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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine Kaçiku, 

kryetare, Isa Kelmendi dhe Shukri Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit A. Xh. 

nga Vushtrria, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson  N. B., av. nga Vushtrria, kundër të paditurit 

I. A., nga Komuna e Mitrovicës, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson J. M., av. nga Fushë 

Kosova, në çështjen juridike për anulimin e kontratës së shitblerjes së patundshmërisë, përkitazi 

me revizionin e të paditurit, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac.nr.3037/17 datë 28.5.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 15.10.2019, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET si i pabazuar revizioni i të paditurit I.  A., paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3037/17 datë 28.5.2019. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3037/17 datë 28.5.2019, është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurit dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Mitrovicë – Dega në Vushtrri, C.nr.72/16 datë 16.5.2017, me të cilën me pjesën I të 

dispozitivit është miratuar si e bazuar kërkesëpadia e paditësit. Me pjesën II të dispozitivit është 

anuluar kontrata Vr.nr.... datë 1.6.2005, për shitblerje të patundshmërisë që evidentohet në fletën 

poseduese ... z.k. Vushtrri, ngastra kadastrale ..., me kulturë shtëpi-ndërtesë, me sipërfaqe prej 

0,00,53 ha dhe oborr me sipërfaqe prej 0, 00,68 ha, kontratë kjo e lidhur në mes të paditësit dhe 

të paditurit dhe e njëjta nuk prodhon efekte juridike. Me pjesën III të dispozitivit, është detyruar 

Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër që ta evidentojë paditësin si pronar të pronës si nën pikën II 

të dispozitivit. Me pjesën IV të dispozitivit , është detyruar i padituri që paditësit t’ia paguaj 

shpenzimet procedurale në shumë prej 1.360 € ( neni 452 i Ligjit të Procedurës Kontestimore), të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

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

revizion për shkak të shkeljeve esenciale nga neni 182 par. 1 dhe 2 të LPK-së, zbatimit të gabuar 

të së drejtës materiale dhe  konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me propozim 

që aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët të ndryshohen ashtu që të paditurit t’i njihet e 

drejta e pronësisë në paluajtshmerinë kontestuese, ose aktgjykimin kontestues ta prishë dhe 

çështjen t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë për rigjykim. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur, sipas nenit 215 të 

LPK, ka gjetur se: 
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 Revizioni është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës del se paditësi, të cilin me autorizim e ka përfaqësuar Bajram 

Gërbeshi, me të paditurin kanë lidhë kontratën Vr.nr. ... datë 1.6.2005, për shitblerjen e 

patundshmërisë së evidentuar në fletën poseduese nr. ..., z.k. Vushtrri, ngastra kadastrale ..., me 

kulturë shtëpi – ndërtesë, me sipërfaqe prej 0.00,53 ha dhe oborr me sipërfaqe prej 0.0068 ha. 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë P.nr. 517/05 datë 11.10.2007, i autorizuari i 

paditësit dhe i padituri janë shpallur fajtor dhe janë gjykuar, përveç tjerash, edhe  për shkak të 

veprës penale Detyrimi nga neni 267 të KPPK-ës, më afër përshkruar si në dispozitivin e 

aktgjykimit penal, ndërsa në cilësinë e palës së dëmtuar ka qenë këtu paditësi A. Xh. 

Paditësi me padi ka kërkuar që të anulohet kontrata mbi shitblerjen, e cekur më lartë, 

sepse e njëjta është lidhur në kundërshtim me  vullnetin e paditësit, i cili fakt është vërtetuar me 

aktgjykimin penal.   

Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin C.nr. 43/2011 datë 23.10.2013, ka hedhë 

padinë e paditësit për shkak të litispedencës, ndërsa Gjykata e Qarkut me aktvendimin  Ac.nr. 

10/2009 datë 15.2.2011 ka refuzuar ankesën e paditësit si të pabazuar dhe aktvendimin e 

ankimuar e ka vërtetuar. Gjykata Supreme e Kosovës ka pranuar si të bazuar revizionin e 

paditësit dhe ka prishë dy aktvendimet e gjykatave të instancës më të ulët, të cekura më lartë, 

ndërsa çështjen ia ka kthyer gjykatës së shkallës së parë për rigjykim. 

Në rigjykim gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se kërkesëpadia e paditësit është e 

bazuar, nga fakti se në rastin konkret kemi të bëjmë me kontratë të lidhur në mungesë të vullnetit 

të njërës palë, dhe janë plotësuar kushtet për anulimin e kontratës objekt shqyrtimi.  

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore në tërësi ka pranuar konstatimin 

faktik dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, me vlerësim se aktgjykimi i gjykatës 

së shkallës së parë, nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore  dhe 

duke zbatuar nenet  60 dhe 111 të LMD –ës, ka vendosur si në dispozitivin e atij aktgjykimi. 

 Duke u nisur nga gjendje tillë e çështjes Gjykata Supreme e Kosovës, ka gjetur se 

gjykatat e instancës më të ulët, duke vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, drejt 

e kanë zbatuar të drejtën materiale kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

Aktgjykimi i goditur dhe ai i gjykatës së shkallës së  parë përmbajnë arsye të mjaftuara për faktet 

relevante, të vlefshme për gjykimin e drejt të kësaj çështjeje juridike të cilat në tërësi i pranon 

edhe kjo Gjykatë. 

 Me revizion vetëm se janë përsëritur pretendimet nga ankesa, për të cilat pretendime 

gjykata e shkallës së dytë ka dhënë arsye të mjaftueshme, andaj pretendimi se gjykata e shkallës 

së dytë nuk e ka shqyrtuar fare ankesën është i pabazuar, kurse në revizion nuk është cekur asnjë 

pretendim konkret se për cilat pretendime të ankesës gjykata e shkallës së dytë nuk ka dhënë 

arsye.  

Gjykata e shkallës së dytë në aktgjykimin e saj ka dhen arsye të mjaftueshme lidhur me 

pretendimin për paraqitjen e padisë në afatin e paraparë sipas dispozitave ligjore, të cilat arsye i 

mbështet si të drejta e të bazuara në ligj edhe kjo Gjykatë e revizionit, andaj pretendimi i 

revizionit se aktgjykimi i kundërshtuar dhe ai i gjykatës së shkallës së parë janë marrë me shkelje 
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thelbësore nga neni 182 par. 2 pika (e) të LPK –ës, është i pabazuar, sepse më të drejt gjykatat e 

instancës më të ulët kanë konstatuar se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është bërë i 

formës së prerë me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës Ap. nr. 259/2008 datë 

13.10.2010, ndërsa sa i përket kërkesës pasurore – juridike për anulimin e kontratës Vr.nr. ... datë 

1.6.2005, është vendosur që palët të udhëzohen në kontest civil dhe paditësi padinë e ka paraqitur 

më 23.2.2011, në afatin e paraparë   sipas dispozitës së nenit 117 të LMD-ës.  

Pretendimi i revizionit se aktgjykimet e  gjykatave të instancës më të ulët janë marrë me 

shkelje thelbësore të dispozitës së nenit 182.2 pika (n) të Ligjit të Procedurës Kontestimore, sipas 

vlerësimit të kësaj Gjykate është i pabazuar, ngase  dispozitivi i aktgjykimit të kundërshtuar 

është i qartë, nuk është në kundërshtim me arsyetimin dhe përmban arsye të mjaftueshme për 

gjykim të drejtë e të ligjshëm. Gjykata Supreme e Kosovës, aktgjykimin e kundërshtuar e 

shqyrton konform dispozitës ligjore nga neni 215 të LPK, ndërsa nuk gjeti shkelje të procedurës 

kontestimore për të cilat kjo Gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare. Në revizion nuk është cekur 

asnjë pretendim konkret se ku qëndron kundërthënia në mes dispozitivit dhe arsyetimit  dhe 

provave që gjenden në shkresat e lëndës, andaj një pretendim i tillë u vlerësua si i pabazuar, 

ngase për Gjykatën Supreme nuk është e mjaftueshme vetëm citimi i dispozitës ligjore, por 

pretendimi i revizionit duhet me qenë konkret dhe i qartë. 

 

Gjykata e shkallës së dytë  në mënyrë të drejt ka zbatuar  dispozitat e nenit 60 dhe nenit 

111 të LMD –ës, sepse nga aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë P.nr. 517/05 datë 

11.10.2007, i autorizuari i paditësit dhe i padituri janë shpallur fajtor dhe janë gjykuar për shkak 

të veprës penale Detyrimi nga neni 267 të KPPK-ës, nga i cili fakt del se gjatë lidhjes së 

kontratës për shitblerje, ka pasur të meta në pikëpamje të vullnetit të paditësit për lidhjen e saj, e 

cila kontratë sipas dispozitës së nenit 111 të LMD -ës është e rrëzueshme. 

 

Pretendimin  e të paditurit,  se gjykatat e instancës më të ulët  është dashur të vendosin 

konform nenit 104 të LMD –ës, sa i përket kthimit të asaj që është përfituar në bazë të kontratës, 

Gjykata Supreme e Kosovës e vlerësoi si të pabazuar, pasi që gjykata  vendosë në përputhje me 

kërkesat e palëve, ndërsa pala e paditur nuk ka paraqitur kërkesë për kthimin eventual të fitimit 

në bazë të kontratës së anuluar.  

 

Në bazë të nenit 214 par. 2 të LPK –ës revizioni nuk mund të paraqitet për shkak të 

konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike, andaj Gjykata Supreme e Kosovës, nuk 

shqyrtoi pretendimet e revizionit në këtë drejtim. 

 

Nga sa u tha më lart, e në pajtim me nenin 222 të LPK -ës, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Rev.nr.310/2019   datë  15.10.2019 

 

          Kryetare e kolegjit, 

                       Emine Kaçiku 
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