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Numri i lëndës: 2020:013159 

Datë: 12.05.2022 

Numri i dokumentit:     03002298 

 

C.nr.252/16 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË – Departamenti i përgjithshëm – Divizioni civil, me 

gjyqtaren Ganimete Puka , në çështjen juridiko- kontestimore  të paditësit, S ( B) G, B( B G, Xh 

( B)G ,S( B)G , C( B) G, R( A) G ,R ( A) G , Xh ( A)G , T( A) G, Sh( A) G , B( A) G ,S( A) G , 

S (A) G , A( R) G ,Z( R) G ,B ( R)G , Xh( R) G , K ( R)G ,V( R) G të gjithë nga fshati K   K e 

P, të cilët i përfaqëson A Th avokatë në P., me autorizim , kundër të paditurit, M S , vendbanim 

në J, S nr., R e S,  të cilin e përfaqëson O C avokatë në P, dhe I G nga fshati K  K P , të cilin e 

përfaqëson D K avokatë në Pejë, me autorizim , si dhe e paditura Ke P , të cilën e përfaqëson 

DSGi, avokatë në P me autorizim, me objekt të kontestit: Anulim i Kontratë dhe vërtetim të 

pronësisë , pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 28.04.2022, në prezencë të 

autorizuarve të palëve ndërgjyqësorë, me datë 04.05.2022, mori këtë: 

      A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET: kërkesëpadia e paditësve, me të cilën kanë kërkuar që të ANULOHET,  kontrata 

e shitblerjes e lidhur me datë 05.11.2015, në mesë të paditurit J, S nr., R e S,  të cilin e përfaqëson 

O C avokatë në P, dhe I G nga fshati K  K P , si blerës, si e kundërligjshëm,  dhe të 

VËRTETOHET, së paditësit , S ( B) G, B( B G, Xh ( B)G ,S( B)G , C( B) G, R( A) G ,R ( A) 

G , Xh ( A)G , T( A) G, Sh( A) G , B( A) G ,S( A) G , S (A) G , A( R) G ,Z( R) G ,B ( R)G , Xh( 

R) G , K ( R)G ,V( R) G të gjithë nga fshati K .K e P,, janë pronarë në bazë të parashikimit fitues, 

të palujshmerisë që evidentohet si parcelë kadastrale nr.P-,në sipërfaqe prej 11246 m2, dhe  

parcelën kadastrale nr. P-, në sipërfaqe prej 13817 m2,ZK-K, dhe të DETYROHEN, të paditurit 

J, S nr., R e S,  të cilin e përfaqëson O C avokatë në P, dhe I G nga fshati K  K P, që paditësve , 

tua njohin të drejtë e pronësisë në palujshmerinë e përshkruar si me lartë, dhe të njëjtit të lejojnë 

që kjo palujshmeri të regjistrohet në emër të paditësve, në regjistrin e të drejtave pronësor pranë 

ZKK-Pejë, si dhe të detyron të paditurit në shpenzimet e procedurës në shumën prej 3.666.00€, 

të gjitha |në afat prej 15, ditësh,  nga dita e marrjes së aktgjykimit , si e pa bazuar. 

 

DETYROHEN, paditësit S ( B) G, B( B G, Xh ( B)G ,S( B)G , C( B) G, R( A) G ,R ( A) G , Xh 

( A)G , T( A) G, Sh( A) G , B( A) G ,S( A) G , S (A) G , A( R) G ,Z( R) G ,B ( R)G , Xh( R) G 

, K ( R)G ,V( R) G të gjithë nga fshati K .K e P,,që të paditurit M ( Ç) S , me vendbanim në J, rr. 

S nr., R e S,  në mënyrë solidare tua paguajnë shpenzimet e procedurës, në shumë prej 2835.00€, 

në afat prej 15, ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit e nën kërcenim të përmbarimit me dhunë.|    

 

DETYROHET, të paditësit S ( B) G, B( B G, Xh ( B)G ,S( B)G , C( B) G, R( A) G ,R ( A) G , 

Xh ( A)G , T( A) G, Sh( A) G , B( A) G ,S( A) G , S (A) G , A( R) G ,Z( R) G ,B ( R)G , Xh( R) 

G , K ( R)G ,V( R) G të gjithë nga fshati K .K e P, që të paditurit , I( M) G nga fshati K, K e P, 
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në mënyrë solidare tua paguajnë shpenzimet e procedurës, në shumë prej  3.459.00€, në afat prej 

15, ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit e nën kërcenim të përmbarimit me dhunë.| 

 

MASA sigurisë e caktuar me aktvendimin C.nr., datës 13.04.2021, mbetet në fuqi deri në 

plotfuqishmërinë të këtij aktgjykimit. 

 

REFUZOHET, kërkesa e të autorizuarit të paditurit M ( Ç) S, me të cilën ka kërkuar që të 

DETYROHEN, paditësit, që për tej pjesë aprovuar tua paguajnë shpenzimet e procedueses në 

shumen prej 2.843.00 €, si e pa bazuar.     

 

REFUZOHET, kërkesa e të autorizuarit të paditurit I ( M) G, me të cilën ka kërkuar që të 

DETYROHEN, paditësit, për tej pjesës aprovuese , që tua paguajnë shpenzimet e procedueses 

në shumen prej 3.467.00 €, si dhe 5000€, të lëna si garancioni , si e pa bazuar.     

 

     A r s y e t i m 

 

I autorizuari i paditësve gjatë shqyrtimit kryesor dhe fjalës përfundimtarë të dorëzuar me shkrim, 

ka mbete në tërësi pranë padisë së datë 29.03.2016, duke theksuar se me të gjitha provat e 

administruara gjatë shqyrtimit kryesor në mënyrë të pa dyshim është vërtetuar baza juridike e 

kërkesëpadisë së paditësve. Është vërtetuar se kontrata mbi shitblerjen e palujshmerisë e datës 

05.11.2015, e lidhur në mes të M S si shitës dhe I G si blerës, është absolutisht nule dhe duhet 

anulua, dhe atë për faktin se babai i të paditurit i ndjeri Ç S,  ka vdekur me datë 12.10.1995, dhe 

i njëjti është regjistruar si pronarë në mënyrë të kundërligjshëm dhe pa bazë ligjor pasi që i njëjti 

ka qenë i vdekur. Në rastin konkretë u vërtetua se në vitin 2015, palujshmeria kontestues , në 

mënyrë të kundërligjshëm dhe në kundërshtim me dispozita ligjor në fuqi , është bartë në emër 

të Ç S në bazë të vendimit të KPA, e cili vendim është i pa efekti juridikë, sepse është anuluar 

me aktgjykimin e Gjykatës Suprem të Kosovës, nr, të datës 06.11.2019, aktgjykimin GSP-KPA-

A-, i datë 09.10.2019, mbi ketë bazë kontrata e shitblerjes duhet anuluar. 

 

Pastaj ka shuar se me provat në shkresat e lëndës, është vërtetuar në mënyrë të pa dyshimtë se 

paditësit,  e me parë paraardhësit juridike të tyre , patundshmërinë kontestues e kanë blerë nga 

pronarja L S në vitin 1967, dhe që nga ajo kohë janë në posedim me mirëbesim, dhe të pa u 

penguar  nga askush as nga ish pronarja ,  e as paraardhësi juridik i të paditurit të parë ,dhe atë 

deri sa i padituri i dytë, e ka lajmëruar rastin në polic, se gjeja e ka blerë ketë patundshmërinë 

kontestues nga i padituri M S, ku edhe ka filluar kontesti gjyqësorë. Pra me dëgjimin e paditësve 

si palë dhe me dëgjimin e dëshmitareve H Q, Sh H, I G dhe S B, është vërtetuar se paditësit janë 

posedues dhe shfrytëzues të pronës kontestuese nga vitin 1968, dhe kjo u vërtetua dhe me provat 

tjera në shkresa e lëndës si shkresat e KPA, histori ati i pronësisë, certifikata e vdekjes së të 

ndjerës L S ish pronares, dhe aktgjykimet e Gjykatës supreme të Kosovës, që kanë vërtetur se i 

padituri i parë, nuk kanë qenë pronarë dhe posedues i pronës kontestuese,  dhe mbi ketë bazë u 

vërtetuar , se paditësit e kanë fituar të drejtë e pronësi me parashikim fitues, si posedues të 

ndërgjeshmëri dhe me mirëbesim me tepër se 20 vite, siç përcaktohej në dispozita ligjor nga 

nenin 28 i Ligji mbi marrëdhënie Themelor Pronësorë Juridike, në rastin konkret  janë plotësuar 

kushte ligjor për fitimi e pronësisë , i ka propozuar gjykatës që ta aprovoj kërkesëpadinë e 

paditësve në tersi si të bazuar , si dhe të detyrohen të paditurit,  që paditësve tua paguaj shpenzime 

e procedurë në shumën prej 3666€, për dy parashtresa nga 624 €, për përfaqësim për shtatë  ( 7) 

seanca të mbajtur nga 405.60x 7=2839.20€, për një seancë të shtyrë në shumën prej 202.80€. 

 

I autorizuari i të paditurit M S, në përgjigje në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe fjalës 

përfundimtare të dorëzuar me shkrim, me dt.26.04.2022, e ka kundërshtuar në tersi 
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kërkesëpadinë e paditësve , me pretendimin se padia e paditësve është e pa rregull , dhe padia e 

paditësve nuk i plotëson kushtet thelbësore të një parashtrese siç kërkohet në kuptim të 

dispozitave ligjor nga neni 99, e lidhur me nenit 253 par,1 të LPK/s, dhe se të gjithë paditësve, 

ju mungon legjitimiteti për të qenë  palë në procedurë. Paditësit vetëm thirren se prona 

kontestuese ka qenë e paraardhësit të tyre  D M G, deri në vitin 1920, ndërsa nuk po dihet 

identiteti i tij , e as raporte familjare në mes tyre , si dhe lidhja me patundshmërinë kontestuese . 

Paditësit po kërkojnë anulimin e kontratës së shitblerjes pa asnjë të drejt  ligjore , dhe se prona 

kontestues objekt i këtij kontesti ishte e Ç S, të cilën pronë e kishte blerë në vitin 1954, dhe e ka 

pas në posedim deri në vdekje , pastaj e ka trashëguar djali i tij M S, i cili përmes ish HPD, kishte 

vërtetuar se ÇS, ka qenë pronar dhe  poseduese  dhe i kthehet në posedim të paditurit të parë , 

dhe i njëjti e ka bartë në emër të tij , pastaj ia ka shitur këtu të paditurit të dytë. 

 

Paditësit gjatë gjithë shqyrtimit kryesor , nuk arritën të provojnë kësaj gjykate së palujtshmëria 

kontestuese ka qenë e tyre, para vitin 1920, që po pretendojnë në emër të paraardhësve të tyre D 

M G , e cila pronë ju është marrë , me nacionalizim, pastaj serish e kanë blerë dhe janë posedues 

me mirëbesim dhe kanë fituar të drejtën e pronësisë në bazë të parashkrimit fitues. Me dëgjimin 

e dëshmitareve të palës paditëse përveç se dëshmitë e tyre kanë qenë jo reale ,nuk u vërtetuan 

asnjëra nga faktet relevante nga padia, dhe dëshmitë e tyre kanë qenë në kundërshtim me njëra 

me tjetrën, ndërsa me dëshmitë e dëshmitareve të palës së paditur, u vërtetuan faktet relevante, 

se prona kontestuese ka qenë e familjes Ç S banorë i fshatit K, i cili ka jetuar nga viti 1954, e 

deri  në vdekje, pastaj djali i tij i padituri M S deri në vitin 1999, e që janë fakte të njohura 

botërisht nga të gjithë banoret e fshatit K, pra i padituri M S, ka qenë titullar i pronës kontestues 

me mirëbesim, dhe i ligjshëm deri në vitin 1999. I padituri ka kërkuar nga komisioni i pronave 

të Kosovës që ti kthehet në posedim prona kontestues, dhe i njëjti organ pas verifikimet në teren 

dhe mbledhjes se fakteve relevante e ka konfirmuar që Ç S ka qenë pronarë i ligjshëm i pjesës 

se 1/1 . Pastaj i padituri M , e ka bartë në emër të tij sipas aktvendimit të trashëgimisë , dhe të 

njëjtën patundshmëri ia ka shitë të paditurit të dytë , dhe patundshmëria kontraktues është bartë 

në emër të paditurit të dytë,  siç përcaktohet me dispozitat e nenit 36 të Ligjit mbi pronësinë dhe 

të drejtat tjera sendor. I ka propozua gjykatës së padinë e paditësve të refuzoj në tersi si të 

pabazuar. Shpenzimet e procedurës  i ka kërkua sipas listës se shpenzimeve te datës 26.,04.2022, 

dhe atë për 7 seanca të mbajtur  për secilën nga 811.20 € e në total 5.678.00 €. 

 

I autorizuari i të paditurit I G , në përgjigjen në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe fjalës 

përfundimtare të dorëzuar në formë të shkruar më datë 26.04.2022, ka mbetur në tërësi pranë 

përgjegjës në padi, ankesës për caktimin e masës së sigurisë, duke theksuar së më asnjë provë të 

vetme gjatë shqyrtimit kryesor nuk janë vërtetua pretendimet e paditësve nga padia,  ndërsa u 

vërtetua se padia  e paditësve për anulimin e kontratës  të shitblerjes dhe vërtetimin e  pronësie 

është e pa bazuar . Padia është e parregullt në aspektin objektiv dhe sa e përket përmbajtjes së 

kërkesë padisë, dhe së përmbajtja e saj është kontradiktore, të dy kërkesëpaditë si të veçanta janë 

përjashtuese ndaj njëra tjetrës dhe me të njëjtën kërkese kërkon që gjykata të anuloj kontratën e 

shitblerjes me të cilën i padituri i dytë është legjitimuar si titullar i ngastrës kontestuese, dhe po 

ashtu paditësit kërkojnë nga gjykata të vërtetohet se të njëjtit janë titullar të këtyre ngastrave, dhe 

paditësit me presion me padi por mendojnë për ta blerë pronën me çmim shumë me të ultë . Me 

dëgjimin e dëshmitareve  të palës paditëse, nuk u vërtetuan pretendimet e paditësve nga padia , 

dhe dëshmitë e tyre ishin kundërthënës njëra me tjetrën , si dhe me dëshminë e paditësve. Me 

dëgjimin e dëshmitareve të paditurve u vërtetu e kundërta e pretendimeve të paditësve nga padia 

, pra nuk u vërtetua se paditësit e as paraardhësit e tyre ka qenë blerës se kësaj patundeshmerie 

kontestuese ose janë trashëgimtar të blerësve apo posedues me mirëbesim. 
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Ndërsa me provat valide është vërtetuar në mënyre të plotë se i padituri i dytë është titullar me 

mirëbesim i pronës kontestuese dhe kjo dëshmohet me kontratën e vlefshme të nënshkruar në 

zyrën e noterisë dhe të regjistruar në mënyrë të rregullt në regjistrin kadastral, siç parashihet me 

nenin 36 të Ligjit mbi Pronësinë dhe të Drejtat e tjera Sendore. I ka propozua gjykatës që ta 

refuzoj kërkesë padinë e paditësve në tersi si të pabazuar si dhe të shfuqizon masën e caktuar të 

sigurisë, shpenzimet e procedurës i ka kërkuar , dhe atë për 7 seanca të mbajtura për secilën nga 

811.20 €,  në shumë prej 5.678.40 € për përgjigje në padi 640 €, ankesë per masën e sigurisë prej 

624 €, gjithsej 6.926.20 €, sipas tarifës OAK-së si dhe shumën prej 5.000 €,  të dhënë si garancion 

në gjykatë ne emër  të dëmit të krijuar ne bujqësi dhe blegtori nga masa e caktuar e sigurisë. 

 

Gjykata me propozimin e palëve ka nxjerr dhe administrua këto prova, ka lexuar kontratën e 

shitblerjes së palujshmerisë të vërtetuar tek Noteri Bashkim Stavileci në Pejë,  nr. rend, nr. ref. 

dt., certifikatën e pronësisë me dt,  Certifikatën e pronësisë e dt., certifikatë e vdekjes të ndierës 

L S me nr. dt. 30.0.4.2014, autorizimin i dhëne nga noteri FK , në R nr. dt., Aktgjykimi i Gjykatës 

Supreme të Kosovës, Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës , dt.09.10.2019, historiati mbi 

pronësi nr. dt.26.12.2019, vendimi i vërtetuar KPA dt, aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë 

C.nr. dt., Fotot në ngjyrë kolor , deklarata e të paditurit M S i dt. 22.04.2021, shkresat e siguruara 

nga Gjykata Supreme të Kosovës , dt.08.09.2021, shkresat e siguruar nga Agjensioni për 

Krahasim dhe Verifikim të pronës dt. nr. ref., disa Ortofoto lidhur me patundshmërinë  

kontestuese , aktvendim i Gjykatës Themelore ne Pejë në C.nr. dt., plotësim i historiatit nr. 

përgjigja nga autoritetit të Malit të Zi dt., nr. si dhe provat e bashkangjitur autorizim certifikatën 

e pronësisë dhe lejen e njoftimit të paditurit M S, shkresat e lendes  C.nr., ka dëgjuar dëshmitarët 

e  paditësve HÇ, Sh Hj , I G, S B si dhe  dëshmitaret e e të paditurve B G, S B, I B, GA, A g , ka 

dëgjuar paditësit S G dhe A G, si dhe ka dëgjuar të padituri I G, si dhe deklarimet e të 

autorizuarve të palëve ndërgjyqësorë. 

 

Gjykata pas vlerësimit të secilës provë veç veç dhe në lidhshmëri me njëra tjetrën çmuarjes me 

kujdes dhe me ndërgjegjshmeri  të plotë në kuptim të nenit 8 LPK-së erdh në përfundim se duhet 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që vërtetoj këtë gjendje faktike.  

 

Me leximin e historiatit mbi pronësinë me numër të protokollit e datës 26.12,2019 dhe të 

historiatit me numër të protokollit nr., Gjykata vërteton ketë gjendje faktik se në vitin 1932 , -

ngas. kad. nr në sipërfaqe prej 9800 m2 ZK K, ka qenë në pronësi Sh B S , si dhe ngas. kad. nr.  

në sipërfaqe prej 1206 m2, ka qenë në pronësi të V Sh S . Pastaj me reambulim- plotësim 

korrigjim të planeve  kadastral dhe librave kadastrale në vitin  ngas. kad. nr. në sipërfaqe prej 

11246, m2 dhe ngastra nr. në sipërfaqe prej 13817 m2 ZK Kryshec , bartet në pronësi të R M P. 

Në vitin 1961, po të njëjtat ngas. kad. nr. në sipërfaqe prej 1, m2 dhe ngastra nr. në sipërfaqe prej 

13817 m2 ZK K,  bartën në pronësi të N S B në bazë të kontratës së shitblerjes të datës Në vitin 

1966, ngas. kad. nr dhe ngas.kad. nr. bartën në pronësi të LS ,  në bazë të kontratës së shitblerjes 

me numër te datës 27.11.1965 . Në vitin 2015 ngas. kad. nrZK K, bartët në pronësi të ÇKrsto St 

në bazë të vendimit të komisionit të kërkesave pronësore të Kosovës të datës 09.03 /2015, si dhe 

ngas. kad. nr, bartët në pronësi të ÇS në bazë të vendimit të komisionit kërkesave pronësore të 

K, të datës 18.06.2014 . Në të njëjtin viti 2015,  ngas. kad. nr., nga.kad.nr. ZK- bartën në pronësi 

të M Ç S në bazë te aktvendimit mbi trashëgimin nr. Rendor ref datës 29.09.2015, dhe pastaj në 

vitin 2 ngas. kad. nr ngas.kad.nr.   ZK-, kalon në pronësi të I (M) G, në bazë të kontratës së 

shitblerjes me numër, datë 05.11.2015, ku edhe udhëhiqet ne  emër të tij..  

 

Nga shkresat e lëndës C.nr., rezulton e provuar se pala e paditur M S, në cilësi e paditësit, kishte 

ushtruar padi, në Gjykatën Themelore në Pejë, me datë 11.04.2014, kundër të paditurve S L, Sn 
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G, R G dhe AG, për vërtetim të pronësi, pastaj me Aktvendimin C, të datë 18.09.2015, është 

tërhequr padia, për arsyet e cekura sikur në ketë aktvendim.   

 

Me leximin dhe shikimin e vendimit të komisionit të kërkesave pronësore të Kosovës, , dhe 

vendimin, rezulton e provuar se është shqyrtuar dhe pranuar kërkesa e palës  M Ç  S ,  lidhur me 

të drejtën e posedimit për  ngas. kad. nr. në sipërfaqe prej 11246, m2 dhe ngastra nr., në sipërfaqe 

prej 13817 m2 ZK K  që janë objekt i këtij kontestit. 

 

Pala e paditur M S, pranë Zyrës komunale kadastrale në P., e bartë patundshmërinë lëndore,  në 

emër të babait të tij të ndjerin Ç ( K) S, (në bazë të vendimit të KPA, me numër dhe datë të 

lartcekur). 

 

Me aktvendimin mbi trashëgimin nr. Rendor datës 29.09.2015, të përpiluar nga noteri B S në 

Pejë, pala e padituri M (S, shpallet trashëgimtar i vetëm ligjor , i të ndjerit Ç ( K) S, në 

patundshmërinë kontestuese, dhe në bazë të këtij aktvendimi patundshmëria kontestuese bartë 

në emër të tij. 

 

Pastaj, me kontratën mbi shitblerjen e përpiluar dhe nënshkruar të noteri në Pejë, BS, nr.rend, 

datë05.11.2015, pala e paditur M S, në cilësinë e shitësit , ia shet patundshmërinë objekt gjykimi, 

të paditurit I G, në cilësinë e blerësit, me çmimin e shitblerje prej 20.000.00€, çmimi është paguar 

në tërësi dhe patundshmëria kontestues ju është dorëzuar në posedim, dhe ky i fundit e bartë të 

drejtën e tij pronësorë në evidencat kadastrale dhe tani paluajtshme ia kontestuese,  evidentohet 

në emër të pronarit I G. 

 

Nga shkresat e lëndës , të siguruar nga Gjykata Supreme e Kosovës , rezulton e provuar se kjo 

gjykatë duke vendosur , sipas ankesës së ankuesit S G , me aktgjykimin e saj, numër e ka prish 

vendimin e komisionit të kërkesave pronësore të Kosovës, të datës 18.06.2014, si dhe me 

aktgjykimin nr, dt.06.11.2019 e ka prish vendimin e komisionit të kërkesave pronësore të 

Kosovës, , i ka hedhur poshtë kërkesën  nr. e palës MS, me arsyetim se kërkesa nuk është në 

juridiksionin e Komisionit për kërkesa pronësorë të Kosovës, duke dhëne arsyet sikur se në këto 

dy aktgjykime. 

 

Gjatë shqyrtimit kryesor është ngrit si çështje kontestuese se kontrata e shitblerjes e lidhur në 

mes paditurit M S dhe të paditurit I G , ka apo nuk ka bazë ligjor për tu anuluar, si dhe kërkesa 

e paditësit për vërtetimin e pronësisë në bazë të parashikimi fituese, ka apo nuk ka bazë ligjore. 

 

Gjykata fillimisht e ka shqyrtuar pranueshme rinë e padisë , dhe u ka njohur legjitimitetin 

paditësve si palë në procedure , me arsyetimin se paditësit kanë interesin për tu deklaruar lidhur 

me anulimin e kontratës. Gjykata konsideron se paditësit si “persona të interesuar” sipas nenit 

95 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve  (LMD) dhe për shkak të kësaj, padia e paraqitur 

nga paditësit është e pranueshme. Dhe kjo gjykatë mbi ketë bazë ka vlerësuar edhe kundërshtimin 

e të autorizuarve të paditurve, dhe paditësve ju ka njohur një të drejtë të tillë për qenë palë në 

procedurë.  

 

Gjykata ka vendosur si në pikën 1 të dispozitivit të këtij aktgjykimit, pasi që me të gjitha provat 

e analizuar ka gjetur së kontrata e shitblerjes anulimi i së cilës po kërkohet është lidhur komfor 

dispozitave ligjore nga neni 15, 18, 34, 35, 39, 89, 90, 95, 96 LMD- së, e lidhur me Nenin 36 

.1.2 të Ligjit të Pronësisë dhe të Drejtave të Tjera Sendore.  
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Duke ju referuar dispozitave ligjore të lartcekura , Gjykata gjeti se kontrata e shitblerjes e datës 

05.11.2015, që është objekt i këtij kontesti e njëjta është e lidhur në kuptim të dispozitave 

imperativë  të ligjit në fuqi kur janë krijuar raportet juridike pronësorë, e që shprehimisht 

parashihet se duhet lidhur komfor dispozitave ligjore të ligjit në fuqi , në rastin konkret , për të 

ardhur në një përfundim gjykata pas shqyrtimit të te gjitha provave prezent në lënde , erdhi në 

përfundim së pretendimet e palës paditëse për anulimin e kontratës se shitblerjes është e pa 

bazuar. Kontrata lidhet me pajtimin dhe vullnetin e plotë të palëve kontraktuese  , dhe palët mirën 

vesh lidhur me elementët thelbësore të kontratës, dhe për të krijuar efekt juridik subjektet 

kontraktuese që marrin pjesë në marrëveshje duhet të përmbushin disa kushte dhe aty kemi të 

bëj me kushtet e përgjithshme dhe kushtet të veçanta, në kushtet të përgjithshme bëjnë pjesë 

aftësia punuese e palëve, pajtimi i vullnetit të palëve, lënda e kontratës dhe baza e kontratës, 

ndërsa në kushtet të veçanta bënë pjesë forma e kontratës etj, Gjykata në një situatë të tillë të 

vërtetuar nuk mund të ANULOJ kontratën e shitblerjes anulimi i secilës po kërkohet , pasi që e 

njëjta është lidhur komfor dispozitave ligjor të lartë cituara dhe me vullnetin e lirë të palëve janë 

krijuar  marrëdhëniet pronësore juridike në mes tyre, për çka edhe u vendos si në pikë I, të 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata me rastin e vendosjes ka vlerësuar pretendimin e palës paditësve së i padituri M St, është 

shpall pronar i palujtshmërisë kontestuese në bazë të vendimeve të komisionit  të pronës së 

Kosovës ( KPA) e të cilat vendime nuk kanë kurrfarë efekti juridik , sepse me aktgjykimin e 

Gjykatës Supreme të Kosovës, vendimet janë prishur, dhe i paditurit M S, në mënyrë të 

kundërligjshëm e ka bartë palujshmerinë objekte i këtij kontesti,  në emër të babai të tij ÇS, i cili 

ka qenë i vdekur , Gjykata konsideron se ky pretendim i paditësve tani për tani nuk mundë të 

pranohet nga kjo gjykatë, për faktin se pavarësisht kësaj, që po pretendojnë paditësit , kjo gjykatë 

nuk ka kompetencë lëndore të ndërhyje për të vlerësua ligjshmërinë e vendimit të një organi 

tjetër , pra është jashtë kompetencës së saj, mirëpo kjo gjykatë nuk ka gjete se kontrata anulimi 

i secilës po kërkohet , është në kundërshtim me ligjin, me konkretisht me dispozitat ligjor të 

lartcekura, dhe gjykatat gjithnjë  janë të obliguar të zbatojnë ligjit, për çka edhe në këtë situatë 

të tillë,  gjykata nuk ka pas mundësi  të vendos ndryshe duke vendos si në pikën I, të dispozitivit 

të këtij aktgjykimit. 

 

Gjykata ka vlerësua edhe kërkesën tjetër të paditësve me të cilën kanë kërkua që të vërtetohet e 

drejta e pronësisë së tyre në bazë të parashkrimit fitues, në kuptim të dispozitave ligjor nga neni 

20 dhe 28.4 të LMTHJP. 

 

Sipas dispozitës së nenit 20 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore Juridike e cila 

shprehimisht parasheh se e drejta e pronësisë fitohet sipas vet ligjit, në bazë të veprimit juridik 

dhe me trashëgimi,  si dhe në bazë të vendimit të organit shtetërorë në kushte dhe mënyrën e 

caktuar me ligj, ndërsa neni 28.4 të LMTHJP, parasheh, se mbajtësi me mirëbesim i sendit të 

palujshëm, mbi të cilin tjetri e ka të drejtën e pronësisë, fiton të drejtën e pronësisë mbi ketë send 

me parashikimin fitues me kalimin e kohë prej 20 vitesh. 

 

E drejta e pronësisë është e drejt subjektive e karakterit absolut dhe si e tillë gëzon mbrojtje 

juridike në të gjitha sistemet juridike dhe se sendet e paluajtshme të cilat janë të regjistruara në 

librat kadastrale, vlen supozimi se sendi është në pronësi të personit në emër të të cilit është e 

regjistruar, mirëpo edhe nëse palujshmëria nuk është e regjistruar në emër të atij që kërkon 

pronësinë, në rastin konkret paditësit kanë detyrim ta provojnë pronësinë e vet, por edhe të 

paraardhësve të tyre,  deri sa mos të gjendet personi i cili procesin e ka fituar në ndonjërën prej 

mënyrave origjinare si mënyra të fitimit të pronësisë, dhe këto fakte në rastin konkret nuk arritën 
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paditësit për ti vërtetuar me asnjë provë të vetme, ndërsa pala e padituri i provoj kësaj gjykatë të 

kundërtën e asaj që pretenduan paditësit gjatë këtij procesi gjyqësorë.  

 

Gjykata konsideron se kërkesëpadia e paditësve është e pa bazuar , dhe duhet refuzuara , për 

faktin së me asnjë provë të vetme nuk u vërtetuan pretendimet e paditësve nga padia, 

kërkesëpadia e paditësve nuk gjen mbështetje në dispozitën ligjore të nenit 28 al.4 të Ligjit mbi 

marrëdhëniet themelore pronësoro juridiko, në rastin konkret nuk janë përmbushur tri ( 3) kriteret 

themelore që paraqesin bazë për fitimin e drejtës së pronësisë  në bazë të mbajtjes, siç janë 

ndërgjegjshmëria , posedimi dhe koha, dhe kërkesëpadia e paditësve u refuzua.  

 

Gjykata ketë përfundim e nxjerr për faktin se me asnjë provë të vetme paditësit nuk arritën ti 

provojnë kësaj gjykate , së prona kontestuese ka qenë e paraardhësve të tyre D MG, para vitin 

1920, dhe ju është marr nga regjimi i asaj kohë, pastaj të njëjtën pronë e kanë blerë nga LS, në 

vitin 1967, dhe si posedues nga vitin 1967 deri në vitin 2015, e kanë fituar të drejtën e pronësisë 

me parashikim fitues , edhe pse u munduan përmes dëshmitarëve, H Ç, Sh H,  S B dhe I G, e që 

nga dëshmia e tyre , u vërtetua e kundërta e asaj që pretendojnë paditësit , dëshmitari HÇ, në 

seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 12.07.2021, ka pohuar se nuk e ka në dijeni se 

paditësit e kanë blerë pronë kontestuese nga L S, si dhe nuk e ka të njohur faktin se paditësit në 

vitet 80 deri 99, e kanë punuar ketë pronë, ndërsa në vitin 2010, për tri kate vite e kanë punuar 

paditësit, njëjtë ka pohuar edhe dëshmitari tjetër Sh H, i cili ka pohuar se nuk e dinë se kush e ka 

punuar pronë kontestua para lufte, ndërsa pas lufte është punuar pesë gjashtë vite nga paditësit, 

ndërsa dëshmitari I G, ka pohuar se kanë punuar tokë paditësit deri në vitin 1968 , kur ju ka  marr 

toka N S nga shteti , dhe nuk e dinë se kusht e ka punuar 10 vit para lufte , ndërsa pas lufte e 

kanë punuar paditësit deri sa kjo tokë është blerë nga dikush, ndërsa dëshmitari S B, ka pohuar 

se pas vitin 2002-2003 toka ka mbet e pa punueshme (batal),  pra në rastin konkret  dëshmia e 

dëshmitareve përveç se është kundërthënëse njëra me tjetrën , është edhe në kundërshtim me 

dëshminë e vetë paditësve, S G dhe AG, dhe dëshmisë së dëshmitarëve gjykata nuk mund tua fal 

besimin pasi që janë në kundërshtim edhe me provat tjera në shkresat e lëndës ( historiatin e 

pronësisë), ndërsa në anën tjerë të paditurit arritën ta bindin gjykatën se prona kontestues 

asnjëherë nuk ka qenë e paraardhëse të paditësve e as të paditësve ( por qellim ka qenë që ta 

blejnë me një çmim të ultë nën ndikim të presionit), dhe mbi ketë gjendje faktike të vërtetuar , 

gjykata e ka refuzua kërkesëpadinë e paditësve si të pa bazuar në prova dhe ligj. 

 

Gjykata vendosi që masën e caktuar të sigurisë ta lënë në fuqi , pavarësisht qëndrimit të kësaj 

gjykatën , që ka gjete se kërkesëpadia e paditësve është e pa bazuar dhe duhet refuzuar , për 

faktin se duhet respektuar procedurën e ankimit siç përcaktohet me ligj, pastaj masa e sigurisë 

mund të fshihet edhe zyrtarisht nga gjykata (neni 309.3.4 të LPK/së.) 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës kontestimore gjykata  vendosi si në diapozitivit të këtij 

aktgjykimi, pasi që pala paditëse e ka humbur kontestin, dhe pala e paditur  i ka kërkuar 

shpenzimet e procedurës-  i ka specifikuar, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit  449, 452 e 

lidhur me nenin 463.1 të LPK-së. Lartësia e shpenzimeve të procedurës të aprovuara për palën e 

paditur i referohet shpenzimeve të përfaqësimit të autorizuarit të palës së paditur për shtatë (7) 

seanca të mbajtura , duke u mbështetur në tarifën e Odës së Avokatëve të Republikës së Kosovës, 

pra përpilim të parashtresë dhe përfaqësimin për seanca sipas nr. tarifor 6 dhe 7,  për vlerën e 

kontesti deri në 10.000€. 

 

Pjesa tjerë e shpenzimeve të procedurës u refuzua , pasi që gjykata ka gjet se janë përllogaritur 

në kundërshtim me vlerë e kontestit dhe tarifë së OAK së Kosovës, dhe u vendos sikur në 

dispozitiv të këtij aktgjykimit. 
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GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2020:013159, dt.12.05.2022 

                                                                                                                            G j y q t a r e         

 

                                                                                                                          _____________ 

                                                                                                  Ganimete Puka 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15,  ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj Gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


