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GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i përgjithshëm, sipas  gjyqtares Merita 

Baloku, në çështjen juridiko kontestimore të paditësve, V (B) A, B (B) A, B (B)  A, K  A e veja 

e N, B (N) A dhe E (N) A të gjithë nga Peja , të cilët i përfaqëson Selim B av. nga Peja, kundër 

të paditurve A R D, R  D e lindur M, L (I)  D, S S D S S D të gjithë nga Peja të cilët i 

përfaqëson Mustafë M av. në Pejë dhe G K  të cilin e përfaqëson  Flamur Kelmendi av. në 

Pejë, për anulim kontrate dhe vërtetim pronësie, nën prezencën e të autorizuarit të paditësve 

dhe e përfaqësueseve të paditurve  dhe të paditurit G K  , në  shqyrtimit kryesor me dt. 

19.04.2019 . murr  dhe përpiloi me dt.16.05.2019 këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. Pjesërisht ANULOHET Kontrata e lidhur në mes të shitësve A (S) D , S (S) D , dhe S (S) D 

të gjithë nga Peja si shitës në njërën anë dhe të paditurit të pestë G (A) K nga Peja si blerës në 

anën tjetër, e cila kontratë është vërtetuar nga Gjykata Komunale në Pejë, me shenjen Vr. nr. 

9329/11  me datë 19.12.2011 vetë sa i përket ngastrës katastrale nr.4582/7 ZK Pejë në 

sipërfaqe prej 600 m2, e cila si e tillë në raport me paditësit NUK PRODHON EFEKT 

JURIDIK 

 

II. VERTETOHET SE paditësit  V A, B A dhe B A, janë pronarë me nga ¼ pjesë ideale , 

ndërsa paditësit tjerë K  A e veja e N, B (N) A dhe E (N) A secili prej tyre veç e veç janë 

pronarë me 1/16-en pjesë ideale të ngastrës katastrale, nr.4582/7 ZK  Pejë  në sipërfaqe prej 

600 m2 DETYROHEN A (S) D, S (S) D, S (S) D, R D e veja e I e lindur M, L I D dhe G A K, 

që paditësve të ua pranojnë të drejtën e pronësisë dhe të lejojnë që kjo e drejtë të regjistrohet në 

emër të tyre në ZKK në  Pejë, ndërsa i padituri G K edhe të ua dorëzoj paditësve në posedim të 

lirë dhe faktik e në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të 

përmbarimit.    

 

III.VERTETOHET SE paditësit  V A, B A dhe B A, janë pronarë me nga ¼ pjesë ideale, 

ndërsa paditësit tjerë K  A e veja e N, B N A dhe E N A secili prej tyre veç e veç janë pronarë 

me 1/16-en pjesë ideale të ngastrave katastrale nr.4582/9 në sipërfaqe prej 431 m2 dhe 

nr.4582/32 në sipërfaqe prej 48 m2 ZK Pejë dhe detyrohen  A (S) D, S (S) D, S (S) D, R D e 
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veja e I e lindur M, L I D të gjithë nga Peja që paditësve të ua pranojnë të drejtën e pronësisë 

në këto dy ngastra dhe të lejojnë që të njëjtat të regjistrohen në emër të tyre në ZKK Pejë, në 

afat prej 15 ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të 

përmbarimit. 

IV.MBETET në fuqi Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Pejë, C.nr. 585/15 i dt. 30.09.2015 

me te cilën është CAKTUAR masa e sigurisë. 

 

V. OBLIGOHET i padituri G K qe paditësve të iu paguaj shpenzimet e procedurës në shumë 

prej 4308 €, në afat prej 15 ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e nën 

kërcënim të përmbarimit. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit, me dt. 01.07.2017 kanë ushtruar padi kundër të paditurve për vërtetim 

pronësie me propozim për caktimin e masës së sigursië, të cilën e kanë precizuar dhe zgjeruar 

me dt. 17.09.2018. Me padinë e ushtruar  precizimin e saj,  kanë  parashtruar çështjen si vijon 

se: paraardhësi juridik i paditësve, tani i ndjeri B HA në vitin 1982,i ka blerë nga i padituri S D, 

pjesën e ngastrës katastrale nr. 4582 ZK Pejë, në sipërfaqe prej 1079 m2, të cilës pjesë tani i 

përgjigjet ngastra katastrale nr.4582/7në sipërfaqe prej 600m2,nr.4582/9 në sipërfaqe prej 431 

m2 dhe nr. 4582/32 në sipërfaqe prej 48 m2. I padituri i pestë duke e shfrytëzuar mos 

prezencën e paditësve dhe duke menduar se ata nuk do të kthehen në Pejë, trashëgimtarët e S 

Dt  me kontratë fiktive patundshmëritë ia bartin të paditurit të pestë të drejtën e pronësisë në 

ngastrën katastrale nr.4582/7 dhe 4582/8. Lidhur me këtë paditësit propozojnë qe pas 

administrimit të provave përkatëse pjesërisht të anulohet kontrata mbi shitblerjen e 

patundshmërisë e lidhur në mes të paditurve AD , I D, S D dhe S D me të paditurin e pestë G 

K.  

Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën përfundimtare e nëpërmjet të autorizuarit të tyre 

paditësit kanë deklaruar  se : Mbeten pranë padisë dhe kërkesës së saj. Konsideronse me provat 

e administruara gjate shqyrtimi kryesor ne tërësi është vërtetuar bazueshmeria e kërkesë padis 

se paditësve sipas parashtresës te dt 17.09.2018 me te cilën është bere procizimi i kërkesë 

padisë. 

Ne piken një te kërkesë padisë është kërkuar qe kontrata mbi shitblerjen e patundshmërisë e 

lidhur ne mes te kinse shitësve te paditurve te familjes D dhe blerësit te te paditurit G K ,te 

vërtetuar ne gjykatën komunale ne Peje , me shenjen VR. Nr 9329/2011 e dt. 19.12.2011 ne 

tërësi është absolutisht nule, mirëpo ne kemi kërkuar nulitetin e saj vetëm pjesërisht dhe atë 

vetëm për ngastrën katasrale nr 4582/7 me sipërfaqe prej 600 m 2. 

Kjo kontrate është fiktive dhe si e tille absolutisht nule ne kuptim te nëntit  66 dhe 

lidhur me nenin 103-109 te ligjit LMD te ish RSFJ respektivisht te dispozitave përkatëse te 

LMD Te R.KOsoves. 

Potencuam LMD edhe RSFJ-se për faktin se raporti juridik eshte lidhur ne kohen kur 

ky ligj ishte ne fuqi dhe ne baze te dispozitave kalimtare te LMD te RKS duket aplikuar 

dispozita e cila ishte ne fuqi ne kohen e lidhjes se raportit juridik. 

Është absolutisht nule për faktin se  te gjithë te paditurit e kane pranuar faktin se te paditurit e 

familjes D nuk i kane shitur asgjë te paditurit G K , i cili poashtu pranon faktin se kinse babai i 

tij ka blere nga babai i te paditurve D , qe do te thotë se palët kontraktuese nuk kane shitur dhe 

nuk kane blere asgjë nga njeri-tjetri . 

Te paditurit e familjes D kane konfirmuar si ne procesverbalin lidhur me përcaktimin e 

masës se përkohshme ashtu edhe gjate shqyrtimi kryesor se vetëm ne aspektin formal ia kane 
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barte ketë te drejte te paditur G , dhe te njëjtit kane cekur se ne as nuk e e dijme se ku është kjo 

patundshmëri. 

Pra ne rastin konkret ne kontrate shkruan kinse te paditurit e familjes D ia kane shitur 

dhe i padituri G ka paguar shumen prej 33.000 Euro ,mirëpo te dy palët e kane mohuar nje 

pagese te tille. Poashtu ne këtë kontrate është cekur se kinse i padituri G K blen nga familja D 

dy ngastra kadastrale ne sipërfaqen te dyjat prej 1100 m katror, ndërsa i padituri G ne seancën e 

shqyrtimin kryesor te dr 12.10.2018 kur është dëgjuar ne cilësi te palës ne pytjen e te autor te 

paditësve ka cekur se kinse parcela e tij ka qene prej 6ari,atëherë rrjedh se nëse ky paska pasur 

ngastrën prej vetëm 6 ari , perse ne baze te kësaj kontrate e beri përkthimin e pronave te huaja 

ne emër te tij me sipërfaqe prej 1100 m katror. 

Ne baze te këtyre rrjedh se kjo kontrate është apsolutisht nule por ne kemi kërkuar qe e 

njëjta te anulohet vetëm pjesërisht vetëm sa i përket ngastrës 4582/7. 

Ne baze te gjitha proVave te administruara , si te ekspertit Faruk Hysenaj ashtu edhe te 

dëshmitareve te dëgjuar por edhe te dëshmitarit te te padituri XH G është vërtetuar se paditësit 

me te paditurin G K kane jetuar ne fqinjësi dhe ne mes te tyre i ka ndare rruga  e ashtuquajtur 

qorre dhe te gjitha kane konfirumar se ngastra e paditësve ka qene dukshëm me  e madhe se sa 

ngastra e te paditurit G . 

Nje gjë te tille e kan konfirmuar edhe vet i padituri G, anaj nëse shiqohen me kujdes 

shkresat e lendes dhe sidomos ekspertiza  e ekpserit rrjedh se paditësi G ka regjistuar ne emër 

te tij nga parcela e paditësve ngastrën 4582/7 me sipërfaqe prej 600m katror , ndërsa pjesë e 

mbetur qe ne emër te te paditurve familjes D ka mbetur vetëm ngarstra kadastrale me nr 4582/9 

dhe ngastra 4582/32 me sipërfaqe prej gjithsejtë 469 m katror. 

Ne baze te dëshmisë se dëshmitarëve , pranimit te vet ndergjyqve se shtëpia e paditësve 

ka pasur nr 4 , ndërsa shtëpia e te padituri G K nr 10 , i cili fakt perputhet ne tërësi edhe ne 

baze te ajro inqizimit te vitit 1985 dhe ekspertizës se ekspertit Faruk Hysenaj por edhe thënien 

e dëshmitarëve te tjerë. Nëse shikohet skica a ajro inqizimit dhe ekspertiza e ekpsetiti Faruk 

Hysenaj rrjedh se te paditurit pa baze jurike e sidomos i paditur G duke menduar se eshte duke 

bere ndarjen e pjesës se ngastrës kinse i ka  takuar atij , repsketivisht ka qene e babait te tij , e 

kap jestuar sipas dëshirës se tij ngastrën me nr 4582/7 4582/8 dhe 4582/9 duke ua ndryshuar ne 

tërësi formën e tyre . 

Kjo vërtetohet ne mënyrë kronologjike ne skicat e matjes se ekspertit Faruk Hysnean 

me nr. 1,2,3,4,5 etj . po ashtu eksperti Faruk Hysnaj ka vetëtuar faktin se ngastra nr 4582/32 e 

cila aktualisht figuron ne emër te familjes D qe kinse e kane me kulturë me sipërfaqe prej 47 m 

katror , nuk është rruga  për te cilën dhe neper te cilën ndegjyqsit kane hyre ne shtëpia e tyrte 

por kjo rruge është formuar trup neper ngastrën 4582/7 duke e ndare ne dy pjesë dhe duke e 

anuluar ngastrën e deritashme 4582/9 . Po ashtu ky ekspert ka konfirmuar faktin se shtëpia e te 

paditur G K ka qene ne ngastrën 4582/19 e cila po ashtu  ka qene prone e familjes D mirëpo me 

vone ka kaluar ne emër te familjes H , kështu që i padituri G me qellim te manipulimit te 

gjendjes faktike apo ndoshta edhe pa vetëdije duke menduar se është duke bere ndarjen e 

ngastrës se tij e ka bere ndarjen e ngastrave te paditësve dhe i ka regjistuar ne emër te tij. Ne 

baze te skicave te majtës dhe gjendjes faktike ne terren si dhe orto fotove rrjedh se paditësit 

kane poseduar dy ngastra dhe ate ngastrën me nr 4582/7 me sipërfaqe prej 850m katror dhe 

ngastrën 4582/9  me sipërfaqe prej 240m katror apo gjithsejtë sipërfaqen prej 1090 m2.  

Ne baze te gjendjes se përshkruar faktike dhe ne baze te regjistrave te shërbimit 

kadastral ne Peje duke filluar nga viti 1972 deri ne vitin 2011 kur janë bere këto ndryshime nga 

ana e te paditurit G K vërtetohen te dhënat e cekura me larte , ndërsa nga libri i paraqitjeve i 

vitit 1982 shihet se ka pasur ndryshime sidomos ne ngastrën kadastrale nr. 4582/8 nga e cila 

është formuar ngastra 4582/9 me sipërfaqe prej 240m katror ndërsa ngastra 4582/8 ka mbetur 

ne sipërfaqe prej 489 m katror. Ne këtë libër te paraqitjeve ne mënyrë te qarte vërehet se këto 

ndryshime i ka paraqitur paraardhësi i paditësve i njeri B A qe do te thotë se këto ngastra kane 
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te tij dhe ka qene posedues i tyre , mirëpo ndryshimet ne aspektin juridik nuk janë bere 

sigurisht për shkak te mospasjes se dokumentit adekuat. 

Nëse tani krahasohet ngarsta 4582/8 qe ka pasur sipërfaqen prej 489 m katror, tani i 

padituri G e ka rrumbullakuar me 500 m katror qe do te thotë se e ka rritur , dhe ja ka shit një 

personi te trete. 

Sa i përket çështjes se aktvendimeve te natyrës penale konsiderojmë se te njëjtat janë ne 

tërësi jo relevante për faktin se procedura penale mund te ndërpritet, përfundoj për shkaqe te 

natyrave te ndryshme por kurrsesi nuk e predikojnë çështjen e pronësisë 

Nga te cekuar propozojmë qe kërkesë padia te aprovohet ne tërësi si e bazuar dhe te 

detyrohet sidomos i padituri G për kompensim te shpenzimeve procedurale sipas listës se 

shpenzimeve pasi qe ne konsiderojmë qe i teri ky proces është ndikuar posaçërisht nga ai . 

propozoj qe gjykata gjithsesi te leje ne fuqi masën e përkohshme meqenëse ekziston dyshimi i 

bazuar se i paditur G do ta tjetërsoj edhe ngastrën tjetër i cili veç e ka pranuar ne seancën e pare 

qe veç e ka te shitur. 

 

I autor i te paditësve te A D etj. në shqyrtimit kryesor dhe ne fjalën e tij përfundimtare 

deklaron:  E konteston  padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit pasi qe paraardhësi  juridik i të 

paditurve R D në vitin 1971-72 e ka shitur patundshmërinë objekt i këtij kontesti paraardhësit 

juridik të paditurit G K ku i njëjti ka hyrë në posedim të kësaj patundshmërisë dhe ka paguar 

çmimin e shitblerjes. Pala paditëse me asnjë prove deri me tani nuk e ka vërtetuar faktin se 

paraardhësit juridik te te paditurve A D dhe te tjerë ia kishin shitur paditësve patundshmërinë 

objekt i se cilës është padia dhe anulimi i pjesërishëm i kontratës te precizuar ne seancën e 

sotme. Nga provat e administruara asnjeri nga familja D  nuk kane qene ne dijeni se çka është 

objekt i kontratës mbi shitblerjen ne mes te paditurit G si blerës dhe atyre si shitës , kontrate 

kjo e vetuar pranë kësaj gjykate e me saktë e precizuar nga pala paditëse. Ne mungesë te këtyre 

informatave dhe faktit se paraardhësi i tyre juridik i njeri S D ia kishte shitur babait te paditur  

G një patundshmëri me qellim qe te paditurit t’ia lehtësoj situatën e tij pas vdekjes se babait e 

kane konavalidu një punë jurdike i cila  ishte lidhur qysh ne vitin 70/71 ne mes te babait te 

paditur G dhe paraardhësit te tyre juridik . Nga kjo shihet se kontrata nuk është fiktive por 

është bere vetëm një konvalidim i kontratës se lidhur me pare dhe faktit se i padituri G ishte ne 

posedim te patundshmërisë qe nga vitit 71/72 për çka janë deklaruar edhe dëshmitarët e 

proceduar si dhe vete i padituri si pale , te gjithë e dëshmitarët kane deklaruar se i padituri G e 

ka pas shtëpinë e tij familjare deri ne vitin 1999 kur edhe tere lagja është rrënuar nga shtëpitë 

ekzistuese dhe ne pamundësi qe te behet idendifikimi edhe nga te paditurit D te njëjtit kane 

lidhur kontratën anulimi i se cilës kërkohet pjesërisht. Meqenëse i paditur është regjistruar ne 

libra publik si pronar te sipërfaqes prej 600m katror , te parcelës 4582/7e ne mungesë te 

provave bindëse  për te cilat pala paditëse është dashtë gjykatës ti prezantoj ,padituri G e ka 

fituar te drejtën e pronësisë ne ketë patundshmëri pasi qe  i ka paraprirë regjistrimi ne libra 

publik , meqë i pari është regjistrua ne libra publik si pronar dhe ne raste te tilla gjithnjë ka 

përparësi pala e cila edhe është e regjistrua si e tille, nga këto arsyera se familja D duke u nisur 

nga këto fakte ia kane barte te padituri G pronësinë ne pjesën e cila është kontesutese me 

bindje se kane bere siç e ceka dI here konvalidimin e punës juridike te mëparshme. Shpenzimet 

i ka kërkuar.   

 

I autor i te paditurit  G ne përgjigje në padi të dt. 07.11.2016 e ka kundërshtuar në tërësi 

padinë e paditësve si të pa bazë dhe të pa lejuar për shkak se: babai i të paditurit G, diku në 

vitin 1971 ose 1972 nga familja D gjyshi i të paditurit A D ka blerë dy parcela të cilat janë 

objekt i këtij shqyrtimi. Për blerjen e këtyre parcelave është përpiluar kontrata e cila nuk është 

vërtetuar në Gjykatë  dhe si e tillë asnjë herë nuk është regjistruar në librat katastral e cila 
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kontratë gjatë luftës është djeg së bashku me shtëpinë ekzistuese dhe pas luftës i padituri G ka 

iniciuar një procedurë për bartjen e pronësisë në emër të vet. 

 

  Në shqyrtimin kryesor dhe fjalën e tij përfundimtare i padituri G përmes  av. Flamur 

Kelmendi  deklaron : gjate seancave te shqyrtimi kryesor dhe provave te administruara gjate 

atyre seancave , paditësit nuk kane argumentuar se janë pronar te parcelave kadastrale ne te 

cilat pretendojnë te cilat parcela janë te regjistruara ne zyrën kadastrale ne Peje. 

Paditësit nuk kane dëshmuar se janë plotësuar kushtet ligjore për anulimin e kontratës mbi 

shitblerje te lidhur  mes te paditurve D dhe te paditurit G e qe kane te bëjnë me parcelat 

kontesutese , madje ne petitum te padisë as qe është cekur se për cilën kontrate behet fjale , 

kështu që gjykata nuk mund te vendose jashtë asaj çka pala ka kërkuar ne padi . 

Patundshmëria e cila është objekt kontesti ishte blere nga paraardhësi juridik i te paditur G 

qysh ne vitin 1971 dhe atë nga pronari legjitim i kësaj patundshmerie, respektivisht paraardhësi 

jurdik i te paditurve D dhe prej atëherë është ne posedim te ligjshëm dhe me mirëB . 

Është vërtetuar fakti se prona ishte shitur 1971/72 dhe te paditurit D duke ditur këtë fakt ia 

kane bart te paditurit G pronat ne vitin 2011 me kontratë mbi shitblerjen dhe i njëjti është 

regjistruar si pronar. Kjo kontrate siç e tha edhe kolegu M është blere ne vitin 2011 vetëm për 

ta konvalidu punën e mëhershme te cilën e kane bere paraardhësit e te paditësve dhe  te 

paditurit . 

Paditësit tani pretendojnë se janë pronar te dy parcelave te cilat evidentohen ne libra kadastrale 

ne emër te  paditurve D , duke mos qene ne gjendje te identifikojnë se cilët ishin ne posedim te 

tyre pas vitit 1999 por paditësit kane pretenduar ne pronën e te paditurit G. 

Dëshmitarët e proceduar gjate seancave te kaluara siç është XH G dhe te tjerë si dhe vet i 

padituri G , kane deklaruar se ka poseduar shtëpi me oborr dikur prone e familjes D dhe se këtu 

ka jetuar deri ne vitin 1999 kur i padituri G dhe te gjithë banoret e asaj lagje për shkak te luftës 

qe është zhvilluar ne Kosove është larguar dhe pas kthimit  te gjitha objektet ka vërejtur se 

ishin rrënuar dhe pastruar e cila gjendje edhe sot është aktualisht , e te cilën gjë e ka konstatuar 

edhe gjykata me ekspertin me rastin e daljes ne vend. Me kërkesën e ish pronareve ne vitin 

2011 është bere formimi parcelës 4582/7 me sipërfaqe prej 6 ari te cilën e ka identifikuar i 

padituri G ku me pare e ka pas shtëpinë  familjare dhe këtë parcele e ka regjistruar ne libra 

kadastrale si prone te tije,., e te cilën prone aktualisht tani pretendojnë pa kurrfarë baze juridike 

paditësit. Prandaj i propozon gjykatës se ne prezencën e provave te cilat i ceka ma larte dhe 

duke përkrahur edhe deklarimin e përfaqësuesit te te paditurve familjes D i propozon gjykatës 

ta refuzoj padinë e paditësve. Shpenzimet i ka kërkuar. 

 

Për ta vërtetuar gjendjen faktike, e me propozimin e palës paditëse, gjykata ka bere 

edhe administrimin e provave siç janë: çertifikaten e pronës me nr. 16-7300 e dt. 09.06.2015,  

kontrata mbi shitblerjen e patundshmërisë VNR 9329/2011 e dt 19.12.2011, bëri shikimi i 

fotove te dt. 17.09.2015, ekspertiza e ekspertit gjeodet  Faruk Hysenaj se bashku me kopjen e 

planit dhe sakicave te matjes , planit te vitit 1985 , orto fotove dhe çertifikatave te pronës, 

shkresa e drejtoratit për çështje pronësore juridike  e dt. 01.04.2019, shkresa e Hidro Drinit ne 

emër te shfrytëzuesve te shërbimeve publike, aktvendimin për fillimin e hetimeve PP2 nr. 

123/2016 me dt.03.06.2016 dhe aktvendimin për pushimin e hetimeve PP2 nr. 123/2016 i dt 

28.12.2016 , si bëri leximin e shkresave të  lëndës  C.nr 238/18 beri dëgjimin e dëshmitarëve I 

HA dhe I D H si dhe bëri dëgjimin e palëve B (B) HA  dhe G K. 

 

Pas vlerësimit  të provave të administruara dhe thënieve të palëve ndërgjyqëse , e duke 

bërë vlerësimin e kësaj çështje juridiko kontestimore në tërësi, e në kuptim të nenit 8 të LPK-

se, gjykata vërtetoi se kërkesë padia e paditësve është e bazuar andaj të njëjtën e aprovoi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Në bazë të provave të administruara dhe nga vet deklarimet e palës se paditur G K,  të 

deklaruara gjatë gjithë procedurës së zhvilluar u vërtetua se paraardhësi i të paditurit  G, ka 

blere një ngastër  nga familja D. Me Kontratën mbi Shitblerjen e Patundshmërisë  e përpiluar 

me dt. 14.12.2011 e lidhur në mes të paditurit A (S) D, S (S) D, S (S) D  dhe I (S)  D, si shitës 

këtu të paditurit dhe këtu i padituri G si blerës,  e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Pejë me 

nr. VR.9329/2011 e dt. 19.12.2011, i padituri G shpallet pronarë për dy ngastra:  ngastrës 

katastrale me nr. 04582/7 me sipërfaqe prej 600 m2, me kulturë tokë ndërtimi e cila gjendet në 

vendin e quajtur Ç ZK Pejë dhe ngastrës katastrale  nr. 04582-8 me kulturë tokë bujqësore  e 

cila ndodhet në vendin e quajtur Ç ZK Pejë.  

 

Nga dëshmitarët  e proceduar nga gjykata , I  H dhe V (SH) B, u vërtetua se ne anën 

lindore ne anën djathë  ka qene shtëpia e paraardhësit të paditëseve ndërsa shtëpia e  paditurit 

G ka qen ne anën e majtë i cili  e ka pas shtëpinë po thuaj përball- afro 10 metra mbi shtëpinë e 

paditësve, në ballë të rrugës dytësore që fillonte nga rruga kryesore. Deklarimi i këtyre 

dëshmitari përputhen me skicën e matjes nr. 5, te ekspertizës së ekspertit te gjeodezisë Rafuk 

Hysenaj. Në bazë të kësaj skice dhe dëshmitarëve, gjykata vërtetoi se të paditurit G shtëpinë e 

ka pasur në  parcelën me nr.  4582-8 ZK Pejë, që ka sipërfaqen prej 500m2, që gjendet përballë 

rrugës  dytësore  që fillonte nga rruga kryesore e cila parcelë ishte objekt i kontratës të cituar 

dhe  te cilën parcelë  i padituri G ia ka bartur tani pronarit S S.  

 

Nga dëshmitari I (D) H i proceduar në shqyrtimin kryesor në vend shikim i mbështet 

deklarimet e dëshmitarëve I HA dhe V SH B rreth kufijve të ngastrave mirëpo  shton  se 

paditësit kanë pasur më shumë  metra- tokë. 

 

Duke u gjendur pranë kësaj gjendje të vërtetuar faktike, duke u  mbështetur në provat 

materiale, kontratën e shitblerjes, ekspertizën e ekspertit gjeodet konkretisht skicën nr.5, 

dëgjimi i dëshmitarëve te proceduar cilët ishin objektiv dhe të cilëve gjykata iu fali B, nga 

pranimi i autorizari i paditurve  A R D, R  D e lindur M, L (Y) D, S (S) D S (S) D, i cili  në 

shqyrtimin kryesor të dt. 12.09.2018, ka deklaruar se sa i përket këtyre ngastrave konkretisht  

ngastrat nr.4582/9 në sipërfaqe prej 431 m2 dhe nr. 4582/32, i padituri G nuk ka kurrfarë 

pretendime,  propozon se nëse nuk ka pengesa tjera procedurale kërkesëpadia mund të 

aprovohet pjesërisht çka nënkupton se të paditurit  nëpërmjet të autorizuarit të tyre  iu pranojnë 

pronësinë paditësve në ngastrat nr.4582/9 në sipërfaqe prej 431 m2 dhe nr. 4582/32 në 

sipërfaqe prej 48 m2 ZK Pejë, andaj nga te lartcekurat, gjykata vendosi si në piken I. II. III. të 

dispozitivit te këtij aktgjykimi. 

 

Pasuria e cila është objekt i këtij kontesti është te evidentuara si ngastra katastrale  

nr.4582/9 në sipërfaqe prej 431 m2 dhe nr. 4582/32 në sipërfaqe prej 48 m2 ZK Pejë  në Fletën 

Poseduese evidentohet në emër S (R),  D paraardhësi i të  paditurve familjes D, ndërsa ngastra 

katatrale nr.4582/7 ZK Pejë në sipërfaqe prej 600 m2 evidentohet në emër të paditurit G.  

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata vendosi konform nenit 463.1  te LPK-së 

dhe Vendimi për kompensimin e shpenzimeve te procedurës kontestinore gjykata e bazoi  ne 

kërkesën e përfaqësuesit të autorizuar te paditësit ne pajtim me dispozitat e nenit 449 dhe 452, 

si dhe tarifën e odes së avokateve te Kosovës Nr. tarifor 7 pasusi 3.  Ne këto shpenzime janë 

llogaritur shpenzimet për  përpilimin e padisë ne shuma prej 104 €, taksen gjyqësore  në shumë 

prej 50 €, për 10 seancat e mbajtura shumen prej 405 €, për shpenzimet  për precizimin e 

kërkesëpadisë shumen prej 104 €,  e ne shumë totale prej 4308 € . 
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Andaj bazuar në këtë gjendje  të vërtetuar faktike si me  larte e duke u mbështetur ne 

nenin 103 LMD-së dhe nenit 89 të Ligjit Nr.04/L-77 të R se Kosovës u vendos si në piken I. 

dhe II të dispozitivit të këtij aktgjykimi dhe nenit 28 të  Ligjit mbi Marrëdhënie Themelore 

Juridike gjykata vendosi si në piken III të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata vendosi ta lerë në fuqi Aktvendimin për caktimin e masës së sigurisë si në 

piken VI të dispozitivit të këtij aktgjykimi nga se ende ekziston rreziku se i padituri G do ta 

tjetërsoi ngastrën kontestuese nr.4582/7 ZK Pejë në sipërfaqe prej 600 m2. 

 

Gjatë vendosjes gjykata pati parasysh kundërshtimet e palës paditur G K dhe të 

autorizuarit të tij, mirëpo të njëjtat nuk ishin me ndikim për gjykatën për të vendosur ndryshe. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i përgjithshëm C. nr. 238/18, me dt. 

19.04.2019.                                                                                         

                                                                                                           G j y q t a r j a 

                                                                                                          Merita Baloku 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Pala e pakënaqur ka të drejt ankese në afat prej  

15 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, dhe  

atë Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet  

kësaj gjykate. 
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