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Numri i lëndës: 2019:093793 

Datë: 20.11.2020 

Numri i dokumentit:     01288033 

C nr.  312/16 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i përgjithshëm, sipas  

gjyqtares Merita Baloku, në çështjen juridiko kontestimore të paditësit, kundër të paditurit K. 

(A.) K. nga fsh. ....... Komuna e Pejës, të cilin e përfaqëson  Selim Berisha av. nga Peja, kundër 

të paditurit, kundër paditësi D. (A.) K. nga fsh. ....... Komuna e .....,  për vërtetim pronësie dhe  

për dorëzim të patundshmërisë, vlera e kontestit 5000 €, në  shqyrtimit kryesor me datës 

22.10.2020, nën prezencën, të paditësit kundër të paditurit dhe të autorizuarit të  tij Selim 

Berisha av. në Pejë dhe nën prezencën , të autorizuarit të paditurit kunderpaditësit,  Mustafa 

Radoniqi av. në Pejë, murr dhe përpiloi me datë 20.11.2020 këtë: 

  

 A K T G J Y K I M  

 

I. Pjesërisht APROVOHET   kërkesëpadia e paditësit – kundër të paditurit K. (A.) K. 

nga fshati ....... K. e Pejës dhe DETYROHET i padituri - kundër paditësi  D. K.nga fshati .........  

K. e ....., të ia dorëzojë në posedim të lirë dhe të faktik ½ e ngastrës  katastrale  nr. 5398/51 ZK 

........  në sipërfaqe prej 209 m2, si dhe ½ e objekteve qe gjenden të ndërtuara në këtë ngastër  të 

zbrazura nga personat dhe sendet në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi 

nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

II. REFUZOHET Kërkesëpadia e paditësit kundërte paditurit K. K., përtej 

APROVIMIT  të kërkesë padisë si në piken I. të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

  

 

III. Pjesërisht APROVOHET kunderpadia e të paditurit D. K.nga ..... dhe 

VERTETOHET se i padituri - kundër paditësi  D. K.nga ....., është pronarë  i ½ pjesë  së 

ngastrës katastrale 5398/51 ZK ..... në sipërfaqe 209 m2 dhe pjesës veriperëndimorë të shtëpisë 

së re, e përbërë nga podrumi, pjesa afariste në përdhese dhe dy kateve për sipër, në sipërfaqe 

prej 65 m2 dhe detyrohet i padituri kundër paditësi K. K. nga fsh. .......  që të paditurit kundër 

paditësit të ia njoh këtë të drejtë dhe të lejoj në librat katastral të regjistrohet kjo pjesë në emër 

të tij në afat prej 15 ditësh nga marrja e këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit me 

dhunë. 

 

IV. REFUZOHET kundërpadia e të paditurit kundër paditësit përtej APROVIMIT të 

kundërpadisë si në pike III. të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 
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Paditësi, kundër i padituri, me padinë e ushtruar me dt. 15.04.2016,  nëpërmjet të 

autorizuarit të tij, ka parashtruar çështjen si vijon: se paditësi kundër i padituri është pronarë i 

ngastrës katastrale nr. 5998/51 ZK ...., në sipërfaqe prej 418 m2 të cilën e ka blerë në vitin 

1985 nga ish pronaret,  

Në përgjigje në kundërpadi të datës 02.03.2018, paditësi  kundër i padituri nëpërmjet të 

autorizuarit të tij ka deklaruara se: konsideron se kundërpadia e të paditurit në tërësi është e pa 

bazuar, e pa argumentuar me prova adekuate dhe me tendencë  qe të argumentohet me prova jo 

valide dhe të falsifikuara. I padituri kundër paditësi kërkesën e tij e mbështet  në një kontratë të 

shkruar por të pa vërtetuar të datës 06.02.1985, kinse atë e kanë blerë të tre vëllezërit M. K. K. 

K.  dhe D. K.ndonëse pranon vet  faktin se në vend të tij kinse e ka nënshkruar vetëm vëllai M. 

K.. Lidhur me kontratën sqaron faktin se e njëjta nuk mundet të konsiderohet valide dhe të 

falcifikuara. I padituri kunderpaditësi kërkesën e tij e mbështet në një kontratë të shkruar, por 

të pa vërtetuar të datës 06.02.1985, kinse atë e kanë blerë për të tre vëllezërit. Lidhur me këtë 

kontratë gjykatës i sqaron gjykatës se e njëjta nuk mund me qenë valide. Në kët parashtresë 

veq tjerash paraqet shumat të cilat paditësi kundër i padituri të hilla iu ka dërguar për ndërtimin 

e kësaj stëpie vëllait M. K. dhe D. K.. I kundërshton të gjitha provat e kundër paditësitsi të pa 

bazuara dhe jo relevante. Ai e ka uzurpuar objektin e paditësit sipas dëshirës së tij. 

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

tij paditësi kundër i padituri ka deklaruar se: ,,mbetem në tërësi pranë pretendimeve nga padia 

dhe nga pretendimet e cekura në seancat paraprake. Konsideron se në bazë të provave të 

administruara në seancat e shqyrtimit kryesor si të atyre të formës së shkruar, dëgjimit të 

dëshmitarëve dhe ekspertizave të ekspertëve  të ndërtimtarisë, financiar dhe të gjeodezisë, në 

tërësi është vërtetuar baza e kërkesëpadisë së paditësit- kundër të paditurit. Në bazë të 

dëshmisë së dëshmitarëve R. K. etj dhe të paditësit të dëgjuar në cilësi të palës është vërtetuar 

se, paditësi në vitin 1980, e ka blerë ngastrën kadastrale kontestuese e cila në atë kohë ishte 

përpiluar kontrata nga avokati Rajeviq Ninosllav, e të cilin në emër të paditësit e kishte 

nënshkruar tani vëllai i ndërgjyqësve i ndjerë M. K.. Kjo ngastër, është blerë për nevoja dhe me 

mjete financiare të paditësit- kundër të paditurit i cili në atë kohë ishte në marrëdhënie pune në 

Gjermani që në vitin 1971.  

Në bazë të dëshmisë së këtyre dëshmitarëve, por edhe të ndërgjyqësve është vërtetuar 

se kjo shtëpi ka filluar të ndërtohet në vitin 1989 dhe ishte ndërtuar në kohën deri sa të gjithë 

vëllezërit ishin në një bashkësi familjare. Në këtë kohë, ishte ndërtuar vetëm bodrumi i saj të 

cilin e kishte ndërtuar i ndjeri M. K.- vëllai i ndërgjyqësve, meqenëse ishte mjeshtër i 

ndërtimit. Ndërgjyqësit, në vitin 1989-1990, ndahen në mes vete në atë mënyrë që, i padituri- 

kundër paditësit nuk i takon as shtëpia as trualli kontestues, por me rastin e ndarjes së 

bashkësisë familjare mbetet detyrim i paditësit- kundër të paditurit dhe i të ndjerit M. që atij t’ 

ia ndërtojnë një shtëpi në fshat në një vend tjetër e jo aty ku ishte trualli aktual i tyre i vjetër. 

Kështu që, në atë kohë në fshat M. i mbetet 1/3 e shtëpisë me oborr ndërsa 2/3 K.. I padituri- 

kundër paditësi nuk pajtohet me këtë ndarje edhe pse fillimisht ishte pajtuar dhe ai e merr 1/3 e 

shtëpisë së vjetër në fshat prej katër (4) dhomave ku edhe sot e mban si të tillë. Në vitin 1989-

90 dhe më tutje paditësi- kundër i padituri, e vazhdon ndërtimin e kësaj shtëpie kontestuese në 

etazh P+1K+ NK, me mjete të tija personale.  

I padituri, me pëlqimin e paditësit në atë kohë ka jetuar vetëm në shtëpinë e vjetër që ishte e 

ndërtuar më parë e që ekziston edhe sot në këtë ngastër pasi që ai ishte në marrëdhënie pune në 

Fabrikën ..........në Pejë deri në vitin 1989 kur edhe ishin larguar punëtorët nga puna. Edhe në 

bazë të dëshmitarëve të dëgjuar gjatë shqyrtimit kryesor por edhe në bazë të ekspertizës së 

ekspertit financiar rrjedhë se, i padituri- kundër paditësi nuk kishte mundësi financiare për të 

ndërtuar në këtë objekt por edhe nuk kishte të drejtë të ndërtimit pasi që kjo i kishte takuar 

paditësit- kundër të paditurit. Në bazë të analizave të bëra nga eksperti financiar rrjedhë, edhe 

aftësia kredituese- e ndërtimit të secilit nga ndërgjyqësit që në tërësi përputhet investimet e 
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bëra nga paditësi dhe të dërguara në Kosovë respektivisht të dërguara të paditurit që kap 

shumën prej afro 80 mijë euro e që në tërësi përputhet edhe me vlerësimin e ekspertit të 

ndërtimtarisë se sa ka kushtuar respektivisht sa kushton tani ndërtimi i asaj shtëpie. 

Nuk qëndrojnë, si të vërteta pretendimet e të paditurit- kundër paditësit se kinse me 

datën 06.08.2008, ndërgjyqësit janë pajtuar në mes vete dhe kanë përpiluar një marrëveshje me 

shkrim meqenëse, kjo marrëveshje nuk mund të prodhojë asnjë efekt juridik sepse nuk është 

nënshkruar nga asnjëra palë e as nga hartuesi i saj. Nëse, analizohet me vëmendje kjo shkresë 

të cilën pala e paditur e pranon si të vërtetë, atëherë rrjedhë se ku shkruan pasusi i katërt: “ D. 

do të i kompenson K. gjysmën e shpenzimeve, për të rregulluar gjysmën e shtëpisë në të njëjtën 

mënyrë se si ishte ana e epërme (që nënkupton anën perëndimore të objektit”, ku është 

vendosur arbitrarisht i padituri- kundër paditësit, në atë mënyrë se si ishte ana e epërme para se 

të vije D., që do të thotë se D. pa pëlqimin e paditësit ka hyrë në këtë hyrje. Në pasusin pesë të 

kësaj marrëveshje shkruan: “ toka në anën e epërme (anën perëndimore) minus madhësisë që 

është në anën e poshtme do të mbetet dhe D. do t’ ia kompenson K. që është në anën e epërme 

sipas vlerësimit të ditës së sotme”. Nga kjo, dhe nga vlerësimi respektivisht ekspertiza e 

ekspertit të gjeodezisë vërtetohet se ana e epërme të cilën e ka zënë D. ka 223m², ndërsa ana e 

poshtme për të cilën pretendon D. se i takon K. është 195m², që do të thotë se vetëm kjo pjesë 

ku është ngritur objekti D. mban 28m² më tepër. Përpos kësaj, kur i shtohet edhe pjesa tjetër ku 

është shtëpia e vjetër e ndërtuar që është 167m², atëherë rrjedhë se D. në mënyrë arbitrare 

mban 185m² më tepër. Po ashtu, nga marrëveshja lind konkludimi se në pjesën ku është 

vendosur D. ka qenë të ndërtuara respektivisht të vendosura dyer dhe dritare të lokalit afarist etj 

dhe ai për shkak të lakmisë për të fituar pa bazë juridike është vendosur në pjesën perëndimore 

të këtij objekti me qëllim që pa të drejtë t’ a përvetësojë pjesën më të madhe, më të mirë dhe 

sipërfaqen më të madhe të kësaj ngastre, e cila në terren ka 585m². 

Në bazë të fotove të prezantuara gjykatës, shihet paditësi- kundër i padituri K. K. që në 

dhomën e shtëpisë së tij duke ja numëruar mjetet financiare vëllait të tij të ndjerë M.s për 

blerjen e kësaj ngastre kadastrale. Po ashtu, në bazë të dëshmisë së dëshmitarëve të tjerë 

rrjedhë se përpos mjeteve që paditësi ia ka dërguar si vëlla të paditurit D. ka paguar edhe vetë 

si në blerjen e materialit ndërtimor ashtu edhe në pagimin e mjeshtërve. Sa i përket, faturave 

dhe fletë dëftesave të dorëzuara nga i padituri në seancën e kaluar për të cilën ka dhënë 

mendimin eksperti financiar në ekspertizën plotësuese, edhe pse i ka vlerësuar një nga një dhe 

ka nxjerrë shumën e tërësishme se sa ato bëjnë të konvertuara në euro, vetëm pesë (5) fatura 

janë të rregullta ndërsa tjerat nuk janë të rregullta. Por, edhe nga ato nuk mund të vërtetohet se 

vërtetë i padituri D. i ka paguar me mjetet e tija financiare, sepse nuk ka pasur mundësi 

financiare për shkak të mbajtjes edhe të familjes së tij.  

Nga të cekurat, propozojmë që kërkesëpadia e paditësit të aprovohet si e bazuar në 

kuptim të nenit 90 të Ligjit mbi Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore, meqë i njëjti kërkon 

dorëzimin e patundshmërisë së përvetësuar arbitrarisht nga i padituri me keqbesim’’. 

Shpenzimet i ka kërkuar.  

 

I autorizuari i të paditurve - kundër paditësve në përgjigje në padi- kundërpadi  ka 

theksuar se :,, Nuk janë të vërteta pretendimet e paditësit – kundër të paditurit  se vetëm ai në 

vitin 1985 e ka blerë ngastrën kontestuese nga ish pronaret. Në të vërtet këtë ngastër, sipas 

kontratës së përpiluar me shkrim por të pavërtetuar në gjykatë  e kanë blerë tre vëllezërit M. D. 

dhe K. Kjo kontratë u përpilua me datë 06.02.1985 dhe të njëjtën e nënshkroi si blerës vëllai i 

ndërgjyqësve M. K., ndonëse si blerës ishte shënuar emri i të paditurit –kundërpaditsit D. 

 

Ndërsa, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare ka deklaruar se 

mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi dhe kundër padisë si dhe pranë të gjitha pretendimeve 

të cilësuara gjatë shqyrtimeve të mëparshme. Plotësimin e ekspertizës së ekspertit financiar 
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Ukë S., e kam marrë dhe lidhur me të kam vërejtje por vërejtjet janë të karakterit jo esencial të 

cilat do ti parashtroj me rastin e dhënies së fjalës përfundimtare. duke mbete në tërësi pranë 

përgjigjes në padi dhe kundër padisë, shtoj edhe se në paraqitjen e tij sot në fjalën 

përfundimtare i autorizuari i paditësit- kundër të paditurit, është në kundërthënie me 

parashtrimet e tij në përgjigjen në kundër padi. Në atë përgjigje, ai e mohoi në tërësi kontratën 

e datës 06.02.1985 duke thënë se ajo është e falsifikuar, nuk i përgjigjet sipërfaqja e cekur në 

atë Kontratë, sipërfaqes reale e shumë kundërshtime të tjera. E ndërkaq, kjo kontratë sot 

pranohet si kontratë që gjëja e paska lidhë me shitësen vëllai i paditësit për paditësin, çka nuk 

është e vërtetë. E kjo kontratë, është kontratë valide ngase palët kontraktuese në tërësi e kanë 

përmbushë. Pra, shitësja ua dorëzoi objektin e shitblerjes që ishte shtëpia e vjetër dhe trualli që 

janë objekt i këtij shqyrtimi. Me rastin e lidhjes së kësaj kontrate ndërgjyqësit me vëllain e tyre 

të ndjerin M., ishin në një bashkësi familjare dhe M. ishte i zoti i shtëpisë. Prandaj, ai edhe 

nënshkroi kontratën në fjalë. Përndryshe, bisedat rreth shitblerjes i kishte bërë në tërësi i 

padituri- kundër paditësi. Se kontrata ishte valide, argumentohet edhe nga fakti se i padituri- 

kundër paditësi u angazhua në ndërtim të shtëpisë në mënyrë që parashtroi kërkesë organeve 

kompetente për dhënien e lejes për ndërtim e cila ju dha në emër të pronarëve të cilët 

evidentoheshin në kadastër si pronarë të kësaj patundshmërie. Ky, angazhoi mjeshtrit, angazhoi 

punëtorët dhe të gjitha veprimet në ndërtim të shtëpisë kontestuese i ndërmori vetëm i padituri- 

kundër paditësi. Në fakt, fillimisht filluan ndërtimin si vëllezër në mënyrë që të ndërtojnë një 

shtëpi për të gjithë, këtë ndërtim pra hapjen e bodrumit dhe vënien e pllakës së parë i bëri i 

ndjeri M. me bijtë e tij, meqë ai ishte mjeshtër i ndërtimtarisë. Me këtë rast, ata grumbulluan 

edhe pesë (5) mijë blloka që do të shërbenin për ndërtimin e shtëpisë. Mirëpo, pas kësaj M. e 

prishi bashkësinë familjare me ndërgjyqësit dhe krijoi bashkësi të veçantë dhe me këtë rast ai 

hoqi dorë nga pronësia në këtë shtëpi dhe këtë truall, për këtë më së miri kanë shpjeguar bijtë e 

vëllait të ndërgjyqësve M.s, R. dhe A.. Pra, shtëpia kontestuese ishte ndërtuar kryesisht me 

angazhimin e të paditurit- kundër paditësit, këtë e pohojnë siç thashë më parë bijtë e M.s, A. 

dhe R. por edhe mjeshtrit të cilët kishin ndërtuar pjesë të ndryshme të shtëpisë siç janë: N. B., 

S. SH. si dhe fqinji i tyre F. P., të cilët edhe kishin marrë pjesë në ndërtim ose si mjeshtër ose si 

punëtor. Mjeshtrit N. B. dhe S. SH. thanë se janë angazhuar për punë nga i padituri- kundër 

paditësi dhe ai ua ka paguar kompensimin. Nuk pohuan, t’ u ketë paguar çfarëdo qoftë paditësi- 

kundër i padituri. Provat që i ofron paditësi nuk janë prova që argumentojnë se vetëm ai ka 

bërë blerjen e truallit dhe ndërtimin e kësaj shtëpie, ne nuk e mohojmë se ai ka dhënë kontribut 

në fitimin e kësaj pasurie por ai nuk është aspak më i madh se kontributi i të paditurit, bile jemi 

të bindur se kontributi i të paditurit është shumë më i madh se ai i paditësit. Megjithatë, ajo çka 

është reale, i padituri paditësit ia pranon pronësinë në gjysmën e kësaj patundshmërie.  

Kur analizohen provat, nuk del e qartë sa ishte kontributi i tij ngase personat që më së shumti 

ishin paguar për punën e tyre, pra mjeshtrit pohuan se ishin paguar nga i padituri- kundër 

paditësi. I padituri pranoi se nga paditësi kishte marrë gjithsej 16.000 DM por asnjë më tepër, 

por e pranoi se kishte bërë edhe ndonjë investim për blerjen e materialit për të cilin foli 

dëshmitari Sh. S., por ai ishte një kontribut shumë i vogël. Nuk mund të merret si provë e saktë 

Kontrata e vërtetuar te Noteri Bashkim Stavileci pasi ishte vërtetuar njëzet e tetë (28) pas 

blerjes së kësaj patundshmërie. Dhe kjo patundshmëri, nuk ishte e tyre e këtyre që lidhën 

kontratë por e personit me të cilin kishte kontraktuar i padituri- kundër paditësi, për çka u 

përpilua kontrata, të cilën tani, ndonëse më parë e mohoi, e pranon edhe i autorizuari i 

paditësit. E kjo kontratë ishte lidhur në mes të M. B. e cila ishte pronare reale e kësaj 

patundshmërie dhe të paditurit, e të cilën siç u tha më lartë e kishte nënshkruar vëllai i 

ndërgjyqësve. Po të hulumtohej më thellë lidhur me kontratën e noterizuar do të dalin veprime 

të papastër - ta dhe lidhur me personin që nënshkroi në emër të “shitësve”, sepse dhënia e 

autorizimit na del shumë e dyshimtë. Pastaj, elementet e kontratës nuk janë të sakta p.sh. 

çmimi është shënuar prej njëzet e pesë (25) mijë DM e në fakt kjo patundshmëri është blerë në 
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shumë prej trembëdhjetë mijë e pesëqind DM. Paditësi- kundër i padituri në parashtresën e 

datës 02.03.2018, manipulon me të pavërteta duke thënë se trualli na qenka blerë nga i ndjeri 

M. për nevoja të paditësit. Se kjo është e pavërtetë, është vërtetuar nga dëshmitarët- bijtë e të 

ndjerit M.. Pra, shtëpia e vjetër dhe trualli u blenë në shumën prej trembëdhjetë mijë e pesëqind 

DM dhe kjo u bë në emër të tre (3) vëllezërve, u bë në emër të tyre sepse ishin në një bashkësi 

familjare. Nuk është e vërtetë, se paditësi- kundër i padituri, në periudhën 1987-1990 ka 

dërguar para në shumë prej 80.750 DM. Nuk është e vërtetë, sepse as që ka pasur nevojë të 

dërgojë këtë shumë pasi që ndërtimi i shtëpisë u bë shumë më vonë. Së pari, siç kemi deklaruar 

u ndërtua bodrumi nga i ndjeri M. me të bijtë tij në vitin 1990, mandej është ndërtuar kati i parë 

ose përdhese nga blloka që i kishin siguruar të tre vëllezërit që jetonin në një bashkësi. 

Ndërkaq, kati i dytë dhe i tretë u ndërtuar në vitin 1992 dhe vitin 1993, kur edhe u ndërtua edhe 

nën kulmi. Nga kjo del se, deri në vitin 1990 këta kanë qenë në një bashkësi familjare, kur 

ndahet i ndjeri M. dhe krijon bashkësi të veçantë familjare. Ndërgjyqësit edhe sot e kësaj dite 

formalisht nuk janë të ndarë. 

Gjykatës i është dorëzuar shkresa e datës 06.08.2008, të cilën i autorizuari i paditësit- kundër të 

paditurit, në mënyrë të vet e komentoi ndërkaq theksojmë se, në vitin 2008 ka pasur biseda për 

prishjen e bashkësisë familjare në mes të ndërgjyqësve por edhe pse janë bërë disa konstatime 

të mënyrë së ndarjes së pasurisë, meqë kjo marrëveshje nuk u nënshkrua, mbetet jo valide. 

Mirëpo, këta sipas kësaj marrëveshje i mbajtën patundshmëritë qoftë në fshat qoftë këtë 

kontestuese në ...... Andaj, mund të thuhet se ndarja e patundshmërisë është bërë sipas kësaj, t’ 

a quajmë kuazi marrëveshje. Pra, nuk është e vërtetë se paditësi- kundër i padituri është i vetmi 

ndërtues i shtëpisë kontestuese dhe i vetmi blerës i truallit në shtëpinë e vjetër, por kjo duhet t’ 

i pranohet edhe të paditurit- kundër paditësit për shkak të kontributit të madh që ka dhënë në 

fitimin e kësaj pasurie sepse paditësi ka investuar vetëm shumën prej gjashtëmbëdhjetë (16) 

DM në mënyrë që në vitin 1990 të paditurit- kundër paditësit i pagoi nëntë (9) mijë DM kurse 

në vitin 1992 edhe shtatë (7) mijë DM. Prandaj, konsiderojmë se kërkesa nga kundërpadia 

është e bazuar dhe propozojmë që e njëjta të aprovohet’’. 

Sa u përket, ekspertizave ne nuk kemi vërejtje në ekspertizën e gjeometrit dhe të 

ekspertit të ndërtimtarisë, por konsiderojmë se ekspertiza e ekspertit financiar dhe plotësimi i 

saj janë me konkludime të supozuara, asnjë argument nga këto nuk jepet lidhur me kontributin 

e paditësit apo të paditurit. Andaj, në këtë kuptim edhe duhet të vlerësohen këto raporte të këtij 

eksperti. Në fund, propozoj që të aprovohet kundërpadia’’. Shpenzimet i ka kërkuar. 

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

administrimin e provave siç janë:  Kopja e Planit me numër 13ZK ....... e datës 12.09.2014,  

Certifikata e Pronës P-........... ZK ......,  Ekspertiza e ekspertit gjeodet Faruk Hysenaj e datë 

06.11.2018 së bashku me kopjen e planit, skicën e matjes, ortofoton dhe certifikatën e pronës, 

faturat që gjenden në shkresat e lëndës, Ekspertizën financiare të ekspertit Ukë S. e datës 

21.08.2018 dhe plotësimi i ekspertizës i datës 17.07.2020, Ekspertizën e ekspertes së 

ndërtimtarisë Luljeta Buqolli e përpiluar me datë 24.01.2020, lexoi marrëveshja për ndarjen e 

shtëpisë në Pejë e datës 06.08.2008, lexohen shkresat tjera të lëndës C.nr. 312/16 si, bëri 

dëgjimin e peshmitarëve: R. (M.) K.,  Sh. (Sh.) S., F. (I. ) P., R. (M.) K. A. (M. ) K. si dhe bëri 

dëgjimin e palëve në procedurë K. (A.) K. dhe D. (A. ) K.. 

Pas vlerësimit  të provave të administruara dhe thënieve të dëshmitarëve, e duke bërë 

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

gjykata erdh në përfundim se duhet vendosur si në dispozitiv të këtjj  aktgjykimi. 

 

Nga tërë procedura e zhvilluar, gjykata u vërtetoi këtë gjendje faktike: se paditësi me të 

paditurin janë vëllezër. Në vitin 1990 ndergjyqësit kanë ndarë bashkësinë familjare. Sa  kanë 

qenë në bashkësi familjare kanë blerë patundshmërinë e evidentuar si ngastër katastrale 

nr.5398/51 në sipërfaqe prej 5 ari, e cila është objekt i këtij kontesti. Kjo gjendje, vërtetohet 
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nga kontrata mbi shitblerjen e përpiluar nga avokat N. R. e lidhur  dhe e nënshkruar me datë 

06.02.1985 në mes të M. B. dhe për  D. K.nga vëllai i ndërgjyqësve tani i ndjerë M. K... Në 

piken 2. të kësaj kontrate edhe pse kontratën në fjalë e ka nënshkruar nga M. K.,  në cilësi të 

blerësve janë tre vëllezërit këtu paditësi K. K., i padituri D. K.dhe i ndjeri M. K.. Ndersa në 

piken 4 të kësaj kontrate shpenzimet që rrjedhin nga kjo kontratë i marin përsipër M. K. K. K. 

dhe D. K.. Kjo ngastër është blerë për çmim të shitblerjes në shumë prej 13 500 DM, Nga të 

cekurat vërtetohet se patundshmërinë objekt kontesti nuk e ka blerë vetëm paditësi por e njëjta 

është blerë për të tre vëllezërit, M., K.në dhe D.në. 

 Në këtë ngastër paditësit, i padituri si dhe vëllai i tyre M. K. tani  ndjerë kanë filluar 

ndërtimin e shtëpisë në vitin 1989. 

Themelet e shtëpisë dhe podrumin e cila është objekt i këtij kontesti i ka ndërtuar i 

ndjeri M. me djemtë e tij. Kjo rrethanë vërteton  se pasuria   cila është objekt kontesti është 

blerë sa kanë qenë në bashkësi familjare jo kontestuese edhe me të ndjerin M., po ashtu kjo 

rrethanë vërteton  pasuria është blerë  për të tre vëllezërit K.në këtu paditësi, D.në këtu i 

padituri  dhe vëllain e madh të tyre M.n i cili më pastaj është tërhequr. Kjo gjendje u vërtetua 

edhe nga dëshmitarët e proceduar nga  gjykata nga të cilët dëshmitarët dhe vet palët  u vërtetua 

se palët ndergjyqësore kanë ndarë bashkësinë familjare në vitin 1990. 

Me marrëveshjen e përpiluar me datë 06.08.2008, nga i biri i paditësit kundër të 

paditurit F. (K.) K. nga përmbajtja e saj askund nuk shënohet se D. duhet ta dorëzoi shtëpinë 

ku është i vendosur. Por nga D.j kërkohet gjysma e shpenzimeve qe do të krijohen me rastin e 

rregullimit të shtëpisë me të njëjtin mënyrë si është ana e epërme para se të hyn D. dmth, rryma 

uji kanalizimi dhe lyerja me çimento, në të njëjtin model si ana e epërme  duhet të vlerësohet 

dhe gjysma e kësaj shume duhet ti paguhet K. nga ana e D.së. Pra nuk kërkohet dorëzimi i 

shtëpisë. 

Me dalje në vend me ekspert gjeodet,  gjykata vërtetoi  se ngastra katastrale me nr. 

5398/51 e cila është objekt kontesti është me kulturë livadh, klasa e parë dhe ka sipërfaqen prej 

418 m2, në evidencën katastrale evidentohet në emër të K. (A.) K..  Në këtë ngastër është e 

ndërtuar shtëpia e banimit B+P+2K+NK  me dimensione 13x11.  

Kjo shtëpi  është e ndarë për gjysmë, ku pjesa perëndimore e saj është e banueshme dhe 

në te jeton i padituri –kunderpaditësi D. K., ndërsa pjesa lindore e pa banuar. Në anën 

perëndimore të shtëpisë së re është shtëpia e vjetër e tipit përdhese e banueshme dhe prapa saj 

gjendet një shupë verore.  

Me dalje në terren gjykata vërtetoi se shtëpia e cila është ndërtuar në ngastrën katastrale 

objekt kontesti është ndërtuar me dy hyrje dhe për dy familje andaj, për gjykatën është e 

besueshme se kjo shtëpi është ndërtuar për paditësin dhe të paditurin, me ndikim për të besuar 

gjykata se kjo shtëpi është ndërtuar edhe për të paditurin D., bindjen e gjykatës e forcon edhe 

fakti se D. në at shtëpi jeton qysh pas vitit 1999 respektivisht që nga viti 2001 të cilën gjë nuk e 

ka kundërshtuar paditësi gjer me rastin e parashtrimit të padisë këtë e pohon vet paditësi K. 

gjatë procedimit të tij nga gjykata. 

Nga dëshmitari R. K.u vërtetua se D. është dashur të ketë hise në këtë shtëpi dhe kur 

D.ja ka tentuar qe të kthehet ë fshat mos të ketë hise në Pejë. Po ka ky dëshmitarë u vërtetua se 

D.së në fshat nuk i është ndërtuar shtëpia nga ana e M. dhe K. siç janë marrë vesh. Nga kjo 

dëshmi për gjykatën është e besueshme se D.ja ka pasur hise në Pejë, për faktin se në fshat nuk 

iu ka ndërtuar shtëpia. 

Nga dëshmitari Sh. S. u vërtetua se: se ky dëshmitarë ia ka gjetur K. mjeshtrit për rryme 

dhe ujë dhe se paret i ka paguar K.ja. 

Nga dëshmitari R. (M.) K. u vërtetua se shtëpia është me dy hyrje dhe është përcaktuar 

cila pjesë me iu takua këtyre dyve konkretisht është fjala për K.në  dhe D.në . Ndërsa blerjen e 

truallit e ka nisur D.ja dhe e ka gjet at truallin në Pejë. Nga ky dëshmitarë u vërtetuar se K.a, 
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gjer në vitin 1980 e ka pasur familjen ( gruan dhe 4 fëmijët) në Kosovë. Në vitin 1980 i ka 

marrë dhe prapë i ka kthyer dhe për herë të dytë familjen e ka marrë në vitin 1990. 

Nga dëshmitari A. (M. ) K. u vërtetua se trualli është blerë në vitin 1985. Bashkësia 

familjare është ndarë në vitin 1989. Podrumin e kanë ndërtuar tre vëllezërit. Ndërsa babai i tij 

M. e ka punuar si mjeshtër. Parat i ka paguar M. i cili ka qenë zoti i shtëpisë, me pastaj 

shtëpinë e kanë ndërgjyqësit. 

Nga dëshmitari N. ( S.) T. dhe dëshmitari S. (S.) Sh. u vërtetua se  për punën e kryer si 

mjeshtër në shtëpinë objekt kontesti janë angazhuar nga i padituri kundër paditësi D. i cili edhe 

iu ka paguar të hollat për punën e kryer. 

Nga gjithë dëshmitaret e proceduar nga gjykata, u vërtetua se në ndërtimin e shtëpisë 

objekt kontesti punëmarrësit (mjeshtri) janë anagzhuar dhe janë paguar nga palët ndergjyqëse  

këtu paditësi kundër i padituri dhe i padituri kunderpaditësi,  këto veprime të palëve 

ndergjyqëse  gjykata i vlerëson se që të dy janë angazhuar për ndërtimin  shtëpisë  së tyre. 

Nga ekspertiza financiare, e ekspertit Ukë S., e datës 21.08.2019 dhe plotësim 

ekspertiza financiare e po të njëjtit ekspert e përpiluar me datë 17.07.2020, u vërtetua lartësia e 

të ardhurave personale e palëve ndërgjyqëse dhe shumat e përcjella të paditësit kundër të 

paditurit për në Kosovë dhe mjetet e deponuara të të paditur kundër paditësi për blerjen e 

materialit. Në bazë të këtyre ekspertizave gjykata vlerëson se nuk mund të vërtetohet kontributi 

i palëve ndërgjyqëse se kush dha më shumë apo kush më pak, për ndërtimin e shtëpisë, 

 

Nga ekspertiza e ekspertes së ndërtimtarisë Luljeta Boqolli për vlerësimin e objektit -

shtëpisë e cila është objekt kontesti, vlera e punëve të kryera në këtë objekt kap shumen prej 

78.712.40 € dhe në bazë të kësaj ekspertize ky objekt –shtëpi është e dedikuar për dy familje. 

 

Nga tërë procedura e zhvilluar gjykata vërtetoi se palët ndergjyqëse bashkërisht e kanë 

blerë patundshmërinë objekt kontesti dhe bashkërisht e kanë ndërtuar shtëpinë, bashkarisht 

kanë investuar për ndërtimin e saj.  

 

Është e besueshme për gjykatën, se paditësi kundër i padituri ka dërguar të holla në 

Kosovë, që nga shkuarja e tij  në Gjermani në vitin 1970-71, mirëpo vlen të ceket se  familjen e 

vet të ngushtë ( katër fëmijë dhe gruan) e ka lënë në Kosovë, për gjykatën është e besueshme se 

të hollat i janë dërguar veç tjerash, për shpenzimet e domosdoshme  bashkëshortes dhe katër 

fëmijëve të tij, sa kanë qenë në bashkësi familjare me M. dhe D. në.  

 

Andaj gjykata, me rastin e vendosjes, vendimin e mbështeti te kontrata e përpiluar me 

datë 06.02.1985, deklarimet e dëshmitarëve me qe të njëjtat përputheshin njëra me tjetrën rreth 

blerjes së truallit, ndërtimit e podrumit, dertimit të shtëpisë, si dhe me dalje në vend u vërtetua  

se shtëpia është ndërtuat për dy familje. 

  

Gjykata vendosi si në pike I. dhe II. të dispozitivit të këtij aktgjykimi me që nga të 

cekurat lartë vlerësoi se te dyja palët kanë të drejtë në ½ pjesë të truallit dhe   shtëpisë objekt 

konteti.  

 

Gjykata vendosi si në piken III. dhe IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi me që gjatë 

gjithë procedurës ishte objekt kontesti trualli i cili evidentohet në emër të K. K. në sipërfaqe 

prej 418 m2 dhe se pjesa tjetër e sipërfaqes që shfrytëzohen nga i padituri kunderpaditësi në FP 

nuk evidentohet në emër të asnjërit palë ndergjyqëse. Andaj gjykata përtej kërkesës së aprovuar 

si në piken III. të dispozitivit të këtij aktgjykimi e refuzoi si në piken IV të këtij dispozitivi. 
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Nga të cekurat lartë e konform nenit 90 të Ligjit për pronësi dhe të drejtat tjera sendore 

gjykata vendosi si në piken I. të dispozitivit të këtij aktgjykimi, gjykata vendosi si në pike II. të 

këtij aktgjykimi konform nenit 28 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridiko Pronësore 

dhe nenit  40.1 të Ligjit për Pronësi dhe të Drejtat tjera Sendore në bazë të mbajtjes së 

mirëbesim.  

 

Lidhur me shpenzimet procedurale gjykata vendosi qe secila palë ti bartë shpenzimet e 

veta procedurale me qe asnjëra nga palët nuk e fitoi kontestin në tërësi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË,  Departamenti Civil  C.nr. 312/16 me datë 

22.10.2020 

 

                                         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,  

në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet  

kësaj gjykate. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


