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Numri i lëndës: 2021:231089 

Datë: 15.10.2021 

Numri i dokumentit:     02285483 

C.nr.746/19 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI-Departamenti 

iPergjithshem-Divizioni Civil, si kontestimore e perbere nga Gjykatesi Individual Besnik Feka, ne 

çeshtjen juridike te paditesit R.H. nga fsh. D./Vushtrri, te cilen me autorizim e perfaqesojne av. Zenel 

Ademi, kunder te paditures Sh. K. nga fsh. D./Vushtrri, te cilen me autorizim e perfaqeson A. K., per 

shkak te vertetimit te pronesise mbi bazen e shiteblerjes dhe kompensimin e demit per shkak te 

mospermbushjes se kontrates, gjykata, pas kthimit te lendes ne rigjykim dhe mbajtjes se séances kryesore 

publike ne prezence te te autorizuarit te paditesit e ne mungese te perfaqesuesit te te paditures, gjykata 

me dt. 15.10.2021, jashte seances, nxjerr kete:  

 A K T GJ Y K I M 

I.VERTETOHET se paditesi, R. H. nga fsh. D./Vushtrri, eshte pronar mbi bazen e shiteblerjes i parceles 

kadastrale 1433/1, me kulture “Are Bujqesore e kl. se IV-te”, ne vendin e quajtur “V.”, ne siperfaqe prej 

0.43.45 ha (4345 m2), qe evidentohet sipas Fletreguesit nr. 2275, ZK/Vushtrri, e cila perkufizohet si ne 

vijim: ne pjesen veriperendimore me rrugen publike te asfaltuar, ne pjesen veriore me parcelen kadastrale 

1434, ne pjesen lindore kufizohet me rrugen e shfrytezuar qe nuk eshte e regjistruar ne kadaster qe eshte 

pjese e parceles kadastrale 1433/1, dhe ne pjesen perendimore kufizohet me parcelen kadastrale 1432/1, 

qe eshte ne shfrytezim te paditesit. 

II.DETYROHET  e paditura Sh.K. nga fsh. D. Vushtrri, qe t’ia njeh paditesit R. H. nga fsh. D./Vushtrri, 

te drejten e pronesise sipas pikes I te dispozitivit, dhe te njejtin ta lejoj qe kete te drejte ta regjistroj ne 

organet kompetente kadastrale ne afat prej 15 ditesh, nga dita e plotfuqishmerise se ketij aktgjykimi, ne 

te kunderten, ky aktgjykim, paditesit, i sherben si baze per regjistrimin e kesaj te drejte ne organet 

kompetente kadastrale. 

III.DETYROHET e paditura Sh. K.nga fsh. D./Vushtrri, qe ne emer te kompensimit te demit te 

shkaktuar nga mospermbushja e pjesshme e kontrates mbi shiteblerjen e prones se paluajtshme e 

legalizuar sipas numrit VR.nr.84/2001, dt: 08.02.2001, per siperfaqen prej 50 m2 , per parcelen 

kadastrale 1433/1, ZK/Vushtrri, paditesit R. H.nga fsh. D./Vushtrri, t’ia paguaje shumen prej 2,250 euro 

(dymije e dyqind e pesedhjete euro), me kamate ligjore prej 8% vjetore, nga data e ushtrimit te kerkeses 

25.05.2021, e gjer ne permbushjen perfundimtare te detyrimit. 

IV. DETYROHET e paditura qe ne emer te shpenzimeve te procedures, paditesit t’ia paguaje shumen 

totale prej 1,187 euro, dhe ate: ne emer te takses gjyqesore per padi shumen prej 30 euro, ne emer te 

perpilimit te padise nga I autorizuari I tij shumen prej 101 euro, ne emer te 5 seancave te perfaqesimit 

nga I autorizuari I tij shumen totale prej 675 euro, ne emer te takses gjyqesore per ankese sipas lendes 

C.nr.168/11, shumen prej 30 euro, ne emer te perpilimit te ankeses nga I autorizuari I tij shumen prej 

101 euro, ne emer te hartimit te ekspertizes se ekspertit gjeodet shumen prej 100 euro dhe ne emer te 
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hartimit te ekspertizes se vleresuesit te prones se paluajtshme shumen prej 150 euro, te gjitha keto ne afat 

prej 15 ditesh, nga dita e plotefuqishmerise se ketij aktgjykimi, nen paralajmerimin e permbarimit te 

detyrueshem. 

A r s y e t i m 

Paditesi, R.  H. nga fsh. D./Vushtrri, permes te autorizuarit te tij av. Zenel Ademi nga Mitrovica, ka 

ushtruar padi per vertetimin e te drejtes se pronesise, kunder te paditures Sh. K. nga fsh. D./Vushtrri,  dhe 

ne procedure rigjykuese me precizimin e bere ka kerkuar nga gjykata qe te vertetohet se paditesi eshte 

pronar I parceles kadastrale te pershkruar ne dispozitiv ne siperfaqe prej 0.43,45 ha, sipas kontrates mbi 

shiteblerjen I pasurise se patundshme te vertetuar ne gjykate me numer Vr.nr.84/2001, dt. 8.2.2001, ne 

mes parardhesit te paditeses te ndjerit A. K. dhe paditesit, ndersa per pjesen tjeter te siperfaqes prej 50 

m2, ne pamundesi te konstatuar te ofrimit te kesaj pjese te siperfaqes ne pronesi dhe posedim te paditesit, 

ne emer te kompensimit te demit te shkaktuar nga mospermbushja e kontrates, paditesit t’ia paguaje 

shumen prej 2,250 euro, me kamate ligjore prej 8% vjetore, nga data e nxjerrjes se ekspertizes vleresuese 

si dhe shpenzimet e procedures. 

 E paditura nuk ka ushtruar pergjegjje ne padi, mirepo, ne séance gjyqesore te dt. 27.1.2014, permes 

perfaqesuesit te saj A. K.  ka dekalruar se parimisht nuk e kundershton kerkesepadine ne siperfaqen qe e 

ka konstatuar eksperti gjeodet, ndersa pjesen tjeter te kerkesepadise e kundershton, ndersa ne procedure 

rigjykuese pala e paditur edhe perkunder fteses me rregull asnjehere perfaqesuesi I saj me autorizim nuk 

ka prezentuar ne séance gjyqesore, dhe procesi gjyqesor ne procedure rigjykuese, eshte mbajtur ne teresi 

ne mungese te pales se paditur, pas plotesimit te kushteve ligjore. 

Gjykata, ka caktuar seancen gjyqesore ne te cilen ka prezentuar per paditesin me autorizim av. Zenel 

Ademi, ndersa per te paditurin askush, edhe pse perfaqesuesi I te njejtes A. K. eshte ftuar me rregull, çka 

konstatohet nga flekthesa e dt:14.07.2021 eshte ftuar me rregull dhe mungesen nuk e ka arsyetuar, ashtu 

qe, pas propozimit te pales paditese, konform nenit 423, par.4 te LPK-se, gjykata shqyrtimin kryesor e 

mbajti ne mungese te te paditures. 

Ne fjalen perfundimtare, I autorizuari i paditesit, av. Zenel Ademi deklaroi: Mbetemi ne teresi prane 

padise dhe kerkesepadise se precizuar, duke kerkuar nga gjykata qe te vertetoi te drejten e pronesise se 

paditesit ne siperfaqe prej 0,43.45 ha ne parcelen kadastrale 1433/1, ndersa per siperfaqen prej 50 m2 qe 

mungon nga kontrata mbi shiteblerjen e paluajtshmerise, kerkoj qe paditesit ti paguhet ne emer te demit 

per shkak te mospermbushjes se kontrates mbi shiteblerjen shuma prej 2,250 euro, me kamate ligjore prej 

8% vjetore, nga data e nxjerrjes se ekspertizes vleresuese, e gjer ne permbushjen perfundimtare, gjithashtu 

kerkoj edhe shpenzimet e procedures. 

Gjykata, ne procedure rigjykuese,  bazuar ne nenin 7 dhe 8 te LPK-se, ne procedure e provave, lexoi: te 

gjitha provat me verejtjet dhe kundershtimet e dhena nga palet sipas numrit C.nr.168/11, sipas 

procesverbalit te dt: 27.01.2014, ekspertiza e ekspertit gjeodet B. D. e dt: 17.05.2021, ekspertiza e 

ekspertit vleresues H.M. e dt:12.07.2021, dhe pas shqyrtimit bashkarisht te te gjitha provave, gjykata 

konstatoi kete gjendje: 

Nuk eshte kontestues fakti qe paditesi me ish bashkeshortin e te paditures-te ndjerin A. K. kane lidhur 

kontrate mbi shiteblerjen e pasurise se patundshme per parcelen kadastrale 1433 ne siperfaqe prej 0.43,95 

ha, sipas numrit Vr.nr.84/01, dt. 08.02.2001, ndersa tani kjo parcele evidentohet ne emer te bashkeshortes 

se Abit Kutllovci, tani te paditures Sh. K. 
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Nuk eshte kontestues fakti qe parcela kontestuese aktualisht evidentohet ne emer te te paditures Sh. K. 

dhe e njejta ne evidencat kadastrale ka nje siperfaqe prej 5190 m2. 

Nuk eshte kontestues fakti qe paditesi kontraten mbi shiteblerjen e pasurise se palaujtshme nuk ka mund 

ta regjistroj ne organet kompetente te drejten e pronesise ne parcelen objekt I shiteblerjes, per shkak te 

konstatimit se objekti lendor sipas kesaj kontrate parcela kadastrale 1433/1 ne gjendjen faktike nuk 

korrespondon me gjendjen juridike konkretisht evidencat kadastrale. 

Gjykata, ne procedure rigjykuese, duke vepruar sipas udhezimeve te Gjykates se Apelit ne Prishtine,  

lidhur me vendosjen sipas pikes I dhe II te dispozitivit, iu referua ekspertizes gjeodete te ekspertit gjeodet 

B. D. I cili ne procedure rigjykuese ne ekspertizen e hartuar me dt:17.05.2021, konstatoj se paditesi R. H. 

ne terren mban siperfaqen prej 0.42,45 ha (4345 m2), ndersa per tu permbushe ne teresi objekti i parceles 

lendore sipas kontrates VR.nr.84/01, dt:08.02.2001, paditesit I duhet edhe siperfaqja prej 50 m2, e cila 

siperfaqe tani shfrytezohet dhe eshte e rezervuar per rruge publike, fakt ky I cili ia pamundeson paditesit 

shfrytezimin e teresishem te objektit te shiteblerjes sipas kontrates VR.nr.84/01, dt:08.02.2001. 

Gjykata, ne procedure rigjykuese, lidhur me vendosjen fillimisht sa i perket pikes I te dispozitivit, 

vertetimit te drejtes se pronesise ne parcelen kadastrale 1433/1, me siperfaqe aktuale te shfrytezimit prej 

4345 m2, ky fakt nuk eshte kontestues nga palet ndergjyqese, e ku edhe perfaqesuesi I te paditures ne 

seancen e dt: 27.01.2014, I njejti ka deklaruar se nuk e kontestues faktin qe paditesit ti njihet e drejta e 

pronesise ne siperfaqen prej 4345 m2, mirepo, jo edhe ne siperfaqen prej 50 m2, pasiqe, kjo siperfaqe 

eshte leshuar per rruge dhe paditesi eshte pajtuar lidhur me kete fakt qe nje pjese e siperfaqes se blere e 

parceles lendore te leshohet per rruge publike ku do te shfryteozhet nga banoret qe kane ndertuar shtepi 

banimi ne kete parcele. 

Nga ekspertiza e ekspertit gjeodet B. D. ajo e hartuar me dt:12.11.2013, si dhe ate te hartuar ne procedure 

rigjykuese me dt:17.05.2021, vertetohet se paditesi R. H., aktualisht ka ne shfrytezim parcelen kadastrale 

1433/1, e cila fillimisht konstatohet se paditesit ka pas ne shfrytezim siperfaqen prej 4240 m2, ashtu qe 

pas matjeve ne terren ndergjyqesit jane pajtuar qe paditesit ti rexhistrohet edhe pjesa e paluajtshmerise 

prej 105 m2 e pershkruar ne ekspertize, ashtu qe, nuk ka qene dhe nuk eshte kontestues fakti qe palet 

ndergjyqese jane pajtuar qe paditesit ti rexhistrohet e drejta e pronesise ne siperfaqen prej 4345 m2, 

mirepo, siperfaqja prej 50 m2 qe eshte pjese perbere e rruges publike, e cila shfrytezohet nga banoret qe 

kane te ndertuar shtepine ne parcelen kadastrale 1433, nuk mund ti vuhet ne posedim paditesit, ngase do 

te mbyllej rruga dhe qarkullimi dhe banoreve te ketyre shtepive do t’u pamundesohej qarkullimi ne rruge 

publike qe ne terren eshte duke u shfrytezuar si e tille, andaj, na ky konstatim gjykata verttetoi faktin se 

ne terren siperfaqja prej 50m2 shfrytezohet si rruge publike dhe nuk eshte e mundur ti vuhet ne posedim 

paditesit ne asnje menyre per pasojat qe do te shkaktonte pra mbylljen e rruges. 

Nga ekspertiza e ekspertit vleresues H. M. gjykata vertetoi faktin se siperfaqja prej 50 m2, sipas çmimit 

actual te tregut vleresohet per çmimin prej 2,250 euro, apo 45 euro per m2, ku eksperti ne aplikimin e 

ketij çmimi ka perdore metoden krahasuese dhe ekspertizes ia ka bashkangjitur edhe kontratat mbi 

shiteblerjen e paluajtshmerive ne ate zone. 

Nga degjimi I deshmitarit A. H. vellau i paditesit R. H. gjykata vertetoi faktin se ne kohen e blerjes se 

paluajtshmerise nga paditesi si bleres nga paraardhesi I te paditures si shites A. K. nuk ka qene e hapur 

dhe ne shfrytezim rruga publike ku tani eshte evidente ne terren, mirepo kalimi ne ate pjese eshte bere 

permes parceles lendore qe e ka blere paditesi dhe kjo rruge eshte hape kur parcela kadastrale eshte shitur 

pjese-pjese dhe eshte hape rruga nga e paditura me rastin e shitjeve qe jane bere per bleresit ne ate zone. 
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Gjykata, mbi bazen e arsyeve te dhena me larte, gjeti se shitesi-paraardhesi si bashkeshorte I tani te 

paditures Sh. K. A. K. me rastin e shitjes se kesaj paluajtshemerie bleresin-paditesin R. H. nuk ia ka 

permbushe ne teresi detyrimin e tij edhe me gjendje faktike, pra nuk ia ka vu ne disponim paluajtshmerine 

lendore ne siperfaqen prej 4395 m2, mirepo, nga gjendja e konstatuar ne terren me vone edhe me 

dakordimin e paleve, u konstatuar se siperfaqja jokontestuese qe paditesit I vuhet ne posedim dhe 

disponim nga tani e paditura eshte siperfaqja prej 4345 m2, ndersa jo edhe siperfaqja tjeter prej 50 m2, e 

cila edhe nga konstatimi I ekspertit gjeodet Bedri Dobra, objektivisht per shkak te ndryshimeve ne terren, 

gjegjesisht hapjes se rruges publike kjo siperfaqe shfrytezohet si rruge publike nga bleresit e pjeseve te 

parceles kadastrale 1433. 

Nga shkresat e lendes, gjykata nuk ka asnje deshmi se paditesi pas blerjes se parceles lendore ka pajtuar 

dhe eshte dakorduar qe siperfaqen prej 50 m2 ta leshoj si hapesire publike qe tani sherben si rruge, mirepo, 

tere kete siperfaqe e ka blere me qellim te shfrytezimit per interesa te tij private. As ne kontraten mbi 

shiteblerjen e pasurise lendore nuk eshte bere ky dakordim mes kontraktuesve. 

Me nenin 11, te  Ligjit per Marredheniet e Detyrimeve (vitit 1978), I cili aplikohet ne rastin e lidhjes se 

kontrates dhe inicimit te procedures nga palet, percaktohet”  Pjesëmarrësit e marrëdhënies së detyrimit 

janë të barabartë”, per te vazhduar me nenin 15 ten ketij ligji ku shprehimisht per caktohet barabaresia e 

paleve ne raporte detyrimore citoj  “Në themelimin e kontratave dypalshe, pjesëmarrësit nisen nga 

parimi i vlerës së barabartë të dhënieve reciproke”,  e sa I perket ndalimit te shkaktimit te demit pra 

veprimeve qe duhet te permbahet pala tjeter atehere vjen ne shprehje neni 16 ku thuhet “ Secili ka për 

detyrë të rezervohet nga veprimet që mund ti sjellin dëm tjetrit”, ndersa  lidhur me detyrimin e 

permbushjes ne nenin 17 te ketij ligji parashihet “ Pjesemarrësit e marrëdhënies së detyrimit kanë për 

detyrë ta zbatojnë detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e tij, përgjegjës për përmbushjen 

e tij”, me nenin 132, par.1 te ketij ligji sa I perket pergjegjesise se paleve per mospermbushje te kontrates 

thuhet  “Te kontrata me kompensim secili kontraktues përgjigjet për të metat materiale të 

mospërmbushjes së vet”, per te vijuar me par.2 te ketij neni ku thuhet ““Po kështu kontraktuesi 

përgjigjet edhe për të metat juridike të përmbushjes dhe ka për detyrë ta mbrolë palën tjetër nga të 

drejtat dhe kërkesat e personave të tretë me të cilat e drejta e saj do të përjashtohej ose kufizohej”.Sa 

perket efektit juridik te kontratave dypaleve ne nenin 148, par. 1 dhe 2 te ketij ligji parashihet “Kontrata 

krijon të drejta dhe detyrime për palet kontraktuese”, Kontrata passjellë efekte te veta edhe për pasues 

juridik universal te palëve kontraktuese, përveç ne qoftë se është kontraktuar diçka tjëter apo nëse 

diçka tjetër rezulton nga vete natyra e kontratës” . Edhe me nenin 262 par.1 dhe 2 te LMD-se, eshte 

parapare detyrimi i debitorit per mospermbushjen e tij karshi kreditorit vitoj „ Kreditori në raportin e 

obliguar është autorizuar që prej debitorit të kërkojë mbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë 

ta mbush me ndërgjegje krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij, par.2 “Kur debitori nuk e përmush 

detyrimin ose vonon me përmbushjen e tij, kreditori ka të drejtë te kërkojë edhe shpërblimin e dëmit që 

ka pësuar për këtë shkak „, ndersa ne par.4 te ketij neni sa i perket pergjegjesise per mospermbusje te 

pjesshme thuhet „ Debitori përgjigjet edhe për pamundësinë e pjeshme apo të plotë të përmbushjes 

megjithëse për këtë pamundësi nuk ka faj nëse ka lindur pas vonesës së tij, për të cilën përgjigjet” .  

Nga permbajtja e kontrates se vitit 2001 e lidhur ne mes te ndjerit Abit Kutllovci dhe paditesit Rizah 

Hyseni nuk eshte ndaluar shtrirja e efekteve juridike te kesaj kontrate edhe ne trashegimtare universal, ne 

rastin konkret ketu te paditures Shemsije Kutllovci, ashtu qe, kjo kontrate prodhon dhe ka prodhuar efekte 

juridike edhe per suksesoret universal te ndergjyqesve. 

Ne rastin konkret shitesi gjegjesisht e paditura me fillimin e parcelizimit te parceles kadastrale 1433/1, 

bleresit ne rastin konkret paditesit ia ka kufizuar shfrytezimin dhe disponimin e parcelen lendore dhe ate 

siperfaqene prej 50 m2, duke I marre te njejten siperfaqe pa pelqimin e paditesit si bleres dhe duke e 

leshuar rruge publike, e per kete siperfaqe bleresi-paditesi ka paguar çmimin ne te holla ne teresi sipas 
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kontrates se legalizuar, çka nuk eshte kontestuese mes paleve, ne kete menyre, pasardhesja e te ndjerit A. 

K. tani e paditura Sh. K. me veprimet e saj-shitjet e parceles kadastrale 1433, ne siperfaqet tjera dhe 

vurjen ne dispozicion te rruges publike ka vepruar ne dem te ketu paditesit R. H., te cilit ia ka mohuar-

kufizuar mundesine e disponimit te plote te parceles lendore me siperfaqen e kontraktuar prej 4395 m2. 

Referuar nenit 508 te Ligjit per Marredheniet e Detyrimeve (vitit 1978), shitesi I pergjigjet bleresit per te 

metat juridike te sendit te shitur ne te cilin parashihet “Shitësi përgjigjet në qoftë se në sendin e shitur 

ekziston ndonjë e drejtë e të tretit që përjashton, zvogëlon ose kufizon të drejtën e blerësit, e për 

ekzistimin e së cilës blerësi nuk është njoftuar, e as që ka dhënë pëlqimin që ta marrë sendin e ngarkuar 

me këtë të drejt  dhe se shitësi i ndonjë të drejte tjetër garanton se ajo ekziston dhe se nuk ka pengesa 

juridike për realizimin e saj ”, per te vazhduar me nenin 509 te ketij ligji “ Kur tregohet se personi i 

tretë ushtron ndonjë të drejtë në sendin, blerësi ka për detyrë ta njoftojë shitësin për këtë gjë, me 

përjashtim kur këtë shitësi e di dhe ta ftojë atë që brenda afatit të arsyeshëm ta shkarkojë sendin nga 

e drejta ose pretendimi i të tretit, ose kur.objekti i kontratës janë sendet e caktuara sipas llojit që t'i 

livrojë sendin tretër pa të metë juridike”, ndersa sa u perket sanksioneve juridike per te metat juridike te 

sendit (evikcionit), atehere ne nenin 510 percaktohet te drejtat e bleresit-paditesit me rastin e blerjes se 

sendit me mungesa juridike, siç jane zgjidhja e kontrates, zbritja proporcionale e çmimit apo ne par.3 te 

ketij neni parashihet edhe kompensimi i demit te pesuar per bleresin-paditesin per kete baze citoj “ 

Sidoqoftë blerësi ka të drejtë për shpërblimin e dëmit të pësuar”, rrjedhimisht bleresi per shkak te 

pageses totale te çmimit shitesit-te ndjerit A. K. nuk ka mundesi te kerkoj zbritjen e çmimit, e poashtu 

nuk ka interes as zgjidhjen e konktrates per faktin se mban pjesen dermuese te paluajtshmerise qe e ka 

blere e nuk i kontestohet nga e paditura per te cilen ka paguar çmimin, mirepo i njejti ka te drejten e 

kompensimit te demit nga shitesi tani si pasardhese e te ndjerit A. K.  ketu e paditura Sh. K. e cila eshte 

pronare e parceles lendore qe ka qene objekt i kontrates mbi shiteblerjen ne vitin 2001 mes bashkeshortit 

te saj dhe ketu paditesit, dhe se e njejta me shitjet e bera me vone ka kufizuar te drejten e bleresit ne 

permbushjen e teresishme te kontrates dorezimin e sendit te paluajtshem-parcelen kadastrale 1433/1 ne 

siperfaqe totale prej 4395 m2, mirepo, te njejtit ia mundeson disponimin vetem pjeserisht dhe ate per 

siperfaqen e konstatuar me ekspertize gjeodete prej 4345 m2 ne terren duke ia pamundesuar edhe pjesen 

tjeter prej 50 m2 e cila objektivisht nuk mund ti kthehet paditesit ne baze te kontrates ngase eshte duke u 

shfrytezuar dhe destinuar si rruge publike per dhjetra shtepi qe jane ndertuar ne pjeset e blera te 

paluajtshmerise nga personat e trete, rruge kjo e cila eshte leshuar ne dem te siperfaqes prej 50 m2 te 

parceles lendore 1433/1. 

Me nenin 154, par.1 te LMD-se (vitit 1978), percaktohet “Kush i shkakton tjetrit dëmin ka për detyrë ta 

kompensojë, në qoftë se nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij”, ndersa rreth konceptit te demit, ne 

baze te nenit 155 te ketij ligji thuhet ‘ Dëmi është pakësim i mjeteve shoqërore, respektivisht i pasurisë 

së dikujt (dëm i zakonshem) dhe parandalimi i shtimit të tyre (përfitimi i munguar), si dhe shkak i 

tjetrit te dhimbjës ose të frikës fizike apo psiqike (demi jomaterial)”, ndersa sa i perket detyrimit te 

shkaktuesit te demit ne rivendosjen e gjendjes se meparshme apo kompensimin e demit ne te holla, me 

nenin 185, par.1 te LMD-se, thuhet „ Personi përgjegjës ka për detyrë ta rivendosë gjendjen e ekzistuar 

para se të shkaktohej dëmi”, ndersa ne par.3 te ketij neni percaktohet “Kur rivendosja e gjendjes së 

mëparshme nuk është e mundshme apo kur gjykata konsideron se nuk është e domosdoshme që ta bëjë 

këtë personi përgjegjës, gjykata do të caktojë që ai t'ia paguajë dëmtuesit shumën përkatëse në të holla 

për efekt të kompensimit të dëmit”. 

Gjykata, nisur nga arsyet e mesiperme, ne procedure rivendosje, gjeti se e paditura ka detyrim ne 

permbushjen e kompensimit te demit ne shumen si ne piken III te dispozitivit paditesit, ne emer te 

mopermbsuhjes se kontrates mbi shiteblerjen e pasurise se palautjshme ne siperfaqe prej 50 m2, te cilen 

siperfaqe tani e paditura ia ka kufizuar dhe mohuar paditesit si bleres ne shfrytezim dhe disponim duke 
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ia marre dhe shfrytezuar si rruge publike me rastin e shitjes dhe parcelizimit te pjeseve tjera te kesaj 

parcele, dhe ne kete menyre duke i shkaktuar dem material si pasoje e mospermbushjes se teresishme te 

kontrates mbi shiteblerjen ne lartesine e konstatuar nga eksperti vleresuar prej 2,250 euro ne emer te 

siperfaqes se mohuar-kufizuar prej 50 m2 te parceles lendore 1433 objekt shiteblerje mes paleve 

ndergjyqese sipas kontrates se legalizuar VR.nr.84/2001, dt: 08.02.2001 per siperfaqen prej 4395 m2. 

Gjykata, me rastin e kamates se aplikuar iu referua nenit 382 par.1 dhe 2, tani te Ligjit per Marredheniet 

e Detyrimeve nr. 04/L-077, pasiqe, lartesia e demit material si pasoje e mospermbushjes se kontrates u 

caktua me ekspertizen e ekspertit vleresues H. M. te dt: 12.07.2021 dhe i autorizuari i paditesit e kerkoj 

kamaten nga dt: e ekspertizes e tutje, ashtu qe, ne perputhje edhe me Mendimin Juridik te Gjykates 

Supreme te Kosoves 265/2020, dt: 01.12.2020, respektivisht II, VI dhe XIV te ketij mendimi, ndersa i 

autorizuari i paditesit kerkesen per kompensim demi-mospermbushje te kontrates e ka parashtruar ne 

procedure rigjykuese dhe ate me dt: 25.05.2021, pas konstatimit te ekspertit gjeodet, atehere si pike e 

rrjedhjes se kamatevoneses merret kjo date e tutje. 

Sa u perket shpenzimeve te procedures, gjykata iu referua nenit 452, par.1 te LPK-se, duke ia njohur 

paditesit shpenzimet e procedure sipas pikes IV te dispozitivit, duke vleresuar se keto shpenzime kane 

qene te domosdoshme ne vertetimin e plote dhe te drejte te gjendjes faktike ashtu qe, edhe kane baze 

ligjore per tu kompensuar nga e paditura mbi arsyet e dhena me larte. 

 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI 

Departamenti i Pergjithshem-Divizioni Civil 

C.nr.746/19, dt. 15.10.2021 

 

GJ Y K A T E S I 

          Besnik Feka 

 

   

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK:Kunder ketij aktgjykimi, lejohet e drejta ne ankese, ne afat prej 

15 ditesh, nga dita vijuese, pas dates se  pranimit te ketij aktgjykimi, Gjykates se Apelit ne Prishtine. 

Ankesa ushtrohet permes kesaj gjykate. 

 


