaqësuesi i paditurit R.B. av. N.P. , me datën 

24.10.2016  ka paraqitur  një ankesë me të cilën ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të 

prishet, duke parashtruar këto shkaqe: shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore, 

konstatim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatim të gabuar të së drejtës 

materiale.  

 

Përgjigje në ankesë nuk është  paraqitur.  

 

 

Kompetenca Gjykata e Apelit, kolegji, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare 

vlerësoi se ka juridiksion për procedim dhe vendimmarrje në këtë çështje juridike, duke u 

bazuar në nenet: 17 e 18 të Ligjit për gjykatat, “Gazeta Zyrtare”e Republikës së Kosovës” 

nr. 79/2010.  

 

Vlerësimi i ankesës: Kolegji konstatoj në bazë shkresave të lëndës  se ankesa është  

paraqitur në afat ligjor, është e lejueshme dhe e plotë, pra i përmbushin kërkesat ligjore 

nga nenet 176 dhe 178 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, “Gazeta zyrtare e 

Republikës së Kosovës”, nr. 38/08, i datës 20 shtator 2008, i cili ka hyrë  në fuqi me 6 

tetor 2008 (më tej LPK). 

 

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në 

seancën e kolegjit, në bazë të nenit 194,  të LPK-së e ekzaminoj aktgjykimin  ankimor, 

brenda  kufijve të shkaqeve të treguara në ankesë si dhe duke u kujdesur sipas detyrës 

zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës 

kontestimore, dhe gjeti se:  

 

Ankesa është e pathemeltë.  
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Në bazë të shkresave në dosje, kolegji konstaton se gjykata e shkallës së parë gjatë 

zbatimit të procedurës kontestimore, nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182.2 b), g), j), k) dhe m) të LPK,  për të cilat gjykata e 

shkallës së dytë kujdeset sipas detyrës zyrtare, e as shkelje tjera të theksuara në ankesë, e 

të cilat do të ishin me ndikim në vendimmarrje të ligjshme e të drejtë në këtë çështje 

kontestimore. 

 

 

Nga shkresat në dosje rezulton se gjykata e shkallës së parë, kishte bërë shqyrtimin 

kryesor të çështjes, duke i marrë provat e përshkruara në procesverbalin e seancës  

përkatëse dhe kishte konstatuar gjendjen faktike të përmbajtur në arsyetimin e aktgjykimit 

ankimor si vijon: të paditurit V. dhe B.B., kanë pohuar se paditësit ia kanë shitur 

patundshmërinë objekt i këtij kontesti dhe se paditësi ua ka paguar çmimin sipas kontratës. 

Gjithashtu është konstatuar fakti se i padituri R.B., ka vërtetuar kontratën mbi ndarjen e 

bashkëpronësisë edhe në pjesën që e kanë shitur tani të paditurit V. dhe B.B., duke 

regjistruar këtë pronë në emër të tij.  

 

Në bazë të kësaj gjendje të çështjes  gjykata ka vlerësuar se janë përmbush kërkesat 

ligjore nga neni 97 dhe 98 i LMD-së, si dhe neni 36.1 i Ligjit për pronësinë dhe të drejtat 

tjera sendore. 

 

Pretendimet ankimore: Përfaqësuesi i të paditurit av. N.P., në ankesë ka pohuar se 

aktgjykimi ankimor është dhënë me zbatim të gabuar të së drejtës materiale pasi që 

paditësi në patundshmërinë objekt i këtij kontesti të drejtën e pronësisë në ngastrën 

kadastrale P-... e ka fituar në bazë të kontratës për ndarjen e bashkëpronësisë VR.nr...., të 

vërtetuar në Gjykatën Komunale në Suharekë me dt.15.09.2010, ka kërkuar që aktgjykimi 

ankimor të ndryshohet ashtu që të vërtetohet se kontrata VR.nr.... e dt. 15.09.2010, është e 

ligjshme. 

 

Qëndrimin juridike të gjykatës së shkallës së parë, të shprehur në aktgjykimin 

ankimor, kolegji e vlerëson të drejtë dhe të ligjshëm.  

 

Gjykata e shkallës së parë në këtë rast drejtë ka konstatuar gjendjen faktike pasi që 

paditësi M.B., me tani të paditurit V.B. dhe B.B. me dt.17.09.2009, kishte lidhur kontratën 

mbi shitblerjen për pronën e patundshme të regjistruar si ngastra kadastrale P.nr.... ZK 

Suharekë vendi i quajtur “Osoja” me sipërfaqe prej 2260m2 me çmim prej 33900 €. 

 

Të paditurit F. B. dhe B.B. si dhe R.B. dhe B.B. me dt. 15.09.2010, kishin lidhur 

kontratën sipas të cilës paditësit F. B. dhe V.B. kishin hequr dorë nga bashkëpronësia, në 

ngastrën kadastrale P-... në sipërfaqe prej 2260 m2 vendi i quajtur “Osoja” ZK Suharekë. 
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Në bazë të kësaj kontrate, kjo patundshmëri, kishte kaluar në emër të tani të 

paditurit R.B., pa kompensim.  

 

I padituri këtë patundshmëri në bazë të kësaj kontrate e kishte regjistruar në Zyrën 

Kadastrale kompetente në emër të tij, fakt që dëshmohej me certifikatën e lëshuar nga 

organi kompetent (certifikata në shkresat e lëndës)  i administratës.  

 

Sipas kësaj gjendje të çështjes rezulton se paditësi M.B., me të paditurit V.B. dhe 

B.B., kishte lidhur kontratën mbi shitblerjen në formë të shkruar e cila ishte realizuar në 

tersi nga palët kontraktuese, fakte këto që nuk ishin kontestuese. 

 

 Kontrata mbi shitblerjen ishte lidhur me datën 17.09.2009, që do të thotë para 

hyrjes në fuqi të Ligjit për Pronësinë dhe të drejtat tjera sendore Nre.03/L-154 i publikuar 

në (“Gazetën Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr.57 me dt. 04.08.2009), gjithashtu në 

këtë kohë ishte i zbatueshëm edhe Ligji mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, (“Gazeta Zyrtare, 

ish RSFJ-së” nr.29/78) më tej LMD. 

 

Andaj në kohën e krijimit të marrëdhënies së detyrimeve në mes të tani 

ndërgjyqësve, në bazë të kontratës së shitblerjes së datës 17.09.2009, ishin të zbatueshme 

ligjet e lart cituara.  

 

Me nenin 73 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e detyrimeve, i aplikueshëm është 

përcaktuar: “Kontrata për lidhjen e se cilës kërkohet forma shkresore quhet e 

plotfuqishme, megjithëse nuk është lidhur në këtë formë në qoftëse palët kontraktuese i 

kanë zbatuar në tërësi ose në pjesën pre dominuese detyrimet që dalin nga ajo, përveç në 

qoftëse nga qëllimi për të cilin është parashikuar forma është e qartë se nuk rezulton diçka 

tjetër”. 

 

Andaj në bazë të gjendjes faktike rezulton se kontrata mbi shitblerjen e lidhur në 

mes të paditësit M.B. dhe të paditurve V. dhe B.B. për shitblerjen e pasurisë së 

patundshme objekt i këtij kontesti, ishte realizuar në tërësi nga palët kontraktuese ashtu që 

shitësit (tani të paditurit), patundshmërinë përkatëse ia kishin dorëzuar në posedim blerësit 

(tani paditësit), ndërsa ky kishte përmbushur detyrimin e tij për pagesën e çmimit 

kontraktues në emër të shitblerjes për pronën përkatëse.  

 

Pra kontrata për shitblerjen ishte realizuar në tërësi nga palët kontraktuese, ajo ishte 

në formë të shkruar, por nuk ishte vërtetuar në gjykatën kompetente dhe pronësia nuk ishte 

e regjistruar as në zyrën kadastrale, në emër të blerësit.  

 

Kolegji, vlerëson së në këtë rast kontrata përkatëse e realizuar nga palët 

kontraktuese në tërësi, është e vlefshme dhe si e tillë prodhon efekt juridik.  
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Në favor të këtij pretendimi shkon edhe fakti se të paditurit nuk e kanë 

kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit lidhur me patundshmërinë objekt i kësaj kontrate, 

dhe nuk kanë paraqitur ankesë ndaj aktgjykimit ankimor. 

 

Lidhur me çështjet e kësaj natyre është formuar edhe praktika gjyqësore sipas të 

cilës: “Kontrata për të cilën kërkohet forma shkresore, konsiderohet e vlefshme, edhe nëse 

nuk është lidhur në këtë formë, nëse palët kontraktuese në tërësi ose në pjesën me të 

madhe i kanë përmbushur detyrimet të cilat rrjedhin nga ajo kontratë”. 

 

Nga rregulla e mirënjohur e së drejtës civile se askush nuk mund të bart të drejta 

më shumë se sa që ka vet rezulton se të paditurit V.B. dhe B.B. nuk mund të bartin të 

drejtën e pronësisë në ngastrën objekt i këtij kontesti, me veprim të mëvonshëm juridik në 

personin e tretë tani të paditurin R.B. sipas kontratës mbi ndarjen e bashkësisë, anulimi i së 

cilës është kërkuar me kërkesëpadi.  

 

Pra në këtë rast kontrata e lidhur në mes të tani ndërgjyqësve V.B., B.B. dhe R.B. 

lidhur me ngastrën kadastrale objekt i këtij kontesti është pa efekt juridik sepse këtë 

patundshmëri të paditurit V.B. dhe B.B. ja kishin shitur paraprakisht paditësit sipas 

kontratës së datës 17.09.2009, e cila si e tillë ishte realizuar në tërësi nga palët 

kontraktuese. 

 

Kolegji vlerëson se paditësi në këtë rast ka bazë me të fortë juridike edhe në 

kuptim të nenit 41 të LMTHJP-së sipas të cilit “Kur dy persona konsiderojnë se janë 

pronar të supozuar të të njëjtit send, bazë më të fortë juridikë ka ai person që e ka fituar 

sendin me ngarkim me barrë në krahasim me personin që sendin e ka fituar pa ngarkim me 

barrë. Në qoftëse bazat juridike të këtyre personave janë të një force, përparësi ka personi  

të i cili gjendet sendi”. 

 

Në kuptim të kësaj dispozite ligjore, rezulton se paditësi ka bazë me të fortë 

juridike në krahasim me të paditurit sepse patundshmërinë objekt i këtij kontesti e ka fituar 

me kompensim në bazë të kontratës mbi shitblerjen, kurse të paditurit lidhur me pronën 

objekt i këtij kontesti nuk kanë paguar kurrfarë shpërblimi përkatësisht kompensimi. 

 

Gjithashtu në momentin e lidhjes së kontratës anulimi i së cilës kërkohet me 

kërkesëpadi, paditësi e kishte në posedim patundshmërinë objekt i këtij kontesti. 

 

Kontrata anulimi i se cilës kërkohet në mes të tani të paditurve ishte lidhur pas 

paraqitjes së padisë në gjykatë nga ana e paditësit i cili padinë kundër të paditurve në 

gjykatën e shkallës së parë e kishte paraqitur me datën 02.09.2010 kurse kontrata V.nr.... 

ishte vërtetuar në të njëjtën gjykatë (Gjykatën Komunale në Suharekë), me datën 

15.09.2010, kontrata në shkresat e lëndës.  
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Andaj, kolegji vlerëson se pretendimet ankimore të përfaqësuesit të të paditurit 

R.B., av. N.P., ishin të pathemelta sepse ai deri në përfundimin e shqyrtimit të çështjes në 

gjykatën  e shkallës së parë, e as në procedurë sipas ankesës nuk provoj se ka bazë më të 

fortë juridike për fitimin e të drejtës së pronësisë në pronën objekt i këtij kontesti, edhe për 

kundër faktit se e kishte barrën e provës.  

 

Gjykata e ndryshoi aktgjykimin ankimor sa i përketë paragrafit 2 të dispozitivit të 

tij, duke anuluar kontratën objekti i këtij kontesti, në mes tani ndërgjyqësve vetëm sa i 

përketë ngastrës kadastrale P.nr.... në sipërfaqe prej 2260 m2, vendi i quajtur “Osoja”, ZK 

Suharekë, sepse kërkesëpadia e paditësit kishte të bënte vetëm me këtë ngastër kadastrale e 

jo me të gjithë kontratën. 

 

Ndërsa sa i përketë vendimit mbi shpenzimet procedurale, kolegji vlerëson së në 

këtë pjesë aktgjykimi ankimor, ishte i përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182 pikë l i LPK-së.  

 

Shkelja e tillë konsiston në faktin se gjykata e shkallës së parë për këtë pjesë të 

vendimmarrjes në aktgjykimin ankimor nuk ka dhënë fare arsye. Pra në këtë pjesë 

aktgjykimi ankimor është me të meta dhe ligjshmëria e tij nuk mund të ekzaminohet. 

 

Gjykata e shkallës së parë në rigjykim ka për detyrë që të llogarisë shpenzimet 

procedurale të domosdoshme për përcjelljen e çështjes në gjykatë, suksesin që e kanë 

arritur palët në këtë procedurë dhe të jap vendim të drejtë duke u bazuar në dispozitat 

ligjore të nenit 452 lidhur me nenin 463 të LPK-së, tarifën e Odës së Avokateve të 

Kosovës duke përfshirë edhe udhëzimin administrativ të KGJK-së që ka të bëj me 

unifikimin e taksave gjyqësore.  

 

Me sa u tha me lartë, Kolegji, vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga nenet:197 

c, 200 e 201 të LPK-së, për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

CA. nr.4524/16, dt.09.07.2020     

                  

Shënim për këshillimin dhe votimin (neni 140.1 i LPK): Aktgjykimi është marr 

unanimisht e që vërtetohet me nënshkrimin e anëtarëve dhe kryesuesit të kolegjit.  

 

Milena Ðerić 

______________                                                           Kryesuesi i Kolegjit-gjyqtari 

 

Faton Ademi                                                                             Gani Avdiu 

______________                                   

                             

                                                                                                                                       

 


