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Datë: 04.10.2021 

Numri i dokumentit:     02240749 

 

C.nr.136/17 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË – Departamenti i përgjithshëm – Divizioni civil, me 

gjyqtaren Ganimete Puka , në çështjen juridiko- kontestimore  të paditësit-kundër i padituri 

Kompania Drini i Bardhë , në Pejë, të cilën e përfaqëson V. S., me autorizim, Qeveria e 

Republikës së Kosovës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikim Hapësinor, të përfaqësuar nga 

Avokatura Shtetëror, N. K., me autorizim, kundër të paditurit – kund paditësve L. M., B. M., L. 

M. dhe L. M. të gjithë nga ........., të cilët i përfaqëson M. K. dhe V. K. nga Peja, me autorizim, 

për : dorëzim të palujshmeris dhe vërtetimit të pronësisë , pas përfundimit të shqyrtimit kryesor 

të mbajtur me datë 28.09.2021, në prezencë të palëve, me datë 04.10.2021, bie ketë:, 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET, kërkesëpadia e paditësit – kundër të paditurit Kompania Regjionale ,, Drini i 

Bardhë , në Pejë, me të cilën ka kërkuar që  të DETYROHET, i padituri L. M., nga .........,  që 

paditësit t’ia dorëzoj në posedimi , ngastrën kadastrale nr.P-3080/1, në sipërfaqe prej 0.09.37 

m2,  ZK-Pejë, nga sendet e luajtshme dhe të paluajtshme, të rrënon murrin e vendosur pa 

pëlqimin e paditësit dhe të bënë kthimin e gjendjes së mëparshme, të gjitha në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e marrjes së aktgjykimit ,  e nën kërcenim me dhunë , si e pabazuar. 

 

REFUZOHET: kundërpadia e kundër paditësve , me të cilën kanë kërkuar që të 

VËRTETOHET, se kundër paditësit L. M., B. M., L. M. dhe L. M. të gjithë nga ........., janë 

pronarë të ligjshëm të ngastrës kadastrale nr.3080/1, ZK-Pejë, në sipërfaqe prej  0.09.37 m2, dhe 

të paditurat Kompania Regjionale ,, Drini i Bardhë dhe Qeveria e Republikës së Kosovës - 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë në Prishtinë , tua pranoj kundër paditësve , të 

drejtën e pronës dhe të lejojnë që kjo e drejtë të regjistrohet në librat publike të palujshmerive 

pranë zyrës kadastrale Komunale në Pejë , si dhe kundër paditësve tua paguaj shpenzimet e 

procedurës në lartësi prej 11.019.00 €, gjitha në afat prej 15, ditësh nga dita e marrjes së 

aktgjykimit , e nën kërcenim të përmbarimi me dhunë si e pa bazuar. 

 

A r s y e t i m 

 

I autorizuari i paditësit-kundër paditurit , gjatë shqyrtimit kryesor dhe fjalës përfundimtare , ka 

mbete në tersi pranë padis së datës 20.02.2017, të precizuar me parashtresën e datës 08.05.2021, 

dhe, konsideron se me të gjitha provat e administruara , është vërtetuar bazueshmeria e 

kërkesëpadisë së tyre dhe duhet aprovuar, ndërsa kundërpadia e të paditurve duhet refuzuar ,  

sepse me asnjë provë nuk është vërtetuar se prona është e tyre, dhe se palujshmeria kontestues 

evidentohet në emër të Drinit të Bardhë, dhe kjo është vërtetua nga historiku i parcelës 
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kontestuese, certifikata e pronësisë si dhe me dëgjimin e dëshmitarëve , dhe ka kërkuar që të 

refuzuar kërkesa e kundër paditësve. 

 

I autorizuari i të paditurit - kundër paditësve, gjatë shqyrtimit kryesor dhe fjalës përfundimtare 

ka mbet në tërësi pranë padisë së parashtruar me datë 02.11.2018, dhe konsideron se me të gjitha 

provat e administruara gjatë shqyrtimit kryesor është vërtetuar bazuar juridike e kundërpadisë, 

është vërtetuar se kundër paditësit janë pronarë të ligjshëm të pronës dhe atë nga të gjitha bazat 

juridikë siç janë kontrata e shitblerjes , puna juridike , pagesa e çmimit , si dhe me mbajtjeje të 

ligjshëm dhe të pa penguar për 40 vite, duke i propozuar gjykatë që të aprovoj kërkesëpadinë e 

kundër paditësve të precizuar me parashtresën e datë 10,03.2021, si të bazuar , ndërsa ka kërkuar 

që padinë e paditësve-kundër të paditurve ta refuzoj si të pa bazuar , në mungesë të provave 

material, sepse me asnjë provë nuk është vërtetuar se mbi cilën bazë paditësi Drini i Bardhë , 

është pronarë i pronës kontestuese. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar sipas listës së 

shpenzimeve të datës 28.09.2021. në shumë prej 11.019.00€, për përpilim të padisë 312.00€, për 

përfaqësim për 20 seanca të mbajtur për secilën nga 405€, në shumë prej 8.100.00€, taks për padi 

61 .00€, ekspertizë gjyqësore 50.00€, për  8 parashtresa nga 320.00€, në shumë prej 2.496.00€. 

  

Gjykata në ketë çështje juridiko kontesti morë, me propozimin e palëve ka nxjerr dhe 

administruar këto prova: ka lexuar kontratën e shitblerjes  të vërtetuar në ish. Gjykatën komunale 

në Pejë, V.nr. 612/66, të datës 30.Qershor.1966, kontratën e shitblerjes të vërtetuar në Gjykatën 

Komunale në Pejë Vr.nr.936/84, të datës 10.05.1984, kontratën e shitblerjes me numër dhe datë 

të njëjtë, historiatin mbi pronësinë,të dt.19.12.2016, certifikatën e pronësisë, kopja e planit 

dt.07.09.2015, aktgjykimin penal, të Gjykatës themelor në Pejë P.nr.561/17, të datës 23.10.2018, 

ekspertizën e gjeodezisë të nxjerr në çështjen penale, dt.02.06.2018, e punuar nga eksperti 

Shkëmb Kastrati,  ka lexuar historiatin për parcelën kontestuese, të dt.26.06.2018 , ka daljë në 

vendshikim me ekspertin e gjeodezisë dhe të autorizuarit e palëve ndërgjyqësor me dt 

05.11.2019, ka lexuar ekspertizën e gjeodezisë të punuar nga eksperti i gjeodezisë F. H., të 

dt.05.11.2019 , kopjen e planit, ortofoton,  certifikatën e pronësisë, lista e regjistrimit të 

vërtetimeve të vitin 1984 , ka dëgjuar dëshmitaret M. K. dhe Gj. Gj., punëtor pranë të paditësit , 

aktvdekjen për të ndjerin A. M., dt 18.04.2001, si dhe deklarimet e të autorizuarve të palëve 

ndërgjyqësor. 

 

Pasi që gjykatë bëri vlerësim e secilës provë veç e veç dhe në lidhshmëri me njëra tjetrën 

çmuarjes me kujdes dhe vëmendje, në kuptim të dispozitave ligjor nga neni 8 të LPK/së, edhe 

në përfundim se kërkesa e paditësit-kundërte paditurit , si dhe të paditurit-kund paditësve janë të 

pa bazuar edhe duhet refuzuare, pasi që vërtetoj ketë gjendje faktike. 

 

Paditësi DRINI i Bardhë , me datë 20.02.2017, ka ngrit padi, ndaj të paditurit L. M., dhe ka 

kërkuar që ti dorëzohet në posedimi ngastra nr. 5755/57, në sipërf.prej 2.766.07 m2,  ZK-Pejë, 

pastaj me parashtresën e datës 08.05.2019, ka kërkuar dorëzimin e ngastrës kadastrale nr. 3080/1, 

në sipërfaqe prej 937 m2, ZK-Pejë, 02.11.2018, dhe padia është regjistruar me numër 

C.nr.136/17, dhe pretendojnë se i padituri L. M., e ka uzurpuar dhe pa bazë ligjor është duke e 

mbajtur. 

 

Paditësit L. M. etj, me datë 02.11.2018, kanë ngritë padi, kundër të paditurit  KUR,, Drini i 

Bardhë në Pejë, për vërtetimin e pronësisë , dhe pretendojnë se babai i tyre A. M., në vitin 1982, 

e kishte blerë ngastrën kad. nr.3080/1, nga Kisha , kishte paguar çmimin e shitblerjes, dhe kanë 

hy në posedim të saj , dhe përveç punës juridik dhe përmbushjes së prestimeve (pagës së çmimit 

të shitblerje) , paditësit e kanë fituar të drejtën e pronësisë edhe në bazë të mbajtjes si posedues 

me mirëbesim për me shumë se 20 vite , mirëpo për shkaqe objektive , ligjeve diskriminuese, 
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patundshmërinë kontestues nuk kanë mundur që ta bartin në emër të tyre, dhe evidentohet vetëm 

formalisht në emër të paditurit KUR Drini i Bardhë,  e cila ia kishte shitur Kishës, në vitin 1966, 

dhe padia është regjistruar me numër C.nr.1202/18. 

 

Gjykata me aktvendimin e datës 11.09.2019, jashtë seancës e ka bëre bashkimin e lëndës, 

C.nr.136/17, për dorëzim të palujshmeris, me lëndën C.nr.1208/18, për vërtetim të pronësisë dhe 

lënda ka marr numrin e vjetër C.nr.136/17, ku edhe do të nxjerrët një aktgjykim i përbashkët. 

 

I autorizuari i të paditurit -kundërpadisë, me parashtresën e datës 05.08.2021, ka bëre zgjerimin 

e padisë edhe ndaj të paditurës Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria e Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinorë, duke kërkuar që të gjitha veprime procedurale të kryera nga paditësi-

kundër padituri KUR, Drini i Bardhë,  të shpallën nule dhe Revokohen, për shkak së të njëjtës i 

në mungon legjitimiteti aktiv, për te qenë palë në procedurë. 

 

Gjykata pasi që ka pranuar përgjigjen nga e paditura Qeveria  e Republikës së Kosovës, me 

aktvendimin procedural të datës 10.11.2020, e ka lejuar zgjerim e padisë, duke përfshirë si të 

paditure edhe ketë të fundit. 

 

E autorizuara e të paditurës Qeveria e Republikës së Kosovës, me parashtresën e datës 

15.04.2021, e kundërshton kërkesën e paditurit-kundër paditësve , me arsyetim se e drejta e 

pronësisë nuk fitohet në pronësi shoqërorë, me parashkrim fitues, dhe ka kërkuar që kërkesa e 

kund paditësve të refuzohet si e pa bazuar në ligj. Pastaj me parashtresën e datës 16.04.2021, i 

bashkëngjitet padis, dhe kërkon që të  aprovohet kërkesa e paditësit dhe të vërtetohet e drejta e 

pronësisë së saj, duke i dhëne arsyet sikur në ketë parashtresë, mirëpo e njëjta nuk ka prezantuar, 

në asnjërën seancë gjyqësorë edhe pse e ftuar në mënyrë të rregull, sipas flet kthesave të datës 

14.06.2021, dt. 14.07.2021, dt.02.08.2021., dhe gjykata në kuptim të dispozitave ligjor nga nenin 

423.4 të LPK/së, seancën e shqyrtimit kryesor i ka mbajtur në mungesë të saj si e paditurë. 

 

Gjykata për ta vërtetuar ketë gjendje faktike ka analizuar me kujdes Historikun për parcelës 

nr.3080 ZK-Pejë, dhe nga historiku i parcelës të datës 26.06.2018, Gjykata vërtetoj faktin se me 

reambullim në vitin 1955-1956, parcela 3080 ,e kulturë shtëpi në sipërf. prej 342 m2, oborr 500 

m2 dhe kopsht 1035 m2, në sipërfaqe prej 1877 m2, regjistrohet në emër të M. A. R., sipas fletës 

poseduese 1200 KK-Pejë. Në vitin 1962, parcela nr. 3080, me tërë sipërfaqen e saj tjetërsohet 

në emër të Bashkësisë së Ujërave në Pejë, sipas fl.pos.3503 KK-Pejë, dhe tjetërsimi i parcelë 

është bërë sipas kontratës mbi shitblerje Vr.nr.,463/57, të datës 18.05.1957, dhe regjistrohet si 

Pronë e përgjithshme popullore- Organi drejtues i bashkësisë së Ujërave . Në vitin 1982, bëhet 

ndarja fizike e parcelës nr.3080, dhe formohet parcela kontestuese nr.3080/1 , në sipërfaqe prej 

1505 m2, e cila mbeten në pronësi të p.sh. Bashkësia e Ujërave, si dhe formohet parcela 

nr.3080/2, në sipërf.prej 940 m2) , dhe regjistrohet në emër të Kishës adventistë në Pejë, dhe 

regjistrimi është bëre në bazë të kontratës së shitblerjes Vr.nr.612/66, të datë 30.06.1966. Në 

vitin 1984, parcela nr. 3080/2, regjistrohet në emër të A. M. dhe M. M. me nga ½ që të dy nga 

........., sipas kontratës së shitblerjes Vr.nr.936/84, të 10.05.1984, ndërsa  parcela kadastrale 

kontestuese nr. 3080/1 , evidentohet në emër të P.sh. Organit drejtues i bashkësi së ujerave në 

Pejë, ku edhe sot udhëhiqet. 

 

Në vitin 1966, parcelën nr.3080, në sipërfaqe prej 19 ari 40 m2, Bashkësia e Ujërave në Pejë, ia 

kishte shitur , Kishës  Evangjelistë në Pejë , sipas kontratës së shitblerjes Vr.nr.612/66, të datë 

30.06.1966, rrethanë e vërtetuar dhe e pa kontestuar nga palët në procedurë. 

Sipas kontratës së shitblerjes së vërtetuar në Gjykatën Komunale në Pejë,  V.nr.936/84, të datës 

10.05.1984, gjykata vërtetoj faktin se Kisha Adventiste Krishtere- Administrata , me seli në 
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Nishi, në cilësinë e shitësit  , ia  kishte shit  blerësve M. M. dhe A. M. nga ........., që të dy nga 

........., ngastrën kadastrale nr. 3080/2,  në sipërfaqe prej 940 m2, dhe sipas kësaj kontratë, kjo 

parcelë regjistrohet në emër blerësve A. M. dhe M. M. , me nga ½ të pjesë ideale. 

 

Me leximin e kontratës së shitblerjes , V.nr.936/84, të datës 10.05.1984, gjykata vërtetoj faktin 

se babai i paditurit-kund paditësve i ndjeri A. M., dhe Kisha adventise në Pejë, kishin nënshkruar 

edhe një kontratë të shitblerjes për ngastrën kadastral nr. 3080/1, në sipërf. Prej 937 m2 ZK-Pejë, 

e cila kontratë mbanë numër të vërtetimit dhe datë të njëjtë të ish Gjykatës komunale në Pejë, si 

edhe kontrata tjetër, ku objekte i shitblerjes ishte ngas.kad.nr.3080/2, ZK-Pejë. 

 

Me daljen e gjykatës në vende shikim me datë 05.11.2019, se bashku me të autorizuarit e palëve 

ndërgjyqësorë , dhe ekspertin e gjeodezisë , gjykata vërtetoj faktin se parcela kontestues 

nr.3080/1, ZK-Pejë, me kulturë shtëpi 60 m2 , oborr 500 m2, pemishte 377 m2, gjithsejti 937 m, 

sipas gjendjes faktike në terën në tërësinë e saj është tokë pjellore, dhe,  kufizohet në anë veriore 

dhe lindore  me  muri prej bllokove të betonit në lartësia 2.40 m ,  në anën jugore pjesërisht 

kufizohet me muri me tulla dhe një pjesë është shtëpi, dhe vazhdon me muri prej tullave të 

roingovit, si dhe në anë perëndimore është e kufizuar me muri prej bllokave të betonit , në anë 

lindore është e hapur dera e hyrjes ,  e punuar nga metali, ngjyrë të zezë, që ka dalje në rrugën 

publike, dhe parcelën kontestues e mbajnë të paditurit-kundër paditësit .  

 

Nga ekspertiza e gjeodezisë, të punuar nga eksperti F. F., gjykata vërtetoj faktin se parcela 

kontestues nr .3080/1, që evidentohet në emër të psh. Pronësi e bashkësisë së Ujerave, 1/1, dhe 

në anë lindore kufizohet me ngastrën kadastral nr. 3098, pronësi shoqërore rrugë-rrugicë, në anën 

juglindore kufizohet me ngs.kad.nr. 3080/2, pronësi e familjes M., në anë veriore kufizohet me 

ngas.kad.nr.   3073/1, p.sh. Ujrat , si dhe në anë veri perëndimorë kufizohet me parc.kad.nr 

3085/1 në pronësi të M. K.  dhe me nga.ks.nr.3085/2, në pronësi të I. K. dhe 3081, në pronësi të 

Genc Syka. 

 

Me dëgjimin ekspertit të gjeodezisë F. H., në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 

23.01.2020, i cili edhe ju është përgjigjur pyetjes së të autorizuarit të paditurit-kund paditësve, 

se mundesh me sqarua se si ka mbet ngastra kadastral nr.3080, në emër të Bashkësi së Ujerave, 

ku e njëjta ju është shitur Kishës në vitin 1966, i cili edhe ka sqaruar se ngastra kadas.nr. 3080, 

ka qenë e evidentuar në emër të Bashkësisë së Ujerave , dhe në vitin 1982, për herë të parë është 

bëre ndarja sipas kontratës së vitin 1966, dhe janë formuar dy ngastra kadastrale dhe atë ngastra 

kadastral nr. 3080/1, dhe 3080/2, dhe ngastra kad. Nr. 3080/1, edhe me tutje ka mbet në emër të 

Bashkësisë së Ujerave, ndërsa ngas. kad.nr.3080/2, ka kalon në emër të Kishës .  

 

Gjykata ka dëgjuar në seancën datës 23.01.2021, edhe dëshmitarin Gj. Gj.,  ish punëtor i paditësit 

, i pensionuar,  i cila ka dëshmuar se nga vitin 1972 deri në vitin 2012, ka qenë punëtor i Drinit 

të Bardhë, dhe fillimisht si përkthyes, e pastaj si referent për punësim,  dhe i njëjtë ka deklarua 

se zyrat i kanë pas në qendër të qyteti të Pejës, KUR Drini i Bardhë, ndërsa në  ngastra 

kontestuese  i kanë  pasur depot-zyrat e punëtoreve dhe mjete e punës, dhe ngastra nr. 3080, nuk 

ka pësuar asnjëherë kurrfarë ndryshimi, dhe ndryshimet janë bëre jashtë kësaj ngastre . Në ketë 

depo ka jetuar para lufte një serb i quajtur Z. R., i cili ka qenë pastrues i kompanisë, ndërsa pas 

lufte ka mbet batall , e pa përdorur dhe veç ka pas mjetë të punës. 

 

Ndërsa dëshmitari tjetër M. K. , punëtor i paditësit,  ka dëshmuar se  kanë pas në shfrytëzim 

parcelën kontestuese, dhe aty ka punuar nga vitin 1989 deri në vitin 1999,  ndërsa pas lufte është 

shkatërruar janë mundur ta rindërtojnë me donator të ndryshme deri në vitin 2008, nuk kanë gjete 

donator dhe tani kanë mbet jo funksionale. Pastaj ka sqaruar se L. M. ka kërkuar për ta rrethuar 
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për mos me hy qentë endacak, dhe  nga menaxheri ju ka dhen mundësia për me rrethuar ,  e jo 

për ta shfrytëzuar. Kemi deshtë me dhëne me qira, nuk kemi gjet qiraqinjë,   dhe,  nuk kam 

dëgjuar ndonjëherë se parcela kontestua është shitur , dhe e dijë vetëm për pjesën e ngastrës të 

objekti të vjetër me parcelën e vet, ju është shitur kishës, e jo parcela kontestuese.  

 

Paditësi- kundër të paditurit , e kanë ngritur pretendimin , se i padituri L. M., pa bazë ligjor e 

mbanë  palujshmerin kontestuese , dhe se kontrata e shitblerjes është e falsifikuar, sepse nuk 

mund të vërtetohen dy kontrata me numër dhe datë të njëjtë, si dhe nuk munde të vërtetohet një 

kontratë kur nuk figuron në emër të shitësit , sepse parcela kontestuese evidentohet në emër të 

paditësit Drini i Bardhë, dhe kërkesa e tyre duhet te refuzohet. 

 

I padituri -kundër paditësit pretendojnë se në vitin 1984,  babai i tyre A. M., e kishte blerë nga 

Kisha  , ngastrën kad. nr 3080/2, edhe ngastrën kadastrale nr. 3080/1,  në sipërfaqe prej 937 

m2,ZK-Pejë, e kanë paguar çmimin e shitblerjes dhe kanë hy në posedimin , dhe që nga vitin 

1984, janë posedues me mirëbesim dhe të ndërgjegjshëm , dhe përveç se e kanë fituar të drejtën 

e pronësisë me punë juridike, e kanë fituar  edhe me mbajte, dhe kërkojnë që kërkesa e tyre të 

aprovohet.  

 

Gjykata pas shqyrtimit dhe analizimit të shkresave të lëndës, konsideron se kërkesëpadia e 

paditësit Drini i Bardhë, është e pa bazuar , në kuptim të dispozitave ligjor nga nenin 37,të 

LMTHJP,  dhe duhet refuzuar. 

 

Në rastin konkret, paditësi pretendon lirim e patundshmërisë  së kontestua, dhe atë sepse prona 

kontestuese evidentohet në emër të saj, dhe të paditurit pa bazë ligjore janë duke e mbajtur.  

 

Gjykata ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit KUR,, Drini i Bardhë, për faktin se paditësi- 

kundër padituri , gjatë shqyrtimit kryesor nuk ka arrit të argumentoj me prova të mjaftueshme 

dhe relevante se i njëjti është pronarë i palujshmeris kontestuese , për të cilën pretendon së është 

pronarë,  sepse me kontratën e shitblerjes të vërtetuar në ish. Gjykatën Komunale në Pejë, me 

shenjën Vr.nr.612/66, të datë 30.06.1966, Bashkësia e Ujërave në Pejë, e kishte shitur , ngastrën 

nr.3080 në sipërfaqe prej 19 ari 40 m2, Kishës  Evangjelistë në Pejë , mirëpo nuk ishin bëre 

ndryshimet në evidencat kadastrale . N vitin 1982,  ngastra kad. nr.3080 , hynë në ndarje fizike 

dhe formohen dy ngastra kadastrale dhe atë ngastra kadastrale kontestuese nr.3080/1, dhe 

ngs.kad.nr.3080/2 . Ngastra kadastral nr. 3080/2, kalon në emër të Kishës, ndërsa ngastra 

kadastrale kontestues 3080/1, edhe me tutje mbete ende në emër të p.sh. Bashkësisë së Ujërave.  

 

Bazuar në ketë, paditësi nuk ka arritur ti argumentoj kësaj gjykate se  ngas.kad.nr .3080, me terë 

sipërfaqen e saj 1940 m2, ju është dorëzuar apo jo në posedim ish blerësit pra Kishës, ngase 

përveç kontratës së shitblerjes është kushte esenciale që të bëhet edhe dorëzimi i palujshmerisë, 

,sepse me provat relevante u provua fakti se paditësi ia kishte shitë Kishës , ketë pronë në vitin 

1966, e kjo e fundit e kishte fituar të drejtën e pronësisë me kontratë të shitblerjes , sepse e kishte 

blerë nga Bashkësia e Ujërave, andaj edhe rrjedh përfundimi logjik se shitja është bërë, (  nuk 

është kontestuese ), dhe dorëzimi kujt ju është bëre ( a është bërë dorëzimi apo nuk është bëre),  

për gjykatën vetëm fakti se parcela kontestuese evidentohet në emër të tyre dhe duhet t’ju 

kthehet, është e pa qëndrueshëm , kjo për faktin se nuk do të thotë se ka fuqinë me të fort juridikë 

paditësi , pse evidentohet si pronarë , ku qartë dhe bindshme u vërtetua e kundërta e asaj që po 

pretendon paditësit,  dhe mbi ketë bazë gjykata ka vendos që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj 

si të pa bazuar. 
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Si arsye tjetër që gjykata ka gjete që ta refuzoj kërkesëpadinë e paditësit, është se të paditurit L. 

M. , i mungon legjitimitetet pasive , sepse nuk janë përfshirë si të paditur edhe trashëgimtarët të 

tjerë të të ndjerit A. M. ,  e që kanë cilësinë e kund paditësve , e jo edhe të paditurve , pra në 

rastin konkret mungon legjitimitet procedural në anë e palës së paditur , dhe kërkesa  e paditësit 

u refuzuar.   

 

Gjithashtu, gjykata ka refuzuar edhe kundërpadinë e kundër paditësve si të pa bazuar , për faktin 

se pretendimi i paditësve se kanë fituar të drejtën e pronësisë në bazë të kontratës së shitblerjes 

së vitin 1984,  dhe në bazë të mbajtje për 40 vite, është i pa rëndësishëm për vendosjen ndryshe, 

për shkak se puna juridike për të shërbye si titull për bartjen e pronësisë duhet ti plotësoj kushtet 

formalë për qarkullimin e palujshmeris . Në rastin konkret edhe pse kundër paditësit kanë 

prezantuar si provë një kontratë të shitblerjes në vitit 1984, të nënshkruar nga paraardhësi i tyre 

A. M., dhe Kishës advnetister, në ketë rast shitësi nuk legjitimohet si pronarë për shitjen e pronës 

, edhe pse pronën kontestues të cilin e kishte blerë në vitin 1966, dhe se ka ekzistuar shitblerja 

në mes të paraardhësit të kundër paditësve dhe Kishës , kjo për gjykatën për momentin është e 

pa rëndësishëm, sepse fitimi i pronësisë me punën juridikë është mënyrë derivat ive dhe në rastin 

konkret buron nga një subjekti tjetër Kisha , e jo nga këtu të paditurit Bashkësia e Ujërave , që 

ka qenë titullar i asaj të drejte,  pra në rastin konkret mungon legjitimitet procedural në anë e 

palës së paditur , sepse të paditurit  Drini i Bardhë etj , nuk mund të pranojnë një punë juridike 

të kryer nga dikush tjetër, pavarësisht që prona kontestuese evitohet në emër të tyre , mbi ketë 

bazë  kërkesa e kund paditësve u refuzuar. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet dhe provat tjera në lëndë  , mirëpo nuk u lëshuar në 

arsyesh mërin e tyre sepse konsideroj nuk do të kishte ndikim për  një vendim me ndryshe , për 

çka edhe u vendos sikur në dispozitiv të këtij aktgjykimit. 

 

Gjykata ka vendosur që secila palët i bartë shpenzime e veta proceduralë meqenëse asnjëra nga 

palë në procedurë nuk ka pas sukses në procedurë siç përcaktohet me dispozita ligjor nga nenin 

452 të LPK/së, 

 

Nga arsyet e lartcekura, në kuptim të dispozitave ligjor nga nenin 143 të LPK/së, u vendos sikur 

në dispozitvit të këtij aktgjykimit.  

 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:132551, 04.10.2021 

  

                                                                                                                          G j y q t a r e         

 

                                                                                                                         _____________ 

                                                                                                  Ganimete Puka 

 

 
KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15, ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishitnë, nëpërmjet të kësaj Gjykate.  
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