
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE GJILAN  - DEGA E GJYKATËS KAMENICË 

 

1 (9)  

 2
0

1
9

:1
5

9
7

6
0

 

Numri i lëndës: 2019:159759 

Datë: 06.03.2020 

Numri i dokumentit:     00882327 

          C.nr.147/2017 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-DEGA NË KAMENICË, Departamenti i 

Përgjithshëm, përmes gjyqtarit Blerim Beshtica, në çështjen juridike kontestimore të paditësit 

S.M nga Kamenica, të cilin sipas autorizimit  e perfaqëson  avokati L.C nga Kamenica, kundër 

të paditurit G.K nga Kamenica, të cilin sipas autorizimit e përfaqson avokati S.S nga kamenica, 

për shkak të kompensimit të demit material, vlera e kontestit 10.000 euro, pas mbajtjes së 

seancës për shqyrtim kryesor e publik, më datë 06.03.2020 mori këtë: 

 

A  K  T  G J Y  K I M 

 

I.   APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditësit S.M nga 

Kamenica, dhe  DETYROHET i padituri G.K nga Kamenica që paditësit S.M nga Kamenica, 

në emër të kompensimit për shkak të marrjes së ngastrës kadastrale me nr. 1846-1, vendi i 

quajtur “Fusha e poshtme”, në sipërfaqe prej 53 m2, Zona Kadastrale Kamenicë,  e cila sipas 

Regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme evidentohet në pronësi të paditësit S.M nga 

Kamenica, t’ia kompensoj/paguaj paditësit shumën prej 2000 euro,  me kamatë prej 3.5 % duke 

llogaritur nga data e këtij aktgjykimi (datë 06.03.2020) e deri në pagesën përfundimtare, në afat 

prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm.  

 

II. REFUZOHET pjesa tjeter e kërkesëpadisë së paditësit S.M nga Kamenica, edhe ate 

në shumën prej 8000 euro,  si e pabazuar. 

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 
 

Pretendimet e palëve 

 

Paditësi S.M nga Kamenica, të cilin sipas autorizimit  e perfaqëson  avokati L.C nga 

Kamenica, pranë kësaj gjykate më datën 17.08.2017, ka paraqitur padi kundër të paditurit G.K 

nga Kamenica, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson avokati S.S nga kamenica, për shkak të 

kompensimit të dëmit material, vlera e kontestit 10.000 euro. Në padi ka theksuar se paditësi 

dhe i padituri i posedojnë ngastrat kadastrale, të cilat gjenden përball njëra tjetrës, paditësi i 

posedon ngastrat kadastrale nr 1846-2 , në sipërfaqe prej 370 m2 dhe nr. 1846-1, në sipërfaqe 

prej 53 m2, me shfrytëzim aktual truall, në vendin e quajtur “Llokma/fusha e poshtme”, pranë 

rrugës “Adem Jashari”, në Kamenicë, e cila gjendet në Zonën Kadastrale në Kamenicë,  të 

regjistruara në Zyrën Kadastrale Komunale në Kamenicë, në emër të pronarit-poseduesit S.M 

nga Kamenica, kurse i padituri i posedon dhe e shfrytëzon ngastrën kadastrale nr.1845-0, në 
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sipërfaqe, me shfrytëzim aktual truall, në vendin e quajtur “Llokma/fusha e poshtme”, në 

sipërfaqe prej 130 m2, dhe 1844-0, në sipërfaqe prej 118 m²,  të  regjistruara në Zyrën 

Kadastrale Komunale në Kamenicë, në emër të pronarit-poseduesit G.K nga Kamenica. Ka 

shtuar se i padituri e ka ndërtuar objektin të cilin e shfrytëzon për ambulant mjeksore në 

ngastrën kadastrale të paditësit me nr. 1845-0, mirëpo në kufirin ndërmjet ngastrave të palëve 

ndërgjyqëse, nga ana e veriut kanë ndërtuar në ngastrën kadastrale të paditësit me nr.01846-1 

në sipërfaqe prej 53m2, duke e dëmtuar pronën e paditësit  në një vlerë në shumë prej 10.000 

euro. Pos të tjerash paditësi ka theksuar se pasi e ka kuptuar se i padituri ka ndërtuar në pronën 

e tij, e ka ftuar të paditurin që këtë dëme t’ia shpërblej mirëpo i padituri ka refuzuar që këtë ta 

bëjë. 

 

          I autorizuari i paditësit, gjatë seancës përgaditore, shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së paditësit, 

duke theksuar se në pamundësi të ndonjë marrëveshje me të paditurin lidhur me shpërblimin e 

dëmit për sipërfaqen prej 53 m2 të ngastrës kadastrale të paditësit me nr. 1846-1 në të cilën i 

padituri e ka ndërtuar murin dhe ia ka marr duke e bashkangjitur me ngastrën e tij me nr. 1845-

0 pa ia paguar vlerën e parave të cilën e kërkon paditësi. Më tej ka shtuar se pas shtjellimit të 

provave është vërtetuar se i padituri e ka marr atë pjesë të ngastres kontestuese, dhe se duke e 

parë edhe një kontratë fiktive interne që e ka bërë i padituri me personin e paautorizuar se 

pronari i kësaj ngastre kadastrale me nr. 1846-1 është paditësi, i padituri kryen procedura rreth 

kësaj çështje kontestimore me persona të paautorizuar edhe jopronar, dhe vazhdimisht nuk 

shpreh gatishmëri të paguaj detyrimin përfundimtar ndaj paditësit në vlerën prej 10.000 euro 

edhe pse paditësi ka kërkuar që ta kryej këtë pagës disa herë, me gjerësisht si në procesverbalet 

nga seancat e mbajtura dhe fjalën përfundimtare të paditësit me shkrim të dorëzuar në gjykatë 

me dt.28.01.2020. 

 

         Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar  në mënyrë të specifikuar. 

 

         I padituri përmes të autorizuarit të tij ka parashtruar përgjigje në padi, në të cilën ka 

theksuar se paditësi më datë 17.08.2017 ka dorëzuar padi për shpërblimin e dëmit material ndaj 

të paditurit  me arsyetimin se i padituri ka ndërtuar objektin të cilin e shfrytëzon për ambulant 

mjeksore në ngastrën e tij me nr. 1845-0, mirëpo në kufirin ndërmjet ngastrës së tij me nr. 

1846-1, kah ana veriore objekti sipas paditësit ka hyrë 53 m2, me çka ai gjëja është dëmtuar në 

shumën prej 10.000 euro. Ka theksuar se i padituri në vitin 2014 e ka blerë nga A.I.M pjesën e 

cila është kontestuese me sipërfaqe prej 52.5 m2, kurse më datë 19.03.2014 në zyrën e avokatit 

R.B kanë përpiluar kontratën (interne) mbi shitblerjen e patundshmërisë , ku në cilësi të shitësit 

figuron Sh.H.M (vëllau i paditësit) dhe në cilësi të blerësit tani i padituri G.K. Më tej ka 

theksuar se të njëjtën datë i padituri ka paguar çmimin e kontraktuar prej 5000 euro dhe 

kontratën e kanë firmosur pa vërejtje shitësi Sh., dhe blerësi GK, dëshmitari tjetër A.M ka qenë 

posedues faktik dhe dëshmitari tjeter A.M. Pos tjerash ka shtuar se gjendjen faktike në rastin 

konkret e pasqyron skica me nr. 43/2014 e përpiluar më datë 18.03.2014 nga gjeodeti N.R . Në 

momentin kur i padituri ka marrë padinë e parashtruar nga paditësi, më datë 15.07.2019, 

menjëherë ka kontaktuar shitësin faktik A.I.M..1, i cili në kontratë figuron si dëshmitar, por ka 

qenë posedues faktik dhe së bashku me shitësin Sh.M i kanë garantuar se patundshmëria nuk 

ka të meta juridike, ku ky garancion ceket në nenin 3 të kontratës (interne), të datës 19.03.2014 

dhe përgjigjia e A.M ka qenë se unë të garantoj edhe sot dhe se ai është i gatshëm që në këtë 

padi ta marrë rolin e palës së paditur, dhe si rrjedhoj i padituri ia konteston ka cekur se të 

paditurit i mungon legjitimiteti pasiv lidhur me këtë çështje kontestuese, dhe sipas të paditurit 

legjitimitet pasiv lidhur me këtë padi ka shitësi faktik A.I.M nga Kamenica, lagja .... . 
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         I autorizuari i të paditurit, gjatë senacës përgaditore, shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se në tërësi e kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit 

duke shtuar se pas prezantimit të gjitha provave materiale dhe pas dëgjimit  të palëve në cilësi 

të dëshmitarëve është vërtetuar se padia e paditësit është e pa bazuar nga se me provat në vijim: 

ekspertizën e datës 24.09.2019 të kryer nga eskeprti gjeodet N.R shihet qartë se i padituri G.K 

e ka të rrethuar pronën e tij brenda sipërfaqes së blerë nga shitësi faktik A.M ndërsa nga  

ekspertja V.D ka ardhur në përfundim se vlera e një ari tokë në lagjen Iliria është përafërsisht 

7.000 euro, por kur dihet se ne jetojm në një shtet me ekonomi të lirë të tregut, çmimi i 

kontraktuar në shumë prej 5.000 euro në mes shitësit faktik A.M dhe blerësit G.K të cilën e ka 

pranuar edhe paditësi S.M duke lidhur kontratë gojore në prezencë edhe të katër dëshmitarëve 

dhe duke pranuar që shuma e kontraktuar t’i paguhet në xhirollogarin e tij, sipas LMD është 

marrëveshje e pranueshme pasi aty nuk kemi dëmtim përtej gjysmës së vlerës së tregut. Ka 

theksuar se çmimi i kontraktuar dhe i paguar në shumë prej 5000 euro i plotëson të gjitha 

kushtet për një kontrat të rregullt sipas LMD-së dhe se dëshmitari i propozuar nga dy palët 

Sh.M ( i cili është vëlla biologjik i paditësit) nuk ofroi ndonjë fakt që e pohon apo e mohon 

kërkesëpadinë, duke ditur raportin familjar me paditësin nga ky fakt dy palët ndërgjegjes ishin 

të rezervuar në pyetjet për mos t’ua prishur raportet familjare, ndërsa dëshmitari A.M..1, i cili 

kishte kryer shitblerjen e paluajtshmërisë kontestuese të cilën e kishte trashëguar nga i ati, ka 

deklaruar se në mes pronës së tij dhe  të paditësit  ka ekzistuar një rrethojë teli dhe se i padituri 

ia ka shitur deri ku ka qenë ai tel, dhe kur e ka rrethuar pjesën e vet me mur i padituri aty ka 

qenë prezent i padituri dhe  paditësi, dhe ata së bashku i kanë caktuar të paditurit se ku është 

kufiri, dhe disa kohë pas rrethimit të murit nga i padituri, paditësi e ka kontestuar kufirin dhe e 

ka njoftuar se sipas matjeve ai ka hyrë rreth 53 m2 në pronën e tij dhe pas ankesës së paditësit i 

padituri e ka ftuar dhe pyetur se sa para kërkon për ta mbyllur këtë çështje paditësi i ka kërkuar 

5.000 euro ku A... njofton se është dakorduar për çmimin por ka kërkuar që pagesa t’i bëhet me 

prezencë të katër dëshmitarëve: H.., L.., N... dhe I.. M., dhe në prezencën e tyre ka shkuar së 

bashku me S.... në bank dhe ia ka bartur në xhirollogarin e tij. Ka thekuar se paditësi ishte 

kontravers në dëshmin e tij e vërtetoj deklarimi i tij se A... i ka shitur vetëm 20 m2, ndërsa kur 

dihet se pjesa kontestueses prej 53 m2 ka qenë e rrethuar me mure, cili vëzhgues i pavarur dhe 

objektiv mund të besoj se A.Mka paguar 5.000 euro dhe aty nuk është përfshirë pjesa 

kontestuese e cila ka qenë e rrethuar, me gjerësisht si në procesverbalet nga seancat e mbajtura 

dhe fjalën përfundimtare të paditurit me shkrim të dorëzuar në gjykatë me dt.28.01.2020. 

 

            Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar në mënyrë të specifikuar. 

 

            Gjendja faktike e vërtetuar 

 

             Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje                    

juridike kontestimore, ka administruar provat dhe ate: çertifikata për njësi kadastrale me nr.                         

P-711077041-01846-2, e dt.11.08.2017, së  bashku me kopjen e planit, të dt.11.08.2017, të 

lëshuara nga Zyra Komunale Kadastrale në Kamenicë; çertifikata për njësi kadastrale me nr. P-

71107041-01846-1, e dt.11.08.2017, së bashku me kopjen e planit, të dt.11.08.2017, të 

lëshuara nga Zyra Komunale Kadastrale në Kamenicë; kontrata mbi shitblerje e 

patundëshmërisë, e lidhur në mes shitësit Sh.H.M nga .... dhe blerësit G.K nga Kamenica, 

kontratë e kjo e përpiluar në zyrën e avokatit R.B, me dt.19.03.2014; skica e përpiluar nga 

gjeodeti N. nga Kamenica, me nr.43/2014, e dt.18.03.2014, si dhe ekspertiza e po të njejtit 

gjeodet, dt.24.09.2019, e dorezuar në gjykate me datën 25.09.2019, raporti i vlerësimit i punuar 

nga ekspertja për vlerësim të pronave të paluajtshme, V.D nga Prishtina, i dt.02.10.2019,  

dorëzuar në gjykatë me dt.09.10.2019. Në këtë çështje kontestimore me propozimin e palëve 
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janë dëgjuar në cilësi të palëve paditësi dhe i padituri si dhe dëshmitarët Sh.M dhe A.M, që të 

dy nga Kamenica   

 

Gjykata pas vlerësimit të provave të cekura si më lartë,  në kuptim të nenit 8 të Ligjit 

për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e 

veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se, kërkespadia e paditësit është  pjesërisht e 

bazuar. 

 

 Në bazë të çertifikatës për njësi kadastrale të lëshuar me dt.11.08.2017, për ngastrën 

kadastrale me nr. 1846-2, së  bashku me kopjen e planit, të dt.11.08.2017,  çertifikatës për 

njësi kadastrale të lëshuar me dt. 11.08.2017, për ngastrën kadastrale me nr. 1846-1, së 

bashku me kopjen e planit, të dt.11.08.2017, të lëshuara nga Zyra Komunale Kadastrale në 

Kamenicë, si dhe ekspertizës së ekspertit gjeodet N.R nga Kamenica, të dt.24.09.2019, e 

dorezuar në gjykate me datën 25.09.2019, gjykata ka vërtetuar faktin se ngastra kadastrale me 

nr.1846-2 në sipërfaqe prej 370 m2, vendi i quajtur “Fusha e Poshtme” dhe ngastra kadastrale 

me nr. 1846-1 në sipërfaqe prej 53 m2, vendi i quajtur “Fusha e Poshtme”, Zona Kadastrale 

Kamenicë, evidentohen në Regjistrin e të drejtave të pronës së paluajtshme (RDPP) në 

pronësi të paditësit S.(H.) M nga Kamenica, me pjesë të pronës 1/1, ndërsa në bazë të skicës 

së përpiluar nga gjeodeti N.R  nga Kamenica, me nr.43/2014, të dt.18.03.2014, gjykata ka 

vërtetuar faktin se ngastrat kadastrale 1844-0 dhe 1845-0 kufizohen me ngastrën kadastrale 

1846-0, e me gjerësisht sikurse në këto akte-dokumente kadastrale. 

 

          Nga raporti, përkatësisht mendimi dhe konstatimi për vlerësimin e ngastrës kontestuese 

me nr.1846-1, Zona Kadastrale në Kamenicë,  punuar nga ekspertja për vlerësimin e 

paluajtshmërive, V.D nga Prishtina, të datës 09.10.2019, dhe sqarimeve të ekspertes të dhënë 

gjatë seancës, gjykata ka vërtetuar faktin se për lartësinë për kompensimin e drejtë për 

sipërfaqen e marrë nga paditësi prej paditësit të ngastrës kadastrale me nr. 1846-1 në sipërfaqe 

prej 53 m2,  duke llogaritur sipas krahasimit të pronave me metoda të krahasimit të 

drejtëpërdrejtë në ngastrën kontestuese, ekspertja ka vlerësuar se vlera përfundimatre e pronës 

është 7.000,00 euro. 
 

          Me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata ka bërë 

dëgjimin e paditësit S.M, në cilësi të palës, i cili në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se me G... 

njihen shumë vite më parë, dhe ka mbi 10-15 vite, ai truall ka qenë i babait të tij dhe me parat 

e tij është blerë pasi që i njeti  ka punuar në Zvicër, thurjen e gardhit aty e ka bërë një fqinjë i 

cili e ka pas një garazhd për shitje dhe blerje të veturave, pas disa viteve e ka lënë ai dhe i ka 

larguar therrat etj, konkretisht e ka marr materialin e vetë dhe trualli ka mbetur boshë. G...më 

përpara i ka qu njerëz për t’ia shit tërë tokën ku e ka shtëpin sot A..., ndërsa paditësi nuk ia ka 

shitur. Pastaj ka shtuar se kur e ka marrë vesh se pjesa kontestuese nuk është në pjesën të tij 

mirëpo të njëjtën e ka marr G..., e ka pyetur G..., i njëjti i ka thënë nuk ke punë me mua, ke 

punë me A... dhe me G.. mardhënie tjera nuk kam pasur më, pasi e kam bartur mbi veti tokën 

e kam thirrur në telefon dhe i njëjti nuk ma ka qel telefonin, dhe më ka dërguar një sms duke 

më thënë mos më thirr më sepse je duke më penguar, unë atë kam pasur qëllim të mirë që këtë 

çështje ta zhgjidhim me marrëveshje dhe me atë rrugë kam ardhur drejt te L.. dhe që atë ditë 

kam vendosur të bëjë padinë. Këtë dokumentin që e kam bërë fjala është për kontratën 

private, nuk kam pasur dije fare dhe as nuk më ka njoftuar askush, Sh... më ka thirrur dhe më 

ka thënë se G... nuk po mundet me ndërtuar shtëpinë a mundem vetëm me dhënë pëlqim për 

me ndërtu shtëpinë G.... Unë i kam thënë jepja se e kemi fqinjë dhe në rregull është, dhe në 

atë dokument fjala është për kontratën private që është shënuar se Sh... i ka marrë parat ai nuk 

ka marr asgjë. Sa i përket thënjeve nga dëshmitari A.M të njëjtat nuk qëndrojn sepse ngastra  
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kontestuese nuk është fare e tij, sepse këtë pjesë e kemi blerë ne, konkretisht babai im. 

Paditësi deklaron se unë isha aty kur e ka qel mexhen, G.... bile është fjalosur me fqinjët të 

cilit ia kanë prishur cevat dhe e kanë pyetur se a e ke marrë lejen për ndërtimin e oborrit, 

G...më tha se kjo është në rregull, unë i thashë A... dhe G.. nëse keni fëmijë mos ma shtyni 

mexhen, A..i tha shoqes time mos ki dert se kush ska me shty mexhen, unë kam shkuar ne 

Zvicer, mua puntorët të cilët kanë punuar te G... më kanë thënë se e kan shtyer mexhen e që 

vërtetë e shtyer doli konkretisht pas shtyerjes së mexhes mu ka marrë pjesa kontestuese. 

Paditësi deklaron se ne nuk kemi pasur marrëveshje ashtu siç po thotë A.., pasi që A... e ka 

paguar vetëm 20 m2 , ndërsa për pjesën tjetër të sipërfaqes më ka thënë që merru vesh t’i me 

doktorin. Në atë kohë prona nuk ka qenë mbi mua por ka qenë mbi babën, dhe në vitin 2017 

prona është bartur tek unë, edhe një herë unë kam shkuar te A... e kam lutur në 

restorant”Bija”, i njëjti më tha se nuk kam më asnjë dinarë për këtë çështje për t’ju dhenë. 

Shumë mirë e kanë ditur G... dhe A... se prona është e imja, me dokument e kanë ditur nga 

gjeodeti se prona eshë e Hajdar Maliqit, në këtë rast e babait tim, pra të njëjtit e kanë ditur se 

prona është e jona.  
 

 Po ashtu, gjykata në këtë çështje kontestimore e ka bërë dëgjimin e të paditurit                   

Gani Krasniqi, në cilësi të palës, i cili në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se patundëshmërin e 

kam blerë prej A.M në vitin 2014 në vendin e cekur ka ekzistuar një shtëpi gjatë matjes 

përmes gjeometrit kemi konstatuar se 52.5 m2 kanë figuruar në emër të fqinjut tim H.M me 

këtë kontest kemi biseduar me A. M me çka jemi marr vesh që të matet  saktë mexha qysh 

është deklaruar A... dhe kemi vepruar, kemi shkuar te avokati është përpiluar kontrata interne 

është sqaruar çdo gjë, është nënshkruar vetëm me një qëllim që gjatë bartjes së pronës të del 

në emrin tim. Muri është ndërtuar dikur në fund të vitit 2014 nuk është kontestuar nga askush, 

dhe mexha nuk është shtyer ashtu siç i kanë thënë puntorët të cilët kanë punuar tek unë 

paditësit. S..më ka thirr me bisedu për pjesën kontestuese, unë i kam deklaruar S...  se për çdo 

gjë të paqartë bisedo me A..., i cili nuk e mohon në asnjë mënyrë. Ngastrën e kam blerë si 

tërësi në pikat ekzistuese në vlerë të caktuar pa e ditur fillimisht që është pjesa kontestuese, 

është i informuar A... për pjesën kontestuese është pyetur a do të kem problem në të ardhmen, 

A... ka deklaruar se kjo pjesë është imja, dhe qëndron pranë saj dhe çdo mosmarrveshje do ta 

zgjidh A....  
 

 Gjykata në lidhje me këtë çështje juridike kontestimore e ka dëgjuar dëshmitari                    

Sh.M nga Kamenica, Lagjja ..., i cili në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se, ka shkuar e ka 

bërë një marveshje interne me G..., për ta ndërtuar shtëpinë G..., konkretisht për të marr lejen, 

dhe se fillimisht e ka ftuar A.M për ta bërë një marrëveshje për ta ndërtuar shtëpinë G.K , 

përmes telefonit më ka lejuar S... me bisedur me A... dhe G.... Pas kësaj ka shkuar te avokati 

R.B dhe e ka nënshkruar këtë marrëveshje, fjala është për kontratën që është nënshkruar te 

avokati, ndërsa  sa i përket çmimit si dhe marrëveshjeve tjera dëshmitari ka deklaruar se nuk 

ka biseduar për këtë. Në kontratë është shënuar se unë i kam marrë paratë mirëpo i njejti ka 

deklaruar se nuk ka pranuar kurrfar pare, dhe për këtë e din edhe A... edhe G.... Mes tjesrash 

dëshmitari ka deklaruar se nuk e din vendin saktësisht se ku ka qenë mexha. 

  

           Gjykata e ka dëgjuar edhe dëshmitarin A.M nga Kamenica, lagjja ...., rr.”...” , i cili në 

shqyrtimin kryesor ka deklaruar se, marrveshjen e ka bërë me G..., të cilit ia ka shitur shtëpinë 

me gjithë këtë pronë, duke përfshirë edhe pjesën kontestuese, deri te marrëveshja ka ardhur 

ashtu që dëshmitari nëpërmjet Sh... (vllaut të S...),  e ka pyetur S.. se a është kjo mexhë 

ekzistuese sepse është dashtë te noteri me kanë prezent fqinji në këtë rast S..., për ta shitur këtë 

parcelë. Në bazë të asaj se çka ka thënë S....se sa i përket mexhes, ashtu siç thash që më ka 

njoftuar përmes Sh..., ne kemi shkuar dhe e kemi bërë një kontratë te avokati për shkakun se 

noteri ka kërkuar një deklaratë nga mexhenikët për të mundur t’iu shitet G... ngastra. Sa i 



 Numri i lëndës: 2019:159759 
 Datë: 06.03.2020 
 Numri i dokumentit: 00882327 
 

6 (9)  

 2
0

1
9

:1
5

9
7

6
0

 

përket pjesësë kontestuese të njëjtën ia kam shitur të paditurit G.K, sepse edhe kjo pjesë ka 

qenë e imja pasi që babai im e kishte blerë këtë ngastër prej një serbi emrin e të cilit nuk e di. 

Me rastin e ndërtimit të  murit ka deklaruar se kanë qenë prezent S.. dhe G... dhe askush nuk e 

ka kundërshtuar ndërtimin e atij muri. Pas ndërtimit të murit, S.. më ka thënë se kjo është pronë 

kontestuese dhe është pronë e imja, dhe unë iu kam përgjigjur si mu marr vesh vetëm për mos 

ta bërë më të madhe këtë punë, konkretishtë me mbyll këtë kontest, S.... më tha duhesh me 

paguar 5.000  euro për pjesën kontestuese, dhe i kemi gjetur 4 dëshmitarë. Aty kanë qenë 

dëshmitarët: H.M, L.M, N.M dhe I.M, ndërsa 5.000 euro kanë shkuar në bankë dhe ia kam 

paguar në xhirollogarin e tij S..., e të cilën xhirollogari ma ka dhenë S..., po ashtu bashkë kemi 

qenë në bankë. Pas kësaj kemi shkuar me S.. në kadastër me rregullu dokumentacionin për 

bartjen e pronës, për ngastrën kontestuese, mirëpo S.. nuk e ka pasur pronën në emër të vet dhe 

nuk ka mundur me rregullu punën, kjo ka ndodhur në vitin  2016. Në vitin e kaluar më ka 

njoftuar S.... se nuk është i kënaqur me lartësinë e pagesës në shumë prej 5.000 euro për të 

cilën shumë e kisha paguar në xhirollogarinë e tij, e për të cilën shumë fillimisht jemi pas 

dakorduar edhe në prezencen e dëshmitarëve, ku prezent ka qenë edhe S... . Pos tjerash ka 

deklaruar se është në gjendje t’i vazhdoj procedurën me S..., sepse në këtë rast i padituri 

mundet që nga unë të kërkoj t’ia bëj bartjen. Kjo kontratë interne është bërë për pjesën e cila ka 

qenë në anën time sepse S... pronar ka qenë në mexhen time. Kontraten të cilën e kam pasur në 

emër tim e kam bërë te noteri ndërsa për pjesën kontestuese është bërë kontrata private te 

avokati R.B . 

 

           Baza ligjore 

 

           Sipas dispozitës së nenit 136 paragrafi 1 të Ligjit nr. 04/L-007 mbi marrëdhëniet e 

detyrimeve ka hyrë në fuqi me datën: 20.12.2012 (në vijim: LMD) është paraparë se “Kush i 

shkakton tjetrit dëm ka për detyrë që t’ia kompensoj, përveç nëse vërtetohet nëse dëmi është 

shkaktuar pa fajin e tij.”,  ndërsa sipas dispozitës së nenit 137 të LMD-së është paraparë se 

“Dëmi është zvogëlim i pasurisë së dikujt (dëm i zakonshëm) dhe pengimi i rritjes së saj (fitimi 

i humbur)...”. Në dispozitën e nenit 140 të po këtij ligji, është paraparë se”Fajësia ekziston kur 

dëmtuesi e ka shkatuar dëmin me dashje ose nga pakujdesia”, ndërsa sipas dispozitës së nenit 

169 të LMD-së është paraparë se “ Personi përgjegjës ka për detyrë ta rivendosë gjendjen e cila 

ka qenë para se të shkaktohet dëmi. Në qoftë se rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk e 

mënjanon plotësisht dëmin, personi përgjegjës ka për detyrë që për pjesën tjetër të dëmit të japë 

shpërblimin në të holla. Kur rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk është e mundur, apo kur 

gjykata konsideron se nuk është e domosdoshme që këtë ta bëjë personi përgjegjës, gjykata do 

të caktojë që ai t`ia paguajë të dëmtuarit shumën përkatëse në të holla në emër të shpërblimit të 

dëmit.  Gjykata do t`i gjykojë të dëmtuarit shpërblimin në të holla kur ai këtë e kërkon, me 

përjashtim kur rrethanat e rastit konkret e arsyetojnë rivendosjen e gjendjes së mëparshme”. Po 

ashtu, sipas nenit 46 parag.1  të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, është paraparë se “E 

drejta e pronës është e garantuar”. Po ashtu edhe sipas Protokollit nr.1 të Konventës Evropiane 

për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut,  është paraparë se çdo kusht ka të drejtë për 

respektimin e pasurise së tij dhe se askush nuk mund të privohet nga prona e tij veçse për arsye 

të dobisë publike dhe në kushtet e parashikuar nga ligji dhe nga parimet e përgjithshme të së 

drejtës ndërkombëtare.  

 

Me nenin 2.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) është paraparë se”në 

procedurën kontestimore gjykata vendos brenda kufijve të kërkesave që janë parashtruar nga 

palët ndërgjyqëse”. Pataj  me nenin 7.1 të po këtij ligji, është paraparë se “palët kanë për detyrë 

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

me të cilat konstatohen faktet e tilla”.  
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           Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 

            

 Në bazë të provave të administruara në këtë procedurë, është provuar se kërkesëpadia e 

paditësit është pjesërisht e bazuar dhe se e njëjta është aprovuar pjesërisht sikurse në dispozitiv 

të këtij aktvendimi. Gjykata në bazë të provave të administruara e të cekura më lartë, 

përkatësisht çertifikatave pronësore, kopjet e planit, ekspertizës së ekspertit gjeodet N.R, së 

bashku me skicën e bashkangjitur kësaj ekspertize, ka vërtetuar faktin se paditësi është pronar 

juridik i ngastrës kadastrale me nr. 1846-1, vendi i quajtur “Fusha e poshtme”, me kulturë tokë 

bujqësore, arë e kl.3, në sipërfaqe prej 53 m2, Zona Kadastrale Kamenicë, e të cilën ngastër, 

përkatësisht sipërfaqe të kësaj ngastre, i padituri e ka rrethuar dhe përvetësuar. Gjykata 

vlerëson se në rastin konkret me veprimet e të paditurit, paditësit iu ka shkaktuar dëm material 

në drejtim të pasurisë së tij të paluajtshme. Nga gjendja faktike e vërtetuar rezulton se i padituri 

pjesën e sipërfaqes kontestuese të ngastrës kadastrale nr.1846-1 nuk e ka blerë nga paditësi por 

të njejtën e ka blerë nga personi i tretë, në këtë rast nga dëshmitari i dëgjuar në këtë çështje 

kontestimore, A.M,  i cili nuk është pronar i kësaj ngastre, gjë që i padituri nga kjo bazë e 

konteston në tërësi kërkesëpadinë e paditësit duke konsideruar se nuk ka legjitimacion pasiv në 

këtë kontest, sepse sipërfaqen e ngastrës kontestuese nuk e ka blerë prej paditësit por prej 

personit të tretë, në këtë rast nga A.M. Gjykata vlerëson se padituri ka legjitimacion pasiv për 

të qenë palë në këtë çështje kontestimore, pavarësisht faktit se sipërfaqen e ngastrës 

kontestuese nuk e ka blerë prej paditësit, por e ka blerë nga personi i tretë A. M, sepse kjo 

kontratë nuk është lidhur dhe legalizuar pranë organit kompetent konform dispozitave të 

ligjeve në fuqi për shkak se A.M nuk ka mundur të bartë ngastrën e paditësit pasi që nuk ka 

qenë pronar i saj, dhe si rrjedhoj ka ardhur deri te një gjendje e tillë faktike si në rastin konkret. 

Në rrethana të tilla paditësi ka të drejtë në kompesnim të dëmit nga i padituri nga shkaku se të 

njejtit iu ka përvetësuar pjesa e sipërfaqes kontestuese nga i padituri pa ndonjë bazë juridike të 

vlefshme.  Për më tepër, sipërfaqja e ngastrës kontestuese fillimisht ka qenë në pronësi të babit 

të paditësit, e të cilën ngastër paditësit tani e ka në pronësi mbi bazën e trashëgimisë, çka 

nënkupton se paditësi ka të drejtë që të kërkoj mbrojtje gjyqësore për padinë e parashtruar me 

përmbajtjen e kërkesës së caktuar ndaj personit i cili ia ka përvetësuar pasurinë e tij, në këtë 

rast ndaj të paditurit.  Nga provat e administruara nuk ka mundur të vërtetohet fakti se i padituri 

me paditësin kanë pasur ndonjë marrëveshje për shitblerjen e sipërfaqes së ngastrës 

kontestuese, e as nuk e ka autorizuar ndonjë person të tretë si në rastin konkret që të shet pjesën 

e sipërfaqes kontestuese. Po ashtu, në rastin konkret nuk ka pasur ndonjë marrëveshje në mes 

paditësit dhe të paditurin për kompensimin e sipërfaqes së ngastrës kontestuese. Gjykata në 

bazë të dëshmisë së dëshmitarit A.M,  ka vërtetuar faktin se i padituri përmes personit të tretë-

dëshmitarit A.M ia ka paguar paditësit shumën e parave në emër të kompensimit të sipërfaqes 

së përvetësuar në shumë prej 5000 euro, e cila shumë është deponuar në zhirollogarinë e 

paditësit, mirëpo paditësi nuk është pajtuar me lartësinë e kësaj shume, dhe si rrjedhoj ka 

inicuar procedurën kontestimore përmes kësaj padie, duke kërkuar kompensim në shumë prej 

10000 euro. Vlenë të ceket se shuma prej 5000 euro nga A.M i është deponuar paditësit në 

zhirillogarinë e tij pas lidhjes së kontratës interne mbi shitblerjen e paluajtshmërisë, të 

dt.19.03.2014.  Sipas dispozitës së nenit 36 të Ligjit për Pronësin dhe të Drejtat Tjera Sendore 

(LPDS) është përcaktuar se“ Për bartjen e pronësisë në paluajtshmëri është e nevojshme një 

punë juridike e vlefshme ndërmjet tjetërsuesit dhe fituesit si baze juridike dhe regjistrimi i 

pronësisë në regjistrin e te drejtave të palujteshmerisë. Kontrata për bartjen e palujteshmërisë 

duhet të lidhet me shkrim në prezencën e dy palëve në një zyre kompetente”.  Pretendimet e të 

paditurit se sipërfaqen e ngastres kontestuese e ka blerë nga  A.M, dhe se nuk ka kurrfar 

obligimi ndaj paditësit, për gjykatësn një pretendim i tillë nuk qendron për arsye se paditësi 

palujtshmërinë kontestuse nuk e ka blerë prej pronarit juridik të saj, në këtë rast  paditësit por 
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prej personit i cili nuk është pronar, konkretisht A.M, andaj gjykata ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditësit është e bazuar pjesërisht sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  Se i padituri ka 

legjitimitet pasiv në këtë çështje kontestimore, gjykata ka gjetur se  i njejti ka qenë në dijeni se 

pjesa e sipërfaqes kontestuese nuk ka qenë në pronësi të A.M, por ka qenë në emër të 

paraardhësit të paditësit-babait të tij referuar nenit 3 i Kontratës intrene mbi shitblerjen e 

paluajtshmërisë, të dt.19.03.2014, sepse nga kjo kontrata gjykata ka gjetur se në cilësi të 

blerësit ka nënshkruar i padituri ndërsa në cilësi të shitësit ka nënshkruar vëllau i paditësit, këtu 

Sh.M, i cili është dëgjuar në cilësi të dëshmitarit, duke përfshirë edhe dëshmitarët A.M dhe 

A.M..1, që të dy nga Kamenica, dhe si objekt shitblerje ka qenë sipërfaqja prej 52,5 nga ngastra 

kadasrale me nr.1846-0, Zona Kadastrale Kamenicë. Gjykata sa i përket lartësisë së 

kërkesëpadisë së paditësit për pjesën e aprovuar dhe pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë, ka 

vendosur duke u bazuar në provat e administruara, dëgjimit të palëve ndërgjyqëse, 

dëshmitarëve, dhe në bazë të ekspertizës së ekspertes për vlerësimin e paluajtshmërive, e cila 

ekspertizë është administruar si provë, sipas të cilës ekspertizë gjykata ka vërtetuar faktin se 

sipërfaqja e ngastrës kontestuese është vlerësuar në shumë prej 7.000,00 euro, fakt ky i cili nuk 

ka qenë kontestues në mes të palëve ndërgjyqëse për shkak se të njejtit nuk kanë pasur vërejtje 

në këtë ekspertizë. Vlenë të ceket se palët ndërgjyqëse nuk kanë pasur vërejtje as ndaj 

çertifikatave pronësore, kopjet e planit, ekspertizën e ekspertit gjeodet Nazif Ramabaja, së 

bashku me skicën e bashkangjitur kësaj ekspertize, andaj për gjykatën këto fakte nuk kanë qenë 

kontestuese, prandaj edhe ia ka shprehur besimin e plotë këtyre prove. Mbi këtë bazë, gjykata 

ka vendosur të aprovoj pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit në lartësi të shumës prej  2000 euro 

ndërsa e ka refuzuar pjesën tjetër të kërkesëpadisë në shumë prej 8000 euro, për shkak nga 

provat e cekura më lartë, konkretisht dëshmia e dëshmitarit  A.M, gjykata e ka vërtetuar faktin 

se paditësi i ka pranuar shumën e parave në vlerë prej 5000 euro nga i padituri përmes 

dëshmitarit A.M, edhe ate në xhirollogarinë e paditësit, fakt ky i cili nuk ka qenë kontestues 

nga palët ndërgjyqëse, prandaj gjykata e ka marr si të provuar këtë fakt dhe se në këtë mënyrë 

gjykata ka vlerësuar se për pjesën e kërkesëpadisë në shumën prej 5000 euro është përmbushur 

detyrimi nga i padituri për paditësin, ndërsa pjesën tjetër të kërkesëpadisë në shumë prej 3000 

euro gjykata e ka vlerësuar tejet të lartë pasi qe nga ekspertiza e ekspertes për vlerësim të 

paluajtshmërive, sipërfaqja e ngastrës kontestuse është vlerësuar në shumë prej 7000 euro, e 

për të cilën ekspertizë palët ndërgjyqese nuk kanë pasur vërejtje, andaj gjykata ka vleresuar se 

pjesa e aprovuar në shumën prej 2000 euro është e drejtë dhe në përputhje me ekspertizën e 

ekspertes për vlerësimin e palujshmerive dhe gjendjen faktike të vërtetuar.  

          

          Për kamatën gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitën e nenit  382 par.1 dhe 

2 të LMD-së.  

         Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet dhe provat e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka 

gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi.  

 

 Sa i përket shpenzimeve të procedurës, gjykata  ka vendosur në bazë  të nenit 452 të 

LPK-së, pasi që paditësi ka pasur sukses pjesërisht në këtë procedurë, ndërsa i padituri nuk ka 

pasur sukses në procedurë.  

 

              Nga të lartecekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 

të LPK-së. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË 
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                            Blerim Beshtica,d.v. 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

nga dita e pranimit të tij, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


