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Numri i lëndës: 2019:088566 

Datë: 19.07.2019 

Numri i dokumentit:     00418258 

 

C.nr. 393/18 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – Departamenti i Përgjithshëm, sipas gjyqtarit Ilir 

Berisha, në çështjen juridike – kontestimore të paditësit M. (XH.) K. nga Peja, , të cilin e 

përfaqëson sipas autorizimit  M. M. avokat në Peja, kundër të paditurës Ndërmarrja Prodhuese 

dhe Tregtare me shumicë dhe pakicë “E...”, me seli në Pejë, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i 

saj M. M. nga Peja, tani me adresë të panjohur, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm 

XH. R. avokat në Pejë, për vërtetim pronësie, vlera e kontestit 1.000 E..., në prezencë e të 

autorizuarit të paditësit, palës paditëse dhe përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurës, pas 

përfundimit të shqyrtimit kryesorë me datë 02.07.2019, përpiluar me datë 03.07.2019 bie: 

A K T G J Y K I M 

I. VËRTETOHET se paditësit M. (XH.) K., nga Peja, është pronar dhe posedues i 

patundshmërisë e cila gjendet në Pejë, në rrugën ..., banesë kjo me sipërfaqe prej 86,84 m2, 

hyrja I. Kati VI, si dhe garazhit përkatës me sipërfaqe prej 12.05 m2, të ndërtuar ne parcelën 

kadastrale .. dhe 1298 ZK Pejë, DETYROHEN e paditura Ndërmarrja Prodhuese dhe 

Tregtare “E...” të cilën e përfaqëson pronari M. M. nga Peja, që paditësit t’ia njohin këtë të 

drejtë dhe të lejojë që e njëjta të regjistrohet në Regjistrin e të drejtave mbi patundshmëri në 

Drejtorinë për gjeodezi, kadastër dhe pronësi në Pejë, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

pranimit të njëjtit e nën kërcënim të përmbarimit. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

A r s y e t im 

Paditësit pran kësaj gjykatë ka parashtruar padi me datën 17.04.2018, kundër të paditurës për 

vërtetimin e pronësisë në bazë të shitblerjes. Ku ka deklaruar se në vitin 2006 paditësi kishte 

blerë nga ndërmarrja e paditur, banesën me sipërfaqe prej 86.84 m2 me garazh përkatëse prej 

12.5 m2, për një çmim prej 43.000 E.... Banesa e cila ishte objekt shitblerje gjendet në Pejë, Rr. 

.... ne objekt banesor afarist e ndërtuar në parcelat kadastrale 1279 dhe 1298 ZK Pejë, e sipas 

lejes së ndërtimit të organit kompetent. Gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar së mbetët pranë padisë kërkesës së saje si dhe propozimit për nxirjen e provave të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës. Pos këtyre provave gjykatës ja ka prezantuar raportin e “K...” 

Distribucioni në Pejë, me të cilën dëshmojmë së paditësit janë ne posedim të banesës që nga 

muaji qershor 2012 e gjere në sot pasi në tersi kishin paguar çmimin e kontraktuar në bazë të 

kontratës së lidhur me dt. 17.04.2006 i ka propozuar gjykatës që këto prova të administrohen. Po 

ashtu ka deklaruar së paditësi ka interes juridike që banesën ne fjale ta regjistroj ne libra publik 

me qene së kontrata mbi shite blerjen nuk ishte legalizuar ne gjykate. Për kundër faktit janë 

përmbushur të gjitha pre stacionet të parapara me kontrate. Gjatë seancës e sotme e shqyrtimit 

kryesor dhe provave materiale të administruara pranë kësaj gjykate u vërtetua ne mënyre të pa 

dyshimtë se paditësi M. XH. K. kishte blere nga e paditura një banesë me saktë të precizuar në 

piken I të kontratës së lidhur. Me rastin e lidhjes së kësaj kontratë paditësi në dy afate dhe atë 

me dt. 17.04.2006 kishte paguar shumen prej 35.000 E... ne emër të çmimit të shitblerjes dhe me 
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dt. 03.07.2006 pjesën e mbetur prej 5000 E... dhe me përfundimin e objektit ne vitin 2008 kishte 

hyr ne posedim ku edhe tani gjendet aj e familja e tij e ngushtë. Kontrata në fjale është nënshkruar 

nga përfaqësuesi ligjor i ndërmarrjes së paditur mire po nuk është legalizuar ne gjykatë dhe kjo 

ka qene shkaku se paditësi nuk ka mundur të bej regjistrimin e tashëm vone ne librat kadastrale. 

Kështu që ka interes juridik që ky aktgjykim në rras të aprovimit nga gjykata të shërbeje si 

dokument valid për regjistrimin e banesës së blere qysh së ne vitin 2006. Për ndryshe kanë 

potencuar edhe faktin së nipi i paditësit ka probleme serioze shëndetësore dhe paditësi është 

interesuar që banesën të paguar ne tersi ta tjetërsoj mirë po nuk ka pas mundësi që të njëjtën ta 

regjistroj ne libra kadastrale sikur të cekura me lartë. I ka propozuar gjykatës që kërkesëpadia të 

aprovohet pasi që banesa është identifikuar ne mënyre të saktë si pas kontratës. Shpenzimet dot 

ti bartë çdo palë. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurave me përgjigje në padi të datës 21.05.2019 se parimisht 

e kundërshtoj padinë ndërsa gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar së 

mbetet në tersi pranë të dhënave të cilat i kam cekur në përgjigjen në padi, dhe shtoj që ndër 

kohe ka tentuar të bije në kontakt direkt me të përfaqësuesin e të paditurës por nuk ka pasur 

sukses. Gjithashtu ka deklaruar së nuk ka autorizim direkt nga e paditura parimisht ka 

kundërshtuar kërkesëpadinë, dhe vlerësimin e provave ja ka lënë në vlerësim gjykatës gjithë 

ashtu të vendose mbi kërkesë padinë.  

 

Për të vërtetuar këtë gjendjen faktike gjykata ka zhvilluar procedurën dhe sipas propozimit të 

palëve ka administruar këto prova: Marrëveshjen e datës 04.09.2007 e lidhur në mes të paditurës 

dhe A. K.: Kopjen e letërnjoftimit të paditësit: Vërtetimin e datës 03.07.2006 e lëshuar nga e 

paditura E... ..: Vërtetimin e datës 17.04.2006 i lëshuar nga e paditura E... ..: Kontratën mbi 

shitblerjen e banesës e lidhur me date 17.04.2006, e lidhur në mes të shitësit M. M. dhe blerësit 

M. K.: Përgjigjja e Agjencisë për Krahasimin dhe Verifikimin e Pronës me numër të referencës 

00606/19/ MD e dt. 31.05.2019: Gjendjen e llogarisë së konsumatorit A. M. K. e lëshuar nga 

kompania për furnizim Energji Elektrike Distribucioni në Pejë.  

 

Gjykata në seancat e shqyrtimit kryesor pas administrimit dhe analizimit të provave, secilën veç 

e veç dhe në lidhmëni me njëra tjetrën e në kuptim me dispozitën e nenit 8 të LPK-së, konstatoi  

së:  

 

Kërkesëpadia e paditësit është në tërësi e BAZUAR. 

 

Gjykata pas administrimit të provave vërtetoj ketë gjendje faktike: 

 

Nga leximi i Kosntratës mbi shitblerjen e banesës e lidhur me datë 17.04.2006 e lidhur në mes 

të paditësit M. K. si blerës dhe përfaqësuesit të paditurës M. M. si shitës gjykata e vërtetoj faktin 

së paditësi M. (XH.) K. dhe përfaqësuesi i Ndërmarrjes Prodhuese dhe Tregtare “E...-..”, M. M. 

kishin nënshkruar një kontratë të shitblerje e banesës në sipërfaqe prej 86,84 m2 dhe garazhdes 

prej 12 m2, e cila gjendet në Pejë në lokacionin tek Shkolla e ... ndërtuar në ngastrën kadastrale 

nr.1279 dhe 1289 ZK. Pejë. 

 

Nga nenin I i kontratës së datës 17.04.2006 me anë të së cilës paditësi kishte blerë banesën nga 

i padituri vërtetohet se çmimi i shitblerjes ishte në  shumën prej 43.000 E..., ku menjëherë ishin 

paguar 35.000 E..., ndërsa pas 2 muajve janë paguar edhe 8.000 E... të tjera për të përmbushur 

detyrimin që kishte ndaj palës kontraktuese.  
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Nga leximi i vërtetimeve të datës 17.04.2006 dhe 03.07.2006 të lëshuar nga e paditura gjykata 

vërtetoj faktin se paditësi ka paguar çmimin kontraktues prej 40.000 E... (35.000 E... me datë 

17.04.2006 dhe 5.000 E... me datë 03.07.2006). 

 

Nga leximi i transaksionit të konsumatorit të lëshuar nga ndërmarrja për furnizim me energji 

elektrike KKFE-”K...”-KPSE të datës 06.05.2019, gjykata e vërtetoj faktin se paidtësi dhe 

familja e ti janë në shfrytëzim të patundshmërisë kontestuese nga data 20.06.2008. 

 

Me nenin 20 par 1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike – Pronësore,  i cili ka qenë në 

fuqi në kohën e lidhjes së marrëveshjes së shitblerjes 2006 është paraparë se “e drejta e pronësisë 

fitohet sipas vet ligjit, në bazë të veprimit juridik dhe me trashëgimi”. Me nenin 28 par.4 të këtij 

ligji parashihet se “mbajtësi me mirëbesim  i sendit të paluajtshëm mbi të cilin tjetri ka të drejtën 

e pronësisë, fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë send me parashkrimin fitues me kalimin e kohës 

prej 20 vjetësh”. Në nenin 70 par.1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike – Pronësore, 

është paraparë se  “Posedimin e sendit e ka çdo person që ushtron drejtpërdrejtë zotërimin  faktik 

të sendit (posedimi i drejtpërdrejtë)”.  Ndërsa në nenin 72 par 1 të këtij ligji është paraparë se 

“Posedimi është i ligjshëm po që se mbështetet në bazën e plotëfuqishme juridike që nevojitet 

për të fituar të drejtën e pronësisë dhe nëse nuk është fituar me forcë, me mashtrim ose me 

keqpërdorimin e besimit”. Në nenin 36 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, (i 

cili ka hyrë në fuqi në vitin 2009) pas parashtrimit të padisë parashihet se “për bartjen e pronësisë 

në paluajtshmëri është e nevojshme një punë juridike e vlefshme ndërmjet tjetërsuesit dhe fituesit 

si baza juridike, si dhe regjistrimi i ndryshimit të pronësisë në Regjistrin e të drejtave në 

paluajtshmëri. Kontrata për bartjen e paluajtshmërisë duhet të lidhet me shkrim në prezencë të 

dy palëve në një zyre kompetente”. Sipas nenit 18 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat e tjera 

Sendore (LPDTS), “Pronësia është e drejta e tërësishme në një send. Pronari mund të disponojë 

me sendin sipas dëshirës së tij, veçanërisht atë ta posedojë dhe ta përdorë, me atë të disponojë 

dhe të tjerët t’i përjashtoj nga çfarëdo ndikimi, nëse nuk kundërshtohet nga ligji ose nga të drejtat 

e një të treti”. Me nenin 93 të po këtij ligji është paraparë se “pronari mund të kërkoj kthimin e 

sendit të caktuar prej secilit i cili nuk ka të drejtë posedimi”. 

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë çështje 

kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e  paditësit duhet të aprovohet në 

tërësi. Kjo ngase në bazë të provave të administruara është vërtetuar se në vitin 2006, në mes të 

M. K.t (paditësit) - si blerës dhe M. SH. si përfaqësues i të paditurës NPT. E... .. është lidhur 

kontrata joformale për shitblerjen e paluajshmërisë, respektivisht banesës e cila gjentet në Pejë 

... në sipërfaqe prej 86,84 m2, hyrja I, kati VI dhe garazit në sipërfaqe prej 12.5 m2 e ndërtuar 

në ngastrat kadastrale nr.1279 dhe 1298 ZK. Pejë. Pas lidhjes së kësaj marrëveshje blerësi ka 

hyrë në posedim të saj dhe të njëjtën paluajtshmëri e shfrytëzon edhe tani paditësi si mbajtës me 

mirëbesim. Mirëpo i njejti nuk ka bërë bartjen e paluajtshmërisë – modus aquirendi në emër të 

vetin në librat kadastral, për shkaqe të panjohura, mirëpo vazhdimisht dhe pa ndërprerje në 

posedim të saj ka qenë paditësi (si posedues me mirëbesim dhe i ligjshëm). Pra në bazë të këtyre 

provave të administruara është vërtetuar se paditësi është në posedim të kësaj paluajtshmërie 

kontestuese dhe ky fakt ka qenë me rëndësi sipas vlerësimit të gjykatës, andaj këtyre provave 

gjykata ia dha besimin dhe vendosi si në pikën I të dispoztitivit të aktgjykimit. 

Lidhur me shpenzimet e procedurës kontestimore gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi, pasi që asnjëra nga palët nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës - nuk i ka 

specifikuar, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 463.1 të LPK-së. 

Andaj duke ju referuar të lartë cekurave u vendosë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                  NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, me dt. 03.07.2019 
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Këshilla juridike:             Gjyqtari  

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa,       Ilir Berisha 

në afat prej 15 dite nga dita e marrjes së të njëjtit, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë e nëpërmes të kësaj gjykate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


