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                                                                                                                 C. nr.1412/17 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, 

sipas gjyqtares Afërdita Mulhaxha, në çështjen juridiko kontestimore të paditëses-kundër të 

paditurës (në tekstin e mëtejshëm paditësja)V. I. D.  - N., nga ...., të cilën e përfaqëson i 

autorizuari H. N., avokat në Pejë, kundër të paditurit-kundër paditësit(në tekstin e mëtejshëm i 

padituri) Z. R. B., nga Peja, të cilin e përfaqëson i autorizuari S. B., avokat në Pejë, për shkak të 

dorëzimit në posedim të patundshmërisë dhe të vërtetimit pronësisë, në shqyrtimin e mbajtur me 

dt.24.09.2021, në prezencë të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse, merr këtë:  

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

   I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses V. I. D., nga ....., me të cilin ka kërkuar që të 

,,MIRATOHET në tërësi si e bazuar kërkesë padia e paditëses V. I. D.  - N., nga Peja, dhe se 

DETYROHET i padituri Z. R. B., nga ......, që  t’ia dorëzoi paditëses në posedim dhe shfrytëzim 

të papenguar paluajtshmërinë në sip.prej 365m²,  e cila është pjesë e ngastrës kadastrale me 

nr.4234/6, ZK Pejë, me kulturë arë, e bonitetit të kl. së III, në sip.të përgjithshme prej 2000m². 

  Pjesa e mësipërme kontestuese e paluajtshmërisë në sip.prej 365m²,  e shënuar në skicën 

e matjes me ngjyrë të portokallit realizohet duke filluar nga pika 1(tromegja) ana perëndimore 

në drejtim të lindjes, me gjatësi prej 29.10m , pika nr.2 dhe vazhdon prap në lindje në gjatësi prej 

29.10m, pika 3 deri te kanali i betonuar. Ky është kufiri kadastral, në mes ngastrës 4234/6, dhe 

ngastrave nr.4235/4 dhe 4234/7. Ngastrat e të paditurit në këto pika nuk kanë kufi, apo ndonjë 

megjë egzistuese. 

  Nga pika 1, në gjatësi prej 0.75m, pika A ana perëndimore kufiri me shtylla  të drurit dhe 

nga rrjeta metalike, nga pika A, në gjatësi prej 11.12m , në pikën B shtyllat e drurit dhe rrjetë 

metalike afër shupës së fqiut. Nga pika A deri në pikënn C në gjatësi prej 11.97m prap me shtylla 

të drurit dhe rrjetë metalike, nga pika A deri ë pikën C janë shtyllat e drurit dhe rrjetë metalike. 

Nga pika C në gjatësi prej 14.53m , deri në pikën D, nga pika D, në gjatësi prej 5.97m, pika E, 

nga pika E në gjatësi prej 5.93m , pika F e cila vazhdon në gjatësi prej 18.74 m. Pika D e cila 

pikë kthehet në drejtim të veriut në gjatësi prej 13.26m .  Nga pika C deri në pikën G janë të 

vendosura shtyllat e metalit dhe rrjetë metalike si dhe disa drunjë (bagrema). Nga Pika D, deri 

në pikën F kufiri është afër shtëpisë, gjegjësisht shupave të fqiut. E tërë sipërfaqja kontestuese 

është e mbjellë me pemë të reja dhe atë mollë , kumbulla, qershi dhe arrë. 

Duke marrë parasysh sipërfaqen e mësipërme kontestuese e cila është lëndë e këtij kontesti , e 

cila është kontestuar saktësisht me ekspertizën e ekspertit nga gjeodezia, vlera e kontestit 

caktohet në lartësi prej 15.000.00€. dhe të DETYROHET i padituri që paditëses të ja kompensoi 

shpenzimet kontestimore, krejt këte në afat prej 15 ditëve, nën kërcenim të përmbarimit me 

dhunë.” 

 
     II. APROVOHET  kundërpadia e të paditurit  Z. R. B., nga Peja, ashtu që:  
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  VËRTETOHET se i padituri Z. R. B., nga Peja, është pronar në bazë të konvalidimit të 

pjesës së parcelës kadastrale nr.4234/6 ZK Pejë, në sip. prej 365 m², e cila shtrihet në anën 

perëndimore nga tre kufiri i ngastrës kadastrale nr.4207/1, nr.4235/4 dhe nr.4234/6 respektivisht 

nga pika e shënuar me nr.1 dhe duke shkuar në drejtim të lindjes, përskaj ngastrës nr.4235/4 deri 

te pika nr.2 në gjatësi prej 29.10m, e cila vazhdon në të njëjtin drejtim deri te pika 3 në gjatësi 

prej 29.10m , ku takohet me ngastrën nr.5697-0 me kulturë kanal, ndërsa në anën tjetër nga pika 

nr.1 shkon deri te pika A përskaj ngastrës me nr,.4207-1 në gjatësi prej 0.75m , ku kthehet në 

drejtim të lindjes deri te pika B në gjatësi prej 11.12 m , nga ku kthehet në drejtim të veriut deri 

te pika C në gjatësi prej 11.97m, e që nga këtu kthehet në drejtim të juglindjes deri te pika D në 

gjatësi prej 14.53m , nga kjo pikë shkon në të njëjtin drejtim deri te pika E në gjatësi prej 5.97m 

, që vazhdon në të njëjtin drejtim deri te pika F , në gjatësi prej 5.93m , nga ku kthehet në drejtim 

të veriut deri te pika G në gjatësi prej 18.74m , e që nga këtu kthehet në drejtim të lindjes për 

skaj ngastrës nr.5697-0 me kulturë kanal deri te pika nr.3 në gjatësi prej 13.26m, ku dhe 

përfundon, e gjithnjë sipas ekspertizës së ekspertit të gjeodezis F. H., të dt.08.10.2020. 

 

 DETYROHET paditësja që të paditurit t’ia pranoi këtë të drejtë dhe të lejoj që e njëjta të 

regjistrohet në emër të paditurit në ZKK në Pejë, në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së 

aktgjykimit e nën kërcenim të përmbarimit. 

 

  OBLIGOHET paditësja që të paditurit t’ia paguaj shpenzimet procedurale në shumë prej 

3,338€, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të 

përmbarimit  të detyruar. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 Paditësja me padi dhe gjatë shqyrtimit kryesor e nëpërmjet të autorizuarit të saj ka 

parashtruar se është pronare e  patundshmërisë-ngas. kadas. me nr.4234/6, në sip. prej 2000m², 

në  vendin e quajtur ,,Vreshtat e mëdhenj”, ZK-Pejë, se paditësja i’a ka shitur të paditurit ngastrën 

kadastrale me nr. 4235/4 dhe nr.4234/7 të cilat përkufizohen në anën jugore me paluajtshmerinë 

e paditëses të cekur më lartë. Ka cekur se paditësja në vitin 2016, ka vërejtur se i padituri e ka 

uzurpuar një pjesë të paluajtshmerisë së saj si ngastër kadastrale  me nr.4234/6 dhe për ketë ka 

inicuar procedurën jokontestimore në Gjykatën Themelore në Pejë, për të caktuar megjën-vijën 

përkufizuese në mes të pasurisë se saj dhe të ngastrave të cekura, ku është konstatuar pas daljes 

në vend me ekspert se i padituri e ka uzurpuar paluajshtmerinë lëndore, se paditësja dhe 

bashkëshorti i saj disa herë radhazi kanë kërkuar nga i padituri që t’ua kthej në posedim 

sipërfaqen e cekur më lartë, mirëpo i padituri ka refuzuar duke pretenduar se është në pronësi të 

tij, për çka ka propozuar që të administrohen provat nga padia, dhe të aprovohet kërkesa e padisë, 

si e bazuar. 

   Gjatë shqyrtimit kryesor ka mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesës së saj. 

 

  Kundërpadinë e të paditurit e ka kundërshtuar në tërësi si të pa bazuar, njëjtë si 

përgjigjen në padi, me arsyetim se janë në kundërshtim me njëra tjetrën.  

  Në fjalën e tij përfundimtare, ka theksuar se konsideron se gjatë rrjedhjes së procedurës 

sipas kësaj çështje kontestimore, e në veçanti nga provat materiale, si dhe provat tjera përkatëse 

në mënyrë të padyshimtë është vërtetuar baza juridike e kërkesë padisë së paditëses, duke 

potencuar se nga para kontrata dhe kontrata e vërtetuar në gjykatë lidhur me shitblerjen e 

palujtshmërisë kontestuese askund nuk theksohet, nuk përmendet sipërfaqja kontestuese, e cila 

është pjesë përbërëse e ngastrës kadastrale nr.4234/6, e cila ngastër në pjesën veriore kufizohet 

me dy ngastrat e blera nga i padituri, dhe atë nr.4235/4 dhe 4234/7, duke konsideruar se nëse 

vërtet paluajtshmëria kontestuese-sipas raportit të ekspertit të gjeodezis, është në sipërfaqe prej 

365 m2, do të ishte lëndë e shitblerjes së bashku me katër ngastrat tjera, të cilat i ka blerë i 

padituri, dhe se që të dy ndërgjyqësit, do të kishin kërkuar që kjo sipërfaqe me pjesëmarrjen e 
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gjeodetit të ndahet, të dihet sipërfaqja e saj, pikat kufizuese me ngastrën amë, dhe në pjesën 

veriore me ngastrat e të paditurit, dhe se do të caktohej edhe çmimi real i saj, siç është vepruar 

edhe me katër ngastrat të cilat ka qenë lëndë e shitblerjes. 

  Ka theksuar se sipërfaqja kontestuese, kur nuk ka qenë humnerë, gropë, gërmin, në të 

cilën janë hedhur mbeturinat dhe gjësende inerte, se kjo është demantuar edhe nga certifikata e 

pronës... të cilën eksperti gjeodet ja ka dorëzuar gjykatës, ku shkruan se është me kulturë arë, kjo 

është konfirmuar edhe nga dëshmitari i dëgjuar, i cili banon në afërsi direkte me ngastrën lëndore, 

ku rrjedhë se kjo ngastër pas shitjes së saj nga ish pronari i nacionalitetit serb ka qenë livadh.  

  Ka propozuar që gjykata pas shqyrtimit, analizimit dhe sintetizimit të provave materiale 

si dhe dëshmive të dëshmitarëve dhe pretendimeve nga fjala e dhënë përfundimtare, ta miratoi 

në tërësi si të bazuar kërkesë padinë e paditëses të precizuar.  

  Gjithashtu ka propozuar që kërkesa e kundërpadisë së kundër paditësit të refuzohet në 

tërësi si e pa bazuar.  

  Shpenzimet i ka kërkuar sipas listës së shpenzimeve dhe atë: për përpilim të  padisë 

shumën prej 208€, për taksën për padi shumën prej 100€, për përfaqësime në 7 seanca shumën 

prej 1.892€,  për 3 seanca të shtyra shumën prej405€, për shpërblimin për ekspertë shumën prej 

65€, dhe për precizim të kërkesëpadisë shumë prej 208€, e gjithsej shumën prej 2.878€. 

 
 I padituri Z., nëpërmjet të autorizuarit të tij, ka ushtuar përgjigje në padi, me të cilën i ka 

kundërshtuar në tërësi si të pabazuara thëniet nga padia, dhe ka propozuar që të refuzohet padia 

si e tillë. Nuk e ka kontestuar faktin se paditësja në ketë lokacion ku ndodhet ngastra lëndore ka 

pas edhe ngastra të tjera, të cilat ju ka shitur blerësve të tjerë, ndërsa edhe i padituri i ka blerë 

katër ngastra dhe atë: nr.4234/7, nr.4235/2, nr,4235/4 dhe nr.4235/3, në sipërfaqe prej 2360m², 

se paditësja të gjitha ngastrat i ka shitur personave të tjerë, përtej asaj prej 365m², të cilën e mban 

i padituri, duke cekur se i padituri i kishte blerë ato, se ajo pjesë kontestuese nuk ishte e formuar 

si ngastër e veçantë-ishte greminë për shkak të konfiguracionit të terrenit, dhe për shkak se nuk 

kishte qasje në rrugë-se ishte pjesë e mbetur e pa shfrytëzuar racional, se paditësja me 

bashkëshortin e saj janë pajtuar që në çmimin kontraktues sipas kontratës të llogaritet edhe kjo 

pjesë në atë çmim.  

  Ka theksuar se kjo pjesë nuk është cekur në kontratë, për faktin se nuk ka qenë e formuar 

si njësi kadastrale e veçantë, por pjesë e ngastrës nr.4234/6, të cilën e mbanin personat e tjerë që 

e kishin blerë më parë dhe për këtë pala paditëse nuk kishte ndonjë interes juridik.  

  Ka cekur se me rastin e vendosjes së rrethojës, në këtë pjesës nga i padituri ka qenë 

prezent bashkëshorti i paditëses-dëshmitari N. N., i cili e ka pranuar vet, që kjo pjesë të rrethohet, 

pasi që kështu që janë marr vesh në mes veti, nga se për të gjitha shitjet që janë bërë ka vendosur 

bashkëshorti i paditëses N., ka theksuar se kjo pjesë nuk është cekur në kontratë pasi që nuk ka 

qenë e formuar si e tillë, ka qenë e formës jo të rregullt gjeometrike-ishte greminë dhe nuk kishte 

qasje të veçantë në rrugë.  

  Ka potencuar se pala e paditur, ka ushtruar kundër padi, me dt.27.12.2018, duke përdorë 

arsyet nga përgjigja në padi, dhe ka prezentuar marrëveshjen me shkrim dore të dt.19.01.2009, 

të nënshkruar nga bashkëshorti i kundër paditurës dhe blerësit Mentor dhe J. Berisha, ku ka 

kërkuar që të vërtetohet se i padituri-kundër paditësi Z. B.  është pronar në bazë të konvalidimit 

të pjesës së parcelës kadastrale nr.4234/6 ZK Pejë, në sip. prej 365 m², e cila shtrihet në anën 

perëndimore nga tre kufiri i ngastrës kadastrale nr.4207/1, nr.4235/4 dhe nr.4234/6 ... duke 

kërkuar që paditësja, të paditurit t’ia pranoi këtë të drejtë dhe të lejoj që e njëjta të regjistrohet 

në emër të paditurit në ZKK në Pejë... dhe ka propozuar që të aprovohet kundërpadia si e bazuar 

me arsyetim se i padituri ka blerë 4 ngastra në çmim prej 60.000€, ndërsa pjesën kontestuese e 

ka paguar në shumë prej 3.000€ e në shumë të tërësishme prej 63.000€ të cilën shumë edhe e ka 

pranuar përmes bashkëshortit paditësja. 

 Gjatë shqyrtimit kryesor i aut. i të paditurit, ka mbetur pranë përgjigjes në padi dhe pranë 

kundër padisë. 
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  Në fjalën e tij përfundimtare, ka cekur se me provat e administruara, nuk është vërtetuar 

baza e kërkesë padisë së paditëses Vlora, se përkundrazi është vërtetuar baza e kërkesë padisë së 

paditurit, se kjo vërtetohet në bazë të dëshmisë së dëshmitarëve: H. B., S. R., J. B. etj. të cilët më 

pa mëdyshje konfirmojnë faktin se si i padituri e ka blerë pjesën e ngastrës kontestuese me 

nr.4224-6 në sip. prej 365m², ashtu si është precizuar sipas parashtresës së paditurit të 

dt.16.10.2020. 

  Nuk e ka mohuar faktin se ndërgjyqësit paraprakisht kanë përpiluar një marrëveshje të 

formës së shkruar, të përpiluar nga dëshmitari H. B., me dt.19.01.2009, në të cilën si blerës 

figurojnë: J. dhe M. B., të cilët janë djemtë e të paditurit Z., e të cilët nuk e  kanë firmosur këtë 

marrëveshje, se më vonë pas bisedave të tyre, kanë arritur marrëveshje që Z. B.  të përpiloi 

kontratë të formës së shkruar, e të cilën e kanë vërtetuar me dt.10.07.2009 në të cilën figuron se 

i ka blerë 4 ngastra kadastrale, për çmim kontraktues prej 60.000€.  

  Ka sqaruar se bashkëshorti i paditëses i cili ka qenë përgjegjës dhe i autorizuar nga 

paditësja, për shitjen e këtyre pronave, nga i padituri ka pranuar shumën prej 63.000€ që donë të 

thotë 3.000€ më tepër, se sa që figuron në kontratën e vërtetuar se këtë shumë dëshmitari N. N.-

bashkëshorti i paditëses, nuk  ja ka kthyer të paditurit, dhe në emër të kësaj shume ka pranuar që 

t’ia shet pjesën e ngastrës kontestuese, andaj ka cekur se nuk qëndron si i vërtet pretendimi i 

palës paditëse, se gjeja këtë shumë prej 3.000€ ja ka dhënë paditëses në emër të kaparit, sepse 

po të ishte kështu, kjo kishte me u kalkuluar në çmimin kryesor, në kontratën e vërtetuar, apo së 

paku kishte me u cekur si shumë e veçantë në emër të kaparit.  

  Ka potencuar se pala paditëses, është kontradiktore, me thëniet e saja, e cila në njërën 

anë thotë se sipas kontratës së vërtetuar ju ka shitur vetëm ngastrat sipas kontratës, e jo edhe 

pjesën kontestuese, ndërsa në anën tjetër thotë se këto katër ngastra, ju kanë shitur të paditurit 

për 63.000€. 

  Ka shtuar se në bazë të dëshmisë së dëshmitarëve është vërtetuar fakti i pamohueshëm 

se pjesa kontestuese ka qenë në formë të greminës dhe pozitë gjeografike jo e rrafshët, e që në 

momentin e lidhjes së marrëveshjes respektivisht kontratës, nuk ka pas vlerë më të madhe sesa 

tre mijë euro, sepse çmimi i ngastrave të shitura sipas kontratës së vërtetuar rrjedhë se ka qenë 

2.238€, se në bazë të shikimit në teren, nga ana e gjykatës është vërtetuar fakti se kjo pjesë është  

në fund të ngastrave të shitura, që është një te poshtëze-me konfiguracion të pjerrtë, ku të gjithë 

dëshmitarët kanë deklaruar se i padituri i ka hedhur dhe zhavorr, inerte të tjera dhe të mirë me 

qëllim të përmirësimit të bonitetit të kësaj pjese në të cilën edhe ka kultivuar pemë dhe drunjë 

tjerë dekorativë. Ka cekur se edhe nga dëshmia e dëshmitarit të palës propozuese S. R., është 

vërtetuar fakti se i padituri i ka vendos shtyllat e metalit, hunjët dhe rrjetin metalik, mu në vendin 

ku vet dëshmitari N. N. paraprakisht i kishte vendosur ato shenja, për ta përkufizuar këtë pjesë, 

me pjesën tjetër, të cilën para tij e ka blerë, duke shtuar se ashtu e mbajnë dëshmitari S. R. dhe 

S. R.. 

  Ka cekur se pala paditëse, tani pas 9 viteve, dhe pasi që ka ndryshuar vlera e tokës në atë 

pjesë, për shkak të lakmisë financiare pretendon se këtë pjesë nuk ja ka shitur të paditurit, se pala 

paditëse ka qenë në dijeni të rrethimit të kësaj pjese, të hedhjes së dheut në te, dhe asnjëherë deri 

në momentin e parashtrimit të padisë, nuk e ka kundërshtuar një gjë të tillë. 

  Ka shtuar se është me rëndësi të ceket, se në momentin e përpilimit të kontratës së 

vërtetuar, kjo pjesë nuk ka hyrë në kontratë, për faktin se nuk ka qenë e matur, dhe nuk ka qenë 

e formuar si ngastër e veçantë, por sipas marrëveshjes së ndërgjyqësve edhe vet dëshmitari N. 

ka pranuar faktin, që kjo pjesë t’ipet të paditurit, me qëllim që ai mos ta kthej shumën prej 3.000€, 

se kjopjesë nga vetë i autorizuari i paditëses-bashkëshorti i është dorëzuar në posedim të 

paditurit, dhe që nga ajo kohë nuk kanë pasur asnjë mosmarrëveshje në mes veti. Meqenëse i 

padituri ja ka paguar shumën prej 3.000€ paditëses, përmes bashkëshortit të saj, për këtë pjesë, 

konsideron se në kuptim të nenit 73 të LMD të RSFJ respektivisht nenit 4.4. të Ligjit për 

Qarkullimin e patundshmërisë  e lidhur me nenin 52 dhe 58 të LMD të R. së Kosovës, i padituri 

e ka fituar të drejtën e pronësisë në pjesën kontestuese. Ka propozuar që padia e paditësit të 

refuzohet si e pabazuar ndërsa kundër padia e të paditurit dhe precizimi i saj i dt.16.10.2020 të 
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aprovohet si e bazuar. Shpenzimet i ka kërkuar sipas listës së shpenzimeve dhe atë: për përgjigje 

në padi shumën prej 208€, për përpilim të kundër padisë shumën prej 104€, për përfaqësime në 

9 seanca shumën prej 2.430€,  për 4 seanca të shtyra shumën prej540€, për shpërblimin për 

ekspertë shumën prej 65€, dhe taksën gjyqësore për kundërpadi në shumë prej 41€, e gjithsej 

shumën prej 3.338€. 

 

  Gjykata, konsideron se kundërpadia e të paditurve, nuk është në kundërshtim me 

dispozitat e nenit 256. të LPK-së, andaj edhe e ka lejuar të njëjtën, ky lejim nuk është kontestuar 

paraprakisht as nga pala paditëse. 

 

  Gjykata, me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike, në propozim të palëve, zhvillojë 

procedurën e provave, me ç’rast u lexuan dhe u shikuan: skica e matjes, certifikata e pronës, 

kopja e planit , kontrata mbi shitblerjen e patundshmërisë  të pronës lëndore; marrëveshja e 

dt.19.01.2009 e përpiluar me shkrim dore, e lidhur dhe në shpinë janë nënshkrimet për pranimin 

e të hollave në emër të pagesës së çmimit kushtues dhe është e cekur sipërfaqja për katër ngastra 

të blera nga i padituri; procesverbali i daljes në vend shikim me ekspert gjeodet me 

dt.08.10.2020; ekspertiza e ekspertit F. H. e dt.08.10.2020 bashkë me raportin me shkrim , kopjen 

e planit, skicën e matjes, orto foton, çertifikatën e pronës, fotot nga vend shikimi, dëgjimi i 

dëshmitarëve N. N., H. B., S. R., dhe dëgjimi i të paditurit Z. B. , si dhe të gjitha shkresat e tjera, 

që gjenden në lëndë. 

 

  Gjykata për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike, 

bënë administrimin e provave të cilat gjenden në shkresat e lëndës duke u mbështetur në nenin 

8 të LPK, dhe në bazë të tyre e vërtetojë këtë gjendje faktike:  

 -se paditësja V. D. N., nga Peja, ka qenë pronare e disa ngastrave kadastrale, ku ndodhet 

dhe ngastra kontestuese-respektivisht pjesa e ngastrës që mbanë sip. prej 365m2.  

  Paditësja, ka pasur edhe ngastra të tjera, të cilat ju ka shitur personave të ndryshëm, dhe 

personi i fundit që i’a ka shitur paditësja ngastrat, ka qenë i padituri Z. R. B., nga Peja, i cili nga 

paditësja i ka blerë 4 ngastra kadastrale, dhe atë: ngastrën me nr.4234/7, nr.4235/2,nr. 4235/4, 

dhe nr.4235/3, në sipërfaqe prej 2680m², dhe paditësja të paditurit Z. i’a ka shitur përpos 

ngastrave të cekura edhe pjesën kontestuese në sip. prej 365m², e cila pjesë nuk ishte e formuar 

në momentin e shitblerjes si ngastër e veçantë, pasi që ishte me konfiguracion ,,gremin” dhe nuk 

kishte qasje në rrugë. 

  Kontraktuesit, gjegjësisht bashkëshorti i paditëses (për të cilin nuk është kontestuese se 

ka qenë i autorizuar i paditëses dhe i cili në bazë të provave. është marr me pronat e paditëses 

dhe i ka udhëhequr të gjitha procedurat rreth tyre, e edhe çështjen-shitblerjen që ka ndodhur në 

mes të këtu palëve ndërgjyqëse), është pajtuar që në çmimin kushtues-kontraktues të jetë i futur 

edhe çmimi që ka të bëjë me sipërfaqen kontestuese prej 365m², e që ishte 3.000€, pasi që çmimi 

kushtues-kontraktues për 4 ngastrat e lartpërmendura ishte 60.000€.   

  Kjo shumë e tërësishme prej 63.000€ nuk është kontestuese se është paguar nga ana e të 

paditurit. 

  Është vërtetuar se me pagesën e çmimit kushtues për 4 ngastrat e lartë cekura, dhe për 

pjesën kontestuese, bashkëshorti i paditëses dhe i padituri, mbështetur në marrëveshjet me 

shkrim(me ndihmën e dëshmitarëve), i kanë marr obligimet e veta paraprakisht, që donë të thotë, 

shitësja nëpërmes bashkëshortit të saj, i ka mar obligimet kontraktuese që të rregulloi çështjet e 

rrugës, ujit etj. ndërsa i padituri ka pas obligimet e tij, që çmimin kushtues ta paguaj sipas 

marrëveshjes, edhe pse kontraktuesit nuk i janë përmbajtur me precizitet pikave të marrëveshjes, 

por, në fund e kanë zgjidhur edhe këtë çështje, dhe secili i ka mbajtur premtimet, që i ka marr 

me kontratën e shitblerjes, e cila është vërtetuar në gjykatë. Gjykata ka vërtetuar faktin se të 

paditurit i është bërë dorëzimi i pronës së blerë(dorëzimi është bërë edhe para përmbushjes së 

obligimeve të dyanshme, por kjo nuk ka shkaktuar problem te palët kontraktuese dhe nuk është 

kontestuese në mes tyre).  
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  I padituri, me dorëzimin e pronës me mundësinë e parë ka bërë rrethimin e sipërfaqes që 

i është dorëzuar në emër të kontratës së shitblerjes, me rastin e rrethimit-kufizimit, ka marr pjesë 

edhe bashkëshorti i paditëses, edhe ai ka kontribuar pjesërisht në këtë veprim, por kanë qenë 

prezent edhe fqinjët, se rrethimi është bërë jo me mur por me tela, shtylla etj. dhe është vendosur 

gjegjësisht forcuar, aty ku ishte kufiri paraprak, me pronat e fqinjëve S. dhe R. G., të cilët ishin 

vendosur aty, para se të vendosej i padituri, dhe e kanë pronën e tyre të përkufizuar dhe në anën 

e të paditurit e kanë pas rrethojën me tela, taraba, bagrema dhe nuk kanë pas fare çasje në pjesën 

kontestuese, e cila siç u cek më lartë nuk ka dalje-rrugë, por është pjesë e ngastrës që e ka blerë 

i padituri-ngastrës me nr. 4234/6 dhe në teren paraqesin një tërësi.  

  Nuk është kontestuese fakti se në mes të palëve ndërgjyqëse është lidhur kontrata e 

shitblerjes me shenjën Vr.nr.4550/09 e dt.10.07.2009, dhe e njëjta është vërtetuar në Gjykatën 

Komunale në Pejë, është nënshkruar nga këtu ndërgjyqësit dhe është përmbushur në tërësi. 

   Bazuar në gjendjen faktik të vërtetuar, Gjykata, ka gjetur se në rastin konkret kemi të 

shprehur vullnetin e kontraktuesve, për shitblerjen e ngastrave me: nr.4234/7, nr.4235/2,nr. 

4235/4, dhe nr.4235/3, në sipërfaqe prej 2680m², që është fakt qenësor, nga se ky vullnet i tyre 

është konfirmuar edhe me rastin e vërtetimit të kontratës në gjykatë, me të cilin rast ata vërtetojnë 

përmbajtjen e kontratës, dhe fakt tjetër i rëndësishëm është dorëzimi i ngastrave, dhe kuptohet 

edhe pagesa e çmimit kushtues, vendosja-përforcimi i rrethojës të sipërfaqes së blerë. 

  Nëse qartësojmë me kujdes çështjen, përfundojmë, se kontrata në fjalë sikurse u tha është 

përmbushur në tërësi..., dhe se me rastin e dorëzimit kanë marr pjesë akterët kryesor të 

shitblerjes, dhe është bërë me kujdes edhe dorëzimi i pronës dhe përkufizimi i saj, e në veçanti i 

pjesës kontestuese, e cila për shkak të konfiguracionit të saj jo të rregullt, ka pas ndërhyrje nga i 

padituri(është mbushur gremina, është rrafshuar me dhe, gurë etj.), ku ka ndihmuar edhe 

bashkëshorti i paditëses, dhe nuk ka ndërmarr asnjë veprim të kundërt, dhe konfiguracini i pjesës 

kontestuese ka ndryshuar, gjë që është vërtetuar nga të gjithë(palët, dëshmitarët) por se secili 

nga ata e ka quajtur pjesën kontestuese me emra të ndryshëm, por të kundërt me gjendjen faktike, 

e që vërteton faktin se vërtet aty është bërë intervenim nga i padituri, ku tani me dalje në vend 

shikim është vërtetuar gjendja faktike se kjo pjesë është me kulturë pemishte... 

  Nuk është kontestues fakti se ndërgjyqësit kanë dilema tek pagesa e çmimit kushtues, 

dhe tek sipërfaqja e blerë, për çka gjykata ka vërtetuar se çmimi kushtues (sipas kontratës së 

vërtetuar) ka qenë 60.000€, dhe në anën tjetër, ka vërtetuar edhe faktin e pakontestueshëm në 

mes të palëve, se pala e paditur ka paguar edhe shumën prej 3.000€, e cila shumë nuk është e 

cekur në kontratën e vërtetuar në gjykatë, andaj, nga kjo rrjedhë se për gjykatën është e qartë se 

kjo shumë prej 3.000€ është e paguar mbi çmimin kontraktues prej 60.000€, të cekur në 

kontratën lëndore dhe kjo për gjykatën paraqet në realitet, në bazë të fakteve, për pagesën e 

sipërfaqes lëndore, e që buron nga marrëveshja që e kanë arritur të gjithë (bashkëshorti i 

paditëses, i padituri, djemtë e tij dhe dëshmitarët) të cilët janë munduar rreth çmimit të shitblerjes 

dhe kushteve kontraktuese, që duhet t’i plotësojnë kontraktuesit, dhe se çmimi final prej 63.000€ 

(jo kontestuese se i është paguar paditëses) paraqet çmimin që është paguar për 4 ngastrat dhe 

sipërfaqen kontestuese, që ma dalje në vend shikim paraqesin një tërësi në teren dhe janë në 

posedim të të paditurit i cili ka ndërtuar objektet e banimit, kopshtin, oborrin dhe bushqet me 

pemë dhe drunjë dekorativ.  

  Një përfundim të tillë e arin gjykata, bazuar në provat e administruara, dëgjimin e  

dëshmitarëve, e në veçanti në kontratën e vërtetuar në gjykatë, ku palët ndërgjyqëse i kanë 

përmbushur të gjitha obligimet e tyre kontraktuese dhe atë sipas marrëveshjes. 

  Se në rastin konkret përveç 4 ngastrave të lartë cekura, është vërtetuar padyshim se i 

padituri e ka blerë edhe sipërfaqen kontestuese prej 365m², edhe pse nuk ka qenë e përfshirë në 

kontratën e vërtetuar në gjykatë, mirëpo është e qartë se shitblerja për këtë pjesë është 

përmbushur në tërësi janë përmbushur të gjitha kushtet e shitblerjes, dhe është bërë dorëzimi nga 

pala paditëse dhe rrethimi i saj, pra është e drejtë e vërtetuar se i padituri e ka blerë sipërfaqen 

kontestuese të cilën e mbanë prej momentit të blerjes, e që është vërtetuar edhe me daljen e 

gjykatës në vend shikim.  
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  Gjykata ka vlerësuar edhe thëniet e palës paditëse se shuma prej 3.000€ është dhënë në 

emër të kaparit, dhe ajo nuk është futur në çmimin kushtues prej 60.000€, për gjykatën kjo nuk 

qëndron, sepse duke u mbështetur në dispozitën e nenit 67 të Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve me të cilën decidivisht parashihet:,, se nëse me rastin e lidhjes së kontratës njëra 

palë ja ka dhënë palës tjetër një shumë të hollash...... si shenjë se kontrata është lidhur 

(kapari)kontrata konsiderohet e lidhur kur kapari është dhënë..... dhe kapari llogaritet në 

përmbushjen e detyrimit nëse kjo nuk është e mundur atëherë ai (kapari)duhet të kthehet në 

çastin e përmbushjes....”   

  Gjykata, vendimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e ka mbështetur edhe në dëshminë 

e dëshmitarëve dhe të paditurit, nga të cilat dëshmi është vërtetuar pa dyshim vendimi i gjykatës, 

se pjesa kontestuese kishte formë jo të rregullt. Ishte greminë fillimisht, se ajo është blerë nga i 

padituri, me ndihme edhe të dëshmitarëve, se çmimi i saj ka qenë 3.000€ dhe është paguar, dhe 

se paditësi e ka në posedim të pa penguar nga askush, e as nga dëshmitarët që janë në kufi me 

këtë pjesë, se edhe me dëshmitari N. ka kontribuar nga në rregullimin e kësaj pjese kontestues. 

   Nga dalja e gjykatës në vend shikim me ekspertin gjeodet është vërtetuar se pjesa lëndore 

ka kufinjë nga fqinjët S. dhe R. G.  se rrethoja është me shtylla të holla të metalit dhe me tela 

relativisht të vjetra, se në anën jugore prapa telave vërehen bagramat e vjetër e që sipas 

dëshmitarëve këta bagrema edhe më parë kanë paraqitur kufirin e pjesës kontestuese ku nga 

dëshmitë është vërtetuar se ka pas edhe taraba të vjetra dhe se krejt kjo pjesë është e mbjellur me 

pemë që paraqesim një pemishte të vogël. Pronat e fqinjëve-objektet e banimit janë shumë afër 

këtyre rrethojave afërsisht 1m, ndërsa në anën tjetër kjo pronë kufizohet me pronën tjetër të 

paditurit Z. dhe si e tillë nuk ka qasje në asnjë rrugë por vetëm në pronën tjetër të të paditurit. 

  Mbështetur në dispozitën e nenit 58 të LMD gjykata ka gjetur se edhe pse pjesa 

kontestuese nuk është e cekur e vërtetuar në gjykatë pra, nuk e ka formën është vërtetuar pa 

dyshim se siç është thënë disa herë më lartë palët kontraktuese i kanë përmbushur detyrimet në 

tërësi dhe kuptohet se qëllimi është përmbushur edhe pa formën e parashikuar ngase nuk është e 

qartë se nuk rrjedhë diçka tjetër nga kjo. 

 

 Gjykata, pas vlerësimit të provave të administruara dhe bazuar në faktet e vërtetuara, ka 

gjetur se kundër padia e të paditurit në pikën II të dispozitivit, është e bazuar, andaj edhe 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

  Vendimi mbi shpenzimet procedurale është i bazuar në dispozitën e nenit 449, 452 dhe 

463 të LPK-së, pasi që i autorizuari i të paditurit, gjykatës i’a ka prezantuar listën e shpenzimeve 

ashtu që gjykata, aprovoi shumat e specifikuara si vijon: për përgjigje në padi shumën prej 208€, 

për përpilim të kundër padisë shumën prej 104€, për përfaqësime në 9 seanca shumën prej 

2.430€,  për 4 seanca të shtyra shumën prej540€, për shpërblimin për ekspertë shumën prej 65€, 

dhe taksën gjyqësore për kundërpadi në shumë prej 41€, e gjithsej shumën prej 3.338€. 

 

  Nga sa u parashtrua më lartë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi . 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Cnr.1412/17 me dt.04.10.2021. 

 

                                                                                      Gj y q t a r j a  

                                                                                             Afërdita Mulhaxha    

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:          

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa, në afat prej 15 ditësh, pas marrjes se aktgjykimit, 

 drejtuar Gjykatës se Apelit në Prishtinë, e përmes kësaj gjykate. 


