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Parthenie 
 

Pasi punova per dy vjete ne Shqiperi ne regjistrimin e tokes dhe ne programin e tregut 
te tokes, Une vizitova Dagestanin ne Prill 1996 si pjesetar ne nje konference per 
Zgjidhjen e Konflikteve, organizuar prej “International Alert”. Per t’u pergatitur per 
ate konference une lexova dicka mbi historine dhe ethnografine e rajonit. Ajo perseritje 
vuri ne pah disa ide interesante. Rreth fundit te mijevjecarit te pare para Eres se Re, nje 
numer fisesh nga Dagestani ndihmuan per formimin e nje shteti te madh ne 
Transkaukazet lindore, te njohur si Shqiperia Kaukaziane, e pasuar nga 2000 vite 
pushtimi dhe nenshtrimi nga fqinjet e fuqishem. Duket se nuk ekziston asnje lidhje me 
Shqiperine ne Ballkan megjithese Justinian, nje Ilir (kultura paraardhese e Shqiperise 
se Ballkanit) ishte perandor I Kostandinopolit ne vitet 527-565 te Eres se Re kur 
Shqiperia Kristiane Kaukaze ishte ne kulmin e vet (Edwin E. Jacques, 1995, Shqiptaret: 
Nje histori etnike nga kohet parahistorike deri ne ditet e sotme; McFarland and 
Company, Jefferson North Carolina and London, faqe 151-152).  
 
Me pas une lexova ne nje perkthim ne Anglisht te Kanunit te Lek Dukagjinit, nje 
shenim mbi “ngjashmerite befasuese midis ligjeve zakonore ne Shqiperine Veriore 
dhe atyre te popujve te Kaukazeve Veriore” (Kodi i Leke Dukagjinit, Shtepia Botuese 
Gjonlekaj, New York, 1989, fq. xix). Megjithate, askush ne Shqiperi ose Dagestan nuk 
mund te mbeshteste tezen e ekzistences se nje lidhje kulturore midis dy Shqiperive. 
 
Kurioziteti im u zgjua perseri gjate nje konference ne Dagestan kur nje pjesemarres 
nga nje fshat malor atje, permendi qe ate dite ishte 3000 vjetori i themelimit te fshatit 
ku ai kishte lindur dhe akoma kishte nje shtepi. Une e pyeta ate per rregullat zakonore 
te jetes ne male dhe fjalet e tij me rikujtuan termat e perdorur ne Kanunin e Shqiperise. 
Antropologe dhe sociologe te tjere ne konference (vecanterisht Mamaikhan Aglarov,  
Enver Kisriev, Robert Mirzoev, dhe Tatyana Barannikova ishin te kendshem dhe bene 
humor me kerkimet e mia per lidhje; ata me zemergjeresi me dhane disa libra ne 
Rusisht per kulturen dhe ligjet zakonore te fshatrave malore ne Kaukaze. 
 
Kur u ktheva ne Shqiperi une u takova me Profesor Dragovajen, i dale ne pension por 
ish-themelues i Departamentit te Gjeodezise ne Universitetin Politeknik te Tiranes, qe 
kishte studiuar ne Rusi dhe qe eshte nje ekspert i mirenjohur I Kanunit te Lek 
Dukagjinit. Ne diskutuam eksperiencat e mia ne Dagestan dhe ato qe kisha lexuar; ai 
ra dakort te lexonte tekstet Rusisht qe une kisha sjelle nga Dagestani. Ai gjithashtu ra 
dakort te krahasonte idete e shprehura ne keto tekste per ligjin zakonor me ato te 
Kanunit te Lek Dukagjinit lidhur me token, maredheniet familjare, trashegimine, 
transaksionet e tokes dhe “nderin”. 
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Krahasimet e tij vijojne me poshte duke lene lexuesin te nxjerre konkluzione per 
elementet kurioze te perbashket qe kane evoluar ne rregulla zakonore te sjelljes dhe 
zakoneve ne komunitetet malore Kristiane dhe Islamike nga vende aq te larget sa 
Kaukazet dhe Ballkani. 
 
David Stanfield 
Land Tenure Center 
University of Wisconsin, Madison 
12 Dhjetor, 1996 
 
  

 Permbledhje 
 
Kanuni i Lekë Dukagjinit (KLD), me autor At. Shtjefën Gjeçovin, për herë të parë u 
botua në Shkodër në vitin 1933. Ky kanun i ripunuar u botua në Tiranë në vitin 1989 
nga Akademia e Shkencave. 
 
KLD në përgjithësi është ruajtur nga ndikimet e Sheriatit Islamik gjatë okupacionit 
Turk, pasi ai lindi dhe u zhvillua në zonat veri-lindore të Shqipërisë me popullsi të 
krishterë. Meqenëse autoriteti i Lekë Dukagjinit ishte i padiskutueshëm dhe feja islame 
e pakonsoliduar, kanuni u përqafua edhe nga popullata myslimane, kështu që KLD ka 
shërbyer si udhëzim për të drejtat zakonore në pjesën veriore të Shqipërisë, duke 
përfshirë këtu edhe trevat shqiptare të Kosovës, Maqedonisë dhe Malit të Zi. 
 
Për efekt krahasimi të KLD me kanunet e Dagestanit (KD), në mungesë të një materiali 
të sistemuar, është përdorur literatura ndihmëse e cituar më lart në këtë punim. Ne 
gjithashtu perdorem punen e Omarov qe konsiderohet si burimi me I mire, megjithese 
perbehet nga nje permbledhje artikujsh shkencorë të hartuar nga autorë të ndryshëm, 
në kohë të ndryshme dhe në zona të ndryshme të Dagestanit. Prandaj për efekt 
krahasimi me KLD, janë marrë karakteristikat e përgjithshme për të drejtat zakonore të 
atij vendi. 
 
Disa prej ndryshimeve thelbësore që vihen re paraprakisht ndërmjet KLD dhe KD, 
renditen si më poshtë: 
 
  Ndikimet e Sheriatit Islamik në KLD janë më të pakta se në KD, ku gjykojmë se 

janë të bazuara edhe ndryshimet që vihen re ndërmjet këtyre dy Kanuneve. 
Këto ndryshime arrijnë deri 30-35%. 

 
 Nëqoftëse në KD vërehen ndryshime në trajtimin e çështjeve edhe në fshatrat 

kufitarë, KLD ka shtrirje më të gjerë, jo vetëm në Shqipërinë e veriut por edhe 
jashtë kufijve shtetërorë, ku banojnë Shqiptarët. 
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  Të drejtat e individit në familje, fshat dhe flamur janë të barabarta në KLD, 
ndërsa në KD merret në konsideratë gjendja socialo-ekonomike e familjes dhe 
për pasojë e individit. 

 
 I zoti i shtëpisë i zgjedhur nga familja ka kompetenca të plota sipas KLD, 

ndërkohë që në KD ai paraqitet në rolin e këshilltarit. 
 
 Sipas KLD femra nuk ka të drejtë trashëgimie dhe fjala e saj nuk përfillet, 

ndërsa në KD ajo gëzon të drejtën e trashëgimnisë në raportin 1 me 2 kundrejt 
mashkullit. 

 
 Në KLD nuk ekziston e drejta e pronës vetjake brenda familjes, ndërsa në KD 

prona vetjake lejohet. 
 
 Sipas KLD konsiderohen të paligjshme grabitja e grave, poligamia dhe nuk 

lejohen martesat brenda fisit, qofshin edhe të largëta, ndërsa në KD lidhjet 
martesore lejohen edhe midis kusherinjve te dytë. 

 
 Sipas KLD, shpirti, nderi dhe në mënyrë të veçantë miku i prerë në besë nuk 

falen kurrë, ndërsa në KD ato mund të rregullohen me gjobitje, me shpërblime 
në natyrë ose me para. 

 
 Në KD flitet shumë për masat që merren në rastet e rrahjeve, ndërsa në KLD 

ndalohet kategorikisht rrahja e burrave. 
 
 Sipas KLD gruaja vritet pa rënë në gjak kur ajo nuk e ruan nderin e saj dhe pret 

mikun në besë, ndërsa në KD, si rregull, vrasja ndalohet ne raste te tille, por 
femijet I lihen burrit. 

 
 KLD kufizon gjakmarrjen, pasi që në orët e para ndërhynë fshati duke "dhënë 

besën e vogël 24 orëshe për uljen e tensionit dhe", fill pas kësaj, "besën e madhe" 
1-mujore për rregullimin e familjeve në konflikt, ndërsa, sipas KD, shtëpia e 
vrasësit për 3 ditë i nënshtrohet dhunës dhe grabitjes, e cila shton armiqësinë. 

 
 Për të ruajtur pastërtinë e fisit, prona sipas KLD i shitet vllaznisë me ulje çmimi, 

ndërsa KD nuk i kushton rëndësi kësaj çështjeje. 
 
Më poshtë jepen të dhënat krahasuese mbi të drejtat zakonore kryesore sipas KLD në 
Shqipëri dhe KD në Dagestan, të renditura nga (1) deri (8). 
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PERMBAJTJA 
 
 1.  Familja 
 2.  Martesa 
 3.  Trashëgimia 
 4.  Pronat 
 5.  Kufiri 
 6.  Tregu i Tokës 
 7.  Ndera 
 8.  Vrasja 
 
 
 

1.  FAMILJA 
 
A) Sipas KLD 
 
Familja përbëhet nga anëtarët e saj që kanë lidhje gjaku dhe që banojnë nën një kulm 
(shtëpi). Familja ka për qëllim shtimin e pjesëtarëve të saj dhe edukimin fiziko-mendor 
të brezit të ri. 
 
Në veri të Shqipërisë, familjet kanë arritur deri në 200 pjesëtarë. Me rritjen e 
pjesëtarëve, familja ndahet në vllazëri, fise dhe flamurë, që së bashku përbëjnë kombin 
me një atdhe, një gjak, një gjuhë dhe me të njëjtat zakone. 
 
Familja drejtohet nga i zoti i shtëpisë (zakonisht burri më i vjetër) që ka kompetenca të 
plota lidhur me mirëmbajtjen e shtëpisë dhe ruajtjen e nderit të saj. 
 
I zoti i shtëpisë merret kryesisht me drejtimin e burrave dhe në varësi të tij është zonja 
e shtëpisë (gruaja më e vjetër), e cila drejton gratë dhë fëmijtë nën moshën e pjekurisë. 
 
Të gjithë pjesëtarët e familjes gëzojnë të drejta të barabarta. 
 
Nëqoftëse nën drejtimin e të zotit apo të zonjës së shtëpisë, familja shkon drejt 
shkatërrimit, pjesëtarët e familjes kanë të drejtë të zëvendësojnë ata me të tjerë që 
dallohen për aftësi drejtuese, zgjuarësi dhe bujari. 
 
Familjet, pavarësisht nga madhësia e tyre dhe gjendja ekonomike, kanë të drejta dhe 
detyrime të njëjta në fshat dhe në flamur. 
 
Kur një pjesëtar i familjes dënohet nga fshati ose flamuri, ajo merr pjesë e para në 
ekzekutimin e vendimit, pavarësisht nga masa e ndëshkimit. 
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Familja merr pjesë në kuvend, në gjobën e fshatit, në pronën e përbashkët etj. dhe ka 
detyrime për mbarëvajtjen e fshatit dhe të flamurit. Kështu psh. në luftë ose punë 
kolektive, çdo familje është e detyruar të dërgojë një burrë për shtëpi, me përjashtim të 
familjeve me një burrë të vetëm. 
 
Të afërmit e familjes janë: 
 - probotimi (lidhja e dy burrave që pijnë gjakun e njëri-tjetrit); dhe  
 - kumbara (personi që qethë flokët e para të fëmijës së porsalindur). 
  
B) Sipas KD 
  
Familja përbëhet kryesisht nga njerëzit e afërt, që kanë lidhje gjaku deri në tre brezni. 
Lisi i gjakut konsiderohet më i afërt se lisi i qumështit, pasi vetëm të parët kanë të 
drejtë trashëgimi. 
 
Pjesëtarët e familjes komunikojnë me njëri-tjetrin duke i thirrur jo me emër, por sipas 
lidhjeve të gjakut. 
 
Si rregull, burri më i vjetër në familje, kryen funksionin e zotit të shtëpisë, por ai nuk 
ka kompetenca të plota për zbatimin e porosive të dhëna, ai më shumë luan rolin e 
këshilltarit. 
 
Meqenëse martesat lejohen midis kusherinjve te dytë, familjet janë të vogla pasi 
ndahen shpejt dhe marrëdhëniet reciproke në vllazëri dobësohen. Ata e ndihmojnë 
njëri-tjetrin, por ata që dobësohen nga ana ekonomike e humbin respektin në fis. 
 
Të gjitha gratë drejtohen nga burrat e tyre, por gruaja me shumë fëmijë  (sidomos kur 
janë meshkuj) respektohet më shumë se të tjerat. 
 
Poligamia lejohet. Kur gruaja nuk mund të lindë, burri merr një grua tjetër, ndërsa 
gruaja e parë ose qëndron në shtëpi si punëtore, ose kthehet tek prindërit e saj. 
 
Burrat nuk kanë kompetenca të plota mbi fëmijët e tyre, pasi vajzat ndodhen kryesisht 
nën ndikimin e nënës. 
 
Gratë merren kryesisht me punët e shtepisë dhe përkrahin fëmijët e tyre, prandaj 
vërehen diferencime në trajtimin e pjesëtarëve të familjes në tërësi; e për rrjedhojë 
familjet me shumë kurorë ndahen. 
 
Në fillim hanë burrat e shtëpisë pastaj gratë dhe fëmijtë. 
 
Rëndësia e familjeve para fshatit varet kryesisht nga madhësia e tyre dhe pasuria që 
ato disponojnë. 
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2.   MARTESA 
 
A) Sipas KLD 
 
Ka martesa me kurorë, mbi kurorë, me grabitje dhe me pronë; por kanuni pranon si të 
ligjshme vetëm martesën me kurorë. 
 
Ndalohen lidhjet martesore brenda gjakut dhe fisit, qofshin ata edhe shumë të largët, 
deri në 400 breza. Nuk këshillohen edhe martesat brenda fshatit. 
 
Gjatë lidhjeve martesore merret në konsideratë kryesisht fisnikëria e familjeve, prandaj 
thuhet: "druja lisit dhe gruaja fisit". 
 
Fejesat bëhen me shkuesi, sipas marrëveshjes së babait të djalit dhe të vajzës, pa marrë 
pëlqimin e fëmijëve. 
 
Djali ka të drejtë të interesohet për martesë, vetëm kur është jetim, ndërsa për vajzën 
jetime mendojnë vëllezërit ose të afërmit e sajë. Për burrin e vejë interesohet familja, 
ndërsa gruaja e vejë interesohet vetë. 
 
Në martesat me grabitje ose ikje nga shtëpia, nuset nuk stolisen. 
 
Shkuesi për fejesë duhet të jetë burrë dhe zgjidhet nga familja e djalit. Ai shpërblehet 
dhe përgjigjet për të gjitha mosmarrëveshjet e çiftit të ri. Nëqoftëse gruaja ikën  nga 
burri, shkuesi u kërkon gjakun prindërve të vajzës. 
 
Për përgatitjen e pajës së nuses mendon familja e djalit, e cila paguan paratë sipas 
marrëveshjes dhe dërgon shenjën në formë unaze. 
 
Vajza e fejuar po doli me fjalë ose iku me një tjetër, familja e vajzës bie në gjak. 
 
Në pajën e nuses futet "fisheku në pajë", nga prindërit e saj, me të cilin burri ka të 
drejtë ta vrasë gruan pa rënë në gjak, nëqoftëse ajo nuk ruan nderin e vet dhe pret 
mikun në besë. 
 
Me rrafë ose me vra gruan dora e huaj, nderin e kërkon burri, ndërsa gjakun e 
kërkojnë prindërit e gruas. 
 
Djali mund ta lerë vajzën e fejuar, por humbet paratë e paguara; ndërsa vajza nuk ka të 
drejtë ta lerë djalin. 
 
Burri ka të drejtë me e këshillue, me e rrafë dhe me e nda gruan, kur ajo nuk bindet, 
por jo me e vra. 
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Sipas kanunit, burri është pronar i armës dhe i gruas së vet. 
 
Burri përgjigjet për veshmbathjen dhe jetesën e gruas, ndërsa gruaja ka për detyrë me 
ruajtë nderin e burrit, me punue, me pastrue dhe me gatue. 
 
Djali duhet të ndigjojë babën, mos t'i kthejë fjalën ose dorën, mos të bëjë asnjë veprim 
pa lejen e tij, mos të ndahet pa dëshirën e tij dhe të mbajë atë sa të jetë gjallë. 
  
B) Sipas KD 
 
Martesa bëhet për krijimin e familjeve të pavarura. Lidhjet martesore bëhen kryesisht 
me shkuesi (të ligjshme) ose me grabitje, pa lejen e prindërve. 
 
Lidhjet martesore lejohen edhe në brezin e dytë dhe mundësisht mbrenda fshatit. 
 
Djali në moshën e pjekurisë shpreh vetë dëshirën për martesë, ndërsa vajza nuk e 
gëzon këtë të drejtë. 
 
Shkuesia bëhet kryesisht nga plakat që e ushtrojnë këtë profesion, kundrejt pagesës që 
mbulohet nga ana e djalit. 
 
Zgjedhja e kandidates bëhet si rregull nga djali, por me miratimin e babait, ndërsa 
fejesa e vajzës bëhet me pëlqimin e nënës. 
 
Në lidhjet martesore merret ne konsideratë gjendja ekonomike e familjeve. 
 
Paja e nuses përgatitet nga familja e djalit, pa paguar para. Martesat bëhen në çdo stinë 
të vitit, por më tepër preferohet vjeshta. 
 
Gjatë fejesës, djali dha vajza kanë të drejtë të komunikojnë, por në prani të të tjerëve. 
Nëqoftëse gjatë fejesës vajza mbetet shtatzënë, djali e merr në shtëpi dhe i paguan 
gjobë familjes së vajzës. Ndarjet në fejesa konsiderohen si të paligjshme. Fejesat bëhen 
me radhë, sipas moshës, kush humbet radhën i bie vlera. Fejesat dhe martesat bëhen 
me ceremoni, me përjashtim të burrit dhe gruas së ve. 
 
Burri ka kompetenca të plota mbi gruan, pasi ai përgjigjet për mbrojtjen, 
vesh-mbathjen dhe ushqimin e saj. 
 
Gruaja duhet të jetë e nënshtruar dhe të respektojë të afërmit e tij. 
 
Në mes të burrit dhe të gruas, komunikimi bëhet jo me emra por me thirrjet: "ei", "ti", 
"a dëgjove", etj. 
 
Burri ka të drejtë ta ndajë gruan, ndërsa gruaja jo. Ndarjet kryesisht vërehen për 
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motive morale. Në shumicën e rasteve lejohet poligamia. 
 
Djali ndodhet kryesisht nën ndikimin e babait, ndërsa vajza nën ndikimin e nënës.    
 

3. TRASHËGIMIA 
  
A) Sipas KLD 
 
Trashëgimia bëhet vetëm sipas lisit të gjakut (babait). Të gjithë meshkujt në familje, 
pavarësisht nga mosha dhe gjendja fiziko-mendore gëzojnë të drejta të njëjta në 
trashëgim. Vajza nuk ka të drejtë trashëgimie. Edhe gruaja nuk ka të drejtë trashëgimie 
as nga prindërit e saj, as në familjen e burrit. Kjo bëhet për të mënjanuar përzierjen e 
fiseve, prandaj nipat e bijave nuk mund të lëshojnë degë në lisin e gjakut. 
 
Si rregull sa të jetë gjallë i zoti i shtëpisë ndarjet janë përjashtime. 
 
Para ndarjes kryhen të gjitha detyrimet që ka familja, pjesa që mbetet ndahet. 
 
Ndarja bëhet nga i zoti i shtëpisë në prani të meshkujve që përfitojnë në trashëgim dhe 
përfaqësuesve që ata zgjedhin për mbrojtjen e të drejtave të tyre. 
 
Vajza virgjëreshë ose gruaja e ve që nuk pretendon në martesë, gëzon të drejtën e 
jetesës tek prindërit e saj. 
 
Ai që len testament duhet të jetë në gjendje të mirë mendore dhe i lirë të vendosë pa e 
kërcënuar njeri. Pa pëlqimin e kushërinjve testamenti për shpirt nuk lejohet. Kur 
testamenti lihet pa kushte, quhet falje. Testamenti duhet dokumentuar, prandaj këtu 
marrin pjesë: të afërmit, dëshmitarët dhe pleqtë e fisit. Nga testamenti i lënë për shpirt, 
zbriten borxhet dhe teprica i kalon kishës ose xhamisë. Kur personi i vetmuar nuk ka 
lënë testament me shkrim, të afërmit e tij e ndajnë pasurinë, duke lënë një pjesë edhe 
për shpirtin e tij. 
 
 
B) Sipas KD 
 
Në trashëgiminë marrin pjesë si djali ashtu edhe vajza, por sipas raportit 2 me 1. Në 
trashëgiminë marrin pjesë edhe pasardhësit e lisit  të qumështit (nga nëna), fëmijët e 
paligjshëm me atësi të njohur si dhe fëmijët e birësuar. 
 
Si gruaja ashtu dhe të afërmit e sajë kanë të drejtë trashëgimie në lisin e gjakut. 
 
Babai ka të drejtë të ndajë pasurinë sa të jetë gjallë, duke stimuluar më shumë ata që 
sillen mirë; kështu psh. vajza mund të pranohet e barabartë me djalin në trashëgim, 
sipas testamentit të tij. 
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Gëzojnë të drejtën për ndarje në familje vetëm ata që janë të martuar. Nëqoftëse 
prindërit nuk marrin pasurinë që ju përket, fëmijët e kanë për detyrë t'i mbajnë ata sa 
të jenë gjallë. 
 
Njerka që mbahet nga fëmijët e burrit merr 1/8 e pasurisë. Kur vdes burri pasuria i 
kalon gruas, por kur fëmijët martohen apo mund të ndahet duke marrë 1/8 e pasurisë, 
ndërsa pjesa tjetër ndahet midis fëmijëve. 
 
Vjehrra me nuse pa djalë, trashëgon 1/6 e pasurisë, nusja 1/8 dhe vajza 2/3. 
 
Kur trashëgimtare mbetet vajza, 2/3 e pasurisë i merr ajo, ndërsa pjesa tjetër ndahet në 
të afërmit e babait. 
 
Edhe prindërit e gruas kanë të drejtë trashëgimi, kështu p.sh. kur vdes gruaja pa 
fëmijë, 1/2 e pasurisë e merr burri dhe nga 1/6 pjesë marrin prindërit e saj. 
 
Kur vdes gruaja që ka lënë fëmijë, pasuria ndahet si vijon: 1/4 burri, 1/6 nëna e burrit, 
pjesa tjetër fëmijëve, ndërsa për rastet kur nuk ka lënë fëmijë, 1/2 e pasurisë e merr 
burri dhe 1/2 prindërit e gruas së tij. 
 
Testamentet për trashëgiminë dokumentohen me shkrim në prani të personave më të 
afërt dhe dëshmitarëve. 
 
Në disa raste fëmijët detyrohen t'i paguajnë taksa babait në varësi të pasurisë së 
trashëguar. 
 

4. PRONAT 
 
A) Sipas KLD 
 
Prona është e shenjtë. Ajo është personale dhe e përbashkët, e tundshme dhe e 
patundshme. 
 
Shtëpia mund të jetë kullë, përdhese ose kasolle, mjafton që të ketë vatrën e vet dhe të 
qesë tym. Ndërtimet që ndodhen në oborrin e shtëpisë janë në hijen e saj, prandaj 
prekja e tyre quhet dhunim banese. 
 
Në pronën e paluajtshme bëjnë pjesë: trualli, shtëpia, oborri, kopshtet, vreshtat, arat, 
livadhet, rrugët, shtigjet, rrethimet me kufinj të përcaktuar. 
 
Në pronën vetjake futen edhe pronat e trashëguara nga të afërmit pa pasardhës. 
 
Prona e përbashkët (kujria) i përket fshatit ose flamurit, ose shfrytëzohet nga të gjithë 
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për kullotë, lëndë ndërtimi, dru zjarri, ndërtim stanesh, gjueti etj. Prona e përbashkët 
nuk ka kufinj pasi çdo shtëpi (tym) ka të drejtë ta shfrytëzojë atë. Askush nuk lejohet ta 
shesë pronën e përbashkët, pasuritë e saj, të hapë ara, vreshta ose kopështe pa 
miratimin e fshatit ose të flamurit. 
 
Çdo shtëpi ka të drejtë të pronësojë në kujri, aq tokë sa rrethon guri i hedhur me dorën 
e majtë në pozicionin ndenjur. Këtë tokë ka të drejtë ta punojë, të ndërtojë kasolle ose 
vathe për bagëtinë; por nëqoftëse kjo tokë nuk shfrytëzohet për 10 vjet, humbet e 
drejta e pronësisë. 
 
Kur hapet kanal për fshatin, ai mund të kalojë edhe pranë vatrës; ndërsa rruga ose 
shtegu mund të mënjanohet pa kaluar nëpër pronë, mjafton që të mos largohet nga 
destinacioni dhe të jetë e përshtatshme për lëvizje. 
 
Pema e mbjellë në kufirin e dy pronave si lëndë i përket pronarit të rrënjës, ndërsa 
frytat që bien në pronën tjetër i merr pronari kufitar. 
 
Për të mënjanuar grindjet, çdo ndryshim në kanale, rrugë e shtigje bëhet vetëm me 
pëlqimin e fshatit ose të flamurit. 
 
 
B) Sipas KD 
 
Dallohen tipet e pronave vetiake, të përbashkëta, të tundshme dhe të patundshme. 
 
Shtëpia me objektet përreth mbrohet nga kanuni dhe cënimi i saj quhet dhunim 
banese, akt që dënohet rëndë. 
 
Prona e patundshme mund të dhurohet para ndarjes së familjes edhe kur shtëpia ka 
trashëgimtarë. 
 
Çdo pronë e patundshme sigurohet me "Tapi". 
 
Kush shfrytëzon pa leje pronën e tjetrit, gjobitet dyfish me dëmin e vlerësuar nga 
pronari. 
 
Kur gjatë ndarjes së pronave, ka ankesa, ato duhen bërë problem brenda vitit, në të 
kundërtën nuk merren parasysh. Kur dëmtohet pasuria e vrasësit, pasuria e gruas nuk 
cënohet. 
 
Toka jepet në shfrytëzim të përkohshëm me këto kushte: bujku merr pjesën përgjysëm 
me pronarin; kashta dhe mbeturinat e tjera të prodhimit bujqësor i përkasin bujkut. 
 
Nëqoftëse pasuria e tundshme jepet në ruajtje dhe humbet, i zoti kërkon mallin e 
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humbur. I akuzuari lirohet nga përgjegjësia nëqoftëse betohet në Kuran ose Torak me 
fjalët: "në qoftë se e kam marrë u prishtë harmonia me gruan time". Ky betim nuk 
diskutohet. Çdo shtëpi ka të drejtë të shfrytëzojë pronën e përbashkët për nevojat e 
veta, por nuk ka të drejtë ta shesë atë. 
 
Të gjitha shtëpitë e fshatit kanë detyrime në ruajtjen dhe përmirësimin e pronës së 
përbashkët duke ndërtuar rrugë, kanale etj. 
 
Shfrytëzimi i pronës së përbashkët bëhet vetëm me lejen e fshatit.  
 

5. KUFIRI 
 
A) Sipas KLD 
 
Të gjitha pronat e patundshme përcaktohen në natyrë me kufirin. 
 
Kufiri kufizon shtëpinë, fshatin dhe flamurin. Si pikë kufiri shërben një gurë i madh 
dhe i gjatë, i cili groposet në gjysmën e gjatësisë së tij. Rreth e përqark gurit të kufirit, 
groposen si dëshmitare 6  12 gurë të vegjël. 
 
Në nguljen e kufirit marrin pjesë: shtëpitë e interesuara, pleqtë e fshatit dhe të flamurit, 
banorë, dhe fëmijë të fshatit dhe të fshatrave kufitarë. Plaku që merret me përcaktimin 
e kufirit të ri ose rivendosjen e kufirit të vjetër, ngarkon mbi sup një gurë dhe një plis 
dheu, prin para turmës duke u betuar: "Po nuk punova me drejtësi, kjo peshë më 
rëndoftë në jetën tjetër". 
 
Kufinjtë e rinj zakonisht përshkohen në vijë të drejtë. Gurët e kufirit janë të 
palëvizshëm si eshtrat e varreve.  
 
Kush luan kufirin me qëllim përfitimi ose ngatërrese, dënohet rëndë nga fshati dhe 
flamuri deri në ekzekutim. Lëvizja pa dashur e kufirit gjobitet. 
 
Nëqoftëse grindjet për kufinj përfundojnë me vrasje, aty ku vdes viktima përcaktohet 
kufiri i ri. 
 
Kur dy persona në grindje e sipër vrasin njëri-tjetrin në largësi, zona midis dy të 
vrarëve mbetet asnjanëse dhe shfrytëzohet nga palët në konflikt. 
 
Në kohëra të vjetra kufijtë e diskutueshëm janë përcaktuar në preferencën e 
dëshmitarëve duke zhvilluar gara me: "bajtje peshe", "hedhje guri" ose "prerje spate". 
Këto quheshin kufinj viganesh, mbasi janë fituar me forcë. 
 
B) Sipas KD 
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Kufijtë përcaktohen në "Tapi" ku jepen përmasat e pronës dhe kufizimet me pronarët 
kufitarë. Ky dokument shërben si bazë për rivendosjen e kufijve të zhdukur që nuk 
identifikohen në terren. 
 
Rivendosja e kufijve të një prone bëhet në prani të pronarëve dhe dëshmitarëve 
përkatës. 
 
Si kufij shërbejnë gurët e kufirit dhe pikat karakteristike në terren duke matur largësitë 
përkatëse. 
 
Luajtja e kufirit dënohet rëndë, duke i ngarkuar fajtorit të gjitha pasojat që lindin nga 
ky veprim. 
 

6.  TREGU I TOKËS      
 
A) Sipas KLD 
  
Oferta për shitjen e tokës në fillim u bëhet: vëllezërve, kushërinjve, fisit, pronarit 
kufitar dhe më në fund fshatit. 
 
Vllau i ndarë dhe kushërinjtë e afërt e blejnë tokën me ulje çmimi. 
 
Kur shitet toka, vendi i ujit dhe mulliri, blerësi është i detyruar të thërrasë sa më 
shumë në gosti. 
 
Kur toka nuk shitet, fshati bën çmos që prona të mos kalojë në ndonjë pronar të ndonjë 
fshati tjetër. 
 
Shitja e tokës konsiderohet e paligjshme nëqoftëse pronari nuk ndjek rregullat e 
mësipërme. Në këto raste blerësit i kthehen paratë e veta dhe ankesat e tij për 
anullimin e blerjes nuk merren parasysh. 
 
Toka mund të shitet me kushte, në mënyrë që blerësi, para se ta rishesë tokën është i 
detyruar që ofertën për riblerje t'ia bëjë në fillim pronarit të parë. Nëqoftëse ky refuzon 
atëherë ai është i lirë ta shesë tek një tjetër. 
 
Shitblerja e tokës, bëhet vetëm në prani të dëshmitarëve, ku formulohet edhe 
dokumentacioni përkatës. 
 
 
B) Sipas KD 
 
Toka shitet nga pronari sipas ofertës më të lartë, duke mos bërë dallime për vëllezërit, 
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kushërinjtë e fisin. Çdo pronë mund t'i shitet kujtdo, nga fshati i vet ose nga fshatrat e 
tjerë. 
 
Kur toka shitet jashtë fshatit, pronari i ri është i detyruar të respektojë zakonet e fshatit 
ku vjen. 
 
Kur shitet një pronë nga një familje, i zoti i shtëpisë ose blen pronë tjetër, ose paratë i 
ndan ndërmjet pjesëtarëve të familjes sipas normave përkatëse të trashëgimisë. 
 
Tokat që ndodhen në afërsi të shtëpisë, nuk shiten kur familja është e pandarë. 
 
Shitblerja e tokës bëhet në prani të dëshmitarëve ku plotësohet edhe dokumentacioni 
përkatës - Tapia. 
 
Kur merret si paradhënie kapari nga blerësi, shitësi nuk ka të drejtë të pranojë oferta 
nga të tjerët qofshin ato edhe me çmim më të lartë. 
 

7. NDERA 
 
A) Sipas KLD 
 
Nderin vetjak secili e ka për vete, ai nuk paguhet as me gjobë, as me pleq, por vetëm 
me gjak. 
 
Burri, nderin e cënuar e rivendos vetë, pa ndihmën e të tjerëve.  
 
Burri pa nderë konsiderohet i vdekur nga familja dhe shoqëria. 
 
Burrit i merret ndera në këto raste: kur akuzohet për gënjeshtër në kuvend, kur 
cënohet ose goditet, kur i cënohet besa e dhënë, kur i poshtërohen armët, kur i 
dhunohet buka e dhënë, kur i pritet miku në besë, kur i dhunohet gruaja, shtëpia, etj. 
 
Çdo pjesëtar i familjes është i detyruar të ruaj nderin e vet dhe të familjes në çdo 
rrethanë, pavarësisht nga pasojat që mund të ketë ai vetë ose familja e tij. 
 
Për mbrojtjen e nderit, shtëpia fiket (shuhet) prandaj kanuni thotë: "Më mirë i fikun se i 
kositun". 
 
Nderi i familjes është gruaja, ajo gëzon mbrojtjen e plotë të familjes dhe të fisit, por 
edhe ndëshkimet për nder janë tepër të rënda ndaj saj. Shtëpia e mirë ose e keqe 
dallohet nga gratë.  
 
Kanuni nderin më të madh ja rezervon mikut, prandaj thuhet: "Shtëpia e shqiptarit 
është e zotit dhe e mikut". Çdo gjë mund të falet e rregullohet me gjoba e ndërmjetësi 
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por: "Shpirti, miku e nderi nuk falen kurrë".   
 
 
B) Sipas KD 
 
Burri ka për detyrë të ruaj nderin e tij dhe të familjes, të sigurojë ushqimin dhe 
veshmbathjen e gruas dhe të fëmijëve në ngarkim, të mbajë premtimin dhe fjalën e 
dhënë, mos të bëjë be në rrenë etj. 
 
Gruaja ruan nderin e saj nga ana morale, të jetë e nënshtruar ndaj burrit dhe të 
respektojë të afërmit e tij, të punojë për mbarëvajtjen e shtëpisë dhe edukimin e 
fëmijëve. 
 

8. VRASJA 
 
A) Sipas KLD 
 
Për të mënjanuar vrasjet, Shqiptari e ka për detyrë që çdo faj ta zgjidhë paraprakisht 
me pleq dhe me gjobë. Kështu p.sh. sharjet, kërcënimet, rrafjet, vjedhjet, dëmtimet, etj. 
nuk këshillohet të përfundojnë me vrasje, pasi ajo është masa më ekstreme dhe gjaku 
lahet me gjak. 
 
Kur dy persona në zënie e sipër vrasin njëri-tjetrin nuk kërkohet gjak. Po mbeti njëri i 
vrarë dhe tjetri i plagosur, familja e të vrarit kërkon tepricën e gjakut, pasi dy plagosje 
të rënda barazohen me një vrasje. 
 
Vrasjet pa dashur, të gjykuara si të tilla, falen. 
 
Vetëvrasja nuk ka gjobë as gjak. 
 
Çdo vrasje pavarësisht nga seksi konsiderohet e njëjtë. Gruaja dhe fëmijët nuk ndiqen 
për gjak. 
 
 
Vrasjet midis vëllezërve ose të afërmve për çështje trashëgimie, ndëshkohen shumë 
rëndë. 
 
Nëqoftëse vëllai vret motrën e martuar, ai bie në gjak me burrin ose me nipin. 
 
Kur burri vret gruan pa motive të forta, bjen në gjak me prindët e sajë, ndërsa me vra 
gruaja - burrin, përgjigjen për gjak prindët e sajë. 
 
Gjaku i burrit nuk është i barabartë me gjakun e gruas. 
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Kur dështon gruaja shtatzane e provokuar nga njerëz të tjerë, fajtori ndiqet për gjak. 
Vlerësimi i gjakut të gruas bëhet nga prindërit e saj, ndërsa gjaku i barrës - nga burri. 
 
Po vrau kënd shërbëtori me fjalën e të zotit të shtëpisë, ai bie në gjak, ndërsa gjobën e 
paguan familja ku punon. Me vra kush shërbëtorin, gjakun e kërkon familja e tij dhe 
familja ku punon, pasi konsiderohet si mik i prerë në besë. 
 
Plagosjet për mashkull dhe femër janë të barabarta. Dëmi i shkaktuar vlerësohet sipas 
mjekut dhe pleqve të fshatit. 
 
Vjedhja vlerësohet sipas dëmit dhe gjobitet dyfish. 
 
Pothuajse të gjitha vrasjet deklarohen vetë, por në rrethana të panjohura ato 
justifikohen me be para pleqve të fshatit me 24 dëshmitarë. 
 
Porsa kryhet vrasja, vrasësi, familja dhe fisi mbyllen brenda në shtëpitë e veta. Me 
kërkesën e familjes së vrasësit jepet "besa e vogël" 24 orëshe, për ceremoninë e 
varrimit, ku merr pjesë edhe vrasësi. 
 
Me ndërhyrjen e fshatit jepet "besa e madhe" 1 mujore, e cila shfrytëzohet nga 
ndërmjetësit për pajtimin e familjeve në konflikt dhe për pagesën e gjobës së gjakut në 
flamur. 
 
Vrasjet për motive të dobëta nuk përfundojnë me pajtim, megjithëse në kanun 
theksohet se "burrë është ai që fal". 
 
 
B) Sipas KD 
 
Vrasja për motive të dobëta dënohet me vrasje; ndërsa vrasjet për motive të forta ose 
vrasjet pa dashur, pajtohen me gjobë. 
 
Kur kryhet vrasja, të afërmit e viktimës plaçkisin për 3 ditë rresht shtëpinë e vrasësit, 
ka raste që e djegin dhe nuk lejojnë ndërtimin e shtëpisë së re në fshat, përkohësisht 
ose përgjithmonë. 
 
Kur vrasësi deklarohet vetë, ai largohet nga fshati dhe qëndron ilegal. Të afërmit e 
viktimës mund të pranojnë atë si vrasës, n.q.s. është i një rangu me të vrarin. 
 
Të gjitha vrasjet gjobiten nga fshati. Nëqoftëse në rrafje e sipër, ku marrin pjesë disa 
persona, viktima vdes, fajtor deklarohet ai që dyshon familja e të vrarit; por nëqoftëse 
ai betohet para fshatit me 50 dëshmitarë, përgjegjësia bie mbi një tjetër. 
 
Vrasjet pa dashje përfundojnë me gjobitje. 
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Të gjitha llojet e plagosjeve, pavarësisht nga arma që përdoret, gjobiten sipas dëmit të 
shkaktuar të vlerësuar nga fshati. 
 
Vetëvrasjet dënohen nga ana fetare. 
 
Kur vrasjet ndodhin brenda familjes me lidhje gjaku, ato konsiderohen të turpshme 
dhe nuk ndiqen për gjak. Në familje ndiqen për gjak vetëm vrasjet për motive të 
dobëta midis burrit dhe gruas. 
 
Kur burri vret gruan, ai bie në gjak me prindërit e saj; ndërsa kur gruaja vret burrin, 
ajo dëbohet nga shtëpia dhe humbet të drejtën e fëmijëve dhe të trashëgimnisë. 
 
Rrafjet pajtohen me gjobitje sipas dëmit të shkaktuar; ndërsa vjedhjet, si rregull, 
gjobiten dyfish, sipas vlerës që përcakton i dëmtuari. 


