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                                             C.nr.61/15 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm/Divizioni Civil, 

gjyqtari Gazmend Ajvazi,  duke vendosur në procedurën kontestimore sipas padisë së paditëses 

N. S nga Gjilani, të cilin e përfaqëson av. Ymer Huruglica nga Gjilani, kundër të paditurve B. I 

nga Gjilani të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm av. Fitim Kosumi nga Gjilani dhe  

A. I të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i saj A. I nga Gjilani, me objekt kontesti anulimin e 

pjesshëm kontratës, pas mbajtjes së seancës gjyqësore dhe publike me datën 14.07.2021, 

ndërsa me datën 19.07.2021, përpiloi  këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I.APROVOHET -  si e bazuar kërkesëpadia e paditëses N. S nga Gjilani dhe VËRTETOHET 

se paditësja është pronare e tërë ngastrës kadastrale me numër ..., me sipërfaqe prej 312m
2
, në 

vendin e quajtur “...”, zona urbane, lloji i njësisë parcelë, lloji i shfrytëzimit tokë ndërtimore, 

oborr, shtëpi dhe ndërtesë, ZK Gjilan, në bazë të kontratës mbi shitblerje me numër ... numër të 

referencës ... të datës 28.02.2013, meqë përfshirja në cilësi të bashkëpronarit me kontratë të 

shitblerjës edhe e të paditurit B. I nga Gjilani, paditjsa e ka bërë në rrethana të aftësisë mendore 

esencialisht të reduktuara dhe obligohet i padituri B. I, nga Gjilani që të duroj dhe pranoj, që 

paditësja  të regjistrohet në DGJKP në Gjilan,  si pronare e tërë ngastrës së lartëcekur 

kadastrale, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e plotëfuqishmërisë së aktgjykimit, nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë.   

 

II. OBLIGOHET e paditura e dytë A. I që ngastrën kadatstrale P-... me sipërfaqe prej 312m
2
, 

në vendin e quajtur “...”, zona urbane, lloji i njësisë parcelë, lloji i shfrytëzimit tokë ndërtimore, 

oborr, shtëpi dhe ndërtesë, ZK Gjilan, ta liroj nga sendet dhe njerëzit, në afat prej15 ditëve nga 

dita e plotëfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.   

 

III. OBLIGOHET paditësja që të paguaj shumën shtesë prej 685.60€, në emër të shpenzimeve 

për përfaqësuesin e përkohshëm av. Fitim Kosumi nga Gjilani, në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

IV. DETYROHEN të paditurit   B. I dhe A. I, që  në emër të shpenzimeve të procedurës, 

paditëses t`ia paguajnë shumën prej 2,789.00€,  për përfaqësim në seanca nga avokati, për 
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përpilim të padisë shumën prej 104€, si dhe në emër të ekspertizës shumën prej 150€, në emër 

të kompenzimit për përfaqësuesin e përkohshëm shumën prej 1,185.60€, për shtatë seanca të 

mbajtura (nga 135€ për seancë  shumën prej 945€), dhe për gjashtë  seanca të shtyera nga 

67.50€, shumën prej 405€,  në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimit, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja nepërmjet të autorizuari të saj në këtë gjykatë, ka paraqitur padinë me dt.06.02.2015, 

kundër të paditurve, duke theksuar se paditësja në shkurt të vitit 2013 ka blerë një shtepi 

përkatësisht ngastren kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 312 m
2
, në vendin e quajtur “...” ZK 

Gjilan nga shitësi H. L për shumën e të hollave prej 32.500 €. Paditësja ka qenë e interesuar për 

blerjen e një shtepie dhe ka vërë kontakt me të paditurin B. I për gjetjen e një shtepie për ta 

blerë, e i cili për këtë sherbim nga paditësja ka marr 3.000 €, në rastin e lidhjes së kontratës 

paditëses i ka marr edhe 1.000 € R. M, I.I dhe nji person me emrin Z., e mbierin të cilin nuk ia 

dinë. Me rastin e lidhjes së marrveshjes mbi shitblerjen e shtepisë me kërkesë të shitësit 

paditësja ka deponuar në emër të bashkëshortës së tij shumën prej 32.200 €, duke menduar se 

prona është në emrin e saj dhe nuk i është njohur të njejtës se për çka e kanë obliguar të paguaj 

këtë shumë në emër të bashkëshortes së shitësit, ndërsa me rastin e lidhjes së kontratës me 

kërkesë të shitësit si çmimi kontraktues është përcaktuar shuma prej 10.000 €. Paditësja pas 

blerjes së shtëpisë të paditurit i kishte dhënë 20.000 €, për renovim të kësaj shtepie. Paditësja 

shtepinë e lartëcekur e ka blerë personalisht për veti dhe asesi ta ketë blerë këtë shtepi bashkë 

me të paditurin, por që në rastin e lidhjes së kontratës nga i padituri nën kërrcnim të 

vazhdueshëm bile në nji moment edhe me likuidim është detyruar që edhe i padituri të jetë 

bashkëpronarë. Edhe pse paditësja është futur në posedim të kësaj shtepie, në ndërkohë ka qenë 

e obliguar që këtë shtepi ta lëshon sepse i padituri dhe dëshmitari R., ja kanë prerë kabllot e 

rrymes, ja ka ndalur ujin dhe kanë penguar që ta shfrytëzoj në mënyrë të qetë këtë shtepi, ku 

paditësja nuk e ka ndier veten të sigurt dhe është kthyer në Zvicër dhe atje i është nënshtruar nji 

trajtimi psikiatrik, ku edhe tani është në terapi. Paditësja ishte kërrcnuar dhe mashtruar nga i 

padituri, ku këtë faktë e vërteton edhe përpilimi i një deklarate nën betim me nr.... dt.28 shkurt 

2013, e çka do të thotë se në të njejtën ditë është vërtetuar kontrata mbi shitblerjen e ngastres së 

lartëcekur nën cilat kushte edhe paditësja ka lidhur kontratë dhe i padituri me atë kontratë është 

bashkëpronarë i asaj ngastre. Meqense paditësja me të paditurin nuk është në lidhje familjare, 

atëher lidhur me këtë ngastër çfar logjike ka që i padituri të jetë shfrytëzues i përbashkët i kësaj 

shtepie. Duke u mbështetur në faktin se paditësja është vë në lajthim nga i padituri, e ku i njejti 

pa dhënë asnji cent është përfshirë si bashkpronarë i ngastrës së lartëcekur i ka propozuar 

gjykatës që të merr aktgjykim dhe të vërtetohet se paditësja është pronare në tërësi e ngastres 

kadastrale me nr.... në sipërfaqe prej 312 m
2
, ZK Gjilan.  

 

Për arsye se të paditurit B. I  nga Gjilani, tani me adresë të panjohur në Finlandë, gjykata ka 

bërë përpjekje të sigurojë adresën e të paditurit, por meqë nuk ka arritur  të siguroj të njëjtën, 

në bazë të nenit 79, pargrafit 3, nënpargrafit a) të LPK-së, gjykata sipas detyrës zyrtare të 

paditurit i’a ka caktuar përfaqësuesin e përkohshëm Fitim Kosumi avokat nga Gjilani, i cili të 

drejtat dhe detyrat ligjore  i ushtron derisa të paraqitet në gjykatë i padituri apo përfaqësuesesit 
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e tij ligjor me prokurë, gjegjësisht derisa organi i kujdestarisë ta njoftojë gjykatën se e ka 

caktuar kujdestarin. 

I njëjti pas pranimit të këtij aktvendimi së bashku me padinë, në afatin e paraparë ligjor ka 

paraqitur përgjigje në padi, duke theksuar se në tërësi e kundërshtoj padinë e paditëses për 

anulimin e kontratës së shitblerjes numër ..., të datës 28.02.2013, për faktin se nuk janë 

plotësuar kushtet ligjore për bazueshmërinë e së njejtës. Kontrata mbi shitblerjen e 

paluajtshmërisë nuk mund të kontestohet në aspektin ligjor, pasiqë e njejta është pranuar dhe 

nënshkruar me vullnetin e palëve kontraktuese, pa ndonje kërcënim, mashtrim apo lajthim si 

kontratë në tërësi. Sipas deklaratës nën bëtim me numër ..., të datës 28.02.2013, shihet qartë se 

paditësja me deklaratën e saj jep garancion se së bashku me të paditurin B. I, kemi blerë 

shtëpinë në sipërfaqe prej 312m
2
, dhe në bazë të kontratës paditësja ka shpreh vullnetin e lirë 

që në pjesën prej ½ të pjesës në fjalë t`ia falë të paditurit B. I këtë pjesë. Para se të nënshkruhet 

kontrata noteri i`a ka lexuar deklaratën paditëses, e që e njejta pa ndonjë kërcenim, mashtrim 

apo lajthim të njejtën e ka nënshkruar duke deklaruar se mbetet besnike e vullnetit të saj. 

Lidhur me pretendimet e palës paditëse se paditësja ishte e kërcenuar mashtruar nga i padituri, 

për këtë nuk ka prova se i padituri e ka kërcënuar apo mashtrar paditësen, pasi që deklaratën në 

fjalë e ka dhënë nën betim, në saje të vullnetit të lirë dhe pa presion. Paditësja dhe i padituri 

nuk janë në lidhje familjare dhe nuk kanë asgjë të përbashkët mes tyre, andaj edhe i ka 

propozuar gjykatës që të merr aktgjykim me të cilin e refuzon kërkesëpadinë e paditëses dhe të 

detyrohet e paditura që ti kompenzoj shpenzimet e procedurës, në emër të përfaqësuesit të 

përkohshëm, ose të hudhet poshtë si e palejuar kërkesëpadia e paditëses.  

Përfaqësuesi i paditëses av. Ymer Huruglica, ka ushtruar parashtresë në gjykatë me datën 

17.08.2017, me të cilën e ka zgjeruar padinë edhe ndaj të paditurës A. I nga Gjilani, me 

kërkesën që e njejta ta liroj ngastrën kadastrale me numër 2361-9, nga sendet dhe njerëzit në 

afat prej 15 ditëve, pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

E paditura A. I me datën 13.02.2018, ka bërë përgjegje në padi, duke e kundërshtuar në tërësi 

bazën juridike si në padi ashtu edhe në kërkesëpadi, pasiqë të njejtat nuk jan të bazuara në ligj, 

fakte dhe prova. Djali im B. është pronar faktik dhe juridik i ngastrës kadastrale ... në sipërfaqe 

prej 312m
2
, e cila ngastër është e regjistruar më ½ e pjesës ideale në emër të bashkëpronarëve 

B. I, dhe N. S, këtë e dëshmon edhe fakti – aktvendimi i DGJKP-së në Gjilan. Në parashtresën 

e përfaqësuesit të paditëses të datës 17.08.2017, me anë të së cilës përfaqësuesi i paditëses ka 

bërë zgjerimin e padisë ndaj meje, ku kërkohet që ta liroj njësinë kadastrale në fjalë, e duke 

theksuar se pa asnjë bazë ligjore unë jetoj në atë shtëpi, andaj edhe djali im B. është pronar me 

½, e kësaj paluajtshmërie andaj unë kam arsye që të jetoj aty, ndërsa nuk kam arsye që ta liroj 

të njejtën, pasiqë pronar juridik dhe faktik është djali imë B. I, dhe i ka propozuar gjykatës që 

të merr aktgjykim me të cilin e refuzon kërkesëpadinë dhe zgjerimin e padisë të përfaqësuesit 

të paditëses N. S, si dhe ta detyroj paditësin që ti paguaj shpenzimet e procedurës gjyqësore, 

ose ta hedhë poshtë si të palejuar kërkesëpadinë dhe zgjerimin e padisë. 

 

I autorizuari i paditëses në seancën e shqyrtimit pergatitor, kryesor dhe në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar: Paditësja në shkurt të vitit 2013, nga H. L blerë ngastrën kadastrale 2361-9, në 

siëprfaqe prej 312m
2
, për shumën e të hollave prej 32.200,00€. Paditësja fillimisht me datën 

28.02.2013 nga llogaria e saj e kursimeve i ka tërhequr shumën prej 37.000,00€, për blerjën e 
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shtëpise, e pastaj shumën prej 32.200,00€, e ka deponuar në llogarinë e bashkëshortes së 

shitësit B. L. Përndryshe paditësja është blerëse e vetme e ngastrës kontestuese dhe çmimin 

kontraktues e ka përmbushur në tërësi, pavarësisht nga fakti se në kontratë mbi shitblerjen e 

paluajtshmërisë është cmimi i lartëcekur prej 10.000,00€, si dhe në cilësi të bashkëpronarit 

ëshë përfshirë edhe i padituri B. I, e paditësja ka qenë e manipuluar nga i njëjti, për shkak të 

gjendjes së saj të keqe shëndetësore. Kontrata mbi shitblerjen e paluajtshme risë është lidhur të 

noteri F. H, ku në cilësi të shitësit është H. L ndërsa në cilësi të blerësit është B. I dhe N. S. 

Përshkak të rrethanave të gjendjës shëndetësore të aftësisë mendore esencialisht të reduktuar, 

siq konstaton eksperti psikiatër R.H, në cilësi të bashkëpronarit ëshë futur edhe i padituri 

Besnik, pasiqë e paditura në momentin e lidhjës së kësaj kontrate – nënshkrimit të saj nuk ka 

qenë në gjendje të gjykoj në mënyre racionale për përgjegjësitë dhe pasojat eventuale të 

veprimeve të saj, përshkak të gjendjës së saj mendore të renduar, e që ka qenë shumë letë të 

jetë objekt i manipulimit nga palët tjera. Paditësja pas vërtetimit të kësaj kontrate ka dhënë 

edhe një deklarat nën betim ..., e datës 28.02.2013, e cila është vërtetuar se është dhënë pas 

vërtetimit të kontratës së shitblerjës ku konstatohet se kjo deklaratë është bërë nga i njejti në 

bazë të kërkesës dhe nevojave të z. B. I, konstatim ky që në tërësi kundërshton dëshminë e 

dëshmitarit F. H, e i cili thotë se deklarata nën betim është përpiluar me kërkesën e paditëses. 

Se paditësja ka rënë pre e manipulimeve vërtetohet me faktin se e njejta ka paguar edhe 

shumën prej 3.000,00€, kinse në emër të gjetjës së blerësve, 1000€ i ka paguar R. M, 1000€ të 

tjera dëshmitarit I I, ndërsa të tjerat një personi me emrin Z.. Në emër të renovimit të shëtpisë 

paditësja me datën 28.03.2013, nga banka ka nxjerrë shumën prej 14.000,00€, dhe i`a ka dhënë 

të paditurit Besnik Ismajli për ta renovuar shtëpinë dhe kjo vërtetohet nga qarkullimi bankar që 

është administruar si provë dhe nuk kontestohet nga askush. Paditësja përshkak të rrethanava të 

aftësisë mendore esencialisht të reduktuara është manipuluar nga i padituri i parë, i cili jeton 

dhe vepron me familje në botën e jashtme dhe nuk kanë asnjë lidhje familjare me paditësen, 

por që duke shfrytëzuar gjendjen shëndetësore të paditëses i padituri i parë është futur 

bashkëpronar në ngastrën e blerë vetëm e vetëm që ti siguroj nënës së tij një kulm mbi kokë, 

përcka me të drejtë pala paditëse me padi kërkon përveq vertetimit të së drejtës se pronës në 

ngastrën e blerë si pronare e vetme, edhe lirimin nga sendet dhe njerëzit nga e paditura e dytë 

A. I nga Gjilani. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit B. I av. Fitim Kosumi, si në shqyrtimin përgatitor, 

kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në tërësi mbetet pranë përgjegjës në padi 

duke e kundërshtuar kërkesëpadinë e paditëses dhe duke i propozuar gjykatës që ta refuzoj apo 

ta hedhë poshtë si të pa bazuar apo si të palejuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses, pasiqë 

me asnjë shkresë të lëndes nuk janë vërtetuar pretendimet e paditëses si dhe nuk është arritur që 

në procedurë të provave të vërtetohen thëniet e saj. Nuk është kontestues fakti se është lidhur 

kontratë mbi shitblerjen e paluajtshmërisë në mes të shitësit H. L dhe blerëses tani paditëses N. 

S, dhe të paditurit B. I, dhe të njejtit janë regjistruar si bashkëpronar me ½, të ngastrës 

kadastrale ..., ZK Gjilan. Në faqën 3 të kësaj kontratë pika 5, është cekur se kjo kontratë është 

lidhur me vullnetin e palëve pa ndonjë kërcenim, mashtrim apo lajthim dhe palët kontraktuese 

konfirmojnë, se janë të ndërgjegjësuara për pasojat e mundshme juridike që kanë të bëjnë me 

realizimin e kësaj kontrate. Në bazë të dëshmitarit F. H, noter në Gjilan, janë hedhur poshtë 

pretendimet e palës paditëse, se paditësja ka qenë ditën e nënshkrimit të kontratës e kërcënuar 
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dhe e mashtruar, e i cili dëshmon se palët me vëtë iniciativë janë paraqitur para tij dhe me 

rastin e përfundimit të kontratës palëvë përsëri i`u lexohet përmbajtja e kontratës dhe paditësja 

ka kërkuar që të përpilohet një deklaratë me të cilën pala jep nën bëtim përgjegjësi për 

përmbajtjen e deklaratës së saj, sipas Ligjit mbi Noterinë. Nga dëgjimi i dëshmitarit I. I është 

vërtetuar se paditësja dhe i padituri kan pasur raporte shoqërore të mira dhe paditësja ka 

qëndruar në shtëpi sëbashku me nënën dhe B., dhe se sipas tij gjendja shëndetësore e paditëses 

ka qenë shumë e mirë, duke mos vërejtur asnjë shenjë të sëmundjes apo shqetësime. Gjykatës 

i`a kemi dorëzuar 3 foto ku shihet qartë se paditësja dhe i padituri qëndrojnë afër njëri tjetrit në 

ahengje të ndryshme dhe pasqyrojnë një shoqëri të ngritur në nivelin e mirësjelljës të 

ndërsjellë. Në ekspertizën e ekspertit R. H, psikiatër e i dëgjuar në seancën e datës 13.03.2019, 

nuk ka arritur që në mënyrë të saktë të jep një mendim dhe konstatim përfundimtar se në ditën 

kur është nënshkruar kontrata paditësja në qfare aftësie mendore e ka nënshkruar, pasiqë 

eksperti është bazuar në të dhënat klinike të përshkruara në raportin përmbledhës. Andaj 

ekspertiza dhe padia janë në kundërthënie në mes veti. Mbi të cekurat më lartë gjykatës i ka 

propozuar se padia e paditëses duhet të refuzohet si e pa bazuar ose hudhet poshtë si e pa lejuar 

sipas nenit 102 të LMD-së. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

E paditura e dytë A. I si në shqyrtimin përgatitor, kryesor dhe në fjalën përfundimtare duke 

theksuar se mbetëm në tërësi pranë përgjegjës në padi pasiqë padia dhe kërkesëpadia dhe 

zgjerimi i padisë ndaj të paditurës A. I nuk gjenë mbështetje, pasiqë sipas të gjitha provave që 

janë administruar, thëniet e paditëses nuk kan gjetur mbështetje. Blerja e paluajtshmërisë e 

ngastres ..., nga ana e paditëses dhe të paditurit B. I i paraprinë puna e vlefshme juridike, 

pasiqë kontrata e datës 28.02.2013, është lidhur me vullnetin e plotë të palëve, pa ndonje 

mashtrim apo kërcënim. Si nënë e të paditurit B. I, kam qëndruar dhe vazhdoj të qëndroj në atë 

shtëpi me lejen e djalin tim, pasiqë paluajtshmerijaa është e regjistruar në emër të tij. 

Dëshmitari F. H në mënyrë të duhur dhe të vërtetë ka treguar se si është lidhur kontrata, e që në 

momentin e lidhjës se saj nuk ka ekzistuar asnjë pretendim i paditëses të shkruara në padinë e 

saj. Dëshmitari I. I ka pasqyruar në mënyrë të qartë situatën e cila ka rrjedhë deri tëk blerja e 

paluajtshmërisë duke dëshmuar se paditësja ka qëndruar shumë kohë në familjen tonë e që 

asnjëherë nuk kemi vërejtur asnjë reagim, apo ndonjë komplikim shëndetësor, gjithëmon ka 

qëndruar me ne e disponuar dhe me komunikim të mirëfilltë dhe të shëndosh. Nuk vjen në 

shprehje pretendimi i paditëses se ndaj saj është përdor kërcënimi apo forma të ngjashme 

pasiqë gjykatës i`a kemi dorëzuar 3 foto ku paditësja shihet duke qëndruar e qetë dhe me 

mirësjellje nga djali imë B.. Ekspertiza e ekspertit të psikiatrisë është e mangët, e njejta nuk ka 

ofruar skatësi dhe qartësim të aftësise mendore të paditëses në datën e nënshkrimit të kontratës. 

Në fund i ka propozuar gjykatës që të refuzohet e pa bazuar padia dhe kërkesëpadia e paditëses 

apo të hudhet si e palejuar si dhe shpenzimet gjyqësore i ka kërkuar.   

 

Gjykata për  t’i vërtetuar pretendimet e palëve ndërgjyqëse si dhe për ta vërtetuar drejt gjendjen 

faktike në këtë çështje kontestimore, ka administruar dhe vlerësuar këto prova materiale: 

Certifikatën mbi të drejtat pronësore me numër të lëndes ... e datës 19.03.2013, për njesinë 

kadastrale ..., kontrata mbi shitblerjën e paluajtshmërisë e evidentuar me shifren nr. ... dhe 

numër reference ..., të datës 28.02.2013, deklarata nën betim e paditëses N. S me shifrën ..., e 

datës 28.02.2013, pasqyra e transakcionit bankar e datës 28.02.2013 në llogari të B. L, pasqyra 
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tjetër bankare e datës 15.01.2015, lëshuar nga P. C. B...., Aktvendimi administrativ me numër 

të lëndes ..., lëshuar nga DGJKP në Gjilan, raporti mjekësor i lëshuar nga Qendra Psikiatrike – 

Klinike në St. Gallen të Zvicrrës në emër të paditëses N. S të përkthyera në gjuhen shqipe të 

datës 08.07.2015, raporti tjetër i lëshuar në emër të paditëses me datën 13.03.2018, ekspertiza e 

ekspertit psikiatër dr. Ramadan Halimi e datës 17.01.2019, degjimi i dëshmitarit (noter) F. H 

nga Gjilani, dëgjimi i dëshmitarit I. I, 3 foto të prezentuara nga ana e të paditurës A. I. 

 

Nga certifikata mbi të drejtat pronësore me numër të lëndes ... e datës 19.03.2013, për njesinë 

kadastrale ... gjykata vërteton faktin se paditësja N. S dhe i padituri B. I janë bashkëpronarë me 

½, të ngastrës kadastrale ..., në sipërfaqe prej 312m
2
, në vendin e quajtur “...”, ZK Gjilan. 

 

Në bazë të kontratës mbi shitblerjën e paluajtshmërisë e evidentuar me shifren nr. ... dhe numër 

reference ..., të datës 28.02.2013, gjykata vërtetoi faktin se kjo kontratë është lidhur në mes të 

shitësit H. L dhe blerësve B. I dhe N. S, për ngastrën kadastrale ..., në sipërfaqe prej 312m
2
, në 

cmimin prej 10.000,00€. 

 

Në bazë të deklaratës nën betim e paditëses N. S me shifrën LRP ..., e datës 28.02.2013, 

gjykata vërtetoi faktin se paditësja N. S, këtë deklarat e jep si garancion se sëbashku me B. I. 

kan blerë paluajtshmërinë ..., dhe pjesën ideale prej ½, të ngastrës së lartë përmendur do t`ia 

falë B. I, për arsye se ka qenë pjestar i UQK-së, pjesmarrës i tri luftrave dhe ish i burgosur 

politik.  

 

Në bazë të pasqyrës  së transakcionit bankar e datës 28.02.2013, në llogari të B. L, gjykata 

vërtetoi faktin se paditësja N. S ka deponuar shumën prej 32.200,00€, në llogari të B. L. 

 

Në bazë të pasqyrës tjetër bankare e datës 15.01.2015, lëshuar nga P. C. B, gjykata vërtetoi 

faktin se me datën 28.02.2013, paditësja ka tërhequr nga llogaria e kursimit shumën prej 

37.000,00€, për blerjën e shtëpisë. 

 

Në bazë të Aktvendimit administrativ me numër të lëndes ..., lëshuar nga DGJKP në Gjilan, 

gjykata vërtetoi faktin se Agjencia Kadastrale e Kosovës ka aprovuar kërkesën e B. I dhe N. S, 

dhe ka regjistruar paluajtshmërinë ..., në sipërfaqe prej 312m
2
, ZK Gjilan, me nga 1/2, pjesë 

ideale në emër të bashkëpronarëve. 

 

Në bazë të raportit mjekësor i lëshuar nga Qendra Psikiatrike – Klinike në St. Gallen të Zvicres 

në emër të paditëses N. S. të përkthyera në gjuhen shqipe të datës 08.07.2015, gjykata vërtetoi 

faktin se paditësja që nga viti 2009 e deri në vitin 2013 si dhe një përmbledhje të shkurtër të 

vitit trajtues nga viti 2014 deri më 2018, është përmbledhur historia e sëmundjes ku paditësja 

ka qenë në kujdesin shtëpiak mjekësor, e më vonë në trajtimin psikiatrik në Medbase të St. 

Gallen, e cila ishte trajtuar nga një mjeke znj. Dr.Bross ndërsa raporti ishte perpiluar nga dr. 

Med. P. s. Në bazë të këtij raporti paditësja është trajtuar edhe me tableta të ndryshme, 

përshkak të problemeve shendetësore – psikiatrike që ajo i ka pasur. Në pasuesin e fundit është 

shkruar “ se pacienti nuk e di se qfar nënshkroi ditë më parë në një kontratë në Kosovë”.  
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Në baze të ekspertizës së ekspertit psikiatër dr. Ramadan Halimi e datës 17.01.2019, gjykata 

vërtetoi faktin se eksperti ka egzaminuar paditësen dhe gjithashtu ka shqyrtuar raportet 

mjekësore të përkthyera në gjuhën shqipe, dhe në bazë të këtyre raporteve eksperti e 

përshkruan këtë gjendje shëndetësore të paditëses: nga viti 2009 deri në vitin 2018, probleme 

shëndetësore të natyrës mendorem, probleme post traumatike dhe më pas janë përshkruar 

barëra për menagjimin e ankthit dhe pagjumësisë, më datën 22.05.2012, jan konfirmuar 

diagnozat crregullimi i stresit post traumatik, crregullimi i moderuar depresiv, e që përshkak të 

kësaj gjendje ajo nuk ishte në gjendje të punonte. Nga viti 2012 e deri në mars të vitit 2013, 

paditësja ka manifestuar një pasqyrë të qartë depresive e shoqëruar me mungesë të forcës dhe 

energjisë për aktivitetet e zakonshme, nervozizëm, pa aftesi të përqëndrimit, dhe harresës, 

tërheqje sociale, ngacmueshmëri të lehtë dhe shkallë të lartë të nervozizmit, ku e njejta është 

trajtuar me anti depresiv, anksiolitik, analgjetik dhe miorelaksues. Gjatë konsultimeve me 

psikiatrin përshkruhet si person jo funksional dhe e mbyllur ne vetvete, gjithashtu 

karakterizohet edhe si gjendje e njejtë psikologjike e shprehur në formë të manifestimit të plotë 

të depresionit dhe aftësisë së reduktuar për punë. Në fund të ekspertizës, eksperti jep vlerësimin 

dhe konstatimin përfundimtar ku paditësja N. S me datën 28.02.2013, ka nënshkruar kontratë 

shitblerje nën betim në rrethana të aftësisë mendore esencialisht të reduktuar. Ky konstatim 

bazohet edhe nga përshkrimi i vizitës psikiatrike të datës 25.02.2013, vetëm 3 ditë më herët ku 

paditësja përshkruhet si jo funksionale dhe e mbyllur ne vetvete, andaj si pasojë e këtyre 

problemeve të evidentuara paditësja nuk ka qenë në gjendje të gjykoj në mënyre racionale, për 

përgjegjësit dhe pasojat eventuale të veprimeve të saj, andaj edhe përshkak të kësaj gjendje e 

njejta ka mundur të jetë edhe objekt i manipulimeve nga palët e treta. 

 

Dëshmitarit F. H noter nga Gjilani, në dëshmin e tij të dhenë në shqyrtimin kryesor, ka 

deklaruar  se në zyrën e tij është përpiluar kontrata e shitblerjës në mes të H. L si shitës dhe B. 

I e N S si blerës, objekt i kësaj kontrate ka qenë paluajtshmëria – shtëpia. Nënshkrimi i 

kontratës sipas dëshmitarit bëhet në cdo fletë veq e veq dhe para nënshkrimit udhëzohen nga 

ana e noterit palët kontraktuese për dokumentacionin e nevojshëm dhe para se të nënshkruhen 

lexohet përmbajtja e kontratës. Me kërkesën e N. S është përpiluar një deklaratë dhe e njejta 

është nënshkruar nga ana e saj, e cila quhet si akt enbrever, ku pala kërkon vetë të përpilohet 

një deklarat të cilën e jep nën betim konform Ligjit mbi Noterinë, nenit 50, lidhur me nenin 

392 të KPK-së. Në ditën e përpilimit të kontratës noteri nuk kishtë parë diqka të veqantë tek B. 

I dhe nuk kishte vërejtur asgjë të veqantë që bënë të dyshohet se dikush nga palët pa vullnetin e 

tij po merr veprime për nënshkrimin e kontratës. Deri në momentin e nënshkrimit të kontratës 

asnjëra nga palët nuk duhet të mungojnë në zyrë, përshkak se noteri mbanë përgjegjësi penale 

nëse e lejon nënshkrimin e kontratës pa prezencën e të gjitha palëve. Në rastin e përpilimit të 

kësaj kontrate dhe të deklaratës janë plotësuar të gjitha dispozitat ligjore të Ligjit Mbi Noterinë 

dhe Ligjit mbi Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore, neni 36 të këtij ligji.  

Dëshmitari I. I nga Gjilani,  në dëshmin e tij të dhenë në shqyrtimin kryesor, ka deklaruar se 

paditësja me të paditurit kanë pasur raporte të mira , paditësja kishte qendruar në shtëpinë e të 

paditurëve, edhe para se të blehet shtëpia. Shtëpia është blerë nga paditësj adhe i padituri i parë 

B.  në shumën prej 32.500€ dhe është lidhur kontratë tek noteri ku edhe vet dëshmitari kishte 

qenë prezent. Pagesën e qmimit sipas dëshmitarit e kanë bërë paditësja dhe i padituri B. në 

pjesë të barabarta, e njëtjta nuk ka pas kushte të banimit edhe aq të mira. Për punën e 
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ndërmjetsimit dëshmitari ishte shpërblyer në shumën prej 1000€, për renovimin e shtëpisë i 

padituri B. I kishte paguar shumën pre 5000-6000€.dëshmitari kishte ndejur shumë me 

paditësen dhe e përshkruan si një njeri në gjendje shumë të mirë shëndetsore pa vërejtur ndonjë 

shenjë të sëmundjes apo shqetësimit. Dëshmitari kishte shitur një mal në fshatin në qmimin 

prej 9800€ dhe të hollat ia kishte dhënë vëllaut të tij të paditurit B. I për shkakë të blerjes së 

shtëpisë, si borgj .  

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve te palëve ndërgjyqëse dhe provave te nxjerra 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 paditësit është e 

bazuar dhe ka vëretuar këtë gjendje faktike:  

 

Nuk është kontetsuese se paditësja  N. S dhe i padituri B I, kanë lidhur kontratë mbi shitblerjën 

e paluajtshmërisë e evidentuar me shifren nr. 0764/13 dhe numër reference 0106/13, të datës 

28.02.2013, si blerës të palujtshmërisë dhe shitësit H.L, për ngastrën kadastrale ... në sipërfaqe 

prej 312m2, në cmimin prej 10.000,00€, në të njëjtën ditë nga ana e paditëses është dhënë 

deklaratë nën betim me shifrën LRP ..., si garancion se së bashku me B. I kan blerë 

paluajtshmërinë ..., dhe pjesën ideale prej ½, të ngastrës së lartë përmendur do t`ia falë B. I, për 

arsye se ka qenë pjestar i UQK-së, pjesmarrës i tri luftrave dhe ish i burgosur politik.  

Kontestues është fakti se a ka qenë paditësja në momentin e nënshkrimit të kontratës dhe 

deklarates nen betim, e aftë për të gjykuar veprimet e saj, për shkak ë se e njëjta për shkakë të 

gjendjes shëndetsore, në rrethana të aftësisë mendore esencialisht të reduktuar që ka pasë më 

datën 28.02.2013, e ka nënshkruar kontratën. Si pasojë e këtyre problemeve shëndetsore ajo 

nuk kishte qenë në gjendje të gjykoj në mënyrë racionale për përgjegjësit rreth pasojave të 

veprimeve të saj, andaj edhe e njëjta ka mundur që të jetë objekt i manipulimit të palëve të treta 

këto fakte gjykata i  vërtetoi duke u bazuar në ekspertizën e ekspertit  psikiatër dr. Ramadan 

Halimi e datës 17.01.2019. Ekspertiza është bazuar edhe në dokumentacionin – historin e 

sëmundjes të spitalit Qendra Psikiatrike – Klinike në St. ... të Zvicres, për periudhën kohore që 

nga viti 2009 e deri 2018, nga dr. M. P. S.   

Paditësja vet e ka paguar në tërësi qmimin prej 32.200€,  për blerjen e palujtshmërisë  këtë fakt 

gjykata e bazoj në transferet bankare. 

Gjykata besimin e plotë ia fali ekspertizës së ekspertit psikiatër dr. Ramadan Halimi e datës 

17.01.2019, e cila në mënyrë të detajuar e ka paraqitur gjendjen shëndëtsore mendore të 

paditëses në momentin kur e ka nënshkruar kontratën e shitblerjes, dhe dhe deklarates nen 

betim, dhe e cila ka mund të jetë leht e manipuluar nga palët e treta. 

Gjykata nuk u’a fali besimin dëshmive të dëshmitarëve pasi që të njëjtat nuk vërtetonin në 

mënyre biondëse se në qfar gjendje mendore ishte paditësja ditën kur edhe është nënshkruar 

kontrata dhe dëshmitë e tyre binin ndesh me ekspertizë e ekspertit psikiatër dr. Ramadan 

Halimi e datës 17.01.2019. 

Gjykata ka shqyrtuar dhe analizuar pretendimet e të paditurëve  te parashtruara permes te 

autorizuarit te tyre , por nuk i aprovoj nga se te njejtat ishin ne kundershtim me administrimin e 

provave me te cilat u vertetue gjendja faktike e sidomos në kundërshtim me ekspertizën e 

ekspertit  psikiatër dr. Ramadan Halimi e datës 17.01.2019,  e tilla ishin pa ndikim per vendim 

marrje tjeter.  
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Prandaj Gjykata vendosi si në pikën e parë I, të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke e aprovuar 

kërkespadinë si të bazuar me ligj, edhe ate duke u bazuar në dispozitat e nenit 36 paragrafi 1 i 

LPDS-së. ku shprehimisht parashihet “  Për bartjen e pronësisë në paluajtshmëri është e 

nevojshme një punë juridike e vlefshme ndërmjet tjetërsuesit dhe fituesit si bazë juridike dhe 

regjistrimi i ndryshimit i pronësisë në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri dhe pargrafi 2, 

 Kontrata për bartjen e paluajtshmërisë duhet të lidhet me shkrim në prezencë të dy palëve në 

një zyrë kompetente” dhe nenit 97 paragrafi 1 dhe të LMD ku parashihet se: “Kontrata është e 

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

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

ose me dispozitë të veçantë”, dhe nenit 98 paragrafi 1 i këtij ligji ku parashihet se “Pala 

kontraktuese, në interesin e së cilës është vërtetuar rrëzueshmëria, mund të kërkojë që kontrata 

të shpallet e pavlefshme.”  

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit pasi që e paditura e dytë A. i. tani më është duke 

jetuar në shtëpin në ngastren kadastrale 2361-9, me sipërfaqe prej 312m
2 

, pa bazë ligjore, por 

me lejen e të paditurit të parë B. I të cilën e ka djalë, andaj gjykata e detyroi që në afat prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi ta liroj nga njerëzit dhe sendet, që ti 

mundësohet paditëses shfrytëzimi i qetë i palujtshmërisë. 

 

Gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi në lidhje me kamatën ligjore 

duke u bazuar në nenin 382 par.2 të LMD-së.  

 

Gjykata vendosi që konform nenit 452.2 të LPK-ës, ta detyroj palën e paditur që t’ia 

kompensoj  paditësit  shpenzimet e procedurës kontestimore, si në pikën III të dispozitivit.  

 

 

 

 

 

 

Nga të lartcekurat më lartë, dhe në bazë të nenit 143 të LPK-së,  u vendos sikurse në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

                                      GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

                                             C.nr. 61/15, më datë: 19.07.2021 

 

      Gj y q t a r i  

     Gazmend Ajvazi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh pas pranimit të të njëjtit, në Gjykatën së Apelit në Prishtinë, ndërsa ankesa 

dorëzohet nëpërmjet kësaj gjykate. 


