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Numri i lëndës: 2019:144198 

Datë: 01.10.2019 

Numri i dokumentit:     00573584 

C.nr.1033/14 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Fahret Vellija, në kontestin e paditësve N.N nga Prizreni, tani me vendbanim në Serbi - 

Bosilegrad, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson paditësi i dytë M.N nga Tetova, me banim 

në rrugën “...” nr. ..., kundër të paditurit R.K nga Prizreni, të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson i autorizuari i tij av. S.R nga Prizreni, për shkak të vërtetimit të nulitetit të kontratës 

së shitblerjes dhe vërtetimit të së drejtës së pronësisë sipas të drejtës së trashëgimisë dhe 

dorëzimit të paluajtshmëris, vlera e kontestit 3.100 euro, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit 

kryesor, me datën 16.09.2019, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M  
 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësve N.N nga Prizreni dhe M.N nga Tetova, dhe 

vërtetohet se është nule kontrata mbi shitblerjen e paluajtëshmërisë Leg.nr...., e datës 

13.05.2010, e legalizuar pranë Gjykatës Komunale në Prizren, e lidhur në mes të të ndjerit M.N 

si shitës në njërën anë dhe R.K, si blerës në anën tjetër, dhe se e njëjta nuk prodhon efekt 

juridik  në raport me paluajtshmërinë lëndore të evidentuar si ngastra kadastrale me nr. ..., e 

cila ka sipërfaqen prej 465 m2, ZK Prizren, gjë të cilën i padituri R.Kobligohet të pranoj dhe të 

lejoj që paditësit si pronar të paluajtshmërisë kadarstrale dhe atë secili prej tyre nga 1/2 të 

pjesës ideale, të regjistrohen në librat kadastral pranë organeve kompetente të komunës së 

Prizrenit, dhe atë në afatin prej 15 ditëve pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim 

të përmbarimit me dhunë dhe se në të njëjtin afat ti dorëzoj paluajtshmërinë paditësve në 

posedim dhe shfrytëzim të lirë ngastrën kadastrale nr. ... ZK Prizren.  

 

II. DETYROHET i paditurit R.K që paditësve ti paguaj shpenzimet procedurale në 

shumë prej 25 euro, në afatin prej 15 ditëve pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m 

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Paditësit pranë kësaj gjykate kanë parashtruar padi për vërtetimin e nulitetit të kontratës 

mbi shitblerjen e paluajtëshmërisë Leg.nr...., të datës 13.05.2010, të lidhur midis paraardhësit 

të këtu paditësve si shitës në njërën anë, të cilin sipas autorizimit e ka përfaqësuar S.Qdhe atë 

sipas autorizimit të vërtetuar në Gjykatën Komunale në Leposaviq me nr.OV.br...., të datës 

20.02.2007 dhe R.Kt nga Prizreni, si blerës në anën tjetër, e cila kontratë për objekt të saj ka 

pasur ngastrën kadastrale nr...., ZK Prizren. Paditësit kanë kërkuar që kontrata në fjalë të 

anulohet, pasi që e njëjta është lidhur pas vdekjes së paraardhësit të tyre M.N. Sipas padisë 
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kontrata është lidhur në vitin 2010, ndërsa paraardhësi i tyre kishte vdekur në vitin 2007. Sipas 

dispozitave ligjore një kontratë e tillë e lidhur përmes autorizimit është kontratë nule, pasi që 

sipas dispozitave të LMD-së, një kontratë e tillë është absolutisht e pavlefshme, pasi që 

autorizimi pushon me vdekjen e dhënësit të autorizimit. Sipas paditësve, të njëjtit janë 

trashëgimtarë të vetëm të së ndjerës (gjyshes së tyre) R.S, ish nga Prizreni dhe trashëgimtarë të 

vetëm të atit të tyre M.N, i cili kishte ndërruar jetë me datë 26.06.2007, gjë e cila vërtetohet me 

aktvendimin e trashëgimisë të Gjykatës Komunale në Prizren me numër T.nr. ...të dt. 

27.05.2011. Andaj, Gjykatës i kanë propozuar që kërkesëpadinë e tyre ta aprovojnë në tërësi si 

të bazuar. Shpenzimet procedurale i kanë kërkuar.  

 

Edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, paditësit kanë mbetur pranë padisë së ushtruar duke 

theksuar se nuliteti i kontratës mbi shitblerjen me numër sikurse është theksuar në padi është 

vërtetuar nga provat e administruara dhe e njëjta nuk krijon asnjë efekt juridik. Sipas paditësve 

kontrata e shitblerjes së paluajtshmërisë është legalizuar pranë Gjykatës Komunale në Prizren 

me nr. Leg.nr. ...me datën 13.05.2010, ndërsa autorizimi është vërtetuar në Gjykatën Komunale 

në Leposaviq me nr. Leg.nr. ... të datës 20.02.2007, apo se kontrata është lidhur tri vite pas 

vdekjes së dhënësit të autorizimit. Andaj, të njëjtit potencuan se sipas nenit 94 par.3 i LMD-së, 

autorizimi pushon të ketë vlerë me vdekjen e dhënësit të autorizimit dhe se i padituri me asnjë 

provë nuk ka mundur të vërtetojë faktin se tani paditësit si trashëgimtarë të të ndjerit M. kanë 

dhënë pëlqimin për lidhjen e kësaj kontrate, ndërsa në anën tjetër i autorizuari sipas autorizimit 

S.Q nuk i ka njoftuar këtu paditësit për lidhjen e kësaj kontrate dhe se eventualisht të merr 

pëlqimin prej tyre për lidhjen e së njëjtës. Paditësit theksuan se kontrata interne në të ciën është 

thirrur dëshmitari S.Q është pa datë, nuk dihet ku dhe kur është përpiluar, e njëjta është e 

palegalizuar, andaj si të tillë gjykata nuk duhet t’ia falë besimin, ngase nga vetë deklarimi i 

dëshmitarit në procesverbalin e datës 13.06.2018, ku i njëjti ka theksuar se kontratën në fjalë e 

kishte përpiluar shoku i tij U.L, i cili edhe e ka nënshkruar të njëjtën. Sipas dëshmitarit kontrata 

është nënshkruar nga S.Q, M.N dhe Z.Gj, ndërsa nga vetë shikimi i kësaj kontrate shihet qartë 

se i njëjti person e ka përpiluar dhe nënshkruar në emër të M.N. Andaj sipas tyre nga provat  

rrjedh se i autorizuari ka vepruar kundër dispozitës së nenit 90 dhe 91 si dhe nenit 87 të LMD-

së, gjë që kontratën, anulimi i së cilës kërkohet e bën nule dhe atë në pajtim me nenin 103 të 

LMD-së, për të cilin nulitet gjykata duhet të kujdeset sipas detyrës zyrtare konform nenit 109 të 

LMD-së. Po ashtu, lidhja e kësaj kontrate është në kundërshtim me dispozitat e së drejtës 

ndërkombëtare, e cila e drejtë, Kushtetuta e Republikës së Kosovës, sipas nenit 22 drejtpërdrejt 

zbatohet në Kosovë dhe në rast të kolizionit të ligjeve, kjo e drejtë mbisundon. Shpenzimet 

procedurale i ka kërkuar dhe atë për shpenzimet e rrugës, shpenzimet e avokatit nga Tetova për 

gjashtë vite në këtë procedurë dhe të gjitha shpenzimet e tjera të krijuara gjatë zhvillimit të 

procedurës.  

 

I padituri në përgjigjen në padi të dorëzuar kësaj gjykate me datën 15.12.2011 e kishte 

kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit duke theksuar në fillim se padia e paditësit është jo e 

rregullt dhe se në vetvete përmabn kundërthënie, andaj nuk i plotëson kushtet e parapara në 

nenin 99 dhe 253 të LPK-së. Po ashtu, sipas të paditurit i njëjti nuk është, siç pretendon 

paditësi, pronari jolegjitim i ngastrës kadastrale e cila është objekt i këtij kontesti, pasi që të 

njëjtën e kishte fituar përmes kontratës së shitblerjes të vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në 

Prizren me numër Leg.nr.... të dt.13.05.2010 dhe se sipas të njëjtës është regjistruar si pronar 

pranë organeve kompetente të komunës së Prizrenit. I padituri theksoi se palujatshmërinë e 

kishte blerë nga pronari M.N nga Prizreni të cilin sipas autorizimit e kishte përfaqësuar S.Qdhe 

se si çmim të shitblerjes kishte paguar shumën prej 37.500 euro. Sipas të paditurit kontrata në 

fjalë nuk është lidhur me mashtrim, lajthim apo kanosje dhe se ajo i kishte plotësuar të gjitha 

kushtet e parapara të LMD-së apo ka ekzistuar liria e shprehjes dhe vullnetit për lidhjen e 
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kontratës dhe se janë kryer të gjitha prestimet mes palëve kontraktuese. I padituri kishte 

theksuar se nuk ishte në dijeni se M.Nkishte vdekur me datën 26.06.2007, pasi që e gjithë 

procedura është kryer përmes autorizimit dhe nga i autorizuari S.Q, andaj i padituri jo që nuk 

ka ditur për vdekjen e pronarit, por as që ka mundur të dijë se i njëjti kishte ndërruar jetë. 

Gjykatës i ka propozuar që kërkesëpadinë e paditësve ta refuzojë si të pabazuar. Shpenzimet 

procedurale nuk i ka kërkuar.  

 

Edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i të paditurit, av. S.Rkishte deklaruar se 

mbetet në tërësi sikurse në deklarimet e mëhershme në përgjigjen në padi dhe gjatë seancave të 

mbajtura duke i propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësve ta refuzojë si të pabazuar. 

Sipas tij, nga provat e administruara mund të konstatohet se paraardhësi i paditësve i kishte 

dhënë autorizim gjeneral personit me emër S.Q për shitjen, përkatësisht lidhjen e kontratës së 

shitblerjes për ngastrën kadastrale e cila është objekt i këtij kontesti si dhe të pranojë çmimin e 

shitblerjes. I njëjti shtoi se në paragrafin e fundit të autorizimit është theksuar se “autorizimi 

është i pakufizuar dhe pa të drejtë në revokim”, andaj i njëjti vlen deri në kryerjen e të gjitha 

punëve të parapara sipas autorizimit, gjë e cila është në përputhje me dispozitat e nenit 91 të 

LMD-së. I autorizuari i të paditurit theksoi se siç është paraparë me nenin 767 par.4 të LMD-

së, është detyrim i personit pranues apo këtu personit të autorizuar S.Q që në rast të vdekjes së 

dhënësit të autorizimit është i detyruar të vazhdojë me përmbushjen e punëve të besuara dhe 

mos t’i dëmtojë trashëgimtarët, detyrim i cili duhet të ekzistojë pa marrë parasysh a ka ardhur 

ose jo deri në ndalimin e urdhrit apo kontratës me vdekjen e dhënësit të autorizimit. I njëjti 

shtoi se nga dëgjimi i dëshmitarit S.Q, i cili kishte autorizim gjeneral nga tash i ndjeri M.N, ku 

kishte deklaruar se i ndjeri dhe këtu i padituri kanë lidhur kontratën e shitblerjes dhe se është 

paguar çmimi i kontratës përmes transferit bankar në xhirollogarinë e personit të autorizuar pas 

së cilës i padituri kishte hyrë edhe në shfrytëzim të lirë të kësaj paluajtshmërie, andaj i njëjti 

ndaj ish pronarit apo tash trashëgimtarëve të tij nuk ka kurrfarë obligimi. Këto deklarime të 

dëshmitarit të lartcekur i ka vërtetuar edhe dëshmitari tjetër U.L, andaj sipas nenit 73 të LMD-

së kontrata është e përmbushur në tërësi.  I autorizuari i të paditurit theksoi se i padituri është 

blerës i ndërgjegjshëm i cili i kishte kryer të gjitha prestimet të dala nga kontrata dhe këtu 

paditësit si trashëgimtarë dëshirojnë që i padituri edhe njëherë të bëjë pagimin e 

palujatshmërisë apo që pronën të ua ktheje në posedim. Nga të gjitha të cekurat më lart, sipas të 

autorizuarit duke u bazuar në nenin 20 të LMPJ e cila e rregullon të drejtën e pronësisë ndër të 

tjera pronësia fitohet edhe me punën juridike, pra me kontratën e shitblerjes dhe se i padituri 

për më shumë se dhjetë vite në ngastrën kadastrale kishte ndërtuar shtëpi familjare në të cilën 

jeton me familjen e tij dhe se në kuptim të nenit 72 të LMPJ-së, i padituri e kishte fituar të 

drejtën e pronësisë mbi këtë ngastër, pasi që është posedues me mirëbesim. Të gjitha këto të 

cekura sipas të autorizuarit të të paditurit, kërkesëpadinë e paditësve e bën të pabazuar. 

Shpenzimet procedurale i ka kërkuar dhe atë për përgjigjen në padi shumën prej 50 euro, për 

ankesën shumën prej 80 euro si dhe për mbajtjen e pesë seancave gjyqësore për secilën prej 

tyre nga 135 euro apo shumën e përgjithshme shumën prej 805 eurove. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Për vërtetimin e  drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar këto prova: 

Procesverbalin e datës 05.06.2012, dhe të gjitha provat të cilat janë administruar në këtë 

procesverbal; procesverbalin e datës 11.10.2017, si dhe të gjitha provat të cilat janë 

administruar në këtë procesverbal; procesverbalin e datës 13.06.2018, dhe të gjitha provat të 

cilat janë administruar në këtë procesverbal si dhe është bërë dëgjimi i dëshmitarit U.L.  
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Nga leximi i certifikatës së vdekjes për M.N me nr. ... lëshuar me datën 14.01.2010, në 

Beograd, certifikatën e lindjes për paditësin N.Nme nr.... lëshuar me datën 06.01.2010, në 

Prizren, certifikatën e lindjes për paditësin M.N me nr. ... lëshuar me datën 18.01.2010, dhe 

aktvendimit të Gjykatës Komunale Në Prizren me numër T.nr. ...të datës 27.05.2011, gjykata 

ka vërtetuar se M.N kishte ndërruar jetë me datë 26.06.2007, në Zheleznik- Serbi, dhe se pas tij 

si trashëgimtarë ligjorë kishte lënë këtu paditësit, të cilët me aktvendimin e Gjykatës Komunale 

në Prizren T.nr....janë shpallur trashëgimtarë të vetëm të të ndjerit si dhe janë shpallur si 

pronarë me nga 1/2 të drejtës së pronësisë në ngastrën kadastrale me numër ...ZK Prizren, 

përkatësisht ngastra e cila është objekt i këtij kontesti.  

 

Nga leximi i kontratës së shitblerjes së paluajtshmërisë me nr.Leg.nr.... të datës 

13.05.2010 të nënshkruar nga ana e shitësit M.N(Përmes të autorizuarit S.Q) dhe blerësit R.K, 

gjykata ka vërtetuar se ndërmjet personave të lartcekur është nënshkruar kontrata e shitblerjes e 

cila është vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në Prizren, ku si objekt i kësaj kontrate ishte 

ngastra me numër ... me sipërfaqe 465 m2 ZK Prizren, çmimi i shitblerjes ishte 37.500 euro. Po 

ashtu, gjykata kishte konstatuar se M.N(pronar i ngastrës kadastrale apo shitësi) kontratën në 

fjalë e kishte nënshkruar nëpërmjet të autorizuarit S.Q përmes autorizimit Leg.nr....të vërtetuar 

pranë Gjykatës Komunale në Leposaviq. Për më gjerësisht sikurse në këtë kontratë.  

 

Nga leximi i aktvendimit të lëshuar nga Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër pranë 

komunës së Prizrenit, me numër të lëndës 027nr....të datës 19.05.2010, Gjykata ka konstatuar 

se kërkesa e këtu të paditurit R.K për bartjen e pronës e cila është objekt i këtij kontesti nga 

pronari i deritanishëm të kalojë në pronarin e ri apo këtu të paditurin. Kjo bartje është kryer 

sipas kontratës së shitblerjes anulimi si së cilës kërkohet me anë të kërkesëpadisë.  

 

Nga leximi i certifikatës së pronësisë nr. ...Prizren, të datës 19.05.2010, gjykata ka 

konstatuar se paluajtshmëria me numër ...- me sipërfaqe prej 465 m2, është e evidentuar në 

emër të këtu të paditurit R.K (A.).  

 

Nga leximi i pagesës të kryer në ...të datës 13.05.2010, gjykata ka konstatuar se i 

padituri të autorizuarit S.Q në emër të shitblerjes së ngastrës kadastrale ... në sipërfaqe prej 465 

m2, ZK Prizren ia kishte paguar shumën prej 37.500 euro. Ndërsa nga pagesa pranë Bankës 

...të datës 13.05.2010, nuk mund të konstatohet asgjë, përveç se një llogari e tillë i kërkon të 

paditurit R.K dhe se është bërë pagesa në shumë prej 93 euro.  

 

Nga shikimi i shkresave të lëndës Leg.nr.... në të cilën është vërtetuar kontrata anulimi i 

së cilës kërkohet me kërkesëpadi, gjykata ka konstatuar se me këtë numër është vërtetuar 

kontrata në fjalë ku në cilësi të shitësit është paraqitur M.N, përmes të autorizuarit S.Q, ndërsa 

në cilësinë e blerësit është paraqitur këtu i padituri R.K. Nga kjo lëndë mund të konstatohet se 

pagesa është kryer përmes transferit bankar të kryer me datën 13.05.2010, pranë Bankës ..., ku 

nga llogaria e të paditurit në llogarinë e të autorizuarit S.Q është paguar shuma prej 37.500 

eurove. Për më shumë sikurse në shkresat e lëndës. 

 

Nga leximi i vendimit të lëshuar nga Habitati me numër ... të datës 16.12.2005, sipas 

kërkesës me numër ..., gjykata ka konstatuar se kërkesa evidentohet në emër të M.K  dhe se me 

asnjë provë nuk është vërtetuar se kemi të bëjmë me ngastrën kadastrale e cila është objekt i 

këtij kontesti. 

 

Nga leximi i autorizimit gjeneral të dhënë nga M.N të vërtetuar pranë Gjykatës 

Komunale në Leposaviq me numër Leg.nr.... të datës 20.02.2007, gjykata ka vërtetuar se 
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paraardhësi i paditësve e kishte autorizuar personin S.Q që në emër të tij dhe në llogari të tij 

mund të shet ngastrën kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 465 m2, ZK Prizren. Po ashtu, nga ky 

autorizim gjykata ka konstatuar se i autorizuari në emër të dhënësit të autorizimit mund t’i 

ndërmerr të gjitha veprimet juridike në lidhje me realizimin e shitblerjes së ngastrës së cekur 

më lart (të nënshkruajë kontratë, të negociojë çmimin, të pranojë çmimin e shitblerjes si dhe 

veprimet tjera juridike). Po ashtu, në fund të këtij autorizimi ceket se autorizimi është gjeneral, 

vlen në kohë të pacaktuar dhe pa të drejtën e revokimit.   

 

Nga leximi i çertifikatës së pronësisë me numër ..., të datës 22.03.2010, gjykata ka 

konstatuar se palujatshmëria me numër ...- ZK Prizren në sipërfaqe prej 465 m2, është e 

evidentuar në emër të këtu të ndjerit M.N.  

 

Nga leximi i vërtetimit të lëshuar nga administrata e komunës së Prizrenit Sektorit për 

Çështje Pronësore me nr. ...të datës 13.05.2010, Gjykata ka konstatuar se është pjesë e 

dokumentacionit për kontratën e shitblerjes anulim i së cilës është kërkuar, dhe se komuna e 

Prizrenit, në atë kohë me kushtet e ofruar nuk ishte e interesuar për blerjen e ngastrës 

kadastrale nr. ... ZK Prizren. Kërkesën për lëshimin e kësaj certifikatë e kishte bërë S.Q dhe 

shuma e ofruar ishte në vlerë prej 37.500,00 euro.  

 

Nga dëgjimi i dëshmitarit S.Q i dëgjuar në seancën e datës 13.06.2018 gjykata ka 

konstatuar se sipas dëshmitarit i njëjti me të ndjerin M.N ishin shokë pasi që të dy vijnë nga 

qyteti i Prizrenit. Dëshmitari potencoi se gjatë një takimi me të ndjerin M. kishin biseduar për 

shitjen e paluajtshmërisë së të ndjerit e cila gjendet në Prizren, por pasi që i njëjti nuk ka 

dashur të vijë në Prizren, dëshmitari i ka ofruar atij që përmes shokut të tij U.L t’ia gjejë 

blerësin për paluajtshmërinë e tij. Pas kësaj dëshmitari vazhdoi se shoku i tij U.L kishte 

kontaktuar me vëllezërit K.dhe ata kishin shprehur vullnet për blerjen e kësaj paluajtshmërie. 

Dëshmitari theksoi se meqë i ndjeri nuk ka dashur të vijë në Prizren personalisht ata janë marrë 

vesh që i ndjeri t’i jep autorizim gjeneral atij për shitblerjen e ngastrës kontestuese, gjë e cila 

edhe është bërë pranë Gjykatës Komunale në Leposaviq. Sipas dëshmitarit i ndjeri M., 

autorizimin në fjalë ia kishte dorëzuar në Beograd, me të cilin autorizim dëshmitari (gjithmonë 

sipas tij), kishte ardhur në Prizren dhe me shokun e tij U.L, kanë biseduar me vëllezërit K. për 

shitblerjen e ngastrës konstestuese. Dëshmitari deklaroj se paraprakisht ishte marr vesh me të 

ndjerin M. në lidhje me çmimin e shitblerjes së paluajtshmëris, i cili çmim ishte shuma prej 

37.500,00 euro. Por, sipas dëshmitarit problemi ishte se vëllezërit K.nuk kanë mundur të bëjënë 

pagesën e menjëhershme të shumës së shitblerjes dhe kishin kërkuar që të njëjtën të paguajnë 

me këste, gjë të cilën i ndjeri M. nuk e kishte pranuar, duke kërkuar që shuma e shitblerjes të 

paguhet menjëherë. Dëshmitari vazhdoj se, meqenëse në atë kohë i njëjti i kishte parat e 

kërkuara nga i ndjeri (pra nga M.) i kishte paguar shumën prej 37.500,00, në prezencën e U.L 

dhe Z.D, gjë e cila kishte ndodhur në vitin 2007 në Beograd, meqë rast nuk ka pasur ndonjë 

faturë të pagesës, por se është përpiluar një lloj i kontratës interne, të cilën kontratë e kishte 

nënshkruar vet i ndjeri. Dëshmitari deklaroj se, me pagesën e këstit të fundit nga ana e 

vëllezërve K., paluajtshmërin në fjalë ia kanë bartur përmes kontratës anulimi i së cilës është 

kërkuar. Dëshmitari theksoj se ai nuk ishte në dijen për vdekjen e M.N, dhe meqenëse në 

pjesën e fundit të autorizimit është paraparë se i njëjti vlen në kohë të pa caktuar dhe pa të drejt 

të revokimit, nuk e kishte parë të nevojshme të merr leje apo pëlqim nga dikush tjetër. 

Dëshmitari shtoj se i padituri e kishte përmbushur obligimin e tij, duke i paguar dëshmitarit si 

personi i autorizuar shumën e tërësishme prej 37.500,00 euro, dhe se obligime tjera nuk kanë. 

Më gjerësisht sikurse në procesverbalin e datës 13.06.2018. 
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Gjykata ka bërë shikimin e kontratës interne, e cila kontratë nuk është e vërtetuar dhe se 

nuk është shënuar data e nënshkrimit të së njëjtës, mund të konstatohet se e njëjta është 

përpiluar në formë të deklaratës në të cilën i ndjeri M.N kishte deklaruar se nga personi 

S.Qkishte pranuar shumën prej 37.500,00 euro, për ngastrën kadastrale nr. ... në sipërfaqe prej 

465 m2. Prezent në momenti e përpilimit sipas saj ishin M.N, Z.D dhe U.L. Për më gjerësisht 

sikurse në këtë kontratë. 

 

Nga dëgjimi i dëshmitarit U.L, i dëgjuar në seancën e datës 16.09.2019, gjykata ka 

konstatuar se sipas dëshmitarit i ndjeri M.N dhe dëshmitari tjetër S.Q, kishin jetuar në Beograd 

dhe e kanë njohur njëri tjetrin, ku edhe ka ardhur deri tek biseda për shitblerjen e ngastrës së tij 

në Prizren. Përmes dëshmitarit kanë ardhur në kontakt me këtu të paditurin, i cili kishte 

shprehur vullnetin për blerjen e ngastrës kontestuese. Sipas dëshmitarit problemi kishte lind për 

faktin se i padituri nuk kishte të gjitha para për pagesën e çmimit të shitblerjes ndërsa në anën 

tjetër i ndjeri M. nuk kishte pranuar se çmimi i shitblerjes të paguhet me këste. Andaj, (sipas 

dëshmitarit), meqenëse S.Q kishte pasur para të gatshme ia kishte paguar të ndjerit M. shumën 

e tërësishme prej 37.500,00 euro dhe nga i njëjti kishte marr autorizim për shitblerjen e 

ngastrës kontestuese. Pas pagesës së kësteve nga ana e të paditurit, S. i kishte transferuar 

ngastrën në emër të tij. Dëshmitari deklaroj se në momentin e dorëzimit të parave të ndjerit M., 

ishte përpiluar kontrata interne dhe se dëshmitari ishte vet prezent, duke shtuar se të ndjerit i 

është dorëzuar shuma prej 32.500,00 euro, ndërsa shuma prej 5.000,00 euro, e kanë marr dy 

dëshmitar dhe atë U.L dhe S.Q. Dëshmitar ka bërë identifikimin e kontratës interne të cilën 

sipas tij e kishte nënshkruar vet i ndjeri M.N, e cila është përpiluar në banesën e S.Q në 

Beograd. Më gjerësisht sikurse në preocesverbalin e datës 16.09.2019. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura, në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore ( LPK ), me kujdes dhe me ndërgjegje 

ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se: 

Kërkesëpadia e paditësve është e bazuar.  

 

Baza Ligjore 

 

Duke marr parasysh kohën e krijimit të marrëdhënies juridike mes palëve ndërgjyqëse 

në rastin konkret duhet të zbatohet Ligji mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve i vitit 1978, i cili ligj 

në nenin 12 ka paraparë se “në themelimin e marrëdhënieve të detyrimeve dhe në realizimin e 

të drejtave dhe të detyrimeve nga këto marrëdhënie, pjesëmarrësit kanë për detyrë t’i 

përmbahen parimit të ndërgjegjshmërisë dhe të ndershmërisë”. Neni 88 ka paraparë se 

“Kontrata që lidhet prej ndonjë personi si i autorizuari në emër të tjetrit pa autorizimin e këtij, 

e obligon personin e përfaqësuar në mënyrë të pautorizuar vetëm nëse ky e lejon kontratën më 

vonë“, „Pala me të cilën është lidhur kontrata mund të kërkojë nga person i përfaqësuar në 

mënyrë të paautorizuar që në afatin e caktuar të deklarohet nëse e lejon kontratën ose jo“, „Në 

qoftë se person i përfaqësuar në mënyrë ta paautorizuar as edhe në afatin e lënë të kontratës 

nuk e lejon atë, konsiderohet sikur kontrata ta mos jetë lidhur fare“, dhe „Në këtë rast pala me 

të cilin është lidhur kontrata, mund të kërkojë nga personi i cili si përfaqësues e ka lidhur 

kontratën pa autorizirn kompensimin e dëmit, në qoftë se në çastin e lidhjes se kontratës nuk e 

ka ditur e as që është dashur ta dite se ky person nuk ka pasur autorizim për lidhjen e 

kontratës“. Ndërsa nenin 94 paragrafi 2 dhe 3 i po këtij ligji ka paraparë se “Prokura pushon 

me vdekjen e autorizuesi” përkatësisht „Prokura pushon me pushimin e personit juridik, 

respektivisht me vdekjen e personit që e ka dhënë atë, përveç nëse puna e filluar nuk mund të 

ndërpritet pa u shkaktuar dëm pasuesve juridikë, apo nëse prokura vlen edhe në rast vdekjeje 

të dhënësit të prokurës, si me vullnetin e tij ashtu edhe duke marrë parasysh karakterin e 
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punës”. Ndërsa në nenin 103 paragrafi 1 të po këtij ligji është e paraparë se „kontrata e cila 

është në kundërshtim me parimet e përcaktuara me kushtetutë, me dispozitat e detyrueshme 

apo me moralin e shoqërisë, është kontratë nule”. Po ashtu neni 104 ka paraparë se “Në 

rastin e nulitetit të kontratës secila palë kontraktuese ka për detyrë t'ia kthej palës atë që ka 

marrë në bazë të kontratës së tillë e në qoftë se kjo nuk ka mundësi apo nëse vetë natyra e asaj 

që është plotësuar i kundërvihet kthimit duhet të jepet kompensimi përkatës në të holla sipas 

çmimeve në kohën e nxjerrjes se vendimit gjyqësor në qoftë se ligji nuk cakton diçka tjetër”. 
Bazaur në nenin 109 të ligjit të lartcekur ka parapar se “Për nulitetin gjykata kujdeset kryesisht 

dhe atë mund ta invokoj çdo person i interesuar”, ndërsa neni 110 ka paraparë se “E drejta e 

theksimit të nulitetit nuk parashkruhet“. Ndërsa në anën tjetër sipas ligjit për Pronësinë dhe të 

Drjetave tjera të përafërta, për katësisht nenit 93 të tij është e paraparë se “Pronari mund të 

kërkojë kthimin e sendit të caktuar prej secilit i cili nuk ka të drejtë posedimi”, po ashtu neni 18 

i këtij ligji ka paraparë se “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”. 

 

Po ashtu Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut në nenin 1 të protokollit nr. 1 

thotë si vijon: “Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë së tij. 

Askush nuk mund të privohet nga zotërimet e tij, përveç në interes publik dhe sipas kushteve të 

parashikuara nga ligji dhe nga parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare”. 

 

 

Vlerësimi përfundimtar i gjykatës 

 

Në rastin konkret gjykata e ka vërtetuar nulitetin e kontratës së shitblerjes për 

paluajtshmërinë kontestuese, ngase për lidhjen e të njëjtës nuk janë plotësuar kushtet e 

përgjithshme, respektivisht nuk janë plotësuar elementet qenësore të kontratës së shitblerjes, të 

parapara me dispozitat ligjore të lartë cituara të LMD-së. Kjo para se gjithash duke marr 

parasysh se autorizimi gjeneral të dhënë nga M.Ntë vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në 

Leposaviq me numër Leg.nr...., është vërtetuar me datën 20.02.2007, (autorizim ky përmes të 

cilin personi i autorizuar S.Q kishte lidhur kontratën e shitblerjes, anulim i së cilës është 

kërkuar), kurse dhënësi i autorizimit M.Nkishte ndërruar jetë me datën 26.06.2007, ndërsa 

kontrata e shitblerjes me nr. Leg.nr...., ishte vërtetuar me datën 13.05.2010, apo pas më shumë 

se 3 vite nga vdekja e dhënësit të autorizimit. Duke marr parasysh se autorizimi në fjalë në vete 

nuk ka përmbajtur klauzol se autorizimi vlen edhe pas vdekjes së dhënësit të autorizimit, 

ndërsa nga karakteri i punës juridike nuk mund të konstatohet se  puna e filluar nuk mund të 

ndërpritet pa u shkaktuar dëm pasuesve juridikë, gjykata ka ardhur në përfundim se kontrata e 

shitblerjes anulimi i së cilës është bërë sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, është kontratë 

nule pasi që e njëjta është lidhur pa autorizim valid (pas vdekjes së dhënësit të autorizimit), 

ndërsa në anën tjetër trashëgimtar të tij apo këtu paditësit nuk kanë dhënë pëlqimin për lidhjen 

e kësaj kontrate nga ku edhe del përfundimi se quad nullum est, nullum producit effectum. 

 

Nga provat e administruara gjykata ka konstatuar se këtu paditësit janë trashëgimtar të 

të ndjerit M.Ni cili ishte pronar i ngastrës kadastrale ... ZK Prizren, gjë e cila është vërtetuar në 

bazë të aktvendimit të Gjykatës Komunale në Prizren me nr. T nr. ...të datës 27.05.2011, 

vendim ky i cili është bërë i plotfuqishëm me datën 27.05.2011, (vendim të cilit gjykata ia fal 

besimin e plotë), gjë e cila nuk është kundërshtuar as nga i padituri gjatë zhvillimit të kësaj 

procedure. Andaj, në momentin e vdekjes së paraardhësit të paditësve M.N, pra në me 

26.06.2007, të njëjtit si trashëgimtar ligjor të tij konsiderohen pronar të ngastrës kadastrale ... 
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ZK Prizren, dhe atë me nga 1/2 të drejtës së pronësisë. Nga vet paraqitja e padisë në gjykatë 

dhe gjatë zhvillimit të procedurës është konstatuar se të njëjtit asnjë herë nuk e kanë dhënë 

pëlqimin e tyre për lidhjen e kontratës anulim i së cilës është kërkuar. Se i autorizuari S.Q(i cili 

përmes autorizimit e kishte tjetërsuar paluajtshmërinë kontestuese), nuk kishte marr pëlqimin e 

trashëgimtarëve të të ndjerit M., apo këtu paditësve, gjykata ndër të tjera e kishte vërtetuar nga 

deklarata e vetë atij, i  cili në seancën e datës 13.06.2018, në të cilën është deklaruar si 

dëshmitar, kishte theksuar se “...nuk e kam parë të nevojshme të marr leje apo pëlqim nga 

dikush tjetër” (kësaj pjesë të deklaratës gjykata ia fal besimin për faktin se është në përputhje 

me prova tjera të lëndës), andaj nga kjo gjendje faktike gjykata ka ardhur në përfundim se 

kontrata në fjalë është nule sikurse është përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Po ashtu nëse e marr për bazë deklarimin e dëshmitarit S.Q, gjykata ka konstatuar se i 

ndjeri M. dhe i padituri asnjëherë nuk kanë lidhur kontratë mes tyre, apo nuk ishin dakorduar 

për elementet thelbësore të kontratës së shitblerjes, kjo pasi që sipas deklaratës së dëshmitarit i 

padituri nuk kishte mundësi të bëjë pagesën e shitblerjes menjëherë, ndërsa në anën tjetër i 

ndjeri M.N, nuk është pajtuar që çmimi i shitblerjes të paguhet në këste. Nga një deklaratë e 

tillë e dëshmitarit gjykata ka ardhur në përfundim se të njëjtit fare nuk janë dakorduar për 

elementet thelbësore për lidhjen e kontratës (edhe për kundër faktit se kontrata e shitblerjes 

është kontratë formale), dhe mes tyre nuk janë realizuar presimet (pagesa e çmimit të 

shitblerjes, kalimi i paluajtshmërisë në emër të shitësit apo edhe dorëzimi i paluajtshmërisë). 

Andaj, me asnjë provë të vetme materiale nuk është vërtetuar se i ndjeri M.Ndhe i padituri 

kishin arritur dakordim për marrëveshjen eventuale për shitblerjen e paluajtshmërisë. 

 

Deklarimeve të dëshmitarëve S.Q dhe U.L se i ndjeri M. ishte kompensuar për 

paluajtshmërin në fjalë (edhe pse një gjë e tillë nuk ishte vërtetuar me prova materiale pasi që 

kontratës interne për dorëzimin e shumës prej 37.500 euro, gjykata nuk ia fal besimin, pasi që e 

njëjta është pa datë dhe e pa vërtetuar), gjykata nuk ia fali besimin pasi që paraprakisht është 

vërtetuar se kontrata në fjalë është lidhur pas vdekjes së dhënësit të autorizimit, por edhe nëse 

është bërë kompensim i njëjti është bërë nga i autorizuari S.Q jo nga i padituri. Nga transferi 

bankar i datës 13.05.2010, gjykata ka vërtetuar faktin se i padituri ia kishte bërë pagesën të 

autorizuarit S.Q e jo të ndjerit M.N apo trashëgimtarëve të tij. Në një situatë të tillë pala e 

paditur eventualisht mund të kërkoj kompensim nga i autorizuari në fjalë për kthimin e mjeteve 

të paguara.  

 

Pretendimet e të autorizuarit të paditurit, se në rastin konkret në kuptim të dispozitave 

të nenit 20 të Ligjit për marrëdhëniet pronësoro juridike, i padituri kishte fituar të drejtën e 

pronësisë, pasi që para më shumë se 10 vite në ngastrën kontestuese kishte ndërtuar shtëpinë 

familjare, gjykata i ka vlerësuar si të pa bazuar, për faktin se kontrata e shitblerjes është 

vërtetuar me datën 13.05.2010, ndërsa padia e paditësve është parashtruar me datën 

15.11.2011, ndërsa i padituri për këtë padi është njoftuar me datën 01.12.2011 (çka mund të 

konstatohet nga flet dërgesa për dorëzim personal me të cilën i padituri e kishte pranuar 

njoftimin për dhënien e përgjigjes në padi), andaj, në këtë moment është ndërprerë rrjedha e 

afatit të parashkrimit dhe se nga ky moment i padituri konsiderohet si posedues me keqbesim.   

 

Meqenëse në rastin konkret kontrata është nule, për të cilën gjykata duhet të kujdeset 

sipas detyrës zyrtare dhe se efekti i anulimit të së njëjtës është ex tunc gjykata ka vendosur 

sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Sipas nenit 93 të Ligjit për Pronësinë dhe të drejta tjera sendore, është paraparë se 

pronari mund të kërkoj dorëzimin e paluajtshmërisë nga personat të tjerë të cilat pa të drejtë e 
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mbajnë atë. Andaj, me anulimin e kontratës së lartcekur, janë plotësuar kushtet ligjore që këtu 

paditësit, tash si pronar të ngastrës e cila është objekt i këtij kontesti të kërkojnë dorëzimin e saj 

dhe në kuptim të nenit 18 të po këtij ligji, ata si pronar të paluajtshmërisë mund të shfrytëzojnë, 

disponojnë lirshëm, të posedojnë apo edhe të tjetërsojnë sipas dëshirës së tyre. Pasi që 

paluajtshmëria tash është në posedim të të paditurit, i cili tash është posedues me keq besim 

pasi që e din se ai nuk është pronar i paluajtshmërisë në fjalë dhe se pronar të së njëjtës janë 

këtu paditësit të cilin e kundërshtojnë posedimin e paditurit, në kuptim të dispozitave të cekura 

si më lartë gjykata e ka obliguar të paditurin që paluajtshmërin kontestuese t’ia dorëzoj 

paditësve.  

 

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

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

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marr konform nenit 452 të LPK-së, duke e 

obliguar të paditurin të paguaj shumën prej 25 euro, në emër të pagimit të taksës gjyqësore për 

ushtrimin e padisë. Shpenzimet tjera e kërkuara nga paditësi i dytë M.Ndhe atë për marrjen e 

avokatit nga Tetova dhe shpenzimet e vajtjes dhe ardhjes nga Tetova, gjykata i ka refuzuar si të 

pa bazuar, pasi që paditësi në gjykim nuk kishte përfaqësues të autorizuar dhe se për 

shpenzimet e rrugës gjykatës nuk i kishte ofruar asnjë provë të vetme materiale.  

 

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 të 

LPK-së. 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C.nr.1033/14, datë 16.09.2019, 

                                                   Gjyqtari 

                                                        Fahret Vellija, d.v. 

 

 KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi, pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afatin prej 15 ditëve pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 

 
  


