
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 
 

 

1 (11)  

 2
0

1
9

:1
0

2
0

0
5

 

Numri i lëndës: 2019:102004 

Datë: 08.04.2022 

Numri i dokumentit:     02961999 

 

                                                                                                                      C.nr.509/2018 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, me gjyqtarin Bekim Salihu, me procesmbajtësen Anita Zefi, në çështjen kontestimore të 

paditësve 1.Ç.J.nga …., rruga “….” nr….; ...Ç. D. nga …., rruga “….” nr..; 3.A.L.( e lindur 

…..) nga …, rruga “. ..” nr… …; 4.Ç.V.nga …, rruga “…” nr…, të cilët sipas autorizimit i 

përfaqëson  Srgjan Mitroviq, avokat nga Mitrovica, 40.000, rruga “Tanaska Rajiqa” p.nr., 

kundër të paditurit Ç.M.nga …, rruga “….” nr…, të cilin e përfaqëson Avni Hysiqi, avokat nga 

Ferizaj, me objekt kontesti vërtetimi i nulitetit të kontraatës, pas shqyrtimit gjyqësor dhe 

publik, më datë 10.02.2022, mori ndërsa me 08.04.2022, përpiloi këtë: 

 
 

     A K T G J Y K I M 

 
 

       REFUZOHET në tërësi si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësve Ç.J.nga …, Ç.D. nga ..., 

A.L.( e lindur Ç.) nga …., Ç.V.nga …., me të cilën kanë kërkuar që të VËRTETOHET  se 

është nule kontrata e shitblerjes Vr.nr.371/61, e datës 13.05.1961, e vërtetuar pranë Gjykatës së 

Rrethit në Ferizaj, lidhur me parcelat kadastrale me nr. ...,...,...,Zona Kadastrale … , Komuna e 

Shtimes dhe ti regjistroj në emër të pronarit të mëparshëm Ç. (Gj.) J., dhe DETYROHET i 

padituri që paditësve, t’ia paguajnë shpenzimet e procedurës në lartësi 3298.82 euro, në afat 

prej 15 dite nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 

detyrueshëm. 
 

                                                  A r s y e t i m i 

 
 

 Paditësit, permes të autorizuarit të tyre Srgjan Mitroviq, avokat nga Mitrovica, në këtë 

gjykatë kanë  ushtruar padi më datë 28.05.2018, kundër të paditurit Ç.M.nga …, të cilin me 

autorizim e përfaqëson Avni Hysiqi avokat nga Ferizaj, me objekt kontesti vërtetimi i nulitetit 

të kontratës. Paditësit në padi dhe seancat e mbajtura kanë  theksuar se   janë pasardhës- nipa të 

direct sipas vijës së babait, të ndjerit Ç. (Gj.) J.nga … I cili kishte vdekur me date 25.10.1960 

në …, dhe poashtu edhe djali I të ndjerit Ç.(J.) D., ka vdekur me datë 22.07.1984, poashtu në 

…, ku I ndjeri Ç.J.ishte pronar i paluajshtshmërisë- tokës bujqësore në teritorin e Shtimes e 
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regjistruar në Zonën Kadastrale në ... në vendin e quajtur “…” në fletën poseduese nr.65, të 

cilën pronë sipas kontratës Vr.nr…., e datës 13.05.1961 e lidhur mes shitësit Ç.J.dhe Ç. D. nga 

fshati…, si blerës, ku me autorizim të pavlefshëm e kishte I. Ç., si i autorizuar i shitësit kishte 

nënshkruar kontratën mbi shitblerjen pas vdekjes së Ç. J., ku i autrizuari I. Ç. (vëllau i shitësit), 

dhe Ç.M.blrësi, ishin me keqbesim nga se të dy e kanë ditur mire se Ç.J.kishtwe vdekur në 

vitin 1960, para lidhjes së kontratës dhe se parat kinse të marrura nga I. Ç. asnjëhere nuk i janë 

dhënë familjes së të ndjerit Ç. J., ku këto prona më pastaj kanë marrë numra të rinjë dhe nga Ç. 

D., kanë kaluar në emër të Ç. (D.) M., andaj i kanë propozuar gjykatës që pas administrimit të 

provave dhe përfundimit të procedurës ta aprovoj kërkespadinë e paditësve dhe të vërtetohet 

nuliteti i kontratës së lidhur mes Ç. J. , me të autorizuarin I. Ç. si shitës dhe blerësit Ç. D.. Ne 

kemi vërejtje në aktvendimin për refuzim të gjykatës që ti administroj provat; dhe atë fletën 

poseduese me nr. 36,  për K Shtime, pastaj për regjistrin e ndërrimeve për ZK. ..., rrethi i 

Prishtinës, si dhe në aktvendimin e Këshillit Popullor të Komunës së Shtimes nga viti 1958, kjo 

nga shkaku se, pasi sipas nesh nuk  bëhet fjalë mbi  evidencat  e organeve paralele ne Krushevc 

sepse janë lëshuar nga institucionet zyrtare ne Serbi ,  po ashtu vlerësoj se edhe aktvendimi  K. 

Shtime nga viti 1958  nuk mund të jetë i  refuzuar.  
 

          Në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësve, ka shtuar se mbetet në tërsi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë si dhe thënieve nga seancat e kaluara, duke shtuar se në këtë kontest 

kanë kërkuar me padi që të vërtetohet se është nule kontrata lëndore mbi shitblerjen, që të 

aplikohet instituti i kthimit në gjendjen e mëparshme dhe që paditësve tu kompenzohen 

shpenzimet e procedurës kontestimore. 

          Bazën juridike të padisë dhe kërkesë padisë, paditësit e bazojnë në dispozitat e Ligjit nr. 

04/L-077 mbi marrëdhënjet detyrimore të Republikës së Kosovës në tekstin në vazhdim 

(LMD), dhe në rregullat juridike të së drejtës pronësore që ishin në fuqi në kohën e Republikës 

Popullore Federative të Jugosllavisë. Dispozitat relevante të LMD në këtë çështje kontestimore 

janë: -neni 89/1, i cili përcakton se: kontrata e cila është në kundërshtim me rregullimin publik, 

me rregullat imperativë apo moralin e shoqërisë është nule; -neni 82/3, i cili thotë se: 

Autorizimi pushon me vdekjen e personit i cili e ka dhënë, -neni 90 në pjesën e pasojave të 

nulitetit thekson se: Në rast të nulitetit të kontratës secila palë kontraktuese është e obliguar tia 

kthejë tjetrës krejt atë që e ka pranuar në bazë të kontratës së tillë, 

-dhe në fund sipas nenit 95. Për nulitetin gjykata ka kujdes sipas detyrës zyrtare dhe në të mund 

të thirret çdo person i interesuar. 

      -Paditësit pakontestueshëm i kanë provuar faktet të cilat kërkohen me dispozitat e lartë 

përmendura të LMD për tu shpallur kontrata nule. 

-Së pari paditësit e kanë provuar cilësinë e trashëgimtarëve ligjor të të ndjerit J., e pastaj edhe 

vdekjen e J.dhe atë me certifikatat nga librat amë të lindurve rrespektivisht certifikatave të 

vdekurve. Në atë mënyrë ata janë pa dyshim persona të interesuar, e kanë legjitimitetin aktiv, 

dhe me vet këtë është përmbushur kushti themelor nga neni 95 i LMD. 

      -Provat për thëniet se kontrata është nule: Si provë me padi është bashkangjitur kontrata 

mbi shitblerjen e cila dëshmon se nën 1). e kanë lidhur Ç. I. dhe Ç.D..  2). Ç. I., nuk e ka pasur 

autorizimin e vlefshëm, shitësin e tokës duke marrë parasysh se Ç. J., të cilin e ka përfaqësuar 

ai, ka vdekur para lidhjes së kontratës. 3). Të dy kontraktuesit ishin me keqbesim sepse shumë 
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mirë e kanë ditur se J. ka vdekur, qysh gjatë vitit 1960, e prapë se prapë kanë lidhur kontratë. 

Në të vërtetë I., ishte vëlla i lindur kurse D., djalë i axhës, të të ndjerit J. 

       Në padi dhe në thëniet në seanca janë vërtetuar rrethanat nën të cilat ka ardhur deri te 

lidhja e kontratës, ku paditësi i parë në cilësi të dëshmitarit ka shpjeguar në mënyrë detale, të 

besueshme dhe bindëse mënyrën prapaskenat dhe kontekstin e kësaj ngjarje. 

       Parashtresa e bashkangjitur e paditësit të parë është pranuar në Gjykatën Themelore në 

Ferizaj me dt. 06.12.2021, në mënyrë të pa dyshimtë dëshmon mbi atë, mbi një kontratë e cila 

ua ka ndryshuar jetën. Në vend që ata ta trashëgojnë, me realizimin e kësaj kontrate pasurinë e 

tyre e ka marrë dikush tjetër. 

       Me padi po ashtu është kërkuar që çështja të kthehet në gjendje të mëparshme, dhe atë me 

regjistrimin në kadastër të pronarit të parë, në ngastrat e përmendura në padi, e ja nga cili 

shkak.   

      Së pari sipas qëndrimit të paditësit me leximin e kujdesshëm të nenit 90 LMD, shihet se 

është si mundësi e parë kthimi i përmendur të marrurave. 

       Me regjistrimin në kadastër të pronarit të mëparshëm, ai kusht do të realizohej. Pa drejtësia 

do të rregullohej dhe paditësit sikurse të gjithë në Kosovë, do ta udhëhiqnin shqyrtimin e 

trashëgimisë dhe do të merrnin atë që u takon sipas ligjeve të Republikës së Kosovës. 

      Në paragrafin dy të këti neni 90 LMD, i është lënë gjykatës që ta vlerësoj mirëbesimin e 

palëve, dhe që në bazë të ati vlerësimi të vendosë ta refuzojë kërkesën e palës me keqbesim për 

kthimin e asaj që ia ka dhënë tjetrës. 

     Pala e paditura të është me keqbesim, e ja përse: Në kontratë qëndron shuma e caktuar e 

parave e cila kinse është paguar. Por shtrohet pyetja kujt? Si Ç. (Gj.) J. “në momentin e lidhjes 

së kontratës ishte i vdekur ajo shumë kursesi nuk ka mundur ti paguhej ati, por nëse po ajo i 

është paguar Ç. I.. Pra, përfundimi kryesor është se pala e paditur ishte me keq besim. Të dy 

edhe Ç. I. edhe Ç. D. e kanë ditur për vdekjen e vëllaut të tyre “por kjo nuk i ka penguar që ta 

përpilojnë dhe realizojnë këtë kontratë edhe pse në kundërshtim me të gjitha parimet themelore 

morale, me rregullat imperative dhe me rendin publik ia kanë rrezikuar interesat vitale të palës 

tjetër.  

       Nuk ka interes më të madhë dhe të drejtë pasurore më të madhe se e drejta e pronësisë. Me 

shkeljet e këtilla shumë të rënda të të drejtave të tjetrit dhe ardhja deri te pronësia në një 

mënyrë perfide, padyshim se janë përmbushur kushtet, që gjykata ta vlerësoj, se pala e paditur 

është me keqbesim në atë masë se nuk ka të drejtë në kthimin e asaj që e ka dhënë. 

       Nga ana tjetër pala paditëse është krejtësisht me mirëbesim. Krejt është bërë pas shpinës së 

saj. I ndjeri J., në kohën e lidhjes së kontratës, nuk ishte gjallë. Pra nuk mundet të jetë me 

mirëbesim. Me atë rast pasardhësit e tij, nuk kanë pranuar kurrfarë parash. 

      Pala e paditur e ka bashkangjitur deklaratën e M. M.. Ai e ka dhënë deklaratën në muajin 

maj të vitit 2021. Por i padituri ia ka paraqitur gjykatës vetëm në fund të vitit të kaluar. Kjo 

deklaratë është provë e pa pranueshme sepse i është dorëzuar gjykatës pas vdekjes së tij. Ai 

nuk ka mundur që të dëgjohet verbalisht dhe për këtë ka qenë e ndaluar që deklarata e tij të 

administrohet si provë. 

     Pala paditëse konsideron se me padi, dhënjen e fjalëve në seancë, me provat e 

bashkangjitura me padi dhe në seanca ka provuar se kërkesë padia është e bazuar. 
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            Për këtë, vendimi i drejtë i gjykatës do të ishte vetëm ai me të cilin aprovohet kërkesë 

padia në tërësi, në mënyrën se si është drejtuar në kërkesë padi, i ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës në emër të gjithë paditësve dhe atë shumën prej 3298.32€. 

 

I autorizuari i të paditurit avokati Avni Hysiqi nga Ferizaj, mbesë në tërsi pranë 

theksimeve nga seancat e kaluara në të cilat paditësi me asnjë provë nuk ka vërtetuar se ka 

qenë në posedim dhe pronësi të këtyre njësive kontestues. Me këtë njëherit kërkoj nga gjykata 

që lidhur me masën e sigurisë se vendosur nga gjykata C.nr.509/18  me nuliteti e kontratës se 

parashtruar nga paditësi kundër Q. M., ta anuloj të njëjtën masë, gjykatën e njoftoj edhe sikur i  

padituri ta kishte pas me keqbesim paluajtshmëritë kontestuese të cilat pasardhësi i tij, i  ka 

mbajt mbi 24 vite kur ka ndërruar jetë dhe tani  i  padituri kështu që në bazë të ligjeve pozitive 

dhe atë ligjit mbi pronësinë dhe të drejtat tjera sendore 03/L-154 dhe atë neni 40, i  padituri ka 

fituar të drejtën e pronësisë edhe pa ekzistimin e kontratës kontestuese.  Edhe me ligjin mbi  

marrëdhëniet themelore juridike pronësore të aprovuar nga Kuvendi i Republikës Socialiste 

Federative të Jugosllavisë, i padituri ka fituar të drejtën e pronësisë në bazë të nenit 28 në 

mbajtje me mirëbesim të paluajtshmërisë mbi 20 vite, kështu që të gjitha rrethanat tregojnë që 

paluajtshmëritë pasardhësi  paditësit, e tani  edhe i padituri  ka mbajt me mirëbesim dhe 

asnjëherë asnjë trashëgimtar i  rendit të parë nuk e ka kontestuar dhe nuk ka hap  procedurë për 

këtë çështje kontestimore, kështu që nuk kisha me u lëshu me shumë sepse edhe në fjalën 

përfundimtare i kam theksu theksimet e paditësit që tregojnë se i njëjti as që e dinë se ku 

ndodhet paluajtshmëritë dhe as i ka pas ndonjëherë në posedim dhe kërkojnë nga gjykata që ta 

refuzoj padinë si të pa bazuar se sikurse edhe me keqbesim i kish mbajt i  padituri, atëherë i  

njëjti  ka fituar të drejtën në bazë të posedimit mbi 60 vite. Deri sa në fjalën përfundimtare ka 

shtuar se mbesim në tërësi pranë theksimeve nga seancat e kaluara në të cilat paditësi me asnjë 

provë nuk ka vërtetuar se ka qenë në posedim dhe pronësi të këtyre njësive kontestues. Më këtë 

njëherit kërkoj nga gjykata që lidhur me masën e sigurisë se vendosur nga gjykata C.nr.509/18,  

me nulitetin e kontratës se parashtruar nga paditësi kundër të paditurit Ç. M., ta anuloj të 

njëjtën masë, gjithashtu gjykatën e njoftoj se edhe sikur i  padituri ta kishte pas me keqbesim 

paluajtshmëritë kontestuese, të cilat paraardhësi i tij i  ka mbajt mbi 24 vite kur ka ndërruar jetë 

dhe tani i padituri kështu që në bazë të ligjeve pozitive dhe atë Ligjit mbi  Pronësinë  dhe të 

Drejtat tjera Sendore 03/L-154 dhe atë neni 40, i  padituri ka ftuar të drejtën e pronësisë edhe 

pa ekzistimin e kontratës kontestuese. Edhe me ligjin mbi marrëdhëniet themelore juridike 

pronësore të aprovuar nga Kuvendi i Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, i padituri 

ka fituar të drejtën e pronësisë në bazë të nenit 28 në mbajtje me mirëbesim të paluajtshmërisë 

mbi 20 vite, kështu që të gjitha rrethanat tregojnë që paluajtshmëritë parardhësi i paditurit, e 

tani edhe i  padituri i ka mbajt me mirëbesim dhe asnjëherë asnjë nga trashëgimtarët e rendit të 

parë nuk e ka kontestuar dhe nuk ka hap  procedurë për këtë çështje kontestimore. Andaj nga 

shqyrtimi gjyqësor i çështjes është vërtetuar fakti se masa e sigurisë në fuqi është e 

panevojshme, nga se paditësi nuk e ka bërë të besueshme, pasi që njësit kadastrale nr...; ... ZK 

..., Komuna Shtime, kanë kaluar në pronësi të paditurit Ç. M., i cili të njëjtat i ka në posedim 

dhe pronësi nga paraardhësi i tij D. Ç. mbi 60 vite, të cilat paluajtshmëri  prindi i të paditurit i 

kishte blerë me kontratë mbi shitblerjen nga paraardhësi i paditësit Ç. J., i cili para vërtetimit të 

kontratës kishte paguar çmimin e kontraktuar në tersi, me që kishte pasur marrëveshje gojore 

me Ç. J., dhe në momentin e arritjes së marrëveshjes gojore Ç.J.e kishte autorizuar vëllaun I. 
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Ç., që pas përmbushjes së çmimit të kontaktuar t’ia nënshkruaj dhe vërtetoj kontratën e 

shitblerjes, të cilin fakt e vërteton edhe deklarata e dhënë nga M. M., e cila deklaratë është e 

vërtetuar pranë zyrës noteriale në .... 

 Pas vdekjes së prindit të paditurit D. Ç., me aktvendimin e trashëgimisë T.nr...., të 

Gjykatës Komunale në Ferizaj, pasuria e trashëgimlënësit Ç. D., ka kaluar në emër të motrës O. 

Ç., e cila me kontratën e dhuratës Vr.nr...., të datës 22.06.2012, sipas fletës poseduese nr... ZK 

..., i ka dhuruar tërë pasurinë e trashëguar vëllaut të saj Ç. M.(të paditurit). 

Sa i përketë kërkesës së paditësit për anulimin e kontratës së shitblerjes, konsideroj se e 

njëjta është e pabazuar, me vetë faktin se Ç. J.(paraardhësi i paditësit) sa kishte qenë në jetë e 

kishte shitur pasurinë për së gjalli dhe ka pranuar çmimin e kontraktuar në tërësi dhe sa ka qenë 

gjallë e ka autorizuar vetë vëllaun e tij I. Ç., në bazë të autorizimit Ov.br...., i datës 2401.1958, 

ku me këtë fakt kuptohet se marrëdhënja kontraktuese ka filluar që në vitin 1958, pra sa ka 

qenë gjallë vetë Ç. J., e të cilin veprim i autorizuari I. Ç., e ka kryer pas përmbushjes së çmimit 

të kontraktuar. 

Ç. J., ka lënë trashëgimtar të rendit të parë dhe atë, edhe prindin e paditësit D.Ç., i cili 

pas vdekjes së të ndjerit Ç.J., ka jetuar mbi 24 vite, gjithë ashtu edhe bashkëshortje, po edhe 

trashëgimtarët e tjerë të rendit të parë ligjor të ndjerit kanë jetuar  dhe asnjëri nga ta nuk ka 

kërkuar kërkuar anulimin e kontratës apo kontestimin e saj, e të cilët kanë pasur njohuri se 

prindi-bashkëshorti i tyre Ç.J., kishte tjetërsuar këtë pronë, ku paditësi me asnjë provë nuk ka 

dëshmuar se nga vdekja e gjyshit të tij gjegjësisht nga viti 1961, as prindi i tij e as vetë paditësi 

nuk kanë qenë në posedim dhe shfrytëzim të atyre pronave. 

 Me vetë faktin se nga lidhja e kontratës në vitin 1961, e deri në vdekjen e prindit të 

paditësit, prindi i të padituri, D. Ç., e ka pas në posedim të qet dhe të papenguar nga askush, 

pra 24 vite gjer sa ka vdek prindi i të paditurit në vitin 1985, kurse nga kjo periudhë e deri në 

ditët e sotme këto paluajstshmëri i ka në pronësi dhe posedim i padituri Ç. M., për çka edhe me 

ligjin mbi Marrëdhënjet Juridiko-Pronësore, neni 28 të këtij ligji, i padituri e ka fituar të drejtën 

e pronësisë edhe me parashkrim fitues,   andaj kërkoj nga gjykata që ta refuzoj padinë si të pa 

bazuar se sikurse edhe me keqbesim ta kishte mbajtur i  padituri, atëherë i  njëjti ka fituar të 

drejtën në bazë të posedimit mbi 60 vite, si dhe me këtë rast ta shfuqizoj edhe masën e sigurisë 

të vendosur në paluajtshmërit kontestues. Nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

  

          Gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike me propozimin e palëve, ka marrë provat 

përmes dëgjimit të ndërgjyqësve në cilësi të palëve. 

 

        Dëshmitari Ç.J.në deklarimin e tij shton se: unë jam i lindur në vitin 1964 në ..., nga i ati 

D. dhe nëna S.., ku gjyshi Ç.J.ka lënë trashëgimtar të rendit të parë pesë fëmijë tre djem dhe dy 

vajza dhe gruan e tij, dhe mendoj se gjyshi im ka ardhur në Kosovë për të jetuar diku në vitin 

1920,  kur është bërë kolonizimi dhe ka jetuar deri në vitin 1941, ku prona e njëjtë ju ka ndarë 

me reformë agreare, e cila nuk ka qenë me parë e askujt, ku pastaj e kanë punuar dhe kanë 

ndërtuar shtëpi, ku ai ka qenë atë kohë personi më i pasur në rrethinë dhe ka qenë kryetar i  

rrethit të ... dhe arsyeja e largimit ka qenë nga presioni i  fshatarëve shqiptar që i  kanë rrethuar 

dhe kanë kërkuar nga ta që të shpërngulen nga vendbanimi, ku  kanë qenë 2 grupe  njëri grup 

ka qenë që ata të mos largohen, ndërsa tjerët që të largohet dhe ti marrin gjerat me vete dhe 

pastaj  janë shpërngul  dhe kane shkuar në Prishtinë dhe me tren ne Mal te Zi. Ku pasi është 
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larguar nga Kosova, ishte ndërruar pushteti në vitin 1945 kishte ardhur pushteti komunist, ku 

gjyshi nuk ishte kthyer më në Kosovë, por në vitet ’50-ta i ishte marr toka dhe atë kohë janë 

larguar edhe familje tjera dhe në pyetjen se a ka qenë toka deri në vitet e 50-ta në emër të 

gjyshit tuaj, është në fletën e paluajtshmërive që gjendet në shkresa të lëndës që ajo tokë i është 

marr me vendim të Këshillit Popullor Lokal dhe tokën ja ka dhënë kooperativës, ku mendoj se 

kanë mbetur vetëm tre ari tokë e kjo gjendje ka qenë deri në vitin ’58 deri në vitin ’60, ku i janë 

kthyer sa më kujtohet 3 hektar tokë dhe vendim nuk kam por në fletën e palujtshmërive kanë 

qenë të regjistruara ashtu. Dhe në pyetjen se me që në vitin 1961 është nënshkruar kontrata, a 

je i bindur se gjyshi juaj ka pas vendim dhe flete poseduese? 

Paditësi përgjigjet, mendoj se në fletën poseduese shkruan baza e kthimit të tokës 3 hektar, 

mirëpo gjyshi im nuk ka pas dijeni  që ka fundi i  vitit 1960, i është kthyer 3 hektar tokë, një 

pjese e pronës dhe askush tjetër nga ne nuk  ka pas dijeni, ndërsa në pyetjen se ju thatë se në 

vitin 1958, gjyshi juaj ka pas vetëm  3 ari në emër të tij dhe si është e mundur që me 1958 

gjyshi juaj ka dhe autorizim për 3 hektar tokë, dhe ku është vërtetuar ai autorizim. Paditësi 

përgjigjet: se unë po tentoj me e pa autorizimin nëse është e mundur se ekziston, me sa me 

kujtohet autorizimi  është i  janarit të vitit 1958, në momentin e dhënies se autorizimit ai  i  ka 

pas 3 hektar, në dhjetor 1958, i ka pas 3 ari, prej janar-dhjetor, atij i është marr pasi ai  

autorizim i  vitit 1958, nuk mund të merret me mend sepse kanë mbet 3 ari, ai moment i  

dhënies se autorizimit sigurisht që nuk  ka mundur ta dijë se do t’ia marrin tokën dhe ajo  

gjendje prej 3 ari është mbajt edhe në dhjetor 1959  deri në pjesën e  dytë 1960, kur i  janë 

kthyer  3 hektar, besohet me vendimin e këshillit dhe autorizimin e njëjtë unë nuk e kontestoj 

edhe pse nuk e kam të njohur përmbajtjen e tij.  

   Dhe në pyetjen: se autorizimi  është dhënë me date 24.01.1958, a e dini pse u dha ky 

autorizim,  a ka pas dije të plotë gjyshi  juaj për dhënien e këtij autorizimi për marrëveshje për 

shitjen e kësaj prone? Paditësi përgjigjet: se gjyshi im e di që e ka dhënë autorizimin mirëpo 

babai im nuk e ka ditë asnjëherë për këtë autorizim, ndërsa në pyetjen se gjyshi juaj ka vdekur 

me 1960, kontrata është lidh në fillim  të vitit 1961, meqenëse ju  po e kontestoni kontratën se 

ju nuk keni  qenë në dijeni,  as babai  dhe as gjyshja  dhe axha juaj ka qenë familjar i  rendit të 

parë, a ta merr mendja që I. Q. e ka nënshkru kontratën dhe i  ka marr paratë për vete? 

Paditësi përgjigjet, se nuk e di ketë dhe nuk dua të lëshohem në të, unë me sa e di, se autorizimi  

përfundon në ditën e vdekjes dhe të gjitha obligimet pas këtij viti mund të kryhen vetëm me 

trashëgimtar dhe unë nuk e dijë edhe për raporte apo marrëveshje të mundshme gojarisht të 

gjyshit sa ka qenë në jetë me ndokënd, sepse gjyshi, babai, agjallarët nuk kanë përmend kurfarë 

marrëveshje për shitjes dhe pagesës së tokës për kundrazi kanë thënë se toka është marrë nga 

kooperativa dhe se s’ka asgjë prej saj.  

Në pyetjen se ju  e dini se, që nga vdekja e gjyshit tuaj, babai juaj ka jetuar 24 vite, gjyshja juaj 

e ndjerë ka jetuar 15 vite nga vdekja e J. (burrit të saj), pse ata asnjëherë nuk  kanë kërkuar  që 

të vërtetohet për këtë pronë kontestuese a e paguajti  Q. apo jo, i njëjti përgjigje: për këtë i  kam 

pyet edhe unë pse ju nuk shkoni ta ktheni pronën mbrapa ata më kanë thënë se nuk  kemi letra 

dhe asgjë se në çfarë baze ti kërkojmë, dhe se ata nuk e kanë ditë që i kanë as ato tre ari tokë, 

ku pjesën ma të madhe e ka marrë kooperativa ndërsa ato tre ari i kanë marr të afërmit, ndërsa 

në pyetjen që  thatë se gjyshi juaj ka qenë kryetar, e babai juaj çfarë profesioni ka pas? 

paditësi përgjigjet: prindi ka qenë inxhinier i  ndërtimtarisë, ndërsa për gjyshin nuk  e di dhe se 

lidhur me këtë pronë babai im nuk e ka ditë dhe ai me ka treguar shumë herë ndërsa në pyetjen 
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e gjyqtarit, me që po  thoni  se babi më ka tregu gjithçka, dhe me herët thatë se nuk  e ka ditë 

për këto 3 ari, a ju  ka tregu se i  ka pas por nuk  ka guxu me ardh;? Paditësi përgjigjet; jo nuk e 

kam dit deri sa i  kam mbledh të gjitha provat. 

   Ndërsa në pyetjen e radhës nga pala e paditur:  se aeroingjizim është bërë në vitin 1958,  në 

Kosovë, dhe me këtë çdo pronar ka mund ti qes shenjat dhe të vërtetoj pronësinë, a është marr 

ndonjë veprim në lidhje me vendosjen e shenjave dhe pse ja ka dhënë autorizimin vëllaut të tij 

dhe jo fëmijëve të tij? –Paditësi përgjigje: gjyshi im dhe as fëmijët e tij nuk ka mund të vij në 

Kosovë, dhe e kanë bërë të tjerët që kanë thënë se prona është e tyre. 

Në pyetjen: se regjistrimin  e paluajtshmërive në bazë të aeroengjizimit a mendon se e ka bërë 

I., vëllai i J., se pa kërkesë ato nuk mund të bëhen? 

 Paditësi përgjigje: unë po flas vetëm për ato  që i  kam dëgjuar nga babai, nuk  e di procedurën 

e aeroingjizimit nga se prej aeroingjizimit nuk  ka pas me pronë, pasuri. Ndërsa në pyetjen se 

ju në parashtresën që e keni dorëzu e keni kontestu deklaratën e M. M., a mendoni se ai  ka 

dhënë deklaratë të rrejshme apo  po e shfrytëzoni  rastin se ai ka vdek ? 

Paditësi përgjigjet;  me respekt pasi që nuk është gjallë e respektoj deklaratën por çdokush që e 

lexon kupton se thëniet janë të papërcaktueshme, krejt pasuria është shitur në mënyrë të 

përgjithësuar sikur ka dëgjuar dikush se e ka shitur  dhe në atë kuptim nuk mund të them se ai 

person e di ngjarjen dhe askush nuk e ka përmend atë njeri dhe e dijë se gruaja e tij, është e 

familjes Ç. dhe çfarë lidhje tjetër nuk e di a ka. 

 

         Dëshimtari Ç.M.në deklarimin e tij shton se: jam i moshës 65 vjeqare, dhe se prindi im 

kontratën me të autorizuarin e të ndjerit e ka lidhur kur unë kam pasur moshën 2 vjeqare, ne 

prej fillimit dhe vazhdimisht e kemi punuar tokën në fjalë dhe se askush asnjëherë nuk na ka 

penguar në shfrytëzimin e asaj toke, ku e gjithë familja Ç.që kanë jetuar në Kosovë dhe ata të 

shpërngulur e kanë dit që ajo tokë është e jona. Dhe krejt ky kontest ka filluar nga babai i të 

autorizuarit të paditësit A. Ç., B. Ç., ku babai i B., është djali i axhës tim, dhe R. (babai i B.) 

pasi ja kishte bartur 30 ari tokë në emrin e prindit tim, për ti përfituar shtesat fëminore, dhe kjo 

tokë me rastin e shqyrtimit të trashëgimisë ka kaluar në emrin e motrës time O. Ç., ku pasi B., 

ishte marrë vesh me vëllezërit dhe motrat e tij për ti shitur ato 30 ari, ku vëllau i tij S.kishte gjet 

blerës për shitjen e asaj prone, ku pasi ishte arritur shitblerja me ndihmën edhe të I. E., parat i 

kishte marrë S. Ç. nga blerësi M. U.. Pastaj B. më ka thirr disa herë në telefon rreth parave për 

atë tokë dhe më ka thënë se “do ta mbash në mend mirë se çka ka me të bo” të cilën ja ka thënë 

edhe I. H., dhe nuk e di saktë se çka ka në këtë çështje që ka ardhur deri këtu.   

   E dij se trashëgimia është kryer pas vitit 2000 në Gjykatën Komunale në Ferizaj, por nuk më 

kujtohet saktë dhe se prej asaj kohe asnjëherë nuk kam pasur asnjë problem deri me inicimin e 

kësaj procedure. Unë e dijë se i vetmi  që ka shkuar në Mal të Zi, është J. Ç., i  vjetër, të gjithë 

Ç. e tjerë kanë qëndruar këtu dhe familja Sh. kanë qëndruar në ... të Shtimes dhe nuk është e 

vërtet thënia e paditësit ne seancën e kaluar se i  njëjti  e ka pas te ndaluar ardhjen në Kosovë, 

J.  Ç.i  vjetër, i  ka pas edhe 3 vëllezër dhe njeri nga vëllezërit ka humb jetën në Mal të Zi, dhe 

J. gjatë luftës së dytë botërore ka qenë kolonel me gradë ushtarake, ndërsa I. Ç., vëllai i tij, që 

ka pas autorizimin  ka qenë me gradë ushtarake major, ka qenë komandant i qytetit të Ferizajt 

deri në pension dhe ka pas autoritet të  madhë dhe vëllai i  tij, i tretë B. Ç., ka vdek po ashtu 

këtu, të gjithë Ç. kanë qenë këtu me përjashtim të J., ku Q.shumica prej tyre kanë qenë të 

shkolluar me fakultet dhe ata janë larguar nga ...i nëpër Kosovë dhe në Serbi aty  ku  kanë gjet 
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vetën me vend të punës dhe nuk kanë pas asnjë presion nga askush, ku unë dhe S.Ç., i  cili ka 

jetuar në ... dhe ka shkuar të nëna në ... për ta vizituar dhe unë në Kosovë, kam jetuar deri në 

vitin 1999, në fshatin ..... Në vitin 1999  gruaja ka qenë shtatzënë dhe për shkak të lindjes me 

është dashtë të zhvendosem në Sh., tek  vëllai  im  dhe kam qëndruar atje 1 vit. Pas një viti jam 

zhvendosur në K., dhe se asnjëhere nuk kam pas probleme rreth këtyre pronave pos këtij tani 

që jemi në procedurë. Ndërsa i autorizuari i  J., vëllau i tij I.Ç., ka vdek në vitin ..., dhe lidhur 

me çështjen e kontratës së lidhur me babain tim me I.Ç. nuk kem bisedu asnjëherë sepse të 

gjithë e kemi dit që janë marrë vesh që pagesa të kryhej me rata dhe se babai im kur e ka blerë 

tokën në Gj. dhe G., ka hyrë në kredi dhe borgje për ta paguar atë tokë. Dhe për ta paguar tokat 

e J., i ka shit tokat e veta shqiptarëve për ta paguar atë tokë pasi ka qenë afër familjes, sa i 

përket deklaratës së M. e kemi dorëzu sepse ai ka qenë më i vjetri në mesin e familjarëve të Ç. 

Pagesën që ja ka bërë babai im I. Ç., e di nga se kjo çështje është bisedu në shtëpi, dhe nuk e di 

se ndonjëherë ndokush nga pasardhëshit e Ç.J.s, ka shprehë ndonjë shqetësim apo që ka inicu 

ndonjë procedurë rrethë kësaj çështje edhe pse trashëgimtari i rendit të parë, e i cili i fundit ka 

ndërru jetë J. Ç., ka vdek në vitin 1997 në ... 

 

        Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes 

faktike sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat: -lexohet 

certifikata nga libri ame i të vdekurve, i lëshuar në N. me datë 15.03.2018  me numër ..., në 

emër të Q. J.; -çertifikata nga libri amë i të vdekurve, i lëshuar në ..., me datë 19.03.2018, me 

numër 310, në emër të Q. D.; -çertifikata nga libri amë i të lindurve, i lëshuar në ...me numër 

3706/1964, në emër të Q.J.si dhe lexuesi i letërnjoftimit elektronik i vlefshëm deri me datë 

07.10.2023; -lista nga libri kadastral  “...”; -kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë në 

gjuhën shqipe dhe serbe me shenjën Vr.nr...., i datës 13.05.1961, i Gjykatës së Rrethit në 

Ferizaj; -lista nga libri kadastral “....” e datës  26.03.2018, si dhe libri kadastral “.....” me numër 

... KO ...; -çertifikata e pronës e datës 11.05.2018,  në emër të Q. M. (D.); -klauzola mbi 

vërtetimin e nënshkrimit të dokumentit në gjuhë serbe dhe shqipe me shenjen LRP-IV:..., e 

vërtetuar pranë noterit Natalia Agjiq në Beograd; - çertifikata e lindjes me numër rendor..., e 

lëshuar në Leskovc me datë 17.09.2020; - çertifikata nga libri amë i të vdekurve, me numër 

rendor ...., i lëshuar në N. me datë 19.03.2018, në emër të J. Q.; -çertifikata e lindjes me numër 

38, e lëshuar me 24.03.2021 në L., në emër të J.Q.; -çertifikata e lindjes me numër 7, e lëshuar 

në Leskovc me datë 23.01.2021, në emër të S. Q.; -çertifikata nga libri amë i të vdekurve me 

numër 2426, e lëshuar në L. me datë 30.03.2021, në emër të M. J., e lindjes Q.; -çertifikata nga 

libri amë i të vdekurve, me nr.3, i lëshuar në L., me datë  30.03.2021,  në emër të M. V., e 

lindjes Q.; -çertifikata e lindjes me numër 14, e lëshuar në L., me datë 30.03.2021, në emër të 

M. Q.; 

- dëshmi vdekja ”Smertovnica” e lëshuar në ..., me numër rendor ..., e datës 17.05.2021; -

vendimi i noterit P. M. në ..., me shenjën ON.br...., dhe referenca URP.br...., i datës 

23.08.2021; - çertifikata nga  libri i të vdekurve me numër 187, i lëshuar në L., me datë 

23.11.2021, në emër të M. M.. 

 

  Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të nxjerra në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka 
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çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit 

është e pa bazuar, andaj  edhe të të njejtën e ka refuzuar për arsye se: 

 

Nga leximi i kontratës mbi shitblerjen e vërtetuar pranë Gjykatës së Rrethit në Ferizaj 

me shenjën Vr.nr.371/61, e datës 13.05.1961, e lidhur mes shitësit J. Ç. nga ..., të cilin sipas 

autorizimit me shenjën Vr.nr.346/58, të datës 24.01.1958, e ka përfaqësuar I. Ç., pensionist nga 

Ferizaj dhe në anën tjetër si blerës D. Ç. nga ...i, Komuna Ferizaj. 

 

Nga leximi i certifikatës  nga libri amë i të vdekurve, e lëshuar në ..., me datën 

15.03.2018, me numër rendor 215, vërtetohet fakti se Ç. (Gj.) J., ka ndërruar jetë me datë 

25.12.1960 në .... 

 

Nga leximi i certifikatës  nga libri amë i të vdekurve, e lëshuar në ..., me datën 

19.03.2018, me numër rendor 310, vërtetohet fakti se Ç. (J.) D., ka ndërruar jetë me datë 

22.07.1984, në .... 

 

Nga leximi i certifikatës  nga libri amë i të vdekurve, e lëshuar në ..., me datën 

19.03.2018, me numër rendor 1783, për vitin 2000, vërtetohet fakti se Ç. (J.) J., ka ndërruar 

jetë me datë 06.02.1997, në .... 

 

Nga leximi i certifikatës  nga libri amë i të vdekurve, e lëshuar në ...., me datën 

24.03.2021, me numër rendor 281, vërtetohet fakti se Ç. (J.) S., ka ndërruar jetë me datë 

09.02.2009, në .... 

 

Nga leximi i certifikatës  nga libri amë i të vdekurve, e lëshuar në ..., me datën 

30.03.2021, me numër rendor 2426, për vitin 1992, vërtetohet fakti se J. (J.) M., e vajzërisë Ç, 

ka ndërruar jetë me datë 04.04.1992, në .... 

 

Nga leximi i certifikatës  nga libri amë i të vdekurve, e lëshuar në L., me datën 

30.03.2021, me numër rendor 3, për vitin 1981, vërtetohet fakti se V. (J.) M., e vajzërisë Ç., ka 

ndërruar jetë me datë 11.01.1981, në fshatin .... 

Nga leximi i certifikatës nga libri amë i të lindurve, e lëshuar në .., me numër 

3706/1964, vërtetohet fakti se paditësi J.(D.) Ç. ka lindur me datën 08.10.1964, në B.. 

 

Me leximin e aktvdekjes (smertovnica) me numër 204, 17821/21/2, e lëshuar në ..., me 

datën 17.05.2021, me të cilën vërtetohet fakti se në të njëjtën aktvdekje janë si trashëgimtar të 

rendit të dytë janë përfshirë vetëm këta persona Ç.J.- ..., D. Ç.-N., V. Ç.-B. dhe A. L.- .... 

 

Me leximin e aktvendimit të noterit ... Marinko nga ..., me shenjën ON.br.... dhe 

referenc URP.br..., i datës 23.08.2021, vërtetohet se është ndërprerë- nuk është shqyrtuar 

trashëgimia sepse tani më nuk evidentohet pasuri në emër të ndjerit Ç. (Gj.) J., ish nga .....  
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Nga leximi i certifikatës së pronës në emër të Ç. M., e datës 11.05.2018, vërtetohet fakti 

se parcelat objekt i kontratës kontestuese nr.84-1, 85-1 dhe 86-1, tani janë të regjistruara në 

emër të paditurit Ç.(D.)M.. 

 

Gjykata vlerëson se sipas nenit 26 paragrafi 4 të Ligjit mbi Qarkullimin e Tokës dhe të 

Ndërtesave (Gazeta zyrtare e RFPJ nr.26/1954), kontratat për të cilat pretendohet se janë lidhur 

me mungesën e vullnetit të palëve, mund të anulohen në afatin prej një viti, nga dita e lidhjes 

së kontratës. Sipas nenit 26 paragrafi 4 të këtij ligji, i cili ishte ligj në zbatim në kohën e lidhjes 

së kontratave të ndërrimit dhe shitblerjes së patundshmërive, padia për anulimin e kontratës ka 

mund të paraqitet nga Avokati Publik përkatës në afatin prej një viti. Në këtë lëndë nuk ka 

dëshmi nëse paraardhësit e paditësve, ose vet paditësit më parë kanë ndërmarrë ndonjë veprim 

tek organet kompetente për të kërkuar anulimin e Kontratës së shitblerjes së patundshmërisë. 

     

     Gjykata ka vendosur sipas kërkesëpadisë e paditësve lidhur me anulimin e kontratës sipas 

kësaj natyre dhe sa i përket zbatueshmerisë së ligjeve, ka vendosur që neni 8a i Ligjit për 

Transferimin e Pasurisë së Paluajtshme i vitit 1981 (gjithashtu i njohur edhe si Ligji mbi pasuri 

të paluajtshme) asnjëherë nuk ka qenë i zbatueshëm në Kosovë, ndërsa Ligji për Marrëdhëniet 

Detyrimore i vitit 1978 nuk ka fuqi prapavepruese. Prandaj nuk ka asnjë bazë ligjore në 

legjislacionin e Kosovës për anulimin e një kontrate të kësaj natyre. Po ashtu legjislacioni 

kosovar nuk përfshin një Ligj për kthimin e pronës i cili rregullon kompensimin e marrjes së 

tokës nga organet shtetërore, pas Luftës së Dytë Botërore. Tutje gjykata ka konstatuar se 

paditësit nuk kanë  parashtruar asnjë provë për kërcënimin e pretenduar dhe detyrimin për 

lidhjen e kontrate. 
 

Përfundimisht me nenin 7.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) është e 

paraparë se “palët kanë për detyrë që të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin 

kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”. 
 

        Tutje paditësit në padi dhe gjatë shqyrtimit kanë pretenduar se paraardhësi i tyre–gjyshi 

Ç.J.në vitin 1958, e ka dhënë autorizimin por në fund të vitit 1960 ka ndërruar jetë dhe nuk e 

kanë kundërshtuar autorizimin në fjalë, ndërsa i autorizuari i tij I. Ç.(vëllau i J. Ç.), e kishte 

nënshkruar kontratën kontestuese në maj të vitit 1961, dmth pas vdekjes së autorizimdhënësit 

dhe se deklarimet e paditësit Ç.J.në këtë drejtim kanë qenë se pasardhësit e autorizim dhënësit 

e kanë pas të ndaluar ardhjen në Kosovë dhe se më vonë nuk kanë pasur dokumente për ta 

filluar një procedurë të tillë. 

 

        Pretendimet për mungesën e vullnetit të paraardhësit të tyre  për dhënjen e autorizimit për 

lidhjen e kontratës së shitblerjes, me prindin e të paditurit , nuk janë dëshmuar me asnjë provë 

të besueshme sepse në kontratën në fjalë në pasuesin e tretë, shkruan qartë se prona objekt i 

kësaj kontrate është blerë për shumën prej 240.000 dinar dhe paratë i janë paguar shitësit të 

tokës përmes të autorizuarit të tij I. Ç. (vëlla i shitësit, i cili jetonte në Ferizaj) dhe se kjo 

pagesë ishte kryer pjesë pjesë (me rata) dhe me rastin e përmbushjes së saj ishte lidhur kontrata 

tek e cila kanë figuruar të dhënat e autorizimit por se i njëjti nuk i është bashkangjitur padisë.  
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         Në këtë lëndë paditësit në padinë e tyre kanë pretenduar se  kontrata e shitblerjes së 

patundshmërive është  lidhur në vitin 1961 pas vdekjes së autorizimdhënësit. LMD-ja në bazë 

të nenit 1109, ka hyrë në fuqi me 1 tetor 1978. Në bazë të nenit 1106 të LMD-së te dispozitat 

kalimtare, ky ligj nuk do të zbatohet në marrëdhëniet e detyrimeve, të cilat kanë ekzistuar para 

se ky ligj të hynë në fuqi. Rrjedhimisht LMD-ja nuk lejon veprim retroaktiv të dispozitave të tij 

për ngjarjet dhe veprimet ligjore të palëve nga viti 1961, kur është lidhur kontrata e shitblerjes 

së patundshmërive të cilat po kontestohen nga paditësit. Mbi këtë bazë të këtyre arsyeve, ky 

ligj në këtë lëndë nuk mund të aplikohet.  
 

    Gjykata para fillimit të administrimit të provave, ka marrë aktvendim për refuzimin e 

provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse, me të cilat palët kanë disponuar me kohë dhe nuk 

i kanë dorëzuar  deri në përfundimin e séances përgaditore rrespektivisht fillimit të séances për 

shqyrtimi kryesor nëse nuk është mbajtur ajo përgaditore ashtu siç e parashohin dispozita e 

LPK-së.   

 Gjykata gjithashtu ka vlerësuar edhe provat dhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, 

por ka gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 Për shpenzimet e procedures gjykata vendosi si në të dispozitivit të këtij aktgjykimi 

conform nenit 452 par.2 e 4 të LPK-së, ndërsa pala e paditur nuk ka parashtruar kërkesë për 

shpenzimet e procedurës. 

Nga të lartë cekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, e bazuar në 

nenin 143 të Ligjit për Procedurën Kontestimorem. 

 

  GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ   

C.nr.509/18, me  datë 08.04.2022                                  

                    Gjyqtari, 

Bekim Salihu,  

                                                       

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat 

prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj 

Gjykate. 


