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        C.nr.265/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Afërdita 

Mulhaxha, në çështjen juridiko-civile të paditësit M. A., nga fshati B., K. e P., me vendqëndrim 

në R. të S., të cilin e përfaqëson sipas autorizimit H. M., avokate në Pejë, kundër të paditurve: 

V.A. dhe M.A., që të dy nga fshati B., K. e P., të cilët i përfaqëson sipas autorizimit B. C., avokat 

në Pejë, baza juridike: vërtetimi i drejtës së pronësisë, vlera e kontestit: 1.000€, në shqyrtim 

kryesor të mbajtur me dt.16.11.2022, në prezencën e të autorizuarve të palëve ndërgjyqese, me 

dt.25.11.2022, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET SI E PA BAZUAR kërkesëpadia e paditësit M. A., nga fshati B., K. e 

P.,  me vendqëndrim në R. të S. me të cilën ka kërkuar që të:  

,, VËRTETOHET se paditësi M. A., nga fshati B., K. e P., është pronare i 

patundshmërisë-pjesës se ngastrës kadastrale .../., në sipërfaqe prej 230 m², e cila pjesë e mbanë 

numrin e ri(sipas ekspertizës), e cila ka formën e trekëndëshit, e shënuar nga pika 1 të anën 

perëndimore në drejtim të lindjes në gjatësi prej 18.79m, në pikën 2 e cila kthehet në drejtim të 

veri-perëndimore në gjatësi prej 29.78m, pika 3 tromegje e ngastrave kadastrale, e cila në drejtim 

të jug-perëndimore në gjatësi prej 22.96m, në pikën 1, dhe të DETYROHEN të paditurit V.A. 

dhe M.A., që të dy nga fshati B., K. e P.,  që këtë të drejte t'ia njohin paditësit dhe ta lejojnë që 

këtë patundshmëri ta regjistrojnë në emër të vet në regjistrat e të drejtave të pronësisë pranë ZK 

Bellopojë, Komuna e Pejës, në afat prej 15 dite, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi.”   

 

II. DETYROHET paditësi M. A., nga fshati B., K. e P., me vendqëndrim në R. të S., që 

të paditurve t'iu paguajë shpenzimet procedurale në shumën prej 1.352€, në afat prej 15 dite, nga 

dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

   Paditësi, me padi precizimin e saj të bërë me dt.30.10.2019, fjalën përfundimtare e 

nëpërmes të autorizuarës së tij, ka parashtruar se pronën lëndore e ka blerë para shumë kohësh-

me dt.18.01.1984, me një kontratë joformale me shkrim, dhe ate pjesën e ngas. me nr..../., në sip. 

prej 203m², e cila gjendet në fshatin B., K. e P., se paditësi e ka paguar kundërvlerën prej 

4.000,000din. të atëhershëm jugosllavë, në ditën e lidhjes së kontratës së cekur, se kontratën e 

kanë nënshkruar shitësi, blerësi dhe dëshmitarët: P. dhe R. A.. Paditësi ka hy në posedim të 

menjëhershëm dhe e ka rrethuar me rrjet metalik dhe shtylla të trasha të drurit, me gjatësi për 

rreth kësaj prone, se e ka punuar e ka me mbjellë me speca, domate, patate etj. për nevojat e 

familjes së tij dhe këtë e ka pasur të ngjitur me pronën e tij. 

 

  Kjo tokë ka pas sip. prej 2 ari e 3m, të cilën e ka përdorë prej janarit të vitit 2018-në 

fillimin e vitit 1998...kur paditësi për shkak të luftës së fundit në Kosovë, ka braktis pronën e tij, 
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dhe pas kësaj është kthyer në vitin 1999, dhe ka vërejtur se janë larguar shtyllat e gardhit dhe 

telat...dhe ate nga i padituri i cili nuk e ka pranuar shitblerjen duke pretenduar se kjo është prona 

e tij.  

 

  Ka potencuar se paditësi nuk e ka përkthyer këtë pronë në emër të tij, për shkak të tatimit 

të lartë, se pala e paditur nuk ja ka kthyer pronën edhe pse disa  herë i’a ka kërkuar këtë. 

 

  E autorizuara e paditësit në fjalën e vetë përfundimtare, ka cekur se fjalën përfundimtare 

e ka përgatitur edhe me shkrim por e ka dhënë edhe me gojë në pika të shkurta. 

 

   Ka potencuar, se gjatë procedurës është vërtetuar se paditësi është pronar i ligjshëm dhe 

i vetëm i ngastrës kadastrale me nr..../., respektivisht pjesës së kësaj parcele, e cila është e veçuar 

dhe e matur nga ana e ekspertit të gjeodezis F. H, e cila ka sip. prej 203m², se e kanë bërë 

kontratën jo formale në mes vete-paditësi dhe i ati i të paditurve, dhe ate me dt.18.01.1984, se 

këtë parcelë paditësi e ka shfrytëzuar që nga fillimi, kur e ka paguar edhe shumën e kontratës, 

dhe ka hy në posedim dhe shfrytëzim të pa penguar nga askush, prej kësaj date deri me fillimin 

e luftës në Kosovë, kur ka qenë i detyruar të braktis pronën e vetë për një kohë të shkurtër, deri 

në vitin 2002, kur është kthyer, dhe duke e përgatitur rrethimin e pronës së vet me kadastër, ka 

has në kundërshtim të të paditurve dhe kërcenim për jetë, ashtu që të gjitha caktimet e pikave që 

i ka bërë kadastri ata i kanë hjekur, me pretendim se babai i tyre, nuk e ka shitur këtë tokë, por 

një tokë tjetër, për këtë arsye si prova i kanë prezentuar dy kontrata, për të kuptuar më mirë, se 

nuk është prona lëndore, kjo vërtetohet edhe nga dëshmia e të paditurit V.  

 

  Lidhur me kundërshtimet e palës së paditur, se kjo tokë nuk është blerë nga paditësi, ka 

cekur se ka mjaftë prova që vërtetojnë të kundërtën, si janë dëshmia e dëshmitarëve B. P. dhe J. 

S, që i kanë dhënë me shkrim te noteri me dt.29.03.2018.  

 

  Ka potencuar faktin se i padituri V., ka jetuar në K. me familjen e tij, ku edhe ka punuar, 

dhe është kthyer në vitin 2003, se ky pengim ka ardhur pas një kohe shumë të gjatë të shfrytëzimit 

të kësaj prone nga paditësi-mbas 30 vjetëve, shitblerja është bërë me një kontratë që paraqet bazë 

të fortë juridike, edhe pse nuk është vërtetuar në gjykatë, paditësi e ka përmbushur duke e paguar 

çmimin kushtues dhe ka hyrë në posedim të saj duke e shfrytëzuar si bashqe.  

  

  Gjykatës i ka propozuar që të aprovoi kërkesë padinë e precizuar me dt.29.10.2019, si të 

bazuar. Shpenzimet i ka kërkuar sipas listës së specifikuar dhe ate për: përpilim të padisë shumën 

prej135€, për 9 seanca të mbajtura(një seancë 135) shumën prej1.225€, për ekspertizë të 

gjeodezisë shumën prej130€, e në shumë të tërësishme prej 1.625€. 

 

  I autorizuari i paditurve S. B. av. në Pejë, në përgjigje në padi të ushtruar me 

dt.17.10.2018, ka potencuar se e kundërshton në tërësi kërkesë padinë e paditësit, dhe 

propozimin për caktimin e masës së sigurisë si të pabazuar. Duke theksuar se nuk është e vërtet 

se babai i të paditurve në vitin 1984 i’a ka shitur paditësit ngastrën kadastrale, apo pjesën e saj 

me nr..../. ZK B. në sip.prej 203 respektivisht 302 m² siç është cekur në dy vende në padi e të 

bazuar në kontratën e dt.18.01.1984, se në këtë kontratë nuk përcaktohet se cila ngastër apo pjesë 

e saj është shitur nga babai i të paditurve, dhe se asnjëherë paditësi nuk ka qenë në posedim të 

saj siç shkruan në padi.  

  Ka theksuar se e vërteta qëndron ndryshe, se babai i paditësit Ll.A. i ka pas 5 djem, prej 

të cilëve njëri ka vdekur se prindërit e ndërgjyqësve kanë qenë vëllezër. Babai i paditësit i ka pas  

4 djeme, i cili ka vdekur, dhe në vitin 1968, 1969 apo 1970 e ka ndarë djalin e tij V., dhe ndër të 

tjera i’a ka dhënë ngastrën kad. me nr.190 ZK B., me kulturë bashqe-pemishtë në sip.prej 392 

m², dhe në atë kohë V. është shpërngul në Serbi dhe po ashtu këtë ngastër i’a ka shitur babait të 

të paditurve. 
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  Më vonë për shkak të shfrytëzimit më të mirë dhe rregullimit të ngastrave që nuk kishin 

dalje në rrugë dhe nuk kishin formë të rregullt gjeometrike, një pjesë të ngastrës kadastrale me 

nr.190, të cilën më parë e kishte blerë V.-babai i të paditurve nga vëllai i paditësit-V. A., tani 

këtë pjesë prej 200m² ia shet M. në bazë të kontratës të cilën ai e potencon, ndërsa pjesa tjetër 

mbetet edhe më tutje në posedim të V. respektivisht të paditurve-sip. prej 192m², mirëpo nuk 

janë bërë ndryshimet kadastrale në atë kohë. 

  

  Në fjalën e tij përfundimtare i aut. i të paditurve B. C. avokat në Pejë, ka ritheksuar se 

mbetet pranë thënieve të thëna në seancat e mëparshme dhe përgjigjes në padi, që e kanë dhënë 

me shkrim, se me provat e administruara sidomos me dëshminë e dëshmitarëve: V. P. dhe Zh. 

C., të propozuar nga të paditurit, është vërtetuar se paditësi nuk e ka blerë pjesën e ngastrës 

kontestuese, por ka blerë pjesën e ngastrës me nr.190 dhe atë në sip. prej 2 ari.  

 

  Ka cekur, se paditësi me asnjë provë të vetme nuk e ka bërë të bindshme padinë dhe 

kërkesën e saj, sepse ai ka prezantuar dy kontrata njërën të vitit 1984 dhe tjetrën të vitit 1995, ku  

këto dy kontrata është e qartë se nuk i përmbajnë elementet esenciale, numrin e ngastrës, 

sipërfaqen që do të vërtetonin se çka ka qenë objekt i shitblerjes.   

 

  Dëshmitarë në këto kontrata kanë qenë dy vëllezërit e paditësit, e të cilët i ka propozuar 

vet paditësi, dhe ata nuk kanë pranuar që të dëshmojnë edhe pse janë gjallë. Ka theksuar se pjesa 

kontestuese që kërkon paditësi, asnjëherë nuk ka qenë në posedim të paditësit, për çka edhe 

paditësi në këtë gjykatë, ka ushtruar padi për pengim posedimi dhe e njëjta është refuzuar si e 

pabazë, se paditësi nuk ka afruar asnjë provë bindëse për të vërtetuar kërkesën e tij, nuk e ka 

vërtetuar faktin se e ka blerë këtë pronë kontestuese, por ai konsideron se dëshmia e tij është e 

mjaftueshme, për të vërtetuar pronësinë dhe me dy kontrata të cekura jo valide të vërtetoj 

pronësinë, e të cilave gjykata nuk duhet t’ju falë besimin, e nuk duhet të falë besimin as dy 

deklaratave, i ka propozuar gjykatës që të refuzoi kërkesë padinë e precizuar në mungesë të 

provave. Shpenzimet i ka kërkuar dhe atë për 20 seanca të mbajtura për dy të paditur nga 205€ 

dhe për përgjigje në padi shumën prej 105€, e në shumë të tërësishme prej 4.205€’ 

 

Gjykata, me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike dhe me propozimin e palëve zhvilloi 

procedurën e provave, ku u lexuan dhe shikuan këto prova: fl. poseduese me nr.952-1/2007 e 

dt.13.02.2007, kontrata e shitblerjes e dt.18.01.1984 e pa vërtetuar, skica e planit, kopja e planit; 

deklaratat e dhëna nga B. P. dhe J. S., dhe 6 fotot në kolor ku shtrihet pjesa lëndore; proc. i daljes 

në vend shiqim me ekspertë gjeodet me dt.18.06.2019 dhe ekspertiza e ekspertit gjeodet F. H 

bashkë me raportin me shkrim, ortofoton, skicën kopjen e planit, certifikatën e pronës; kontrata 

e shitblerjes e lidhur në Bellopoljë, me dt.10.06.1995 e pa vërtetuar në gjykatë, dëshmia e 

dëshmitarëve: G. A. etj dhe dëshmia e ndërgjyqësve M. dhe V., e dhënë në cilësinë e dëshmitarit, 

dhe të gjitha provat tjera që gjenden në shkresa të lëndës. 

 

  Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku duke u 

mbështetur në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, arriti në përfundim se në këtë çështje kontestimore 

duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të të gjitha pretendimeve të palëve ndërgjygjëse, dhe 

provave të administruara gjatë procedurës së provave në këtë çështje kontestimore, Gjykata, ka 

ardhur në përfundim, se kërkesëpadia e paditësit M.A. nga fshati B., K. e P., me vendqëndrim 

në R. të S., me të cilën ka kërkuar që të: ,, VËRTETOHET se paditësi M.A. nga fshati B., K. e 

P., është pronare i patundshmërisë-pjesës se ngastrës kadastrale 189/1, në sipërfaqe prej 230 

m², e cila pjesë e mbanë numrin e ri(sipas ekspertizës), e cila ka formën e trekëndëshit, e shënuar 

nga pika 1 të anën perëndimore në drejtim të lindjes në gjatësi prej 18.79m, në pikën 2 e cila 

kthehet në drejtim të veri-perëndimore në gjatësi prej 29.78m, pika 3 tromegje e ngastrave 
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kadastrale, e cila në drejtim të jug-perëndimore në gjatësi prej 22.96m, në pikën 1, dhe të 

DETYROHEN të paditurit V.A. dhe M.A., që të dy nga fshati B., K. e P., që këtë të drejte t'ia 

njohin paditësit dhe ta lejojnë që këtë patundshmëri ta regjistrojnë në emër të vet në regjistrat e 

të drejtave të pronësisë pranë ZK Bellopojë, Komuna e Pejës, në afat prej 15 dite, nga dita e 

marrjes së këtij aktgjykimi.”, është në tërësi e pa bazuar, dhe e njëjta duhet të refuzohet. 

 
Mbështetur në provat materiale dhe deklarimet e ndërgjyqësve, dëshmitarëve, gjykata, e 

ka vërtetuar nulitetin e kontratës së shitblerjes, për një pjese të ngastrës kadastrale me nr..../., në 

sipërfaqe prej 203m², ZK Bellopojë, për shkak se për lidhjen e kësaj kontrate, nuk janë plotësuar 

kushtet e përgjithshme, respektivisht nuk janë plotësuar elementet qenësore të kontratës së 

shitblerjes, të parapara me dispozitat ligjore të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD-së). 

 
Gjykata ka konstatuar, se nuk është kontestues fakti se me dt.18.01.1984, është lidhur 

kontrata e shitblerjes, në mes të shitësit V. A., dhe blerësit-M. A., të dy nga fshati B., K. e P., e 

nënshkruar nga kontraktuesit dhe dëshmitarët P. dhe R. A.. 

 

Mirëpo, për gjykatën kjo kontratë është e pa çartë-e mangët, e duke u nisur nga një ndër 

elementet qenësor të kontratës,-objekti i saj, i cili në rastin konkret nuk dihet, dhe nuk është i 

cekur, nuk dihet se për cilën sipërfaqe(bashqe) bëhet fjalë, ku shtrihet...përveç kësaj paqartësie 

të kontratës i shtohet edhe fakti se njëjta nuk është e vërtetuar pranë gjykatës kompetente.  

 

  Andaj, përfundon gjykata, se me këtë kontratë nuk është përcaktuar se cila ngastër apo 

pjesë e saj është shitur(sikurse pretendon pala paditëse) nga V.A.-babai i të paditurve V. dhe V.. 

  Ngase në kontratën lëndore si të tillë është cekur çartë vetëm çmimi prej 4.000,000 milion 

të vjetër, të atëhershëm, duke mos e specifikuar detalet e rëndësishme(sikurse thamë më lartë) 

se për cilën pjesë është dhënë ky çmim, andaj kjo gjykatë, nuk mundë të konsideroi valide një 

kontratë me të gjitha ato mangësi. 

 

  Vlen të theksohet se pala paditëse, nuk arriti që as me prova të tjera, që u administruan 

gjatë procedurës së provave të vërtetojë faktin se pronën lëndore e ka blerë paditësi(si në 

kontratë), nuk arriti që të vërtetojë këtë kërkesë as me sigurimin e dëshmisë së vëllezërve të tij, 

të cilit sipas kësaj kontrate të mangët, ishin nënshkrues të saj-në cilësinë e dëshmitarit(të njëjtit 

kanë refuzuar ardhjen në gjykatë për të dëshmuar), dëshmia e të cilëve do të ndihmonte në 

ndriçimin e shumë rrethanave-fakteve, por në veçanti të atyre rrethanave që do të vërteton se çka 

ishte objekt i shitblerjes sipas kësaj ,,kontrate”, të prezantuar nga pala paditëse si provë, për të 

vërtetuar gjendjen faktike-kërkesëpadinë. 

 

Në bazë të daljes së gjykatës në vend shikim, së bashku me ekspertin gjeodet F. H me 

dt.18.06.219, gjykata, nuk ka arritur të vërtetojë pretendimet e palës paditëse të cekura në 

kërkesëpadi, nuk ka mundur të vërtetoi ndryshim të gjendjes faktike, lëvizje të ndonjë mexhe të 

vjetër, ndonjë largim të rrethojës sikurse ka pretenduar pala paditëse, dhe në teren nuk u vërtetua 

fakti se paditësi e ka pasur ndonjëherë pjesën e ngastrës kontestuese në posedim. 

 
 Gjykata, vlerëson se në rastin në fjalë, objekti i detyrimit ka qenë i pacaktuar, si rezultat 

i kësaj rrethane, mund të konstatohet, se kontrata e shitblerjes e dt.18.01.1984, është nule për 

shkak të objektit të pacaktuar. Prandaj, sipas vlerësimit përfundimtar, kontrata e shitblerjes e cila 

është objekt i këtij kontesti, nuk mund të ekzistoj, e njëjta konsiderohet të jetë nule, ngase nuk i 

përmban elementet esenciale të lart përmendura, të cilat duhet t’i përmbaj secila kontratë.  

 

Sa i përket dispozitave ligjore, kjo gjykatë gjenë se në këtë çështje juridike kontestimore, 

duhet të zbatohen dispozitat ligjore të parapara me nenin 46, 47 dhe 50 të Ligjit mbi Marrëdhëniet 

e Detyrimeve (datës 30 mars 1978), ku në mënyre decivide lidhur me objektin e detyrimit, neni 
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46 parasheh, ,,Detyrimi kontraktues mund të përbëhet nga dhënia, bërja, mos bërja, ose durimi. 

Ai duhet të jetë i mundshëm, i lejueshëm, i caktuar respektivisht i caktueshëm”. 

 

 Ndërsa për nulitetin e kontratës për shkak të objektit, neni 47 parasheh ,,Kur objekti i 

detyrimit është i pamundur, i palejueshëm, i pacaktuar ose i cili nuk mund të caktohet, kontrata 

është nul”. 

 Sipas nenit 50 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), është e paraparë se kur 

objekti është i caktueshëm ,,Objekti i detyrimit është i caktueshëm në qoftë se kontrata përmban 

të dhënat me ndihmën e të cilave mund të caktohet apo nëse palët ia kanë lënë personit të tretë 

që ta caktojë atë. Në qoftë se ky person i tretë nuk dëshiron apo nuk mund ta caktojë objektin e 

detyrimit, kontrata është nul”. 

 

Me dispozitën e nenit 7 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, palët kanë për detyrë t’i 

paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta, dhe të propozojnë prova me 

të cilat konstatohen faktet e tilla, ndërsa sipas dispozitës së nenit 319 të LPK-ës, secila palë 

ndërgjyqës, ka për detyrë ti provoi faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta. 

 

 Gjykata, gjatë vendosjes pati parasysh edhe dëshmitë e dëshmitarëve, të dëgjuar gjatë 

procedurës së provave dhe të ndërgjyqësve të dëgjuar në cilësinë dëshmitarit. 

 

Me dëshminë e dëshmitares G. A.-e cila paditësin e ka baba, ndërsa të paditurit djemtë e 

axhës, gjykata nuk arriti të fitoi bindjen që të vendosë ndryshe, nga ajo që është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, sepse dëshmia e saj ishte e mbështetur edhe në supozime si 

konkretisht në pjesën kur ka dëshmuar se: ,, me dt.12.03.2018 dhe i ka vendosur shufrat e hekurit 

me ngjyrë të kuqe dhe atë 6 copa dhe nuk kemi mare ndonjë veprim i kemi lënë ashtu dhe nuk e 

kam parë kush i ka hjekë por supozoi V.. Ne nuk kemi kryer asnjë punë pas gjeometrit”, dhe 

thënieve se ,,para luftës e kemi punuar tokën siç thash deri në luftë , e pas luftës vetëm e kemi 

mirëmbajtur por nuk kemi mbjellë ndonjë kulturë.”, se ajo nuk i dinë numrat e parcelave por e 

dinë cila është parcela lëndore në vend... 

 

   Edhe dëshmitari V. P. ka deklaruar se prona e tij është diku 15-20m larg pronës së të 

ndjerit V. A.,.. sepse pronat e ndërgjyqësve ka qenë më larg nga prona e tij, dhe ai kur e punonte 

bashqen e tij e punonte edhe V. të vetën, dhe përshëndeteshin, dhe kjo ka qenë diku në vitet 

1960...  ka potencar se nuk ka dijeni për pjesën kontestuese, e cila gjendët afër shtëpisë së 

paditësve, sepse nuk i ka interesuar, por ka dijeni se V. e ka punuar bashqen që gjindet afër 

shtëpisë së vet... nder të tjera ka dëshmuar se ka dijeni kur M. i ka blerë 2 parcela nga C. e din 

se janë njëra ndër rrugë dhe tjetra mbi rrugë...se për së gjati gjendet parcela e të paditurve...se ka 

dijeni për këtë se aty është rritur, ka dëshmuar se nuk ka dijeni se M. ka lidhur ndonjë kontratë 

të shitblerjes...ndërsa ka dijeni për kontratën në mes të C. dhe M. se aty e ka mbaruar shtëpinë. 

 

  Gjykata në veçanti pati parasysh dëshminë e dëshmitarit Zh. C., i cili ndërgjyqësit i ka 

dajë të babës, i cili ka dëshmuar se ka dijeni për rastin se:,, të paditurit e kanë pronën e tyre te 

shtëpia, dhe afër shtëpisë e kanë të rrethuar, dhe babai i tyre V. e mbante të rrethuar me gardhë, 

kjo është situata që ka qenë para luftës, sepse pas luftës unë ma nuk e kam vizituar këtë pjesë, 

nuk ja kam vënë re edhe pse kam ardhë.”... se V. e mbante të rrethuar pronën e vet te shtëpia.  

Ka dëshmuar edhe për faktin se:,, M.i ka blerë nga babai i tij D. 2 ari, dhe pas vdekjes së babait 

unë e kam rregulluar këtë me M., kjo është çështje e kryer. Gjithashtu e dij se edhe axha im P., 

ja ka shitur 2 ari M. e këto 4 ari janë bashkë, dhe kjo është çështje e kryer.”... 

 

   Gjykata pati parasysh edhe dëshminë e ndërgjyqësve në cilësinë e dëshmitarit. 
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  Paditësi M., me dëshminë e tij, nuk arriti që të bind gjykatën që të vendos ndryshe nga 

ajo që është vendosur në dispozitiv të këtij aktgjykimi, nga se edhe në cilësinë e dëshmitarit 

konfirmoi edhe një herë se nuk e ka cekur ngastrën se ku gjendet pjesa lëndore, me arsyetim se 

nuk kanë pasur fl. posduese...dhe dëshmia e tij është mbështetur edhe në ate se ku dhe çka ka 

punuar i padituri V., e duke mos arrit me vërtetuar objektin e kontratës... 

 

  Gjykata ka vlerësuar edhe dëshminë e të paditurit V. A., i cili përveç tjerash ka dëshmuar 

se, paditësin e ka kushëri... se i kujtohet se diku në vitin 2003 ku është kthyer me familje në B.e-

në pronën e tij, dhe diku në vitin 2015 i është kthyer edhe babai dhe e kanë rinovuar edhe shtëpinë 

e dëmtuar dhe jetojnë edhe sot aty, se babai i tij V., ka vdekur në vitin 2010.. 

 

  Në veçanti ka dëshmuar se deri sa e kishte babain gjallë, asnjëherë nuk është paraqitur 

paditësi M., me ndonjë kërkesë, ka cekur se ,, pas vdekjes së tij konkretisht para 2-3 viteve kur 

ka filluar edhe kjo lëndë është paraqitur M. në oborrin tim, me kërcenim se duhet të ja përkthej 

një pjesë të pronës time atij, me arsyetim se e kishte blerë më herët nga babai im.” 

 

  Ka dëshmuar se,, shitblerjen që e kemi bërë sa e kam pasur babain gjallë para luftës së 

fundit në Kosovë por jo me M. por me djalin e tij M., këtë e them se babai im V. asnjëherë nuk 

kishte me i shitur diçka M., sepse nuk i kanë pasur raportet e mira nëmes veti.”  

  ,,Se shitblerja ka ndodhur vetëm njëherë dhe kam qenë prezent unë dhe baba dhe G. dhe 

objekt i shitblerjes ka qenë një pjesë e parcelës me nr.190 ZK B., dhe sipërfaqja ka qenë diku 2 

ari pra një pjesë e ngastrës së cekur dhe ka kushtuar 10.000DM .”... 

  Në veçanti ka dëshmuar se ,,Ekziston edhe kontrata e dytë që e ka prezentu paditësi M. e 

dt.10.06.1995, ku edhe këtu është cekur në emër të shitjes së bashqes, në tërësi më vlerë prej 

10.000DM, kështu që nëse i shikojmë këto dy kontrata nuk ka numër të parcelës për me ditë se 

për cilën shitje po bëhet fjalë.”... 

    

  Paditësi M., gjatë dhënies së dëshmisë së paditurit V.  ka kërkuar nga i padituri V., që të 

betohet se nuk po e thotë të vërtetën, për këtë dëshmitari ka deklaruar se ,,unë e kam thënë të 

vërtetën dhe jam betuar para gjykatës dhe në kish.”. 

 

  Gjykata pas analizimit të këtyre dëshmive dhe provave të tjera vendosi si në dipozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

  Për shpenzimet e procedurës gjykata vendosi duke u mbështetur në dispozitat e nenit 452 

par. 1 të LPK-së, për faktin se pala paditëse e ka humbur në tërësi procesin gjyqësor, ndërsa i 

autorizuari i të paditurve, e ka specifikuar listën e shpenzimeve në kuptim të dispozitës 463 par 

1 të LPK-së, dhe lartësia e shpenzimeve të aprovuara i referohet: përgjigjes në padi në shumë 

prej 105€, nëntë seancave të mbajtura shumën prej 1.845€(për secilën seancë shumën prej 205€), 

e në shumë totale prej 1.950€, ndërsa pjesa tjetër e shpenzimeve procedurale refuzohet si e pa 

bazuar. 

Bazuar në arsyet e dhëna u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-C.nr.265/18, me dt.25.11.2022. 

 

                                                                                                        Gj y q t a r j a 

                                                                                                     Afërdita Mulhaxha 

 

KESHILLA JURIDIKE:                                                                     

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa në afat prej 15 ditësh, 

pas marrjes së aktgjykimit, drejtuar Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë e përmes kësaj gjykate. 
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