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Numri i lëndës: 2019:203495 

Datë: 10.12.2019 

Numri i dokumentit:     00802041 

                                                                                                                           C.nr.312/14 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Alban 

Beqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padis të paditësve H.B, B.M dhe G.B.M që të 

tre nga Ferizaj Rr.”....” nr.17 të cilët i përfaqëson me autorizim av.RR.R nga Lipjani, kundër të 

paditurve S.Bdhe R.B që të dy nga Ferizaj “....” nr.17, të paditurin e parë e përfaqëson me 

autorizim av.E.H.Vnga Ferizaj kurse të paditurin e dytë e përfaqëson me autorizim av.J.B nga 

Ferizaj në çështjen juridike anulimin e kontratave dhe vërtetimi i të drejtës së pronësisë të 

përbashkët pas mbajtjes së seancës të shqyrtimit kryesor më 25.11.2019, mori, kurse me datën 

10.12.2019, përpiloi këtë:   

 

A K T GJ Y K I M 

  

I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësve H.B, B.M dhe G.B.M që të tre nga 

Ferizaj Rr.”....” nr.17, si e bazuar: 

  

II.a ANULOHET kontratat mbi shitblerjen e patundshmërisë me numër VR.nr.1127/11, e 

datës 28.02.2011, e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Ferizaj, e lidhur në mes H.B t nga 

Ferizaj si shitës, tani paditës dhe S.B nga Ferizaj si blerës tani si i paditur.  

 

II.b ANULOHET kontrata për dhuratën e paluajtshmërisë e lidhur në mes të paditurit S.B 

nga Ferizaj dhe R.B nga Ferizaj e noterizuar me nr LRP.nr......REF.nr..... për NK.nr......., vendi 

i quajtur “....” në sipërfaqe të përgjithshme prej 0,11.16ha, ZK Ferizaj dhe shtëpia e cila gjendet 

në këtë pronë, e cila evidentohet në emër të paditurit të dytë R.B. 

 

III. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësve B.M he G.B.M me të cilën kanë kërkuar që 

VËRTETOHET janë pronar të përbashkët së bashku me paditësin e parë H.B, me nga 1/3 e 

pjesës ideale të NK.nr....... vendi i quajtur “....” në sipërfaqe të përgjithshme prej 0,11.16ha, ZK 
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Ferizaj, e regjistruar në certifikatën mbi të drejtën e pronësisë së paluajtshme UL........dhe me 

nga 1/3 e pjesës ideale të shtëpisë e cila gjinden në këtë pronë.  

 

 

IV. DETYROHET Zyra- Drejtoria për pronë Gjeodezi dhe Kadastër e Komunës së Ferizaj 

që në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi të bëjë kthimin në gjendjen e 

mëparshme në regjistrin kadastral për NK.nr......., vendi i quajtur “......” në sipërfaqe të 

përgjithshme prej 0,11.16ha, ZK Ferizaj ashtu që regjistrimi të bëhet në emër të paditësit H.B 

nga Ferizaj Rr..... nr.17, siç ka qenë para regjistrimit të kontratave mbi shitblerjen e 

patundshmërisë VR.nr......, e datës 28.02.2011, të vërtetuara në Gjykatën Komunale në Ferizaj, 

dhe kontratës mbi dhurimin numër LRP.nr.... 

 

V. DETYROHEN të paditurit që paditësit të parë solidarisht t’ia kompensojnë shpenzimet 

e procedurës në shumë prej 2.624,oo€, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit nën kërcënim e përmbarimit me dhunë.  

 

VI. Aktvendimi C.nr.312/14 i datës 04.08.2016, i nxjerrë nga kjo Gjykatë, me të cilin është  

ZËVENDËSUAR masa e përkohshme e sigurisë me masën e sigurisë mbetet në fuqi deri sa 

aktgjykimi të bëhet i formës së prerë. 

   

A r s y e t i m  

 

Gjykata pas pranimit të aktvendimit të Gjykatës së Apelit Ac.nr.4701/2012 datë 25.04.2014, në 

lidhje me arsyet e prishjes të aktgjykimit të kësaj Gjykate C.nr.384/11 dt.15.10.2012, i ka marr 

parasysh me rastin e vendosjes ku dhe të njëjtat i ka eliminuar.  

 

Paditësit përmes të autorizuarit të tyre në fjalën përfundimtare të dorëzuar me shkrim kanë 

deklaruar se mbesim edhe më tutje pranë padisë dhe kërkesëpadisë duke theksuar se nga provat 

e administruara është vërtetuar baza juridike e kërkesëpadisë së paditësve, njëherit ka shtuar se 

me anë të Kontratës mbi ndërtimin e përbashkët e lidhur në mes paditësve e cila është 

administruar si provë paditësit janë pajtuar se pas ndërtimit të këtij objekti (shtëpisë) të bëhen 

bashkëpronar me nga 1/3 e pjesës ideale në NK.nr....... ZK Ferizaj dhe shtëpisë, si dhe janë 

pajtuar që prona dhe shtëpia nuk mund të tjetërsohet në personat e tretë pa pëlqimin paraprak 

që të tre paditësve si dhe secili nga ta e ka të drejtën e përparësisë në blerje sipas dispozitave 

ligjore të LTHMJP-së, dhe çdo kontratë e lidhur në kundërshtim me këtë kontratë për ndërtim 

të përbashkët do të konsiderohet nulë. 
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Ka theksuar se i padituri i parë S.B duke e vënë në lajthim dhe mashtrim paditësin H.B  me 

datën 28.02.2011, e lidhë kontratën e shitblerjes të pronës NK.nr....... dhe të njëjtën e regjistron 

në emër të tij, ku pas kësaj i padituri i parë duke vepruar me keqbesim këtë pronë ia dhuron të 

paditurit të dytë djalit të tij R.B, duke u bazuar në ekspertizën e ekspertit të vlerësimit të 

paluajtshmërisë ka theksuar se vlera  investimit në shtëpi në kohën e ndërtimit ka qenë 82.532€ 

e cila përputhet me deklaratën e paditësve ku kanë theksuar se në ndërtimin e shtëpisë kanë 

investuar rreth 80.000€, si dhe nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit ka vlerësuar se vlera e 

paluajtshmërisë është 334.800€, andaj ka theksuar se duke u bazuar në mendimin dhe 

konstatimin e ekspertit është vërtetuar fakti se kërkesëpadia e paditësve për anulimin e 

kontratave është e bazuar për shkak të dëmtimit përtej gjysmës kuptim nenit 139 të LMD-së. 

për shkak se ekziston diproporcion i madhe i vlerës së pronës së bashku me shtëpisë dhe vlerës 

së kontratës prej 20.000€ që është cekur në nenin 4, të kontratës mbi shitblerjes e 

paluajtshmërisë e lidhur në mes paditësit H.B të parë dhe të paditurit të parë S.B, pasi që duke 

u bazuar në nenin 6 të kontratës mbi ndërtimin e përbashkët e drejta e përparësisë në blerje 

duke u baza urnë nenin 14 par.3 të LTHMJP-së, nenit 111,112, 103 dhe nenit 109 të LMD-së 

kërkesëpadia është e bazuar. 

 

Sa i përket pretendimeve të paditurve se paditësve u mungon legjitimiteti real aktiv i palës në 

procedurë ka theksuar se këto pretendime janë të pa bazuara, për faktin se me kontratën e 

ndërtimit të përbashkët paditësit i kanë rregulluar raportet kontraktuale të cilin fakt edhe 

Gjykata e Apelit në arsyetimit e aktvendimit ka dhënë sqarime se paditësit kanë pozitën e 

bashkëndërgjygjësve unik, pasi që paditësi H.B nuk ka hequr dorë nga kërkesëpadia me anë të 

parashtresës në të cilën thirrën të paditurit, i cili aktgjykim edhe është prishur nga ana e 

Gjykatës së Apelit. 

 

Se është e bazuar kërkesëpadia e paditësve ka theksuar edhe faktin se i padituri i parë dhe pse 

ka qenë në dijeni se ka një kontratë për ndërtimin e përbashkët të lidhur në mes paditësve në të 

cilën kontratë janë përcaktuar të drejta dhe detyrimet ku në nenin 6 të saj, dhe në kundërshtim 

me këtë i padituri i parë 4 vite pas lidhjes së kontratës mbi ndërtimin e përbashkët e lidhë 

kontratën mbi shitblerjes me paditësin e parë, për çka edhe është dashur të merret paraprakisht 

pëlqimi i dy paditësve të tjerë si palë kontraktuese. 

 

Sa i përket marrëveshjes të cilën e ka prezantuar i padituri i parë përmes të autorizuarës të tij e 

datës 21.04.2011, e cila nuk është e nënshkruar nga të gjithë paditësit dhe e pa vërtetuar, kjo 
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marrëveshje është lidhur në kundërshtim me nenin 6 të kontratës mbi ndërtimin e përbashkët, e 

njëjta nuk është zbatuar asnjëherë nga palët kontraktuese dhe nuk është kërkuar përmbushja e 

saj me kërkesë apo përmes padisë në gjykatë, andaj dhe nuk është kërkuar anulimi i saj për 

arsye se ajo marrëveshje nuk ka filluar të zbatohet dhe për anulimin e saj kanë kaluar të gjitha 

afatet ligjore kuptim nenit 77 të LMD-së të vjetër apo nenit 65 të LMD-së të ri, pasi që me 

nenin 125 të LMD-së të vjetër respektivisht neni 107 të LMD-së të ri e rregullon “Kur 

përmbushja e detyrimit brenda afatit të caktuar është element thelbësor i kontratës, ndërsa 

debitori nuk e përmbush detyrimin brenda këtij afati, kontrata zgjidhjet sipas vetë ligjit”.    

 

Andaj ka kërkuar nga ana e gjykatës që ta aprovon kërkesëpadinë e paditësve në tërësi si të 

bazuar si dhe ka kërkuar shpenzimet e procedurës 

 

Të paditurit përmes të autorizuarit të tyre në fjalën përfundimtare të cilët e kanë dorëzuar së 

bashku me shkrim kanë deklaruar se edhe më tutje mbesin pranë përgjigjeve në padi 

theksimeve në seancat e kaluara duke e kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësve si të 

pa bazuar, për faktin se paditësve u mungon legjitimiteti real aktiv i palëve në procedurë si dhe 

të paditurit nuk mund të detyrohen ta përmbushin ndonjë detyrim duke u bazuar në kërkesat e 

paditësve. 

 

Sa i përket mungesës së legjitimitetit real aktiv të palës në procedurë kanë theksuar se paditësit 

H.B i mungon pasi që i njëjti me anë të parashtresës të datës 27.07.2012, e kishte tërhequr 

padinë dhe kërkesëpadinë ndaj të paditurit, i cili fakt ka theksuar se është vërtetuar edhe me 

aktvendimin e Gjykatës së Apelit Ac.nr.4701/2012 të datës 25.04.2014, por arsyen e prishjes së 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj rezulton se e ka prishur vetëm për faktin se 

Gjykata Themelore në Ferizaj kishte nxjerr aktgjykim e është dashur që të nxjerr aktvendim siç 

parashihet me nenin 261 par.3 të LPK-së, kurse sa i përket mungesës së legjitimitetit real aktiv 

të palës në procedurë të paditësve B.M dhe G.B.M, ka theksuar se kjo bazohet pas që të njëjtat 

nuk kanë qenë palë kontraktuese as në kontratën mbi shitblerjen të cilën kërkohet që të 

anulohet dhe as në kontratën mbi dhurimin dhe meqenëse nuk janë palë kontraktuese të njëjtat 

nuk kanë të drejtë të kërkojnë që këto kontrata të anulohen, pasi që anulimin e kontratës kanë të 

drejtë ta kërkojnë vetëm palët kontraktuese dhe jo palët e treta siç parashihet me nenin 112 të 

LMD-së i vjetër apo nenit 98 i LMD-së së ri. 
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Sa i përket pretendimit të paditësve B.M dhe G.B.M të cilat kanë kërkuar që tiu njihet e drejta e 

bashkëpronësisë duke u bazuar në kontratën mbi ndërtimin e përbashkët e datës 29.05.2007 e 

përpiluar tek avokati J.R, e cila kontratë është e nënshkruar vetëm nga paditësi H.B dhe B.M 

por jo edhe nga paditësja G.B.M edhe pse emri i saj figuron në këtë kontratë, ku sipas të cilës 

kontratë në nenin 4 ka theksuar se paditësi H.B me rastin e shitjes së kësaj prone  është i 

obliguar që shpenzimet rrethe ndërtimit të shtëpisë së përbashkët tia kompensoj kontraktuesve, 

andaj ka theksuar se kjo kontratë konsiderohet kontratë formale por e njëjta nuk është vërtetuar 

tek organi kompetentë dhe e njëjta nuk ishte vërtetuar, por ka theksuar se edhe sikur të ishte 

vërtetuar nuk e ka përcaktuar asnjë detyrim për personat e tretë në rastin konkretë për të 

paditurit, por vetëm për paditësin e parë H.B. 

 

Paditësit në ndërkohë pas paraqitjes së padisë në gjykatë me parashtresë kanë dorëzuar një 

kontratë të dytë me të njëjtin titull “Mbi ndërtimin e përbashkët”  e cila është e datës së njëjtë 

dhe palëve të njëjta por që është përpiluar nga avokati S.K dhe e vërtetuar tek noteri me datën 

07.08.2013, apo rreth 6 vite pas datës të evidentuar të përpilimit të saj, respektivisht 2 vite e 6 

muaj pas datës së lidhjes së kontratës mbi shitblerjen me numër VR.nr......dt.28.02.2011, e 

lidhur në mes paditësit H.B si shitës dhe S.B si blerës, ka theksuar se kjo kontratë është 

rishkruar nga paditësit i cili fakt është pohuar edhe nga paditësja B.M e cila në deklaratën e saj 

kishte theksuar “se kanë dashur që ta forcojnë më shumë”, andaj ka theksuar se kontrata e dytë 

e cila është e vërtetuar tek noteri me numër LRP.nr....... datë 07.08.2013, nuk prodhon efekt 

juridik pasi që me datën e vërtetimit të saj prona juridik i pronës NK.nr......., nuk ka qenë H.B, 

por ka qenë S.B, andaj meqenëse nuk ka qenë pronar juridik i paluajtshmërisë vullneti i tyre ka 

qenë në kundërshtim me nenin 3.3 të LPK-së, andaj ka theksuar se meqenëse e njëjta ishte 

rishkruar në periudhën sa ishte duke u zhvilluar procedura gjyqësore dhe në kohën e vërtetimit 

të saj tek noteri pronar juridik ishte S.B të paditurit e kanë kundërshtuar si provë duke kërkuar 

nga ana e gjykatës që të njëjtës mos t’ia fal besimin.  

 

Andaj ka theksuar se të paditurit pretendimet e tyre në lidhje me kundërshtimin e kërkesëpadisë 

i mbështesin në dispozitat ligjore të nenit 111 të LMD-së së vjetër apo nenin 97 të LMD-së së 

ri. 

 

Sa i përket kontratës mbi shitblerjes dhe asaj mbi dhurimin ku kërkohet anulimi i tyre kanë 

theksuar se të njëjtat janë të vërtetuar tek organi kompetent, përmes të cilës dëshmohet fakti se 

të njëjtat janë nënshkruar me vullnetin e palëve kontraktuese, si dhe fakti se paditësit H.B në 
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emër të kontratës të shitblerjes nga i padituri i parë S.B ka pranuar shumën prej 25.000€, 

ndërsa pjesën tjetër ishin marr vesh t’ia paguaj me kiste deri në vitin 2021. 

 

Andaj ka theksuar se meqenëse sipas marrëveshjes ka qenë që pjesën tjetër të çmimit 

kontraktues i padituri tia paguaj deri në vitin 2021, i padituri i parë ka ende vullnet që ta 

përmbush detyrimin e tij të cilin e ka shprehur edhe në seancën e datës 25.11.2019, por 

paditësit pa ndonjë arsye e kanë refuzuar. 

 

Andaj duke marr parasysh të gjitha rrethanat kanë theksuar se kërkesëpadia e paditësve është e 

pa bazuar duke kërkuar nga ana e gjykatës që të njëjtën ta refuzon në tërësi si të pa bazuar si 

dhe kanë kërkuar shpenzimet e procedurës të cilat i kanë specifikuar në fjalën përfundimtare. 

 

Gjykata për ta vërtetuar gjendjen faktike bëri administrimin e provave U Lexua kontrata mbi 

shitblerjen e paluajtshmërisë dt.23.02.2011 e përpiluar tek av.A.D e lidhur në mes shitësit H.B 

dhe blerësit S.B, autorizimi i paditësve H.B dhe B.M dhenë av.RR.R dt.10.02.2012, kontrata 

mbi ndërtimin e përbashkët e datës 29.05.2007 e lidhur tek av.J.R e nënshkruar nga paditësi 

H.B dhe B.M, kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë dt.25.02.2011 e lidhur në mes shitësit 

H.B dhe blerësit S.B e vërtetuar në GJ,K-Ferizaj nr. VR.nr. ...... dt.28.02.2011, revokimi i 

autorizimit e paraqitur nga paditësi H.B e protokolluar në gjykatë më datë 25.07.2012, 

parashtresa e paditësit H.B dt.25.07.2012 përmes së cilës ka tërhequr padinë dhe 

kërkesëpadinë, kontrata për ndërtimin e përbashkët e datës 29.05.2007 e përpiluar tek av.S.K e 

nënshkruar në mes palëve kontraktuese H.B nga njëra anë dhe B.M dhe G.M nga ana tjetër, e 

vërtetuar tek noteri S.SH nr. LRP.nr...... dt.07.08.2013, aktvendimi i Gj.K.Ferizaj C.n.r 384/11 

dt.15.10.2012, aktgjykimi në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia e nxjerr nga GJ,K Ferizaj 

C.nr 384/11 dt.15.10.2012, ankesa  e të autorizuarit të paditësve e datës 25.10.2012, 

aktvendimi i Gjykatës së Apelit AC.nr 4701/12 dt.25.04.2014, parashtresa e të autorizuarit të 

paditësit dr.13.01.2012, autorizimi i paditëses G.B.M dhënë av.Rr.R datë 05.08.2014, 

aktvendimi C.nr.312/14 dt.03.11.2014, përgjigja e dhënë nga Komuna Ferizaj- Drejtoria për 

Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi me nr. .....dt.12.01.2015, parashtresa e paditësve dt.20.01.2015, 

aktvendimi C.nr. 312/14 dt.02.02.2015, kontrata mbi faljen e pasurisë së paluajtshme e lidhur 

në mes dhuratë dhënëses F.B dhe dhuratë marrësit H.B e vërtetuar në Gj,K Ferizaj VR.nr, 

435/04 dt.02.03.2004, autorizimi bartës dhënë nga av.Rr.R av.V.SH  dt.12.08.2015, përgjigja e 

ardhur nga Ministria e Drejtësisë e datës 26.01.2016, autorizimi i paditësit H.B dt.02.04.2013 

dhënë av.RR.R, autorizimi i të paditurit S.B dhënë av.E.H.V, revokimi i autorizimit dhe 

tërheqja e kërkesëpadisë dt.01.06.2016 nënshkruar nga paditësi H.B e përpiluar dhe nënshkruar 
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tek noteri në qytetin Miribel në Francë  në gjuhën shqipe dhe frange, procesverbali i datës 

04.08.2016 me të cilën i padituri R.B ka autorizuar në këtë procesverbal avokaten E.H.V, 

aktvendimi C.nr.312/14 dt.04.08.2016, autorizimi i paditësit H.B i dt.24.05.2018 i vërtetuar tek 

noteri në Dyseldorf i përkthyer nga përkthyes S.A në gjuhën frange , i vërtetuar nga noteri 

emër K.E dt.30.05.2018, aktvendimi T.nt.248/88 dt.29.12.1989, parashtresa për precizim të 

kërkesëpadisë dt.18.06.2018, autorizimi i të paditurit R.B dhenë av.J.B e vërtetuar tek noteri 

me emër Annemase datë 28.08.2018, historiati i ng. kad ...... lëshuar nga Komuna Ferizajt-

Drejtoria për Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi nr. .... dt.17.09.2018, procesverbali i datës 

13.11.2018 në të cilën është dëgjuar në cilësinë e palës paditësit H.B, B.M dhe G.M.B, 

parashtresa e të autorizuarit të paditurit të dytë e datës 19.11.2018 në të cilën e ka dorëzuar 

prova të bashkangjitura, procesverbali i datës 14.01.2019 në të cilën është dëgjuar dëshmitari 

G.B  si dhe i padituri S.B në cilësinë e pales, ekspertiza e ekspertit Q.F dt.25.03.2019, bartja e 

autorizimit nga av.Rr.R tek av.H.K dt.16.09.2019, procesverbali i datës 15.10.2019 në të cilën 

është dëgjuar eksperti Q.F, marrëveshja mbi kthimin e mjeteve financiare në emër të ndërtimit 

e përbashkët e përpiluar tek av.J.RR dhe A.D e nënshkruar nga B.B dhe S.B. 

 

Bazuar në provat e administruara dhe vlerësimit të tyre, një nga një dhe të gjitha së bashku në 

kuptim të nenit 8 të LPK-së, gjykata ka vërtetuar se kërkesë padia është pjesërisht e bazuar.  

Nga administrimi i provave gjykata ka vërtetuar faktin se ndërmjet palëve ndërgjygjëse nuk 

ishte kontestuese se ka ekzistuar marrëdhënia juridike në emër të shitblerjes së paluajtshmërisë 

në mes paditësit të parë dhe të paditurit të parë, si dhe nuk ishte kontestuese edhe marrëdhënia 

juridike e kontratës mbi dhuratën në mes të paditurve, por kontestuese ishte fakti se a është 

dëmtuar paditësi i parë përtej mase me rastin e lidhjes së kontratës mbi shitblerjen, a ka bazë 

për anulimin e kontratave dhe a u takon e drejta e pronësisë së përbashkët edhe paditësve 

B.Mdhe G.B.M apo jo. 

Gjykata me anë të kontratës mbi shitblerjen e paluajtshmërisë e lidhur në mes shitësit H.B dhe 

blerësit S.B e përpiluar tek avokati A.D e datës 23.02.2011, e cila nuk është e vërtetuar në 

gjykatë, ka vërtetuar faktin se pronën NK.nr....... në sipërfaqe prej 0.11,16 ha çmimi i 

shitblerjes ka qenë në shumë prej 80.000€, siç është e përshkruar në nenin 4 të kësaj kontrate, 

ku dhe ka qenë e specifikuar blerësi ia paguan shitësit shumën prej 20.000€, në ditën e lidhjes 

së kësaj kontrate, këstin e parë në shumë prej 30.000€, do t’ia paguaj në muajin korrik 2016, 

këstin e dytë në shumë prej 30.000€, do t’ia paguaj në muajin korrik 2021. 
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Gjykata me anë të kontratës mbi shitblerjen e paluajtshmërisë e lidhur në mes shitësit H.B dhe 

blerësit S.B e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Ferizaj me numër VR.nr.1127/11 e datës 

28.02.2011, ka vërtetuar faktin se pronën NK.nr....... në sipërfaqe prej 0.11,16 ha çmimi i 

shitblerjes ka qenë në shumë prej 20.000€, siç është e përshkruar në nenin 4 të kësaj kontrate. 

Gjykata nga përgjigja e ardhur nga ana e Drejtorisë për Gjeodezisë dhe Kadastër me 

nr.2039/2015 e datës 12.01.2015 ka vërtetuar faktin në këtë periudhë prona ka qenë evidentuar 

në emër të paditurit të dytë, e cila është bërë me anë të kontratës mbi dhurimin e lidhur në mes 

të paditurit të parë S.B dhe të paditurit të dytë R.B për pronën kontestuese e cila kontratës 

mbanë numër LRP.nr.2605/14 numër REF.nr.366/14 e cila nuk ka qenë kontestuese nga të 

paditurit. 

Gjykata me anë të kontratës mbi ndërtimin të datës 29.05.2007, e përpiluar tek avokati J.R, e 

nënshkruar nga paditësi H.B dhe B.M, por jo dhe nga paditësja G.B.M, ku në nenin 4 të kësaj 

kontrate e kanë specifikuar “Kontraktuesi i parë në rast se bën shitjen e shtëpisë është i 

obliguar që të gjitha shpenzimet rreth ndërtimit të përbashkët t’ia kompenzoj kontraktuesve 

tjerë.”, kurse në nenin 5 e kanë specifikuar se “Kontraktuesit kanë për obligim dhe detyrë që të 

bëjnë ndërtimin e përbashkët dhe të bashkëjetojnë por në apartamente të ndara që do ti ndajnë 

pas përfundimit të objektit të përbashkët”. 

Me anë të kontratës për ndërtimin e përbashkët të datës 29.05.2007, e përpiluar tek avokati S.K 

e nënshkruar nga paditësit H.B, në cilësi të dhënësit të tokës në shfrytëzim, nga njëra anë kurse 

nga ana tjetër B.M dhe G.M në pozitë të investitorëve, e vërtetur tek noteri S.SH me numër 

LRP.nr....... e datës 07.08.2013,  gjykata përmes kësaj kontrate ka vërtetuar faktin se palët 

kontraktuese në nenin 2 të kësaj kontrate i kanë specifikuar të drejtat dhe detyrimet ku dhënësi 

i tokës do e jep në shfrytëzim paluajtshmërinë në sipër prej 0.11.16ha, kurse investitorët me 

mjete të veta do ta ndërtojnë shtëpinë P+2 me dimenzione 13x14 e cila do të ndërtohet sipas 

kushteve urbanistike, kurse në nenin 4 të saj janë pajtuar që pronarit të tokës i takon një kat i 

shtëpisë, kurse investitorëve secilit veç e veç nga një kat.  

Gjykata me anë të marrëveshjes mbi kthimin e mjeteve financiare në emër të ndërtimit të 

përbashkët e lidhur në mes paditëses B.B dhe të paditurit të parë S.B në prezencën e avokatëve 

J.R dhe A.D e datës 21.04.2011, ku në nenin 1 të kësaj marrëveshje i padituri i parë e ka 

pranuar se paditësja ka investuar në ndërtimin e shtëpisë në NK.nr......., kurse në nenin 2 shuma 

e investimit është përcaktuar 45.000€, kurse në nenin 3 janë pajtuar rrethe mënyrë së pagesës 
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nga ana e të paditurit të parë, kurse në nenin 5 paditësja ka marr për sipër që ti tërheq të gjitha 

padinë ndaj të paditurit, brenda afatit prej 15 ditësh. 

Gjykata përmes nxjerrjes së provës me anë të ekspertizës të lëmisë të ndërtimtarisë ing.Q.F e 

datës 25.03.2019, si dhe sqarimeve të tij të dhënë në seancën e datës ka vërtetuar faktin se për 

ndërtimin e shtëpisë e ndërtua në NK.nr......., vitin 2007, dhe infrastrukturës përcjellëse janë 

investuar 82.532€  

Andaj gjykata duke u bazuar në provat e lart cekura konsideron se kontrata e shitblerjes e cila 

ka krijuar raport juridiko-civil respektivisht të drejta dhe detyrime në mes palëve ndërgjygjëse 

paditësit të parë dhe të paditurit të parë në bazë të së cilës është bërë edhe bartja e të drejtës së 

pronësisë është kontrata e cila ka qenë e vërtetur në Gjykatën Komunale në Ferizaj që është 

objekt i kërkesëpadisë anulimi i të cilës kërkohet e cila kontratë në nenin 4 të saj palët janë 

pajtuar se çmimi i shitblerjes së kësaj prone ka qenë 20.000€, e jo sa pretendon i padituri i parë 

80.000€ i cili tani kërkon që është i gatshëm ta përmbush detyrimin e tij në raport me paditësin 

edhe sa i përket pjesës tjetër prej 55.000€, pasi që pretendon se paditësi i parë e ka pranuar 

pjesën prej 25.000€, e të cilën shumë edhe paditësi i cili është dëgjuar në seancën e datës 

13.11.2018,e ka pranuar se nga i padituri i parë fillimisht e ka pranuar shumën prej 20.000€, 

kurse në ndërkohë e ka pranuar edhe shumën prej 5.000€. 

Se i padituri i parë ka qenë në dijeni në lidhje me investimin e bërë nga ana e paditësve kjo 

është vërtetur pjesërisht edhe përmes marrëveshjes mbi kthimin e mjeteve financiare e datës 

21.04.2011, në emër të ndërtimit të përbashkët e lidhur në mes paditëses B.B dhe të paditurit të 

parë S.B, përmes të cilës i padituri i parë ia ka njohur paditëses B.B investimin e bërë në shumë 

prej 45.000€, e cila shumë përputhet me rreth gjysmën e investimit që është bërë në ndërtimin e 

kësaj shtëpia që sipas mendimin dhe konstatimit të ekspertit të ndërtimtarisë ka qenë 82.532€ 

përmes të cilës gjykata konsideron se me anë të kontratës mbi shitblerjen e paluajtshmërisë 

paditëses i është cenuar të drejtat e saj në raport me kontratën e shitblerjes çka nënkupton se 

paditësve B.B dhe G.B.M, në këtë çështje kontestimore nuk i mungon legjitimiteti real aktiv i 

palës në procedurës të cilin fakt e ka konstatuar edhe Gjykata e Apelit në arsyetimin e 

aktvendimit, andaj dhe pretendimi i të paditurve se paditësit të dytë dhe të tretë u mungon 

legjitimiteti real aktiv i palës në procedurë është i pa bazuar. 

Andaj, meqenëse çmimi i shitblerjes së paluajtshmërisë NK.nr....... me kontratë e cila është 

vërtetuar dhe ka prodhuar efekt juridik-të drejta dh detyrime kuptim nenit 148 të LMD-së, ka 

qenë çmimi kontraktues 20.000€, në të cilën kontratë nuk ka qenë e specifikuar se në këtë 
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pronë ka të ndërtuar shtëpi në njërën anë kurse në anën tjetër sipas mendimit dhe konstatimit të 

ekspertit të ndërtimtarisë Q.F, në mendimin e tij ka konstatua se vetëm investimi i bërë në 

shtëpi dhe infrastruktura përcjellëse e bërë në vitin 2007 ka kap vlerën e 82.532€, të cilës 

ekspertizë ia ka bashkangjitur edhe projektin-skicën e shtëpisë që është ndërtuar sipas lejes 

ndërtimore 04-351-1548 dt.12.03.2007, që përputhet me periudhën e pretendimit të paditësve 

se ndërtimi i kësaj shtëpie është bërë në vitin 2007, por duke mos e përfshi edhe 

paluajtshmërinë ku sipas ekspertit ka theksuar se prona sipas çmimit të tregut kap vlerën prej 

334.800€, por kjo nuk ka qenë detyrë e tij që është caktuar me aktvendim, andaj gjykata 

konsideron se në rastin konkretë kemi të bëjmë me dëmtim përtej mase kuptim nenit 139 të 

LMD-së ku thuhet “Në qoftëse midis detyrimit të palëve kontraktuese në kontratën dypalëshe 

ekziston në kohën e lidhjes së kontratës shpërpjesëtim të hapur pala e dëmtuar mund të kërkojë 

edhe anulimin e kontratës, në qoftëse për vlerën e saj atëherë nuk ka ditur dhe as që është 

dashur të dinte” , andaj në rastin konkretë gjykata konsideron se kemi të bëjmë me 

shpërpjesëtim të hapur sa i përket lartësisë së çmimit kontraktues në njërën anë kurse në anën 

tjetër vetëm vlerën e investimit të shtëpisë kap vlerën prej 82.532€, siç e ka konstatuar eksperti 

e cila përputhet me deklaratën e paditëses të dhënë në seancën e datës 13.11.2018, ku ka 

theksuar se për ndërtimin e shtëpisë janë investuar rreth 80.000€ dhe e cila vlerë e tejkalon 

edhe vlerën e kontratës të cilën pretendojnë të paditurit se çmimi real ka qenë 80.000€, andaj 

gjykata konsideron se pretendimet e paditësit të parë se me kontratën e shitblerjes është 

dëmtuar përtej masë është i bazuar, dhe kërkesëpadia mbi këtë bazë që ka kërkuar që të 

anulohet kontrata e shitblerjes  pasi që konsiderohet palë e dëmtuar, gjykata konsiderohet se 

janë plotësuar të gjitha elementet nga neni 139 i LMD-së, për anulimin e kontratës mbi 

shitblerjen sikurse në pikën II.a), pasi që me provat të cilat janë administruara është vërtetuar 

se paditësi i parë është dëmtuar përtej mase. 

Gjykata konsideron se i padituri e ka shfrytëzuar gjendjen jo të mirë financiare të paditësit me 

rastin e lidhjes së kontratës pasi që paditësi ka qenë i interesuar në atë periudhë të emigroj në  

një shtet evropian për jetë më të mirë, se ka qenë kështu gjykata e ka vërtetuar këtë rrethanë 

edhe përmes deklaratës së paditësit të dhënë në seancën e datës 13.11.2018. të cilës ia ka falur 

besimin pasi që e njëjta përputhet edhe me faktin se autorizimin, dhënë av.RR.R e ka 

noterizuar te noteri në Francë respektivisht edhe tërheqjes së padisë dhe kërkesëpadisë të 

përpiluar nga paditësi dhe vërtetuar në Francë ku data e saj 01.06.2016, respektivisht e 

vërtetuar me datën 30.06.2016, përputhet me deklaratën e tij se ka qenë në gjendje jo të mirë 

financiare si rezultat i të cilës është larguar nga Kosova për jetë më të mirë mbi bazën e të cilit 
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kjo gjykatë ka nxjerr aktgjykim në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia C.nr.384/11 

dt.15.10.2012, i cili aktgjykim është prishur me aktvendimin e Gjykatës së Apelit 

Ac.nr.4701/2012 datë 25.04.2014, andaj duke u bazuar edhe në nenin 111 i LMD-së e cila 

dispozitë e ka përcaktuar kur një kontratë konsiderohet e rrëzueshme thuhet “Kontrata është e 

rrëzueshme kur e ka lidhur pala me zotësi të kufizuar për të vepruar, kur gjatë lidhjes së saj ka 

pasur të meta në pikëpamje të vullnetit të palëve, si dhe kur një gjë është caktuar me këtë ligj 

ose me dispozitë të veçantë” andaj në rastin konkretë gjykata konsideron fillimisht se vullneti i 

palëve kontraktuese-paditësit nuk ka qenë që çmimi kontraktues të jetë 20.000€, ashtu siç është 

në kontratë si dhe për gjykatën është vërtetuar fakti se në kohën e lidhjes së kësaj kontrate i 

padituri ka qenë në dijeni në lidhje me investimin e bërë në shtëpi nga ana e paditësve të dytë 

dhe të tretë për shkak se janë në bashkësi familjare respektivisht paditësit me të paditurin e parë 

janë vëlla e motër, se ka qenë në dijeni kjo është vërtetuar edhe përmes marrëveshjes mbi 

kthimin e mjeteve financiare e datës 21.04.2011, që i bije se kjo marrëveshje është nënshkruar 

rreth 2 muaj nga data e lidhjes së kontratës së shitblerjes, ku i padituri i parë e ka marr për sipër 

që paditëses B.Mt’ia rikthej shumën prej 45.500€, në emër të investimit të bërë, atëherë në 

rastin konkretë nuk është marr pëlqimi me kohë edhe i paditësve B.M dhe G.B .M, e cila edhe 

ajo e ka investuar gjysmën tjetër, në njërën anë kurse në anën tjetër çmimi i kontratës përmes të 

cilës është bërë bartja e të drejtës së pronësisë ka qenë 20.000€, ku ashtu siç u vërtetur më lart 

nuk është vërtetua me asnjë edhe një provë se ka qenë vullnet i palëve kontraktuese, kurse sa i 

përket parashtresës mbi tërheqjen e padisë dhe kërkesëpadisë, paditësi ka deklaruar se i padituri 

i parë i ka thënë se ia ka angazhuar një avokat për rregullimin e dokumentacionit, me çka edhe 

ky fakt nënkupton se paditësi duke marr parasysh gjendjen jo të mirë financiare me çdo çmim 

ka tentuar ti siguroj dokumentacionin e rregullt dhe të qëndroj në Francë, të cili i padituri duke 

e kuptuar se paditësi nuk e njeh gjuhën Frange shkrim lexim e ka paraqit para aktit të kryer ku 

e ka mashtruar se ia ka angazhuar një avokat për rregullimin e dokumentacionin e në fakt e ka 

shti që ta nënshrkaur parashtresën e lart cekur me të cilën e ka tërhequr padinë dhe 

kërkesëpadinë.   

Atëherë duke u nisur nga fakti se paditësi H.B, i cili ka qenë pronar i vetëm i NK.nr....... ZK 

Ferizaj sipas të drejtës së trashëgimisë, i sipërfaqes prej 0.11.60ha, në të cilën është e ndërtuar 

edhe shtëpia në vitin 2007, si rezultat i investimeve të bëra nga paditësja e dytë dhe e tretë, të 

cilin investim e ka pohuar dhe paditësi i parë dhe nuk ka qenë kontestuese nga të paditurit, 

rezulton se deri te kontrata ka ardhur në kundërshtim me vullnetin e tij, në njërën anë kurse në 

anën tjetër i padituri e ka shfrytëzuar pozitën e paditësit jo të mirë financiare, meqenëse me 



12 (15)  

nenin 139.4 të LMD-së thuhet “Kontrata do të mbetet në fuqi në qoftëse pala tjetër ofron 

plotësimin deri në vlerën e plotë”, gjykata e ka marr parasysh këtë dispozitë ligjore si dhe 

deklaratën e të autorizuarit të paditurit të parë të dhënë në seancën e datës 25.11.2019, ku ka 

theksuar se i padituri i parë është në gjendje që ta përmbush edhe pjesën tjetër të shumës së 

çmimit kontraktues prej 55.000€, me të cilën do të përmbushej çmimi real i shitblerjes prej 

80.000€, pasi që paditësi i parë nga i padituri i parë e ka pranuar shumën prej 25.000€, gjykata 

ka ardhur në përfundim se një vullnet i tillë nuk është në përputhje me gjendjen faktike pasi që 

kontrata me të cilën është bërë bartja e të drejtës së pronësisë ka qenë çmimi kontraktues prej  

20.000€, kurse kontrata në të cilën pretendon i padituri se çmimi real i shitblerjes ka qenë 

80.000€, e cila kontratë nuk është vërtetuar në gjykatë, si dhe edhe përkundër kësaj gjykata 

konsideron se edhe me kontratën e parë në të cilën thirret i padituri e ka pasur për detyrim që 

këstin e parë ta përmbush deri në muajin korrik 2016, të cilën gjë nuk e ka bërë, andaj 

meqenëse këtë vullnet të padituri të parë e ka kundërshtuar dhe paditësi H.B personalisht në 

seancën kur është dëgjuar në cilësi të palës si dhe të njëjtën gjë e ka bërë edhe paditësit tjerë  

përmes të autorizuarit të tyre gjykata konsideron se kjo dispozitë ligjore nuk mundet me u 

zbatuar në rastin konkretë, pasi që edhe nga fakti se në rast se i padituri i parë shpreh 

gadishmëri ta përmbush pjesën tjetër të çmimit prej 55.000€, çka do të bëhet me pjesën e 

investimit që e kanë bërë paditësja e dytë dhe e tretë pasi që edhe i padituri i parë paditëses të 

dytë ia ka njohur shumën prej 45.000€, në emër të investimit.     

Përveç kësaj gjykata është kujdesur edhe zyrtarisht në lidhje me afatshmërinë e paraqitjes së 

padisë pasi që me nenin 139.2 të LMD-së e cila dispozitë e ka rregulluar afatshmërinë ku 

thuhet “E drejta për të kërkuar anulimin e kontratës pushon me skadimin e një viti nga lidhja e 

kontratës”, andaj në rastin konkretë duke marr parasysh se kontrata e shitblerjes e cila kërkohet 

që të anulohet sipas bazës juridike nga neni 139 të LMD-së është vërtetuar në gjykatë me datën 

28.02.2011, kurse padia në gjykatë është paraqitur me datën 04.07.2011, konsideron se padia 

është paraqitur brenda afatit ligjor. 

Gjykata sa i përket pretendimit të paditësve B.M dhe G.M.B se të njëjtave u takon e drejta e 

pronësisë së përbashkët në NK.nr......., me nga 1/3 e pjesës ideale së bashku me paditësin e 

parë H.B si dhe e drejta e pronësisë në shtëpi P+2 e ndërtuar në këtë paluajtshmëri duke u 

bazuar në kontratën mbi ndërtimin e përbashkët të datës 29.05.2007 e vërtetuar tek noteri me 

numrë LRP.nr.1114/13 dt.07.08.2013, sipas të cilës kontratë në nenin 6 të saj janë pajtuar që 

pas përfundimit të objektit palët kontraktuese-paditësit do të bëhen bashkëpronar me nga 1/3 e 

pjesës ideale të shtëpisë si dhe bashkëpronar të NK.nr......., si dhe kjo pronë nuk mund të 
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tjetërsohet personave të tretë pa pëlqimin paraprak të secilit bashkëpronar, por gjykata 

konsideron se meqenëse paditësit  B.M dhe G.M.B, e kanë bazuar kërkesëpadinë e tyre në 

pretendimet e se e drejta e pronësisë së përbashkët dhe shtëpisë duke u bazuar në këtë kontratë 

e ka konsideruar si të pa bazuar, pasi që në kohën kur e njëjta është vërtetuar, kjo pronë veç ka 

qenë në emër të paditurit të parë, çka nënkupton se nuk ka mundur të prodhoj efekt juridik, 

respektivisht ka qenë në kundërshtim me nenin 18 të LPDTS-së ku thuhet “Pronësia është e 

drejta e tërësishme në një send. Pronari mund të disponojë me sendin sipas dëshirës së tij, 

veçanërisht atë ta posedojë dhe ta përdorë, me atë të disponojë dhe të tjerët t’i përjashtojë nga 

çfarëdo ndikimi, nëse nuk kundërshtohet nga ligji ose nga të drejtat e një të treti” në njërën anë 

kurse në anën tjetër meqenëse siç shihet kjo kontratë është përpiluar në zyrën e avokatit Sabri 

Kryeziu i cili është me seli në Lipjan kurse prona objekt i kësaj kontrate është në territorin e 

Komunës së Ferizaj të cilin territor e mbulon fushveprimtarinë e tij Noteri S.SH ku dhe është 

vërtetuar kontrata, andaj kjo kontratë në raport me kërkesëpadinë e paditëse B.M dhe G.M.B 

konsiderohet nulë kuptim nenit 56 par.1 pika 1.3 të Ligjit për Noteri e cila dispozitë e ka 

rregulluar pavlefshmërinë apsolute e akteve noteriale (kontratave) ku thuhet Pavarësisht nga 

dispozitat tjera me efekt të njëjtë, në këtë apo ligjet tjera, akti noterial konsiderohet absolutisht 

i pavlefshëm nëse: 1.3. është përpiluar jashtë territorit zyrtar të noterit, andaj në rastin konkretë 

rezulton se kontrata e cila është përpiluar në zyrën e avokatit S.K është përpiluar në territorin e 

Komunës së Lipjanit ku dhe ka selinë në të cilin territor noteri S.SH i cili i ka vërtetuar 

nënshkrimin e palëve kontraktuese e cila është përpiluar jashtë territorit zyrtar të tij, duke marr 

parasysh se prona ka qenë në territorin e Komunës së Ferizaj, çka nënkupton se i njëjti nuk ka 

pasur të drejtë ta vërteton nënshkrimin e saj, andaj në rastin konkretë gjykata konsideron se kjo 

kontratë është nule kuptim nenit 103 të LMD-së, lidhur me nenin 3.3 të LPK-së, dhe si e tillë 

nuk mund të prodhoj efekt juridik. 

Se kjo kontratë përveç kësaj nuk mund të prodhoj efekt juridik kjo u vërtetua edhe nga fakti se 

në kohën kur është vërtetuar tek noteri me datën 07.08.2013, paluajshmëria NK.nr....... ZK 

Ferizaj nuk ka qenë në emër të paditësit të parë, por ka qenë në emër të paditurit të parë, andaj 

dhe ashtu siç u konstatua ka qenë në kundërshtim me nenin 18 të LPDTS-së, andaj në rastin 

konkretë paditësi nuk ka mundur të disponoj me këtë pronë dhe të tjerët ti përjashtoj pasi që 

nuk ka qenë pronar i saj. 

Meqenëse paditësi i parë nuk ia ka kontestuar paditësit të dytë dhe të tretë të drejtën e pronësisë 

së përbashkët në paluajtshmëri dhe në shtëpi, paditësja e dytë dhe e tretë pas plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi dhe rikthimi i pronës kontestuese në emër të paditësit si titullar i saj, 
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munden me vullnetin e tyre të lidhin kontratën e re me të cilën ti përcaktojnë të drejtat dhe 

detyrimet dhe e njëjta pastaj të prodhoj efekt juridik, por në rast se paditësi i parë do ta 

refuzonte eventualisht një gjë të tillë në të ardhmen, paditësja e dytë dhe e tretë kanë të drejtë 

që në të ardhmen me padi të veçantë të kërkojnë të drejtat e tyre që pretendojnë që u takojnë në 

raport me paditësin e parë. 

Sa i përket shumës së të hollave që i ka pranuar paditësi i parë në lartësi prej 25.000€, të cilën e 

ka pohuar kur është dëgjuar në cilësi të palës, gjykata në lidhje me to nuk ka mundur të vendos 

që të njëjtat t’ia rikthej të paditurit të parë pasi që nuk ka pasur kërkesë nga ana e tij andaj ashtu 

sikurse ka theksuar edhe Gjykata e Apelit në vërejtjet e tij kjo gjykatë ka vendosur vetëm në 

kuadër të kërkesave kuptim nenit 2 të LPK-së ku thuhet “Në procedurën kontestimore gjykata 

vendos brenda kufijve të kërkesave që janë parashtruar nga palët ndërgjygjëse” në rastin 

konkretë i padituri i parë nuk ka paraqitur kërkesë që në rast se gjykata do ti anulonte kontrata 

të detyrohet paditësi i parë t’ia rikthej shumën prej 25.000€  

Gjykata ka detyruar Zyrën-Drejtoria për pronë Gjeodezi dhe Kadastër e Komunës së Ferizaj që 

në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi të bëjë kthimin në gjendjen e 

mëparshme në regjistrin kadastral për NK.nr. ......, në sipërfaqe prej 0,11.16 ha, vendi i quajtur 

“.....”  ZK Ferizaj, ashtu që regjistrimi të bëhet në emër të H.B nga Ferizaj Rr....., siç ka qenë 

para regjistrimit të kontratës mbi shitblerjen e patundshmërisë VR.nr.1127/11, e datës 

28.02.2011, dhe kontratës mbi dhurimin LRP.nr......REF.nr.366/14 pasi paditësi ka të drejtë që 

të kthehet gjendja ekzistuese para lidhjes së kontratave të nulshme, siç e përcakton neni 104 

LMD-së, që secila palë kontraktuese ka për detyrë ti kthejë palës atë që ka marrë në bazë të 

kontratës.  

Gjykata ka vendosur që aktvendimin me të cilin e ka zëvendësuar masën e përkohshme të 

sigurisë C.nr.312/14, i datës 04.08.2016, nxjerrë nga kjo Gjykatë, e njëjta të mbetet në fuqi deri 

sa aktgjykimi të bëhet i formës së prerë konform nenit 309 par. 1 të LPK-së. 

 

Provat të tjera të cilat janë administruara e të cilat nuk janë arsyetuar në mënyrë të veçantë 

Gjykata të njëjtat i ka vlerësuar, por pasi që të njëjtat nuk kanë pasur ndonjë vlerë lidhur me 

vendosjen e kësaj çështje nuk janë arsyetuar në mënyrë të veçantë.   

 

Gjykata me rastin e vendosjes ka marr parasysh edhe pretendimet e tjera të autorizuarve të 

paditurve, por të njëjtat nuk kanë pasur bazë për të vendosur ndryshe. 
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Gjykata sa i përket shpenzimeve të procedurës ka vendosur kuptim nenit 452 të LPK-së që të 

paditurit solidarisht paditësve t’ia paguajnë shumën e përgjithshme prej 2.624€, dhe atë për 

taksën gjyqësore për padi 60€, për përpilim të ankesës 104€, taksën gjyqësore për ankesë 30€, 

për 9 seanca të mbajtura secilën nga 270€ gjithsejtë shumën prej 2.430€, pjesa tjetër refuzohet 

si tepër e lart pasi që nuk janë krijuar me fajin e të paditurve  

Nga sa u tha më lart u vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.312/14, më dt.10.12.2019     
                                                                                                                             Gjyqtari,  

                                  Alban Beqiri  

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar 

ankesa në afat prej 15 dite, nga dita e pranimit Gjykatës Apelit të 

Kosovës në Prishtinës, përmes kësaj Gjykate. 


