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Numri i lëndës: 2019:103948 

Datë: 04.04.2022 

Numri i dokumentit:     02948657 

                                                                                                        C.nr.179/18 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni 

Civil, gjyqtari Bekim Salihu, si dhe bashkëpunëtorin professional Fatlum Halimi, në çështje 

juridike të paditësit H.A.nga fshati S.., Komuna e Vitisë, të cilin me autorizim e përfaqëson  

av.Bekim Sylejmani nga Ferizaj, kundër të paditurve N.R.I.nga fshati …, Komuna e Vitisë, të 

cilin me autorizim e përfaqëson av.Ekrem Agushi nga Prishtina dhe av. Ekrem Pira nga Vitia, 

dhe D.B.T.nga…. – Serbi dhe  J.B.S.nga fshati …., Komuna e ….. – Serbi, të cilat me 

autorizim i përfaqëson av.Ekrem Agushi nga Prishtina, Sheshi “Nëna Terezë” nr.32/1A, për 

shkak të anulimit të pjesshëm të kontratës së shitblerjes LRP.nr.1607/2017, të datës 02.06.2017 

dhe vërtetimit të së drejtës së pronësisë, gjykata pas mbajtjes së seancës kryesore publike, më 

datë 21.12.2021, mori, ndërsa më datë 04.04.2022 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. ANULOHET PJESËRISHT kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë, e lidhur 

mes të D. (.B) T. dhe J. (B.) S., si shitëse me N. I., si blerës, e hartuar pranë noterit Nexhat 

Qorrolli në Ferizaj, me shenjën LRP.nr…., Ref.nr…., e datës 02.06.2017. 

 

II. VËRTETOHET se paditësi E. A. nga fshati S., Komuna e Vitisë, është pronar me 

1/1 e pjesës ideale të pronësisë i parcelave si në vijim: nr. …. me sipërfaqe prej 1594 m2; nr. 

…, me sipërfaqe prej 3985 m2; nr. …, me sipërfaqe prej 3866 m2, nr. …, me sipërfaqe prej 

4924 m2, të gjitha në vendin e quajtur “…..” Z.K. …, Ferizaj, mbi bazës e mbajtjes me 

mirëbesim dhe parashkrimit fitues. 

 

III. DETYROHEN të paditurit N. I., D. T. dhe J. S., që paditësit t’ia njohin të drejtën e 

pronësisë sipas pikës II të dispozitivit të këtij aktgjykimi dhe të njëjtit t’ia lejojnë që këtë të 
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drejtë ta regjistrojë në organet kompetente kadastrale në afat prej 15 ditësh, pas 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën ky aktgjykim, paditësit i shërben si bazë 

(titull ekzekutiv) për regjistrimin e të drejtës së pronësisë. 

 

IV. DETYROHEN të paditurit që paditësit, në emër të shpenzimeve të procedures, t’ia 

paguajnë solidarisht, shumën prej 2,553.00 euro ( dymijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre euro) të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

paralajmërimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

       Paditësi H.A.përmes të autorizuarit të tij, me datë 07.03.2018, ka ushtruar padi kundër të 

paditurve N.I. nga fshati … Komuna e Vitisë dhe  D. T. dhe J. S. nga  …., Serbia, lidhur me  

bazën juridike anulimi i pjesshëm i kontratës së shitblerjes së paluajtshmërisë 

OKEP.BR….br.ref…., dhe vërtetimin e pronësisë.  

 

       I padituri N. I., brenda afatit ligjor, ka ushtruar përgjigje në padi, me të cilën e ka 

kundërshtuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, me arsyetimin se e njëjta është e pabazuar, 

duke shtuar se padia nuk është e mbështetur në asnjë provë materiale se paditësi ta ketë blerë 

ngastrat kadastrale që janë objekt kontesti. Unë ngastrat kadastrale sipas kontratës së shitblerjes 

OKEP.nr.., ref.nr…., të vërtetuar tek noteri Nexhat Qorrolli në Ferizaj, i kam blerë nga shitësit 

në mënyrë të rregullte ligjore ku edhe pagesa është kryer në mënyrë të rregullt në tërësi përmes 

transaksionit bankar dhe kam hyr në posedim të paluajtshmërisë, prandaj mbi bazën e të gjitha 

arsyeve të cekura në përgjigje në padi i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësve ta 

refuzoi në tërësi të pabazuar. 

 

      Gjykata, ka caktuar seancën gjyqësore në të cilën kanë prezentuar paditësi E.A., i 

autorizuari i tij av.Bekim Sylejmani, i padituri Nazif Imeri, të autorizuarit e të paditurit Ekrem 

Agushi dhe Ekrem Pira. 

 

      I autorizuari i paditësit av.Bekim Sylejmani, ka deklaruar se gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe 

në fjalë përfundimtare, nga provat materiale të administruara gjatë rrjedhës së këtij procesi 

kontestimore u  vërtetua me pa dyshim baza  juridike dhe faktike e kërkesë padisë dhe atë, se 

babai i  paditësit qysh para 40  viteve, ka blerë parcelat objekt kontesti  nga një serb i  quajtur 

Petar, në sipërfaqe të tërësishme të parcelave dhe atë për vlerën prej 13.000 markave gjermane 
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të kohës, në të cilën ka bërë pagesën menjëherë për të njëjtën dite, ky fakt është vërtetuar edhe 

nga dëshmitë e dëshmitarëve të propozuar nga ana e palës paditëse, gjithashtu edhe nga 

deklarimi i  paditësit në seancën e datës 22.02.2021, një fakt tjetër që është vërtetuar është se 

paraardhësit e paditësit dhe paditësi kanë hyrë në posedim të parcelave kontestuese para 40 

viteve dhe të njëjtit e shfrytëzojnë dhe i posedojnë parcelat, gjithashtu gjatë gjithë kësaj 

periudhe paditësi dhe anëtarët e tjerë të familjes nuk  kanë pas asnjë pengesë nga askush dhe 

asnjë shqetësim më të vogël. Vlen të theksohet se paditësi është duke i punuar këto parcela 

edhe sot  pa u  penguar nga askush. Gjykata po në seancën e lartcekur ka dëgjuar të paditurin 

N. I., i  cili  sipas palës paditëse ka dhënë një deklarim jo real sepse nuk  qëndron pretendimi i 

tij, se këto  parcela i ka blerë siç pretendon me 1993, ku një fakt i  tillë kontestohet  edhe sa i  

përket deklarimeve të të njëjtit mbi  mënyrat e pagesës të cilat ishin kontradiktore brenda 

dëgjimit të njëjtit në seancë, nuk  qëndron fakti  se i  njëjti  i ka shfrytëzuar parcelat as ai apo  

fëmijët e tij siç pretendon i  padituri sepse shfrytëzimin  dhe posedimin në mënyrë të 

pandërprerë e ka pas paditësi  dhe paraardhësit e tij.  

 

       Një fakt i tillë është vërtetuar se paditësi ka qenë në posedim dhe shfrytëzim edhe në 

momentin kur gjykata bashkë me palët ka dal në vend të ngjarjes me ekspertin e gjeodezisë dhe 

shihet se paditësi ka njohuri  dhe ka bërë veprime në parcelat kontestuese. Ne si palë paditëse 

në seancat e mëhershme gjyqësore  i  kemi  kundërshtuar deklaratat e dhëna të dy të paditurave 

D. T. dhe J. S. dhe shpresojmë që gjykata gjatë vendosjes ti merr për bazë kundërshtimet tona 

sepse dy këto të paditura as që e dinë vendin se ku gjenden këto  parcela. Gjatë seancave 

gjyqësore pala e paditur tri herë ka shtyrë seancat gjyqësore duke premtuar gjykatës që do ti 

sjellë të paditurat por një gjë e tillë  nuk  ndodhi  fare. Edhe ky  fakt i mos pjesëmarrjes se tyre 

sipas palës paditëse lënë dyshime të mëdha në vërtetimin  e veprimeve të të paditurve edhe sa i  

përket lidhjes se kontratës dhe sa i përket pagesave dhe veprimeve tjera që lidhen me  objektin 

e kontestit. Një fakt tjetër është se dëshmitari i propozuar nga ana e palës së paditur M., sipas 

palës paditëse dha një deklarim shumë konfuz dhe të dyshimtë në paraqitjen e tij dhe se gjykata 

një deklarim të tillë nuk duhet ta merr për bazë gjatë vendosjes së kësaj çështje. Për fund 

propozojmë gjykatës që të aprovoj padinë dhe kërkesë padinë si dhe precizimet e bëra me 

shkrim dhe me goje e paditësit si të bazuar  pasi që e njëjta është e mbështetur në ligj dhe të 

faktuara me prova. 
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        Kërkojmë shpenzimet gjyqësore dhe atë për përpilimin e padisë, për 10 seanca të mbajtura 

që për secilën seance 270 euro, për përpilimin  e padisë 230 euro, taksa gjyqësore 40 euro, 

pagesat për ekspertin e gjeodezisë në vlerë 150 euro. 

 

         I autorizuari i të paditurve av. Ekrem Agushi deklaron: gjatë shqyrtimit dhe në fjalë 

përfundimtare dhe nga provat që janë shqyrtuar gjatë procedurës së provës, pala  paditëse nuk 

ka arrit që me asnjë provë materiale apo ndonjë dokument të besueshëm të vërtetoj  

legjitimitetin  aktiv të palës paditës. Gjatë tërë rrjedhës së procedurës nuk ka paraqit ndonjë 

dëshmi vdekje për babain e paditësit A. A., as në ndonjë aktvendim të trashëgimisë në bazën e 

të cilit do vërtetohej se paditësi është trashëgimtar i  vetëm i  të ndjerit. Gjithashtu gjatë tërë 

rrjedhës së procedurës pala paditëse nuk ka paraqit ndonjë provë për të vërtetuar apo  arsyetuar 

shkaqet ligjor e të anulimit të kontratës për shitblerjen siç është përshkruar në precizimin  e 

kërkesë padisë së paditësit. Në pajtim me dispozitat e LMD-së,  atij të vjetrit dhe atij në fuqi, 

kontrata e lidhur mes palëve mund të anulohet për shkaqe të cilat i  arsyeton ose vërteton pala 

paditëse. Barra  e të provuarit për shkaqet e anulimit relativ apo  absolut bie mi  paditësin. 

Shkaqet ligjore për anulim të kontratës për shitblerjen e paluajtshmërisë, e lidhur ndërmjet T. 

D. dhe J. S., si shitëse dhe N.R.I.si blerës, nuk  janë vërtetuar dhe sqaruar nga pala paditëse. 

Nga provat materiale dhe personale që janë paraqit gjatë rrjedhës nga i padituri N.dhe të 

paditurat T. D. dhe J. S.,  është vërtetuar fakti se palët kontraktuese të theksuara më lartë kanë 

lidhë kontratë formale për shitblerje e cila kontratë është ekzekutuar në tërësi nga palët 

kontraktuese, gjithashtu me dëshminë e dëshmitarit M. M. dhe deklaratat e të paditurave të 

noterizuara në zyrën e noterit, është vërtetuar fakti se  i paditur N. I., me 1993 ka lidhë kontratë 

gojore për shitblerjen e të njëjtës paluajtshmëri, e cila është lëndë e kontratës së formës së 

shkruar me paraardhësin e të paditurave. Kjo kontratë sipas dëshmisë se dëshmitarit   M., deri 

sa ka qenë gjallë babai i të paditurave P., është ekzekutuar nga palët kontraktuese, pasi që 

secila palë i kanë përmbush detyrimet kontraktuese, andaj kjo  kontratë si e tillë është në pajtim 

me dispozitat e nenit 21 al.1 të LPPJ, që ka qenë në fuqi në kohën e lidhjes së kësaj kontrate 

lidhur me nenin 73  dhe nenin 11 e 12 LMD-së vjetër, që po ashtu ka qenë në fuqi në atë kohë 

si e tillë edhe kontradiktore me përmbushjen e detyrimeve kontraktuese nga palët kontraktuese 

që është dëshmuar nga dëshmitarët e lartcekur. 

 

    Nga faktet të cilat u theksuan më lartë rrjedh se i padituri N. I., mbi  bazën e kontratës se 

lidhur me 1993 ka fituar të drejtën e pronësisë në këtë paluajtshmëri, ndërsa mbi  bazën e 

kontratës së formës së shkruar e lidhur me  02.06.2017,  e noterizuar nga noteri Nexhat Qorolli, 
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ka bërë bartjen dhe regjistrimin e paluajtshmërisë kontestuese dhe të njëjtën në regjistrat e 

paluajtshmërive e ka regjistruar në pronësi të tij. Fakti  i bartjes dhe regjistrimit të kësaj 

paluajtshmërie në pronësi të paditurit N., është vërtetuar me çertifikatën pronësorë, kopjen e 

planit dhe ekspertizën e ekspertit. Nga se kjo  kontratë po  ashtu është ekzekutuar e njëjta në 

pajtim me nenin 36  te ligjit për Pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore paraqet  titull  juridik 

për fitimin  e së drejtës së pronësisë mbi bazën më të fort juridike. 

     

           Krejt në përfundim e duke marr parasysh gjitha faktet e paraqitura i propozojmë 

gjykatës që kërkesë padia e paditësit të refuzohet si e pa bazuara, shpenzimet i kërkojmë dhe 

për përgjigjen në padi 208 euro  për çdo seancë të mbajtur në shumën nga 270 euro, si dhe për 

çdo seancë të shtyrë shumën prej 135 euro. 

 

            Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike gjatë kësaj procedure ka nxjerrë 

prova përmes dëgjimit të paditësit dhe të paditurit të parë N.I., në cilësi të palës, mandej 

dëshmitarëve A. A., M. B., A.I., M. M. . 

 

               Paditësi E.A.në cilësi të palës deklaron: unë jam djali i A. A., i cili nuk është në jetë 

por si trashëgimtar ka lënë shtatë fëmijë (6 djem dhe 1 vajzë), si fëmijë unë kam qenë në 

moshën 14 vjeçare kur e kanë blerë atë pronë prej një Serbi, që është quajtur me emrin P., i cili 

ka jetuar në … (ish …), përballë Ambulantës. Me sa më kujtohet këto parcela prej 1 hektar e 

35 ari, diku çmimi i shitblerjes ka qenë 13 deri 14 mijë marka gjermane të cilat i ka pranuar në 

dorë, ku prezent ka qenë edhe babagjyshi – babai i prindit tim, i cili nuk është në jetë. E di se 

ka qenë një kontratë private mes tyre rreth kësaj çështje, por pas djegies së shtëpisë në luftën e 

fundit në Kosovë është djegur edhe ajo. Nga ajo kohë e kemi pasur në shfrytëzim dhe posedim 

atë tokë, e të cilën, prej se e mbaj mend unë dy herë e kemi prerë malin në atë pjesë e cila 20 

vite është shfrytëzuar si livadh dhe pas asaj kohe është punuar si arë. Të njëjtën tani që i kam 

55 vite, prej se është blerë e punoj dhe asnjëherë nuk kam pasur telashe, por rastësisht e kam 

kuptuar që tani i padituri i ka blerë tokat të cilat unë i kam blerë para mbi 40 vitesh. Pasi që të 

njëjtit janë lajmëruar si shitës të këtyre tokave dhe ne kemi mbi një hektar mal e cila është 

ngjitur me parcelat kontestuese dhe e njëjta figuron në emër të gjyshit tonë dhe unë i kam parë 

shenjat të vendosura me armatura në pronë kur kam shkuar për ta punuar arën por meqë jemi 

megjenik me serbin tjetër, kam menduar se ai i ka vendosur por pasi më është lajmëruar një 

person i porositur nga i padituri, e kam kuptuar situatën çka është duke ndodhur. Pas kësaj kam 

shkuar në fshatin D….dhe jam takuar me të paditurin N. dhe kemi diskutuar rreth kësaj çështje, 

ai më ka thënë që e kam blerë qe 15 vite dhe ma paska prerë dikush malin dhe pas këtyre 
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kontakteve i padituri më ka kërkuar që ta blejë të njëjtën tokë, jo vetëm timen por edhe një 

tjetër aty pranë.  Në pyetjen se a ka hyrë ndonjëherë ndokush me punuar në këtë tokë, dhe a 

jeni penguar ndonjëherë nga ndokush, paditësi përgjigjet, jo asnjëherë përpos unë dhe vëllezërit 

e mi dhe asnjëherë të vetme nuk jemi penguar kurrë nga askush. Ndërsa në pyetjen e palës së 

paditur, paditësi përgjigjet, se tokën në fjalë e kemi blerë qe 40 vite  dhe deri në vitin 2000, e 

kemi punuar mbjellë rregullisht grurë e misër, e pas vitit 2000 e kemi punuar por ka pas raste 

kur ndonjë vit nuk e kemi punuar. Lidhur me faktin e pengimit  nga shitësi P., asnjëherë nuk 

kemi qenë të penguar as nga ai dhe as mbesat e tij, të cilat nuk i njohë, por e dij se P. është 

shpërngulur diku në vitet e 80-ta, ndërsa lidhur me të paditurin N., për herë të parë jam takuar 

në fshatin D. dhe nuk e ka punuar ai tokën, lidhur me faktin se pse nuk e keni bartur, i njëjti 

përgjigjet sepse ka qenë e ndaluar për një kohë. 

 

            I padituri N.I.në cilësi të palës deklaron: e kam blerë në vitin 1993 prej P., i cili ka 

jetuar në…., kur e kam blerë, kam qenë me M. M., të cilin e kam propozuar si dëshmitar. 

Vetëm me të kam bërë pazar dhe nuk e di a ka pasur fëmijë. Çmimi ka qenë 25.000 marka 

gjermane, ku në Viti ja kam dhanë 4500 marka, unë kam qenë vetëm kurse ai me M. M., prej 

tij i kam ble 3 hektar e gjysmë. Por paratë nuk ja kam dhanë pa me qit pronën në emrin tim të 

cilat 21mije euro, ja kam dhanë përmes bankës tani. Djemtë kanë shku e kanë kosit aty por vet 

personalisht veç jam kanë me këqyr sepse jam i sëmurë që 12 a 13 vjet prej zemrës. Aty e kem 

pas të mbjellur tërshan para 5 a 6 vitesh. Asnjëherë nuk a kam parë kush e ka pre atë mal edhe 

kam dal në gjyq pasi që E., vet me ka thënë që e ka prerë – e ka qu dikan tjetër që e ka pre. 

Paratë që i kam dhanë atëherë prej 4500 markave nuk i kemi përmend askund në asnjë 

kontratë. Djemtë kanë qenë e kanë kositur para 2 a 3 vitesh ndërsa vitin e kaluar 2020 nuk ka 

qenë e mbjellur asgjë. Nuk e di a kanë qenë aty djemtë vitin e kaluar me pa, por e di se nuk ka 

pasur asgjë të mbjellur ngaqë kam qenë vet personalisht me një mik në atë pronë, por kashta që 

ka qenë aty është ndoshta e para disa viteve që ka qenë e mbjellur me tërshan. I kam parë 

njerëzit aty pranë mirëpo duke punuar në tokë asnjëherë. Nuk e di sa herë kam qenë aty por se 

paku një herë në vit po. Djali im A., i vetëm e ka punuar dhe e ka kosit barin me traktor, ku 

edhe malin e kam pre dy tri prekolica para dy-tri viteve, në pyetjen e të autorizuarit të tij se a je 

takuar ndonjëherë me paditësin? I njëjti përgjigjet; po jemi taku në D., m’ka thanë që qaj ven 

ka qenë i babës tim dhe se nuk kam ndonjë dokument për atë vend, i kam propozu që t’ia shes. 

Në pyetjen e të autorizuarit të tij se në vitin 1993, kur e keni ble prej gjyshit të dy vajzave a ka 

qenë i pranishëm ky dëshmitar kur ja ke dhënë 4500 marka, po ka qenë, ja kam dhënë te parku 

i Vitisë, ndërsa pjesën tjetër prej 21.000 euro ja kam dhënë kur e kemi lidh kontratën. Në 
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pyetjen se a të ka bo vërejtje ndonjëherë E. në lidhje me atë pronë dhe se a i ka pre drutë? I 

padituri përgjigjet, jo kurrë nuk më ka bë vërejtje dhe po më ka thënë drutë që ai i ka pre. Deri 

sa në pyetjet e palës paditëse se a ke qenë në atë pronë nga viti 1993 deri në vitin 2000, se a i 

dinë megjanikët kush janë dhe a e njeh ndonjë prej tyre që ka tokë afër teje, i njëjti përgjigjet 

,po kam qenë, por megjenikët nuk i njoh kush janë. Në pyetjet se a ka qenë prezent M.kur e 

keni ble dhe a ka qenë te prona ndonjëherë, a keni hartu me shkrim dikçka kur e keni bo Pazar 

dhe a ka qenë e mbjellur me najsen ara në vitin 1993, i padituri përgjigjet, po M., ka qenë 

prezent në të gjitha rastet, por me shkrim s’kemi bo asgjë ndërsa prona ka qenë e papunuar kur 

e kemi ble në 1993.  Dëshmitari vazhdon me përgjigje duke shtuar se nuk e kam pyet askënd 

kur e kam ble sepse krejt serb kanë qenë, ndërsa për ta blerë atë pronë me ka propozu M., dhe 

prej vitit 1993 kur ja kam dhënë 4500 marka nuk  jam takuar me ta veq tani në vitin 2017, kur 

me kanë thonë bonja paret gati se vinë mi marë, duke  shtuar se as në vitin 2019 e as 2020, nuk 

ka qenë e punuar, ndërsa lidhur me pyetjen e gjyqtarit se lidhur me marrëveshjen e vitit 1993, 

se keni bere shitblerjen – pazarin për 25.000 marka ndërsa i keni dhënë vetëm 4500 marka, 

çfarë ka ndodhur pastaj? Në pyetjen e gjyqtarit si ka ndodhur pazari i vitit 1993 dhe 

marrëveshja prej 25.000 markave dhe pagesës prej 4.500 markave, i padituri përgjigjet: ja kam 

dhënë atëherë mirëpo atëherë mi kanë luajt fjalët dhe mesat tani nuk mi kanë pranuar dhe ma 

kanë rrit çmimin e pastaj 21 mijë euro ja kam qit nëpërmjet bankës. Ndërsa P. nuk ja kam 

dhënë pjesën tjetër sepse nuk ma ka bërë bartjen në emirin tim dhe atë ditë që kam bo pazar 

nuk e kam ditë që s’guxojnë me na qit në emrin tonë shkaku i pushtetit, por P. nuk mi ka lyp 

paret.  

 

         Dëshmitari A. A., deklaron: shitblerja ka ndodhur në vitin 1979, atë tokë e kemi quajtur 

“….”, është blerë kjo tokë e cila ka pasur pjesë të punuar me livadh, tokë e lavëruar me kultura 

bimore si dhe një pjesë mal.  Këtë tokë e kanë blerë babai im – A. dhe vëllau im A., prej 

personit të quajtur P. prej …, lidhur me prezencën e shitblerjes nuk kam njohuri sepse nuk kam 

qenë prezent, por më kujtohet se e kanë blerë diku rreth 13.000 marka meqë atë kohë ka pasur 

edhe valuta tjera e nuk me kujtohet saktë, ky çmim i është paguar. Nuk me kujtohet saktë kur 

kemi filluar t’a punojmë por sa e di kemi filluar menjëherë prej kur e kemi blerë dhe e di aty 

përreth “përroit” kemi rrafshuar një pjesë, një kohë ka qenë bari, por me kalimin e kohës e 

kemi mbjellur edhe me kultura tjera,  ndërsa drunjë  me kujtohet se kemi bartur por për herë të 

parë vëllaun e ka thirrur P. dhe ka dalë në malë për t’ja treguar disa drunjë rreth asaj prone, të 

cilët kanë qenë të minuar dhe pastaj të njëjtat i kemi prerë me kujdes dhe pastaj jemi furnizuar 

sipas nevojës kohë pas kohe me drunjë. Në atë tokë kam punuar diku deri vitet 1987-88, 
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atëherë kur edhe jemi ndarë dhe kjo pronë i ka takuar vëllaut A. dhe të njëjtën nuk j’a 

kontestojmë. Gjatë kohës sa kemi punuar në atë tokë kemi qenë të lirë t’a punojmë, nuk jemi 

penguar  dhe nuk kemi pasur asnjëherë probleme  me askënd rreth kësaj toke.  Të paditurin N. 

I.nuk e kam parë asnjëherë rreth tokave dhe as nuk e njoh, ndërsa tokën tonë e kemi punuar 

vetëm ne dhe e di se vitin e kaluar për herë të fundit ka qenë e mbjellur me grurë. Dua të shtoj 

se kam punuar në atë tokë çdo vjet nga viti 1979 e deri në vitin 1987-88, dhe rreth blerjes me 

ka treguar vëllau im A. dhe siç e ceka nuk ke mundur me punu tokën e tjetërkujt pa e paguar 

dhe pasi e shoh ekspertizën me leje të gjykatës, e di mirë se aty ka mesi ka qenë një lis dhe se 

aty në atë vend kemi edhe pjesë tjera të malit që i kemi blerë nga serbët afërsisht në atë 

periudhë kohore, dhe deri sa kam punuar edhe unë në atë tokë asnjëherë s’ka qenë Pera aty 

pari, ku pas vitit 1987-88, atë tokë e ka punuar vëllau A.me 6 djemtë e tij dhe vitin e kaluar e 

dij se E. e ka pas të mbjellur me grurë. Lidhur me të paditurat-mbesat e P., nuk kam dëgjuar 

dhe nuk di gjë rreth tyre, e as që e kam ditur që e ka blerë i padituri. 

 

        Dëshmitari M.B., deklaron:  Jam i moshës 76 vjeçare  dhe atë tokë, të cilën e ka blerë 

mixha A. nga P., të vendi që ne e quajmë “…”, atë e di se e ka paguar ndërsa rreth çmimit nuk 

kam njohuri. Me sa më kujtohet e ka blerë diku në vitin 1978 ose1979, dhe unë aty pranë asaj 

toke, që veç therrat i ndajnë, tani jam megjenik, të cilën e kemi blerë që nga viti 1970, e që e 

kemi blerë nga një serb i …. së Vitisë. E di se e kanë punuar me kultura të ndryshme, 

kallamoq, grurë, por aty ka pasur edhe një pjesë të malit. Nuk e di dhe nuk kam njohuri, por sa 

e di unë pos tij (H.) nuk e ka punuar askush tjetër këtë tokë edhe pasluftë kur kam shkuar 

ndonjëherë, nuk e kam parë kurrë askënd aty, e di dhe e kam parë që e ka punuar vetëm H., 

ndërsa vitin e kaluar nuk e di nuk jam i sigurt sepse nuk kam qenë aty. 

        Në pyetjen e të autorizuarit të paditurve, dëshmitari përgjigjet: P. me ka pyetur edhe mua 

për t’a blerë këtë tokë, por unë i kam thënë  P., që nuk kam para për t’a blerë dhe kjo bisedë me 

P., ka qenë para se ti thoshte mixhës A.  Unë prej vitit 1978, kam punuar në H., tri vite e 

gjysmë, mandej rreth 14 vite në Gj., e pastaj jam kthyer, por faktin e blerjes e di, se kur ka 

ndodh nga se kemi qenë në odën e mixhës tim S. B., e baca A., ka shkuar prej aty për me ja 

paguar çmimin P., por nuk e di se sa, por se di se ka shkuar te shpija për me ja dhënë parat. 

 

       Dëshmitari M. M., ka deklaruar se:  të paditurin N.I.e njoh shumë kohë me herët, ndërsa 

paditësin nuk e njoh. Marrëveshja prej 25.000 marka në mes të N. dhe P. S., ka qenë për të 

gjithë pasurinë e cila është evidentuar në fletën poseduese në emër të P. S.. Para luftës në vitin 

1993, i ka paguar 1.000 marka ndërsa 4.500 euro në vitin 2017 ja ka dhënë në dorë atyre dy 
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vajzave. Nuk e di se si ka ardh në lidhje P.me N. për blerjen e këtyre pronave, por mua meqë 

me ka njohur me ka ftuar të shkoj me të dhe atë ditë së bashku e kemi bërë pazar. Marrëveshja 

ka qenë që sa më parë me ja paguar por pasi ka vdekur ka mbetur kështu. Nuk e di se kur ka 

vdekur P. S.. Në parcelën ku është lisi i madh na ka dërguar njëherë P. me N. por me i punuar 

tokat ndoshta vetëm në vitet e fundit pasi i ka paguar. Lidhur me punimin e tokës vitet e fundit 

unë nuk kam qenë, por këtë informatë e di prej N.. Në pyetjet e të autorizuari të paditurve, 

dëshmitari është përgjigjur se nuk i ka premtuar shitësi Petar askujt tjerë për të ja shitur tokën, 

si dhe nuk më kujtohet se me dorëzimin e parave a i ka thënë se mundësh me punuar tokën. Në 

përgjigjen ndaj të autorizuarit paditësit  dëshmitari ka deklaruar se marrëveshja është lidhur në 

Viti, në një kafene te parku. Unë P. nuk e kam njohur, me sa mu kujtohet ka jetuar afër 

ambulancës, pazarin mes N. dhe P. unë nuk e kam ndërmjetësuar por vetëm kam qenë prezent 

aty dhe gjatë arritjes së marrëveshjes ja kanë zgjatur dorën njëri tjetrit, mua asnjëherë nuk më 

ka  thënë P., që N.nuk mi ka dhënë paratë.  

 

          Dëshmitari A. I., ka deklaruar: se unë kam lindur në vitin 1975, me sa më kujtohet mu e 

di se cilën tokë e ka blerë babai im prej P. dhe i kam punuar këto toka me traktor, para luftës i 

kemi punuar me pak, i kemi kositur sepse ka qenë bari natyral, ndërsa pas luftës e kemi 

mbjellur herë pas here me tërshërë, ku para tri viteve e kemi pas tërshërë të mbjellur aty. 

Ndërsa për herë të fundit para 3-4 viteve kam pre drunjtë në pyll dhe nuk jam penguar nga 

askush. Ndërsa paditësin H.A.nuk e njohë. Në pyetjet e të autorizuarit të paditësit, dëshmitari 

përgjigjet: unë nuk e njohë asnjërin nga pronarët e tokave që kufizohet me parcelën 

kontestuese. E dijë se babai im ka lidhur marrëveshje me të paditurat dhe e dijë se ka qenë i 

autorizuari i tyre M.. Babai pos këtyre parcelave ka blerë edhe të tjera të cilat kanë distancë me 

parcelën kontestuese ku disa janë me kulturë mal e disa ara. Tek parcela kontestuese kam parë 

njerëz duke kaluar aty pari por që  nuk e kam parë asnjëherë duke punuar askënd.  

 

           Gjykata, për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike bazuar në nenin 7 të LPK-së, ka 

administruar këto prova, ka lexuar: kontratën noteriale me shenjën OKEP.br…., e datës 

02.06.2017, e hartuar pranë noterit Nexhat Qorolli, në Ferizaj, -deklarata e dhënë nga të 

paditurat D.T.dhe J. S., me shenjën Nr. LRP-II:….., e datës 23.01.2020 e vërtetuar pranë 

noterit në S., e përkthyer edhe në gjuhën shqipe, - autorizimi i dhënë nga të paditurat D.T.dhe 

J. S., i vërtetuar pranë noterit me datë 27.02.2020 në S., - ekspertiza gjeodezike e datës 

25.01.2021, e hartuar nga gjeodeti Zekrija Elezi nga Ferizaj, - historiati për parcelat kadastrale 
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nr…, …, … dhe …. ZK. …, e lëshuar nga DPKGJ Ferizaj, - çertifikata e pronës e lëshuar me 

14.01.2021, në emër të paditurit N.I., -deklarata noteriale LRP.nr…..,  e datës 07.05.2021,   

 

          Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartë cekura në 

kuptim të nenit 8 të LPK-së, me kujdes dhe ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të 

gjitha së bashku dhe ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

 

              Nga leximi i kontratës noteriale mbi shitblerjen e paluajtshmërisë, me shenjën 

OKEP.br…., e datës 02.06.2017, e hartuar pranë noterit Nexhat Qorolli, në Ferizaj, gjykata ka 

vërtetuar faktin se kjo kontratë është lidhur këtu midis të paditurit të parë N. I. dhe të 

paditurave të dytë dhe tretë D. T. dhe J. S., të cilat me autorizim i ka përfaqësuar Milorad M. 

nga fshati V., Komuna e Vitisë, ku si objekt i kësaj kontrate ka qenë e gjithë pasuria e 

evidentuar në emër të paditurave D.T. dhe J.S., të cilat këtë pasuri e kanë bartur me aktvendim 

mbi trashëgimi LRP.nr…., ku e tërë pasuria objekt i shitblerjes ishte për çmimin 21.000€, e cila 

ishte paguar përmes llogarisë bankare të M.M.. 

 

          Përmes deklaratës së dhënë nga të paditurat D. T. dhe J. S., e vërtetuar tek noteri Bojana 

Babiq, në …, R. Serbisë, me shenjën Nr. LRP-II:…, e datës 23.01.2020, të njëjtat kanë 

deklaruar se gjyshi i tyre i ndjeri P.S., ka qenë pronar i 22 parcelave në Z.K. …, K. Ferizaj. Pas 

vdekjes së gjyshit, e tërë pasuria e tij përmes trashëgimisë ka kaluar në emrin e D. T. dhe J. S., 

pastaj të njëjtat, tërë pasurinë trashëgimore i’a kanë shitur të paditurit N. I. përmes kontratës 

noteriale të shitblerjes, ku edhe e kanë pranuar në tërësi çmimin e shitblerjes. Mëtej, sipas 

deklaratës së tyre, ato kurrë nuk kanë jetuar në … e as në Ferizaj dhe shtojnë se nuk kanë 

informata se gjyshi i tyre i ka shitur ndokujt në vitin 1979 ndonjë parcelë. Poashtu, sipas 

deklaratës në fjalë, dobitë dhe rreziqet te palët kontraktuese në lidhje me pasurinë e 

paluajtshme, kalojnë në blerësin në ditën e nënshkrimit të kontratës së shitblerjes. 

 

Përmes deklaratës noteriale LRP.nr.rend….. të dt.07.05.2021, të dhënë nën betim para 

noterit Agim Sylejmani në Viti, gjykata vërtetoi faktin se vëllezërit e paditësit, H. A., K. A., I. 

A., I. A. dhe F.A. të gjithë si trashëgimtarë ligjor të të ndjerit A. A., kanë hequr dorë nga e 

drejta e pronësisë në parcelat kontestuese dhe pajtohen që të njëjtat të barten në tërësi në emër 

të vëllaut të tyre, gjegjësisht paditësit H. A.Po nga e njëjta deklaratë e dhënë nën betim, 

vëllezërit e paditësit kanë deklaruar se prindi i tyre i ndjerë A. A. i kishte blerë parcelat 

kontestuese në vitin 1979 nga P. S., mirëpo parcelat në fjalë pas luftës, pa dijeninë e tyre, i ka 

blerë N. I. nga fshati …., Komuna Viti, nga shitëset D.T. dhe J.a S.. 
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Përmes ekspertizës gjeodezike të datës 25.01.2021, e hartuar nga gjeodeti Zekrija Elezi, 

- historiati për parcelat kadastrale nr…., …, … dhe … ZK. …, e lëshuar nga DPKGJ Ferizaj, 

gjykata vërtetoi faktin se parcelat e lartë përmendura fillimisht kanë figuruar në emër të P.(S.) 

S.pastat të njëjtat parcela në vitin 2017 përmes aktvendimit të trashëgimisë LRP.nr..Nr.ref…., 

kanë kaluar në emër të D.T. me 1/3 dhe J. S. me 2/3 të pjesës ideale të pronësisë. Pastaj të 

njëjtat parcela, përmes kontratës së shitblerjes OKEP Br…. Br.ref….., kanë kaluar në emër të 

të paditurit N.(R.) I., me 1/1 të pjesës ideale të pronësisë. Po nga ekspertiza gjeodezike, gjykata 

vërtetoi faktin se parcelat kontestuese janë në posedim të paditësit dhe në kohën kur gjykata ka 

dalë në vendin e ngjarjes, prona e njëjtë shifet se ka qenë e mbjellur me grurë në vitin paraprak. 

 

Përmes certifikatës së pronës e lëshuar me 14.01.2021, në emër të paditurit N.I.-

deklarata noteriale LRP.nr….,  e datës 07.05.2021, gjykata vërtetoi faktin se parcelat 

kontestuese tani figurojnë në emër të të paditurit N.I., i cili është regjistruar si pronar i tyre me 

1/1 të pjesës ideale të pronësisë, në bazë të kontratës së shitblerjes. 

 

Nga konstatimi i gjendjes faktike, gjykata ka gjetur se parcelat kontestuese paraardhësi 

i paditësit A. A.i ka blerë në vitin 1979 dhe pas blerjes të njëjtat parcela i ka marrë në posedim 

dhe shfrytëzim të qetë dhe të papenguar nga askush. 

 

Po ashtu, nga deklarata e vëllezërve të paditësit, gjykata gjeti se pas vdekjes së prindit 

të tyre A.t, këto parcela ika në posedim dhe shfrytëzim vetë paditësi H. A. 

 

Pretendimi i të paditurit se këto parcela i ka blerë në vitin 1993, është i paqëndrueshëm, 

pasi që vet i padituri deklaron se në vitin 1993, i ka paguar 4.500 marka gjermane si kapar për 

blerjen e parcelave kontestuese, ndërsa në anën tjetër dëshmitari M. M., deklaron se i ka paguar 

vetëm 1.000 euro kapar për shitblerjen e parcelave. Pra, deklarata e të paditurit dhe dëshmitarit 

janë në kundërthënie me njëra tjetrën dhe nga ky shkak dëshmia e të paditurit në cilësi të palës 

është jo i besueshëm, andaj edhe gjykata nuk i’a ka falur besimin dëshmisë së tij.  

 

 Për më tepër, i padituri ka deklaruar se parcelat kontestuese i ka punuar para 5-6 viteve 

dhe në 2-3 vitet e fundit nuk ka mbjellë asgjë në këto parcela, ky deklarim i tij bie në 

kundërshtim me gjendjen faktike në terren, pasi që nga konstatimi i gjendjes faktike në terren 

përmes ekspertit gjeodet, shihet se e njëjta pronë ka qenë e mbjellur me grurë vitin paraprak, 

fakt i cili shihet edhe në fotografitë e siguruara nga eksperti gjeodet të siguruara nga vendi i 
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ngjarjes. Pra, deklarimi i të paditurit se prona kontestuese nuk ka qenë e punuar viteve të 

fundit, bie në kundërshtim me gjendjen faktike në terren.  

 

Në anën tjetër, deklarimi i paditësit se vitin e kaluar pronën kontestuese e ka mbjellur 

me grurë, përputhet plotësisht deklarata e tij me gjendjen faktike të konstatuar në terren. Një 

fakt i  tillë, vërteteton se paditësi ka qenë në posedim dhe shfrytëzim edhe në  momentin kur 

gjykata bashkë me palët ka dal në vend të ngjarjes me ekspertin e gjeodezisë dhe shihet se 

paditësi ka njohuri  dhe ka bërë veprime në parcelat kontestuese. 

 

Deklaratat e dhëna të dy të paditurave D.T. dhe J. S.se nuk kanë jetuar asnjëherë në T. e 

as në Ferizaj, për gjykatën është fakt i cili vërteton se të dy këto të paditura as që e dinë vendin 

se ku gjenden parcelat kontestuese, rrjedhimisht as që e din faktin se gjyshi i tyre i ndjerë P.S., 

i’a ka shitur parcelat kontestuese paditësit- prindit të H.. 

 

Gjykata ka ardhur në përfundim se të paditurat D. T.dhe J. S., e kanë hapur procedurën 

e trashëgimisë, pa e ditur se disa nga parcelat e masës trashëgimore të trashëgimlënësit P.S., 

janë shitur sa ishte gjallë trashëgimlënësi.  

 

Duke qenë se të paditurat janë bërë pronare juridike të parcelave kontestuese përmes 

bazës së trashëgimisë, të njëjtat duke e shfrytëzuar pozitën e pronarit juridik të paluajtshmërisë 

kontestuese, të njëjtën e kanë tjetërsuar në vitin 2017 përmes kontratës së shitblerjes me të 

paditurin e parë N. i. 

 

Në fakt, të paditurat D. T.dhe J.S. e kanë lidhur kontratën e shitblerjes edhe për parcelat 

të cilat nuk i kanë pasur fare në posedim, të cilat në vitin 1979 trashëgimlënësi i tyre i ka 

tjetërsuar, duke i’a shitur babait të paditësit A. A. 

 

Në këtë rast, të paditurat kanë disponuar me të drejta të cilat nuk kanë mundur të 

disponojnë lirisht sepse me ligjin mbi trashëgimin në nenin 61 parashihet në par.1.”Nëse 

trashëgimlënësi ka bërë cedimin dhe pjesëtimin e të gjithë apo një pjese të pasurisë së tij midis 

të gjallëve, pasuria e tij trashëgimore do të përbëhet vetëm nga pasuria që nuk është ceduar 

dhe pjesëtuar, si dhe të çdo pasuri që ka fituar pas cedimit dhe pjestimit.” Par.2.”Pasuria që 

kanë marrë paraardhësit e tij me anë të cedimit dhe pjesëtimit nuk hyn në pasurinë 

trashëgimore të ceduesit dhe as nuk merret parasysh në përcaktimin e vlerës së pasurisë 

trashëgimore”.  Prandaj, si e tillë, kontrata e shitblerjes e vitit 2017, e lidhur në mes të paditurit 
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të parë dhe të paditurave të dytë dhe të tretë është pjesërisht nule vetëm sa i përket parcelave 

kontestues. 

 

      Gjykata, lidhur me vendosjen si në pikën (I) të dispozitivit, gjegjësisht anulimit të 

pjesërishëm të kontratës mbi shitblerjen e paluajtshmërisë LRP.nr….., Ref.nr…. e datës 

02.06.2017 e lidhur mes të paditurve D. (B.) T. dhe J. (B.) S., si shitëse me N. I., si blerës, ka 

vendosur duke pasur parasysh se e drejta e pronës është kategori kushtetuese dhe gëzon 

mbrojtje kushtetuese dhe ligjore dhe e drejta për mbrojtjen dhe kthimin e të drejtës së pronësisë 

të fituar në mënyrë të kundërligjshme nuk parashkruhet, i’u referua nenit 103 të Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve i vitit 1978 (i aplikueshëm në rastin konkret) ku në paragrafin 1 të 

këtij neni përcaktohet se “Kontrata që është në kundërshtim me parimet e përcaktuara me 

kushtetutë të rregullimit shoqëror me dispozitat e detyrueshme apo me moralin e shoqërisë 

vetëqeverisëse socialiste është nule, në qoftë se qëllimi i rregullës së shkelur nuk ka sjellë 

ndonjë sanksion tjetër apo në qoftë se ligji në rastin e caktuar nuk parashikon diçka tjetër”. Po 

ashtu, me nenin 104 par.1 të LMD-së  parashihet që “Në rastin e nulitetit të kontratës, secila 

palë kontraktuese ka për detyrë t'ia kthej palës tjetër atë që ka marrë në bazë të kontratës së 

tillë, e në qoftë se kjo nuk ka mundësi apo nëse vetë natyra e asaj që është plotësuar i 

kundërvihet kthimit, duhet të jepet kompensimi përkatës në të holla, sipas çmimeve në kohën e 

nxjerrjes se vendimit gjyqësor në qoftë se ligji nuk cakton diçka tjetër”, ndërsa në paragrafin 3 

të nenit 104 të LMD-së përcaktohet se “Me rastin e marrjes së vendimit, gjykata do të ketë 

parasysh ndërgjegjshmërinë e njërës ose të të dy palëve rëndësinë e interesave shoqërore që 

cenohęn si dhe opinionin moral të shoqërisë”. Njëherit, me nenin 105, par.1 të LMD-së, kur 

flitet për nulitetin e pjesshëm të kontratave, përcaktohet se “Nuliteti i ndonjë dispozite të 

kontratës nuk sjell nulitetin edhe të vetë kontratës, në qoftë se ajo mund të qëndrojë pa 

dispozitën nule dhe në qoftë se ajo nuk ka qenë as konditë e kontratës dhe as motiv vendimtar 

për shkak të së cilës është lidhur kontrata”. 

  

 Gjykata si në pikën (II) të dispozitivit të këtij aktgjykimi ka vendosur duke u bazuar në 

vërtetimin e gjendjes faktike në terren, ku u konstatua se prindi i paditësit, i kishte blerë 

parcelat kontestuese në vitin 1979 nga P.S. (trashëgimlënësi i të paditurave) dhe 

parcelat kontestuese në vitin 1979 nga P. S. (trashëgimlënësi i të paditurave) dhe që nga ajo 

kohë i ka në posedim dhe shfryhtëzim të papenguar nga askush për më tepër se 40 vite.  

Në këtë rast gjykata vlerësoi se janë plotësuar kushtet ligjore që paditësi të shpallet, 

gjegjësisht të vërtetohet se është pronar i paluajtshmërisë kontestuese, sepse nga ana e tij, janë 
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plotësuar të gjitha kushtet kumulative për fitimin e të drejtës së pronësisë me parashkrim fitues, 

gjegjësisht mbi bazën e mbajtjes me mirëbesim mbi 20 vite (respektivisht mbi 42 vite) andaj, 

gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar në tërësi dhe e njëjta 

duhet të aprovohet konform nenit 28 të LMTHJP-së.  

 

          Nga të lartë cekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 

143 të LPK-së, lidhur me nenin 104 par.1, 105 par.1 të LMD-së, nenin 61 të LTK-së, si dhe 

nenit 28 të Ligji për Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore. 

 

       Gjykata ka obliguar të paditurit që paditësit, në emër të shpenzimeve procedurale, t’ia 

paguajnë shumën prej 2,553 euro ( dymijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre euro), dhe atë: në emër 

te taksës gjyqësore për padi shumen prej 40 euro, në emër te përpilimit te padisë shumën prej 

208 euro, në emër të përfaqësimit për pesë seanca gjyqësore nga i autorizuari i paditësve 

shumen prej 1,350 euro (për secilën seance gjyqësore shumen nga 270 euro) dhe për pesë 

seanca të shtyera shumën prej 675 euro apo për secilën nga 135 euro, për ekspertizën 

gjeodezike shumën prej 280euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën paralajmërimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.179/18, dt:04.04.2020 

                                                                                                                                  G j y q t a r i, 

                                                                                                                      Bekim Salihu 

 

              UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, lejohet e drejta në 

ankesë, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit te këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë. Ankesa ushtrohet përmes kësaj gjykate. 
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