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Numri i lëndës: 2019:179725 

Datë: 30.01.2020 

Numri i dokumentit:     00795973 
 

C.nr.226/2019 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË– DEGA NË KLINË- Departamenti i Përgjithshëm–

Divizioni Civil, - më gjyqtarin Prenk Palushi ,asistentën administrative Violeta Lecaj  Lulaj, në 

çështjen kontestimore të paditësit-kundëtëpaditurit : S. H. B. nga fshati ......... K.Klinë, të cilin e 

përfaqëson av.Ardian Desku nga Klina me autorizim në shkresa të lëndës, kundër të paditurit-

kundërpaditësit: M. T. B. nga fshati. ........., me vendbanim në .........,Rr.”..............”nr.46, të 

cilin e përfaqëson av.Arben Kelmendi nga Peja, baza juridike: vërtetim i  pronësisë në bazë të 

shitblerjes, pas mbajtjes së seancës se shqyrtimit kryesor me dt.22.01.2020,në të cilën 

prezantuan i autorizuari i paditësit-kundërtëpaditurin e tij, si dhe i autorizuari i të paditurit-

kundërpaditësit, me dt.28.01.2020 bijë këtë:     

 

A K T GJ Y K I M 
                                                                
 Ne baz 

I. APROVOHET SI E BAZUAR-Kërkesëpadia e paditësit-kundërtëpaditurit: S. B. nga 

fshati   .... K....... 
 

II. PJESËRISHT KONSIDEROHEN NULE-kontrata mbi shitblerjën patundshmërisë 

VR.nr...............e dt:26.10.2007 si dhe kontrata mbi dhuratën Vr.nr............... e 

dt:01.08.2013 dhe këtë në pjesën që përfshinë parcelën kadastrale nr.P-.............. në 

vendin e quajtur ......, me kulturë Livadhë e klasit të katërtë, me sipërfaqe prej 

0.12.05ha ZK.......... e cila  përkufizohet në anën veriore me parcelën kadastrale nr.909-

1, në anën perëndimorë me parcelën kadastrale 905-1, në anën jugore m parcelën 

kadastrale 913-1 ndërkaq në anën lindore me parcelën kadastrale 912-2, në atë mënyrë 

që OBLIGOHET i padituri-kundërpaditësi të përmbahet-njoh dhe pranoj që paditësi të 

regjistrojë të drejtën e pronësisë në regjistrin të drejtave për pronë të paluajtëshme të 

Drejtorisë për Gjeodezi Kadastër e Pronësi K.Klinë për parcelën kadastrale 912-1, dhe 

këtë brenda 15 ditësh pas ditës së marrjes së këtij aktgjykimi nën kërcënimit e 

përmbarimit ligjor. 

 

III. REFUZOHET si e pabazuar kundërpadia e kundërpaditësit-të paditurit M. B. nga fshati 

......... K......., përmes të cilës kërkohet lirimi i ngastrës kadastrale me nr.P-.............. në 

vendin e quajtur ......, me kulturë Livadhë e klasit të katërtë me sipërfaqe prej 0.12.05ha, 

të cilën e mbanë me keqbesim e pa ndonjë bazë juridike në afat prej 15 ditëve nga 

plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi nën kërcënimin të përmbarimit më dhunë si dhe 

OBLIGOHET  në pagesën e shpenzimeve procedurale  vlera në shumë prej  509 euro  

dhe këtë 104 euro për përgjigje në padi si dhe me nga 135 euro për tri seanca te 

mbajtura. 
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A r s y e t i m 
   

                Paditësi përmes të autorizuari të tij në këtë gjykatë  parashtron padi me kërkesën që të shpallen 

pjesërisht absolutisht të pavlefshme kontratat mbi shitblerjën patundshmërisë VR.nr...............e 

dt:26.10.2007 si dhe kontrata mbi dhuratën Vr.nr............... e dt:01.08.2013 dhe këtë në pjesën 

që përfshinë parcelën kadastrale nr.P-.............. në vendin e quajtur ......, me kulturë Livadhë e 

klasit të katërtë, me sipërfaqe prej 0.12.05ha ZK.......... e cila  përkufizohet në anën veriore me 

parcelën kadastrale nr.909-1, në anën perëndimorë me parcelën kadastrale 905-1, në anën 

jugore m parcelën kadastrale 913-1 ndërkaq ne anën lindore me parcelën kadastrale 912-2,  si 

dhe kërkon që në të njëjtën parcelë ti njihet e drejta e pronësisë duke u regjistruar si titullar i 

kësaj të drejte në regjistrin të drejtave për pronë të paluajtshme. 
 

Në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 15.11.2019 i padituri-kundërpaditësi parashtron 

kundërpadi  përmes të cilës kërkohet lirimi i ngastrës kadastrale me nr.P-.............. në vendin e 

quajtur ......, me kulturë Livadhë e klasit të katërtë me sipërfaqe prej 0.12.05ha, të cilën e 

mbanë me keqbesim e pa ndonjë bazë juridike. 
 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij në seancat e shqyrtimit kryesor si dhe në fjalën 

përfundimtare duke qëndruar në tërësi prapa kërkesëpadisë thekson: në bazë të deklarimit të 

dëshmitarit D. J. i cili ka qenë ish pronar në këtë parcelë, kontratë se shitblejrës në mes S. B. 

dhe T. V., deklaratës se T. V., dëgjimit  të dëshmitarëve H. dhe A. B. dëgjimit të palëve si dhe 

daljes në vend ngjarjes, u vërtetua se paditësi ka themel juridik më të fortë sepse D. J. ka shitur 

njësinë kadastrale 912-1 ZK...........T. V. rreth 30 viteve para vitit 2005, paditësi e ka blerë nga 

T. V. në vitin 2005 dhe vazhdon ta mbajë edhe sot, ndërsa i padituri nuk e ka kundërshtuar 

asnjëherë, deri sa paditësi ka ushtruar padi në vitin 2019.I  padituri është xhaxhai i tij dhe këto 

fakte i ka ditur nga se  e ka parë paditësin duke punuar tokën, edhe vet i padituri ka deklaruar 

se që nga viti 2005 këtë njësi e shfrytëzon  S. B.. Gjithashtu thekson se paditësi e ka fituar 

pronësinë në bazë të shitblerjes por edhe me parashkrim fitues sipas nenit 28 të Ligjit mbi 

Marrëdhënjet Themelore juridiko-pronësore i cili ka qenë në fuqi afati i parashkrimit sipas këtij 

neni është 10 vite nëse posedimi është i ligjshëm dhe me mirëbesim. Po ashtu V. B. në vitin 

2007 ka lidhur kontratë me D. J. dhe në lajthim ka shtuar këtë njësi kadastrale bashkë me njësi 

të tjera dhe D. J. deklaron se tokat e tij i ka shitur duke u matur dhe pa e ditur se kjo parcelë 

është përfshirë në kontratë, D. J. në vitin 2007 ka qënë vetëm formalisht pronar sepse të drejtën 

e tij V. B. nuk e kanë paguar në tërësi çmimin nga 35.000 euro, i kanë paguar vetëm 11.500 

euro, sipas deklaratës se D. J., Valdet dhe M. B. nuk kanë hyrë asnjëherë në posedim në këtë 

parcelë, të dytë kanë qenë me keqbesim  sepse e kanë ditur se këtë njësi e ka blerë M. B. këtu 

paditësi dhe me këto veprime i padituri ka shkelur të gjitha parimet e LMD-së. Vazhdon duke 

theksuar se këto kontrata janë absolutisht të pa vlefshme sipas LMD-së, të dy kontrata ajo e viti 

2007 dhe e 2013  duhen të anulohen pjesërisht për parcelën 912-1 sepse janë në kundërshtim 

me rregullimin shoqëror, këto dy kontrata janë po ashtu të pa vlefshme sepse kjo parcelë është 

futur në lajthim dhe  mashtrim. Përfundon duke i propozuar gjykatës që S. B. të vërtetohet se 

është pronar i kësaj njësie kadastrale, ndërsa kundërpadia të refuzohet si e pa bazuar.  
 

I autorizuari i palës së paditur-kundërpaditësit av.Arben Kelmendi nga Peja  gjatë shqyrtimit 

gojorë të kundërpadisë, në seancën e shqyrtimit kryesor si dhe në fjalën përfundimtare 

deklaron: se mbetet në tërësi prapa përgjigjes në padi dhe kundërpadisë, pasi që të paditurit i 

mungon legjitimiteti pasiv, pasi që i njëjti nuk ka krijuar asnjë raport juridik as me paditësin e 

as me ish-pronarin D. J., sipas provave që gjinden në shkresat lëndës është vërtetuar se kjo 

paluajtëshmëri është blerë nga djali i të paditurit-kundërpaditsëit V. B. në vitin 2007 ku janë 

blerë edhe parcela tjera përveç kësaj parcele kontestuese në tërësi prej 2.63,14ha, ndërsa ish 

pronari D. J. ka deklaruar te zyra  noterit që ja ka shitur V. B. 2.63,14ha dhe ka pranuar në 

tërësi çmimin sa i përket paditësit i njëjti vet ka deklaruar se në vitin 2008 e ka hutuar se 

parcela kontestuese figuron në emër të V. B. e po ashtu para se ta blinte sipas tij e ka ditur se 

kjo parcelë ka figuruar në emër të D. J., e nga kjo kuptohet se këtu nuk ka posedim me 
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mirëbesim pasi që i njëjti e ka ditur se kjo paluajtëshmëri figuron në emër tjetër. Gjithashtu 

thekson se sa i përket kontratës mbi shitblerjen e patundëshmërisë e përpiluar në Klinë me dt 

:01.02.2005 e përpiluar pranë zyrës së avokatit i propozojmë gjykatës që të njëjtës mos të ja fal 

besimin pasi që e njëjta nuk prodhon asnjë efekt juridik dhe vet paditësi e ka konfirmuar se kjo 

kontratë është lidhur dikund në vitin 2014 ndërsa është shkruar viti i përpilimit 2005. 

Përfundon deklarimet e tij duke i propozuar gjykatës që padinë e paditësit ta refuzojë në tërësi 

të pa bazuar dhe të paargumentuar, nga asnjë bazë juridike. 
 

Paditësi-kundëripadituri përmes të autorizuarit të tij zgjeron kërkesëpadinë në kontestin 

objektiv, të cilin zgjerim gjykata e aprovon, për kundër kundërshtimit të palës së paditur, me 

arsyetimin se plotësohen kushtet ligjore të përcaktuara në nenin 258 par.2, nga se i padituri 

pranon te deklarohet pa u shtuar seanca e shqyrtimit kryesor, dhe se pa fajin e paditësit nuk 

është ndryshuar kërkesëpadi, me që në atë kohë i njëjti nuk kishe mbrojtës profesional, ndërkaq  

zgjerimin e kërkesëpadisë në kontekstin subjektiv nga i autorizuari i paditësit gjykata e 

kundërshton, me arsyetimin se nuk pajtohet  pala e paditur  , si dhe nuk plotësohen kushtet 

ligjore të përcaktuara në dispozitat ligjore të nenit 260 të LPK-së. Ndërkaq propozimin e palës 

së paditur-kundërpaditëse për parashtrimin e kundërpadisë gjykata e aprovon me arsyetimin se 

pala paditëse-kundërpadituri dakordohet për një gjë të tillë. 
 

Nuk është kontestuese në mes të palëve se paluajtëshmëria lëndore e shtrirë në parcelën 

kadastrale nr.912-1 në regjistrin e të drejtave për pronë të paluajtëshme është e evidentuar në 

emër të  paditurit-kundërpaditësit. Gjithashtu nuk është kontestuese në mes të ndërgjyqësve se 

paditësi-kundëritëpadituri se parcelën kontestuese e ka në posedim dhe shfrytëzim që nga viti 

2005 gjerë më tani. Mirëpo kontestuese në mes të palëve ndërgjyqësve është se cila palë e ka 

fituar të drejtën e pronësisë në ngastrën kontestuese, nga se në njërën anë paditësi pretendon se 

e ka fituar të drejtën e pronësisë në parcelën kadastrale të kontestuar, dhe këtë  përmes 

kontratës gojore të hartuar në vitin 2005 në mes tij dhe paraardhësit T. V., ndërkaq  në anën 

tjetër i padituri-kundërpaditësi  me pretendimin se ka fituar të drejtën pronësisë në parcelën 

kontestuese të hartuar dhe të formalizuar në mes të tij dhe paraardhësit të tij D. J..  
 

Gjykata në këtë çështje juridiko-civile me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes 

faktike, sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën e provave dhe administruar provat 

si në vijim: 

Marrja e provës përmes dëgjimit te palëve, çertifikata  e pronës nr.10-12713 e lëshuar nga 

D.GJ.K.P Klinë, deklarata në origjinal në gjuhën serbe si dhe në gjuhën shqipe e vërtetuar te 

noteri nr.1850/2017 e D. M. J., deklarata e T. S. V. e dt.02.12.2019 në origjinal në gjuhën serbe 

si dhe e përkthyer në gjuhen shqipe,  procesverbali i daljes në vendshiqim i dt.17.12.2019, 

konstatimi dhe mendimi profesional i ekspertit gjeodet A. Th. i dt.17.12.2019, kontrata mbi 

shitblerjen e patundshmërisë e hartuar me dt.26.10.2007 dhe e nënshkruar nga kontraktuesit D. 

J. dhe V. B. ,kontrata mbi shitblerjen e patundshmërisë e dt.01.02.2005 e nënshkruar nga 

kontraktuesit T. S. V.  dhe S. H. B., kontrata mbi dhuratën e dt.01.08.2013 e nënshkruar nga 

dhuratëdhënësi V. B. dhe dhuratëmarrësi M. B.. 
 

Gjykata pasi vlerësimit e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, mbështetur në 

dispozitat ligjore të nenit 8 të LPK-së  vërtetoi gjendjen faktike si në vijim: paditësi-

kundëripadituri përmes kontratës gojore të lidhur në mes të tij në njërën anën në cilësinë e  

blerësit, ndërkaq në anën tjetër të T. V.  në cilësinë e shitësit nga fshati ......... K....... tani me 

vendqëndrim në ....., ka blerë paluajtëshmërinë lëndore të shtrirë në parcelën kadastrale nr. 

00912-1 ZK.......... në sipërfaqe prej  1205m
2 

,në vendin e quajtur ...... në çmim prej 300 euro 

në ari që kap shumën e përgjithshme prej 3600 euro, të cilin çmim blerësi i ka paguar shitësit 

menjëherë, me çrast ka hyrë në posedim dhe shfrytëzim të lirë të parcelës kontestuese që nga 

ajo kohë e deri më tani pa u penguar nga askush. Parcelën kontestuese në fjalë shitësi-

paraardhësi i paditësit e kishte blerë qysh para 30 viteve  përmes një kontratë gojore nga 

paraardhësi i të paditurit D. J.  dhe këtë me çmimin prej 4500 DM, të cilin çmim blerësi i kishte 
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paguar në tërësi shitësit, e me të cilën shumë të shprehur në DM shitësi kishte blerë traktorin e 

tipit ‘’.............’’, pas të cilës shitblerje blerësi T. V. kishte hyrë në posedim dhe shfrytëzim të 

lirë të parcelës kontestuese për kohën 30 vjeçare pa u penguar nga askush. Ndërkaq në anën 

tjetër përmes kontratës  së shkruar dhe formalizuar nga organi kompetent V.nr...............të 

dt:26.10.2007 i padituri përkatësishtë djali i tij V. B. lidh raportin juridiko-civil me D. J. nga 

fshati ......... K........ tani me vendqëndrim në Serbi, me çrast e blen paluajtëshmërin në sipërfaqe 

prej 2.63,14ha në të cilën kontratë pa dijeninë dhe vullnetin e shitësit nën lajthimin thelbësore 

në objekt duke menduar se është fjala për parcelat kadastrale tjera që ishin objekt i kësaj 

shitblerje, përfshihet edhe parcela kontestuese nr.912-1 në sipërfaqe 1205m
2  

me çmimin në 

shumë prej 35.000 euro, i cili çmim sipas deklarimit të shitësit nuk është paguar në tërësisht 

nga blerësi. 
 

Këtë gjendje faktike gjykata e vërtetoi duke i dëgjuar palët në cilësinë e dëshmitarëve, nga i cili 

dëgjim u vërtetua qartë se paditësi-kundëripadituri prej vitit 2005 e këndej është ka hyrë në 

posedim dhe shfrytëzim të lirë të parcelës kontestuese pa u penguar nga askush  dhe këtë deri  

me 21.05.2019 kur i njëjti përmes padisë i është drejtuar kësaj gjykate për ta regjistruar të 

drejtën e pronësisë në parcelën kontestuese në regjistrin përkatës.  
 

Nga deponimet e dëshmitarit  D. J. gjykata vërtetoi se paluajtëshmërinë kontestuese i njëjti 

qysh para 30 viteve ja kishte shitur fqinjit të tij T. V., të cilin çmim ky i fundit në cilësinë e 

blerësit  e kishte përmbushur në tërësi, me të cilin çmim shitësi kishte blerë traktorin e tipit 

‘............’. Gjithashtu nga dëshmia e dëshmitarit të theksuar si më lartë gjykata vërtetoi se 

paraardhësi i të paditurit-kundërpaditësit me rastin hartimit të kontratës V.nr...............të 

dt:26.10.2007dhe shitëblerjës e paluajtëshmërisë në sipërfaqe prej 2.63,14 ha nuk ja kishte 

shitur parcelën kadastrale kontestuese, andaj siç thotë i njëjti se përfshirja e kësaj parcela në 

këtë kontratë ka ndodhur pa dijeninë e tij, nën lajthim, me që të njëjtën siç thotë qysh para 30 

viteve ja kishte shitur T. V.. Gjykata dëshmisë së dëshmitarit të sipërtheksuar plotësisht i fali 

besimin , me që e njëjta përkon plotësisht me deponimet e dëshmitareve të tjerë si dhe provat 

tjera materiale e personale të administruara. 
 

Nga deponimet e dëshmitarit A. B. gjykata vërtetoi se paditësi ka hyrë në posedim dhe 

shfrytëzim të lirë të paluajtëshmërisë lëndore që nga viti 2005, dhe këtë përmes një raporti 

juridiko-civil gojor me pronarin T. V. përmes të cilit raport paditësi ka blerë parcelën 

kontestuese në sipërfaqe prej 12 ari e 5m me çmimin prej 300 euro në ari, duke e përmbushur 

në tërësi detyrimin e pagesës së çmimit shitblerës ndaj shitësit. Gjithashtu nga dëshmia e 

dëshmitarit u vërtetua se parcela kontestuese nuk është përfshirë në kontratën e shitblerjes në 

vitin 2007 e lidhur në mes të D. J. dhe M. B., nga se në kontratën e tillë ishin përfshirë vetëm 

parcelat tjera kadastrale që ishin objekt i të njëjtës. Një dëshmie të tillë gjykata i fali besimin, 

me që e njëjta nuk ishte në kundërshtim me provat tjera personale dhe materiale të nxjerra dhe 

të administruara në shqyrtimin kryesor. 
 

Nga dëshmia e dëshmitarit H.B. gjykata vërteton se me kontratën  shitblerjes e 

paluajtëshmërinë në vitin 2008 në mes të vëllait të tij M. B. dhe D. J., me çrast ky i fundit ja 

kishte shitur tokën në sipërfaqe prej 2ha e 63,14 ari M. B.it, në të cilën kontratë nuk është 

përfshirë parcela kadastrale nr.912-1, të cilën parcelë qysh ne vitin 2005 paditësi e kishte blerë 

nga T. V., fakt i cili është i njohur publikisht. Andaj duke u bazuar në këtë shitblerje ai kishte 

kërkuar nga vëllai i tij M.që të njëjtën parcelë kadastrale ta regjistroj në emër të tij, me që në 

vitin 2008 edhe këtë parcelë kadastrale M.e kishte regjistruar në regjistrin përkatës në emër të 

vetin me rastin e regjistrimit-përkthimit edhe të sipërfaqes tjetër tokësore prej 2 ha e 63 ari. Një 

deponimi te tillë të dëshmitarit gjykata i fali besimin me arsyetimin se i njëjti nuk ishte ne 

kundërshtim me provat tjera të administruar në shqyrtim kryesor. 
 

Nga deklarata e shkruara dhe e vërtetuar me 02.10.2019 e paraardhësit të paditësit-

kundërtëpaditurit T. V. i cili për shkak të gjendjes shëndetësorë nuk ka pasur mundësi të 

dëgjohet në cilësinë e dëshmitarit, gjykata vërtetoi se parcelën kadastrale kontestuese i njëjti ia 
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kishte shitur paditësit përmes një kontrate gojore me dt: 01.02.2005, e të cilën parcelë shitësi e 

kishte blerë qysh para 30 viteve nga D. J., e të cilën e kishte shfrytëzuar dhe  poseduar  lirshëm 

dhe me mirëbesim për 30 vite , deri sa të njëjtën siç u tha ia kishte shitur paditësit S. B.. Lidhur 

me këtë raport juridiko-civil për parcelën kontestuese të lidhur në mes të D. J. dhe T. V.  kishin 

hartuar parakontratë te avokati Cenë Gashi për parcelën kontestuese është paguar në tërësi 

çmimi shitblerës. Lidhur me faktin e vërtetuar në vitin 2014 siç thotë i njëjti, pasi që ka ardhur 

në fshatin ......... K..... dhe është njoftuar se parcela kontestuese ishte regjistruar në emër të M. 

B., për këtë rrethanë dhe fakt  ju kishte drejtuar D. J.  se si është e mundur se parcelën 

kontestuese të cilën ja kishte shitur më parë S. B. , e njëjta ti shitet M. B. dhe të regjistrohet në 

regjistrin përkatës në emër të tij. D. i prerë ju kishte përgjigjur se parcela kontestuese kurrsesi 

nuk ju ka shitur M. B., pasi që është e pamundur një gjë e tillë.  
 

Dispozitat ligjore të nenit 26 të LMD-së përcaktojnë se kontrata është e lidhur kur palët 

kontraktuese janë marrë vesh për elementet thelbësore të saj, gjë që në rastin konkret rezulton 

se lidhur  me vullnetin e palëve kontraktuese si element thelbësor i lidhjes së kontratës, 

objektin e kontratës në mungesën e të cilit rrjedhë se mungon edhe baza e saj, përfundohet 

qartë se palët kontraktuese në pjesën e kontratës që përfshinë parcelën kadastrale kontestuese 

nuk janë përmbushur tri elementet thelbësore të saj, andaj si rrjedhojë e kësaj mund të 

konkludohet se kur objekti i kontratës është i pamundur, i palejueshëm, i pacaktuar ose i cili 

nuk  caktohet, kontrata është absolutisht e pavlefshme, ashtu siç është përcaktuar në dispozitat 

ligjore të nenit 47 të LMD-së. 
 

Ndërkaq dispozitat ligjore të nenit 51 përcaktojnë:’’ Secili detyrim kontraktues duhet të ketë 

bazën e lejueshme. Baza është e palejueshme po që se është në kundërshtim me parimet e 

rregullimit shoqëror, përcaktuara në kushtetutë me dispozitat e dhunshme dhe me rregullat e 

moralit të shoqërisë. Presupozohet se detyrimi është i bazuar megjithëse nuk është shprehur. 

Në qoftë se baza nuk ekziston, ose është e palejueshme, kontrata është nul’’. Në mënyrë qe 

kontrata te prodhoj efekt juridik është e nevojshëm përmbushja e prezumimeve që 

parashikohen për lidhjen dhe vlefshmërinë e saj , si zotësia për te vepruar e 

bashkëkontraktueseve, pajtimi i vullnetit të tyre, objekti, baza, lejueshmëria dhe mundësia e 

detyrimit  dhe kur nevojitet forma e saj.  
 

E drejta e pronësisë sipas dispozitave të nenit 20 LMTHPJ fitohet sipas vetë ligjit në bazë të 

veprimit juridik dhe me trashëgimi. Gjykata me administrimin provave te nevojshme në rastin 

konkret ka vërtetuar se paditësi-kundëripadituri  ka plotësuar kushtet nga dispozita e lartcekur 

për fitimin e pronësisë, dhe këtë përmes punës se vlefshme juridike qe nevojitet për fitimin e te 

drejts së pronësisë, me që kontrata gojore e lidhur ne vitin 2005  në mes të paraardhësit T. V. 

dhe e paditësit0-kundëtëpaditurit e formalizuar si parakontratë në vitin 2009 si dhe e 

përmbushur në tërësi nga dy palët kontraktuese, edhe pse të njëjtës i mungon vërtetimi nga 

organi kompetent, konformë dispozita ligjore të nenit 73 të LMD-sl konvalidohet dhe prodhon 

efekt juridik si të gjitha kontratat  e tjera përmes të cilave barten paluajtëshmëritë. 

 

 

Në çështjen juridiko-civile konkrete gjykata vie deri te përfundimi se raportit juridiko civil 

2007 V.nr ..............të dt:26.10.2007 në pjesën qe përfshinë parcelën kontestuese i mungojnë tri 

elemente thelbësore për lidhjen e tij, vullneti i palëve kontraktuese, objekti dhe baza, të cilat 

konform dispozitave ligjore të nenit 26 të LMD-së përbëjnë kushtet e përgjithshme për lidhjen 

e kontratës.  
 

Paditësi me prova ka provuar se që nga viti 2005 është në posedim dhe shfrytëzim të lirë faktik 

të ngastrës kontestuese pa u penguar nga askush, fakti i pa kontestuar edhe nga pala e paditur-

kundërpaditësi, i cili e arsyeton këtë rrethanë se nuk e ka kontestua këtë posedim dhe 

shfrytëzim të lirë të paditësit, me që siç thotë i padituri  kishte tokë të mjaftueshëm dhe kjo nuk 

i nevojitej. Andaj gjykata vie deri te përfundimi se  në këtë kontest paditësi në raport me 

paluajtëshmërinë lëndore ka pasur corpus possesionis( Zotërimin faktik) dhe animus 



 Numri i lëndës: 2019:179725 
 Datë: 30.01.2020 
 Numri i dokumentit: 00795973 
 

6 (7)  

 2
0

1
9

:1
7

9
7

2
6

 

possesionis(qëllimin,vullnetin për të mbajtur sendin si të vetin), me çka rezulton se sjella e 

poseduesit në raport me sendin e caktuar kanë qenë  sikur sjelljet e pronarit në raport me 

sendin, duke krijuar bindjen se ai është pronar i vërtetë, në atë mënyrë që poseduesi të kryejë të 

gjitha veprimet mbi sendin, duke poseduar në mënyrë publike shfrytëzuar e që nënkupton 

posedim i lirshëm dhe me mirëbesim siç u tha më lartë corpusin dhe animusin. 
 

Dispozitat ligjore të nenit 72 LMTHPJ parashohin se  posedimi është i ligjshëm po se mbështet 

në bazën e plotfuqishme juridike që nevojitet për të fituar të drejtën e pronësisë dhe nëse nuk 

është fituar me forcë, me mashtrim ose me keqpërdorimin e besimit.  
 

Në çështjen konkrete në këtë kontest gjykata vie deri te përfundimi se duhet hudhur 

kundërpadinë  e kundërpaditësit si të pa bazuar, me arsyetimin se raporti juridiko-civil i lidhur 

në mes të paraardhësit të të paditurit me paditësin, përkatësisht djalin të tij i lidhur në vitin 

2007, me çrast është bartur dhe regjistruar në regjistrin përkatës  paluajtëshmëria e shitur me 

sipërfaqe prej 2.63,14 ha nën të cilin raport është përfshirë nën lajthim edhe parcela 

kontestuese, i cili fakt vërtetohet qartë nga provat materiale dhe personale të administruara si 

më lartë. 
 

Lidhur me pretendimet për legjitimacionin pasiv të palës së paditur-kundërpaditësit, gjykata të 

njëjtat i hudhi poshtë si të pabazuara, më arsyetimin se paluajtëshmëria lëndore e shtrirë në 

parcelën kadastrale 912-1 me sipërfaqe prej 1205m
2 

është e regjistruar  në regjistrin përkatës në 

emër të të paditurit M. B., si dhe me arsyetimin se në kuptim të dispozitave ligjore të 258 të 

LPK-së nuk janë plotësuar kushtet ligjore për tu zgjeruar kërkesëpadi në kontestin subjektiv me 

propozim të paditësit-kundërtëpaditurit. 
 

Duke shqyrtuar pretendimet të paditurit-kundërpaditësit të cilat konsistojnë në atë se i njëjti e 

ka fituar të drejtën e pronësisë në parcelën kontestuese përmes kontratë së shkruar dhe 

formalizuar të vitit 2007, objekti i të cilës kanë qenë edhe parcelat tjera kadastrale me sipërfaqe 

prej 2.63,14 ha gjykata i hudhi poshtë si të pabazuara ,me arsyetimin se bien ndesh hapur me 

deklarimin e D. J., të dëgjuar në cilësinë e dëshmitarit, deklaratën e noterizuar të T. V., me 

dëshminë e dëshmitarëve H.B. dhe A. B. si dhe me provat tjera materiale të administruara në 

shqyrtim kryesor. 
 

Pretendimet e të paditurit-kundërpaditësit se kontratës  e vitit 2005 në mes të S. B. dhe T. V. të 

mos i falet besimi, nga se sipas të njëjtit nuk prodhon efekt juridik, gjykata si të 

paqëndrueshme nuk e pranoi duke e hudhur poshtë, me arsyetimin se bien ndesh hapur me 

dispozitat ligjore të nenit 73 të LMD-së në të cilat dispozita specifikohet qartë se kontrata 

gojore mbi bartjen e paluajtëshmërive në qoftë se është përmbushur tërësisht apo pjesërisht, 

përkundër se  

për të njëjtën parashihet forma, prodhon efekti juridik dhe kategorizohet në grupin  kontratave 

të konvaliduara. 
 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe kontratën Vnr...............të dt:26.10.2007, për të cilën erdhi në 

përfundim se e njëjta në pjesën që përfshinë parcelën kontestuese është absolutisht nule, me që 

të njëjtës në këtë pjesë i mungon vullneti i palës kontraktuese, nga se në këtë pjesë pala është 

vënë nën lajthimin thelbësor në objekt, andaj si rrjedhojë e mungesës së shprehur të vullnetit të 

palës pason në këtë pjesë të kontratës edhe mungesa e objektit dhe bazës. 
 

Nga provat personale dhe materiale te administruara, dëshminë e dëshmitarëve si dhe palëve 

ndërgjyqësve me rastin e marrjes së provës me dëgjimin e tyre, gjykata ka konsideruar si të pa 

ndikim  në vendosjen meritore në këtë qështjen juridiko-civile  deklaratën nr.1850/2017.  
 

Në këtë kontest gjykata vie deri të përfundimi se pala kontraktuese në cilësinë e shitësit  të 

parcelës kontestuese D. J. nuk ka pasur bazë ligjore për shitjen apo tjetërsimin e parcelës 

kontestuese, duke u bazuar në parimin se nuk mund të barten të drejtat në personin tjetër të 



 Numri i lëndës: 2019:179725 
 Datë: 30.01.2020 
 Numri i dokumentit: 00795973 
 

7 (7)  

 2
0

1
9

:1
7

9
7

2
6

 

cilat vetë nuk i ka poseduar, andaj në bazë të kësaj rezulton fakti i vërtetuar edhe nga provat të 

administruara si më lartë se paraardhësi i të paditurit gjatë krijimit të raportit juridiko-civil në 

vitin 2007 është zhveshur nga e drejta e pronësisë në parcelën kontestuese duke bartur të 

njëjtën në raportin juridiko-civil të lidhur qysh para 30 viteve me fqinjën e tij T. V., 

paraardhësin e paditësit-kundërtëpaditurit në hartimin raportit juridiko-civil në vitin 2005. 
 

Lidhur me shpenzimet procedurale u vendos konform dispozitave  ligjore të nenit 452 pika 2 të 

LPK-së. 
 

Nga arsyet e theksuara më lartë konform dispozitave ligjore të nenit 142 dhe 143 të LPK-së  u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                      

GJYKATA THEMELORE PEJË – DEGA NË KLINË 

Departamenti i Përgjithshëm –Divizioni Civil 

C.nr.226/19, me dt. 28.01.2020 

  
 

KËSHILLË JURIDIKE:                                                                                        G j y q t a r i 

Kundër këtij aktgjykimi mund të ngritët                                                          Prenk Palushi 

ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita  

e marrjes së të njëjtit, gjykatës së Apelit  

në Prishtinë përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


