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Numri i lëndës: 2019:088405 

Datë: 17.06.2020 

Numri i dokumentit:     00970473 

C.nr.285/14 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil, me 

gjyqtaren Ganimete Puka, në çështjen juridiko-kontestimore të paditëses F K, e lindur S,  nga 

Peja, rr. “K” nr...-.. të cilën e përfaqëson Selim Berisha avokatë në Pejë, kundër të paditurit A 

(S) K, rr. “K” nr...-.., të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm Agim Shala avokatë në 

Pejë, për: vërtetim të pronësisë në bazë të kontributit martesore, vlera e kontesti 72.925.00 €, 

pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur në prezence të autorizuarit të paditëses, dhe 

përfaqësuesit të përkohshëm të paditurit, të datë 08.06.2020, gjykata me datë 17.06.2020, bie 

ketë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.VËRTETOHET se paditësja F K, e lindur S  nga P, rr. K nr...-.., është pronare në bazë të 

kontributit nga bashkësia martesore me ½, të pjesës ideale e objektit- shtëpisë) të ndërtuar me 

material të fortë në ngastrën kadastrale nr.2470/2, ZK-Pejë, e tipit B+2K+ ½ K, në dimensione 

7.50 m x 12.25 m , vetëm një kate  respektivisht 451 m2,  katër katet , si dhe bartëse e 

shfrytëzimit të përhershëm të pjesës se kësaj ngastre e cila shërben për shfrytëzimin normal dhe 

racional të pjesës së objektit - shtëpisë që i takon paditëses , ashtu që DETYROHET i padituri 

A K nga Peja, që paditëses t’ia pranojë ketë të drejtë dhe të lejojë që kjo e drejtë të regjistrohet 

në emër të paditëse në ZKK në Pejë, dhe përmes ndarjes fizike t’ia dorëzoj në posedim të lirë 

dhe faktik, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh , nga dita e marrjes së aktgjykimit,  e nën 

kërcenim të përmbarimit. 

 

II. I padituri A K nga Peja, LIROHET nga detyrimi që paditëses F K e lindur S nga P, t’ia 

dorëzoi në posedim të lirë dhe faktik ½, e shtëpisë të cekur në pikën I, të këtij aktgjykimit, nëse 

ai në afat prej 15 ditshëm ,  nga dita e marrjes se aktgjykimit t’ia paguaj paditëses ½ e 

kundërvlerës së kësaj shtëpie në shumë prej 72.925.00€ ( shtatëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e 

njëzet e pesë euro), me kamat ligjor prej 8 %, duke e llogaritur nga dita e vlerësimit të ( 

12.10.2019 ), e deri në pagesën definitive. 

 

III.DETYROHET i padituri, që paditëse t’ia paguar shpenzimet e procedurës në lartësi prej 

2.813.00€, në afat prej 15 ditshë, nga dita e marrjes se aktgjykimit,  e nën kërcenim të 

përmbarimit. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja me padinë e dt. 08.04.2014, ka ngritur çështjen kontestuese se sa vijon: se me të 

paditurin ka lidhur martesë me dt. 30.06.1983, ne Zyrën e Gjendjes civile në Pejë , dhe në 
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bashkësi martesore kanë jetuar deri me dt. 12.04.2013, ku kjo bashkësi martesore është 

zgjidhur me aktgjykim e Gjykatës së Qarkut në Varmllands në Suedi , me nr. T. 4004/12 të dt. 

12.04.2013. Gjatë kohës së ekzistimit të bashkësisë martesore ndërgjyqësit kanë shkuar për të 

punuar dhe jetuar në Suedi , dhe me kontributin nga puna në Suedi, kanë krijuar pasuri të 

shtetin e Suedisë dhe në Pejë, ku ka ndërtuar një shtëpi nga materiali i fort 4 katërshe, në 

ngastrën kadastra le nr,.2470/2 ZK-Pejë në sipërfaqe prej 160m2, e tipit B+P+2K në sipërfaqe 

prej 500m2.Ngastra katastrale 2470/2 , në të cilën është e ndërtuar shtëpia formalisht 

evidentohet në emër të N Kt , vëllait i të ndjerit S K , e ky i fundit babai i të paditurit , i cili ka 

vdekur gjashtë muaj pas lindjes së tij, nëna e paditurit është martuar dhe ka dal nga shtëpia , 

ndërsa të paditurin  ka marrë në përkujdesje axha i tij N K i cili pas vdekjes nuk ka lenë 

trashëgimtare nga radha e trashëgimisë pos të paditurin A ,  të cilin e ka ritë si fëmijën e vetë , 

ashtu që i padituri ka legjitimitetin pasisë për ngastrën ku është e ndërtuar shtëpia e përbashkët 

e ndërgjyqësve . 

 

Gjatë shqyrtimit kryesor dhe fjalës përfundimtare i autorizuari i paditëses , ka mbetur në tersi 

pranë padisë dhe kërkesë së saj të precizuar me parashtresën e dt. 21.01.2020, duke sqaruar se 

me provat e administruara është vërtetuar në tersi baza dhe lartësia e kërkesë padisë. Në bazë të 

provave të administruara gjatë shqyrtimit kryesor është vërtetuar se ndërgjyqësit kanë qenë 

bashkëshort , të cilët bashkësinë martesore  e kanë zgjidhur nga Gjykata kompetente në shtetin 

e Suedisë , si dhe është vërtetuar fakti se, ndergjygjesit gjatë ekzistimit të bashkësisë martesore 

e kanë ndërtuar objektin kontestues , fakt i vërtetuar me dëgjimin e dëshmitareve si dhe ne bazë 

të shikimit të drejtpërdrejtë të gjykatës në vend , me ekspertin gjeodet dhe ekspertin e 

ndërtimtarisë, i cili ka vlerësuar lartësinë e investimeve në objektin kontestues , për çka edhe i 

propozon gjykatës që kërkesë padinë e paditëses ta aprovon në tersi si të bazuar si dhe ta 

detyroi të paditurin që ti paguaj shpenzimet e procedurës në lartësi prej 2813 €, sipas listës së 

shpenzime të dt. 09.06.2020.     

 

Te paditurit A K, në adrës si në padi, si dhe në adresën në Suedi , F M V... 13, 65638 Karlstad,  

përmes rrugës diplomatike , ju është dorëzuar padia, provat dhe aktvendimi me urdhër për 

dhënien në përgjigjen në padi, si dhe ftesa për pjesëmarrje në shqyrtimin gjyqësorë të datës 

28.10.2016 , i paditurit e ka pranuar shkresat e gjykatës në mënyre të rregullt , me datë 

06.10.2016,  mirëpo nuk ju ka përgjigjur urdhrit të gjykatës për dhënie në përgjigjen në padi, e 

as thirrjes për seancën e shqyrtimit gjyqësorë, të datë 28.10.2016. 

 

Gjykata edhe për kundër faktit që i padituri ka qenë i njoftuar në mënyrë të rregullt për 

procesin gjyqësor , për shkak të teje zgjatjes se këtij kontesti  dhe për ti mbrojtur interesat e 

palëve në procedurë , i ka caktuar përfaqësuesin e përkohshëm Agim Shala avokatë në Pejë, 

për të komunikuar ( njoftuar) të paditurinë për rrjedhjen e këtij procesi gjyqësorë, si dhe për ti 

mbrojtur interesat e tij në ketë çështje juridiko kontestimore.  

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit av. Agim Shala nga Peja, në përgjigje në padi dhe gjatë 

shqyrtimit kryesor ka deklaruar se, se ka bërë përpjeke që të kontaktoi me të paditurin përmes 

telefonit i cili nuk ju ka përgjigje telefonatës , si dhe të njëjti i është dërguar edhe SMS –

mesazh dhe është njoftuar për seancën e dt. 02.09.2019, të cilin mesazh i njëjti e ka lexuar, por 

nuk ka kthyer përgjigjej , ashtu që si përfaqësues i të paditurit në parim e kundërshtoj padinë 

dhe kërkesë e saj, konsideroj se gjykata ka bëre administrimin e provave të domosdoshme për 

ketë çështje kontesti morë me procedimin e dëshmitareve, daljen në vend dhe ka vërtetuar 

gjendën faktik në ketë çështje juridiko kontestimore dhe bazuar në ketë gjykatës i ka propozuar 

që të vendos në mënyrë meritore në bazë të provave të administruara dhe në harmoni me 

dispozita ligjor në fuqi  
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Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar . 

 

Gjykata me propozimin e palëve ka nxjerr këto prova: ka lexuar ekstraktin nga libri i amzë të 

martuarve nr. rendor 212 të dt. 30.06.1983 , aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Varllands, nr. T-

4004/12, dt. 12.04.2013,  certifikatën e pronësisë e dt.24.03.2014, ekspertizën e gjeodezisë e 

punuar nga eksperti Shkëmb Kastrati , të dt.12.10.2019, ekspertizën e ndërtimtarisë të punuar 

nga eksperti Naser Kastrati  , ka dëgjuar dëshmitaret A S dhe S R , në seancën e dt. 20.01.2020, 

si dhe deklarimet e të autorizuarve të palëve ndërgjyqësore. 

 

Duke vlerësuar secilën provë veç e veç dhe lidhshmëri me njëra tjetrën , me ndërgjegje dhe me 

kujdes, sipas Nenit 8 të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore (LPK), gjykata vjen në përfundim  

se kërkesë padia e paditëses është e bazuar në prova dhe ligj dhe duhet aprovuar, pasi që 

vërtetoj ketë gjendje faktike: 

   

Ka rezultuar si e provuar se paditësja dhe i padituri kanë që të martuar me datë 30.06.1983,  

martesë e lidhur në Zyrën e gjendjes civile në Pejë ( ekstrakti nga libri amz i të martuarve, 

nr.212, i datës 30.06.1983) , e cila martesë ka zgjatur për 30 vite , ku edhe është zgjidhur me 

12.04.2013 , që vërtetohet me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Varmlands në Suedi, me 

numër T.4004-12, të datës 12.04.2013.   

 

Gjatë ekzistimit të bashkësisë martesore, ndërgjyqësoret kanë jetuar për 7( shtatë) vite në Pejë, 

pastaj në vitin 1989 kanë shkuar në Suedi, dhe kanë jetuar dhe punuar në Shtetin e Suedisë, ku 

edhe kanë krijuar pasurin në shtetin e Suedisë, si dhe në Kosovë në Pejë, pra me kontributin e 

përbashkët kanë ndërtuar shtëpinë e banimit objekt gjykimi në Pejë. 

 

Pas zgjidhjes se martesës paditësja i është drejtuar gjykatës me padi për vërtetimin e kontributit 

nga bashkësia martesore në shtëpinë e ndërtuar në Pejë, shtëpi e tipit B+P+2K, e ndërtuar në 

ngastrën kadastral nr. 2470/2 Zona kadastral në Pejë,  duke kërkuar  1/2 të pjesë ideale të 

shtëpisë , të krijuar gjatë bashkësisë martesore ,  dhe të detyrohet i padituri që t’ia pranoj dhe 

dorëzoj me ndarje fizike paditëses në posedimi apo t’ia kompensoj kundërvlerën e saj në lartësi 

prej 72.925.00€. 

 

Me dëgjimin e dëshmitareve A S nga Peja, dhe S R nga Peja, ( vëllai dhe motra e paditëses), të 

cilët në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datës 20.01.2020, dëshmuan  se palët 

ndergjyqsore janë martuar në vitin 1982, dhe nga kjo martës kanë tre fëmijë . Ndërgjyqësit 

fillimisht kanë jetuar në një shtëpi të vjetër në Lagjen Kapeshnicë, në Pejë, mandej pas 7 viteve 

, diku në vitin 1989 kanë shkuar në Suedi, paditësja është punësuar në viti 1990 , në shtëpi të 

pleqve. Në vitin 1995 , e kanë prish shtëpinë e vjetër dhe kanë filluar me ndërtimin e shtëpisë 

së re dhe e kanë përfunduar në vitin 1996, dhe kanë jetuar se bashku për 30 vite,  deri në vitin 

2012, kur janë ndarë, dhe i padituri ka krijuar martesë te re dhe ka fëmijë.  

 

Me dalje e gjykatës në vend shikimi se bashku palët , me ekspertin e gjeodezisë, dhe të 

ndërtimtarisë dhe nga ekspertiza e gjeodezisë, të punuar nga eksperti Shkëmb Kastrati e datës 

12.10.2019, gjykata vërtetoj faktin se parcela kadastral nr. 2470/2 në sipërfaqe prej 160 m2, 

evidentohet në emër të N ( H) K , në të cilën parcela është e ndërtuar shtëpia e banimit Tipi 

P+2 K, me dimensione 7.50x14.24 m, e ndërtuar nga ndërgjyqësoret.  

 

Nga ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë Naser Kastrati, gjykata vërtetoj se vlera e 

investimeve në objekti e banimit P+2K+1/2K , me dimensione 7.50 m x 13.25 m, është 

105.850.00€, pa vlerësimin e truallit, ndërsa vlera truallit është 40.000.00€ , gjithsejte objekti 



 Numri i lëndës: 2019:088405 
 Datë: 17.06.2020 
 Numri i dokumentit: 00970473 
 

4 (5)  

 2
0

1
9

:0
8

8
4

0
6

 

me truall 145.850.00€, të cilës ekspertizë gjykata i falë besimin e plotë ,  si mendim 

profesionale dhe i arsyetuar bindshëm , i qartë dhe i bazuar në vlerën mesatare të çmimeve në 

ndërtimtari.  

 

Gjykata mendon se i padituri ka legjitimitetin pasiv në ketë procedurë, pasi që nga pohimet e 

paditëses rezulton se është trashëgimtar i vetëm i të ndjerit N K, ( pronarë juridike i ngastrës 

nr.2470/2 ZKPejë,  ) pasi që Na pas vdekjes nuk ka lënë trashëgimtarë , dhe ky është vëllai i S 

Kt, e ky i fundit babai i të paditurit, dhe bazuar në këto fakte te pohuara nga pala paditëse , e të 

pa kontestuar nga pala e padituri , i padituri ka legjitimitetin pasiv për ngastrën ku është e 

ndërtuar shtëpia  e përbashkët e ndërgjyqësoreve. 

 

Në bazë të vërtetimit të gjendjes faktike gjykata nxjerr përfundim se kërkesa e paditëses është e 

bazuar, dhe është aprovuar . Me kërkesëpadi kërkohet që të vërtetohet e drejta e kontributit të 

krijuar gjatë ekzistimit të bashkësisë martesorë , komfor  nenit 47 të LFK, që parasheh se 

pasuria e përbashkët e bashkëshortëve është pasuri e fituar me punë gjatë martesës si dhe të 

hyrat që rrjedhin nga pasuria e tillë , e që është e domosdoshme dhe normale që të dy 

bashkëshortet të angazhohen për rritjen përkatësisht shtimin e pasurisë së tyre, dhe bazuar në 

ketë u vendos sikur në dispozivit të këtij aktgjykimit. 

 

Nga provat e administrua, në mënyrë të pa dyshimi u vërtetuar faktin se ndërgjyqësit kanë 

lidhur martës me datë 30.06.1983, pranë organeve kompetentë në Pejë, dhe në vitin 1989, kanë 

shkuar në shtetin e Suedi. U provuar se ndërgjyqësorët  me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut 

në Varmlands në Suedi, me numër T.4004-12, të datës 12.04.2013), e kanë zgjidhur martesën. 

Gjithashtu u provuar faktin se gjatë ekzistimit të bashkësisë martesore, palët ndërgjyqësore 

kanë jetuar dhe vepruar në shtetin e Suedisë, dhe me kontributin e përbashkët kanë ndërtuar 

shtëpinë e banimit objekte gjykimi, në një situatë të tillë të vërtetuar , u vendos sikur në 

dispozivit të këtij aktgjykimit. 

  

Gjykata gjatë vendosje ka vlerësuar provat shkresore në lëndë dhe në asnjë mënyrë nuk bie në 

dyshim me gjendjen faktik të përshkruar dhe të konstatuar si dhe marrjen e qëndrimit juridik, 

sepse bëhet fjalë për faktet relevantë dhe të paraqitur në arsyetimin e aktgjykimit. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata vendosi në kuptim të nenin 452, të LPK/së, duke 

ia pranua paditëses shpenzimet e shkaktuar në ketë proces gjyqësore . 

 

Nga arsyet e lartcekura në kuptim te nenin 143 të LPK/së, u vendos si në dispozitv të këtij 

aktgjykimit. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË 

C.nr.285/14, datë 17.06.2020 

                                                                                                                       G j y q t a r e: 

                                                                                                                      Ganimete Puka, 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykim palët kanë të drejtë ankese , 

 në afat prej 15 ditësh , nga dita e marrjes Gjykatës së 

Apelit të Kosovës në Prishtinë , nëpërmjet kësaj gjykate. 
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