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Numri i lëndës: 
2019:093723 

Datë: 02.07.2019 

Numri i dokumentit:     00387502 

C nr. 398/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i përgjithshëm, sipas  gjyqtares 

Merita Baloku, në çështjen juridiko kontestimore të paditësit, kundër të paditurit V B  nga Peja, 

të cilin e përfaqëson  Mustafë Kastrati av. në Pejë, kundër të paditurës-kunderpaditëses, N (N) 

T nga Peja, të cilën e përfaqëson Mustafa Radoniqi av. në Pejë, për lirim prone dhe vërtetim 

pronësie, vlera e kontestit 1500 €, nën prezencën e paditësit kundër të paditurit të autorizuarit 

tij, dhe nën prezencën e  të paditurës, kundër paditëses dhe të autorizuarit të saj, në  shqyrtimit 

kryesor me dt. 20.06.2019, murr dhe përpiloi me dt. 02.07.2019  këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit kundër të paditurit V B nga Peja, SI JO E BAZUAR 

me te cilën ka kërkuar nga gjykata qe te DETYROHET e paditura –kundër paditësja N (N) T 

nga Peja, të ia liroj paditësit – kundër të paditurit ½ e banesës e cila gjendet në Rr. .. Kati ..-Nr. 

.. Pejë, dhe të ia dorëzoi në posedim faktik ½ pjesë ideale të banesës si dhe në të ardhmen të 

mos pengojë dhe shqetësoj në shfrytëzim të qetë të pa penguar në ½ të banesës së tij, e të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh nga marrja e Aktgjykimit e nën kërcënim përmbarimit.  

     

II. APROVOHET kundërpadia e të paditurës kundër paditëses N (N) T nga Peja SI E 

BAZUAR dhe VËRTETOHET SE e paditura- kundër paditësja N (N) T, është pronare e vetme 

e banesës e cila ndodhet në Pejë, në rrugën ..... banesa e tipit ,,..., kati ..-Nr. .., në sipërfaqe prej 

50 m2, çka paditësi-kundër padituri V B nga Peja, dhe DETYROHET që të ia pranoi këtë të 

drejtë dhe të lejoj që në librin e patundshmërive në Drejtorinë për Katastrer, Gjeodezi dhe 

Pronësi (DKGJP) të KK. Pejë, të regjistrohet si pronare e vetme e banesës, në afat prej 15  

ditësh pas marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit. 

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet procedurale  

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi-kundër i padituri, V B nga Peja, me dt.17.11.2017, ka ushtruar padi,  kundër të 

paditurës, N (N) T nga Peja për lirim prone. Me padinë e ushtruar  ka parashtruar çështjen si 

vijon: se paditësi me të paditurën sipas kontratës Nr. 02224/14 të dt.14.02.2014 te Noteri 

Shpend Haskaj nga  Peja bashkarisht e kanë blerë banesën e cila gjendt në rrugën ... kati III Nr. 

17 Pejë. Nga janari 2016 e paditura ia ka ndaluar qasjen paditësit në ½  të pronës së tij –

banesës dhe paditësi që nga ajo kohë është pa strehim. Në përgjigje në kundërpadinë të dt. 

20.11.2018, e ushtruar nga i autorizuari i të paditurës –kunderpaditëses, paditësi kundër i 

padituri e ka kontestuar në tërësi si të pa bazuar dhe të pa argumentuar përgjigjen në padi si dhe 
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kundërpadinë me arsye se .  Shton se e paditura i shmanget faktit se paditësi ia ka dhënë në 

ruajtje vjehrrit të tij babait të të paditurës shumen prej 20 000 €. Po ashtu i shmange faktit se 

me Rastin e shkurorëzimit e paditura i ka ndalur për vete 12 kg argjend në kundërvlerë prej 24 

000 €të cilat i ka blerë paditësi nga argjendari A B. 

 

Ndërsa me parashtresën e dt. 13.12.2018 të gjitha provat e prezantuara nga e paditura N i ka 

kontestuar. Gjithashtu kërkon të deklarohet N T se ku kanë mbetur 12 kg argjend në 

kundërvlerën prej 24 000 € 

Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare paditësi kundër i padituri ka deklaruar 

se mbetet pranë padisë dhe kërkesës së saj të dt. 16.11.2017 si dhe parashtresës së dt. 

20.11.2018. Se paditësi është bashkë pronarë konsideron se nuk është kontestuese dhe në bazë 

të dispozitave të LFK-së bazuar në kontratën e vërtetuar te noteri. Me administrimin e provave 

në tërësi është vërtetuar baza e kërkesë padisë se paditësit po ashtu është vërtetuar se në rastin 

konkret kemi të bëjmë me një raport të pastër civilo juridik kontraktues i cili për bazë ka 

parimin e vullnetit dhe lirisë se palëve kontraktuese që raportet e tyre juridike civile ti 

rregullojnë me kontratë.  

Një raport i tillë është rregulluar me kontratën 02224/14, e motorizuar e cila si vullnet i palëve 

kontraktuese për palët paraqet ligj sipas parimit pacta sunt servanda me kontratën në fjalë është 

vërtetuar se paditësi është pronarë ne ½ i banesës kontestuese, është vërtetuar se e paditura me 

dhunë e ka përzan paditësin nga pjesa e tij ideale, nuk e lejon të ketë çasje në pronën e tij dhe 

këto arsye paditësi për kundër tentimeve dhe kërkesave të organeve tjera që ti mundësojnë 

pasje në pronën e tij nuk ka arritur që ta marr në zotim pjesën e tij ideale sepse përmbaruesit 

kanë kërkuar titulli ekzekutiv për të cilën arsye paditësi ka hapur këtë procedurë. Meqenëse 

bashkë pronësia për banesën kontestuese është vërtetuar qartë me kontratën në fjalë 

nënshkrimet e të cilës kontratë në prezencën e noterit paraqesin vullnetin e palëve dhe 

vërtetojnë pronësinë ndaj asaj banese e gjitha provat tjera të administruara janë irelevante sepse 

kundër padia e të paditurës me vërtetimin e kontributit ë martese e cila në këtë çështje nuk ka 

qenë çështje e shqyrtimit  e të cilën e padituria është munduar të vendos në këtë kontest. Nga se 

u cek me lartë gjykatës i propozon qe kërkesë padinë e paditësit ta aprovoi në tërësi si të bazuar 

dhe ta obligoi të paditurën qe brenda afatit paritiv të ia liroi ½ të banesës kontestuese nën 

kërcenim të përmbarimi. 

Shpenzimet procedurale i ka kërkuar.  

 

E paditura, kundër paditësja N (N) T nga Peja,  nëpërmjet të autorizuarit të saj, me dt. 

25.11.2017, ka parashtruar përgjigje në padi dhe kundër padi, për vërtetimin e pronësisë në 

bazë të kontributit,  kundër paditësit –kundër i padituri V B nga Peja, me të cilën ka parashtruar 

çështjen si vijon: se është fakt se i padituri me kontratën mbi blerjen e banesës kontestuese 

është shënuar si bashkëpronarë i saj. Mirëpo banesa në fjalë është blerë ekskluzivisht me mjete 

te të paditurës. Me kundërpadinë e saj kërkon qe te refuzohet në tërësi kërkesëpadia e paditësit 

dhe të vërtetohet pronësia e saj ekskluzive.  

 

Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare e nëpërmjet të autorizuarit të saj e 

paditura, kundër paditësja ka deklaruar se: e kundërshton pretendimin e të autor. të paditësit-

kundër të paditurit nga se me para kontratë e cila i është dorëzua kësaj gjykate shihet qartë se 

blerës reale e blerjes se banesës ka qenë e paditura-kundër paditësja, por, meqë pas vërtetimit 

të kësaj para kontrate paditësi e kishte lut  të paditurën-kundër paditëses qe kontratën 

përfundimtarë ta bëjnë si bashkë pronarë, ndonëse ai asgjë nuk kishte investuar në blerjen e 

kësaj banese për shkak se ishte turpëruar të shokët e tij të cilët e kishim përqeshur se ai po jeton 

në bazë të bashkë shortes. Meqë ende raportet e tyre bashkëshortore nuk ishin acaruar në atë 

masë siç u acaruan me vonë dhe ju rezultoi me prishjen e martesës, e paditura, kundër paditësja 



 Numri i lëndës: 2019:093723 
 Datë: 02.07.2019 
 Numri i dokumentit: 00387502 
 

3 (6)  

 2
0

1
9

:0
9

3
7

2
4

 

pranoi duke shpresuar se ky pranim i saj do të kontribuoi në konsolidimin e marrëdhënieve të 

tyre. Përndryshe mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi dhe kundër padisë të ushtruar kundër 

padisë se paditësit. Konsideron se kërkese padia e paditësit-kundër të paditurit  është e pa 

bazuar për shkak siç shihet nga i gjithë dokumentacioni që u administrua si provë, argumenton 

se i tërë kontributi për blerjen e banesave përkatësisht e banesës e cila është objekt i këtij 

shqyrtimi është e të paditurës-kundër paditëses. ajo në blerjen e banesës investoi mjetet e veta 

por në pjesë të konsiderueshme për blerjen e kësaj banese u investuar në kreditë që ua 

akorduan babait të saj pikërisht për blerjen e banesës. Paditësi-kundër i padituri me asnjë provë 

me shkrim apo me ndonjë dëshmi e dëshmitarëve nuk argumentoi te ketë pas ndonjë investim 

për blerjen banesës, për kundër u argumentua në mënyrë të pa mohueshem se paditësi-kundër i 

padituri gjatë jetës bashkëshortorë qe ka pas me të paditurën-kundër paditëses, është sjell me 

arrogancë ndaj saj e ka matlltretuar dhe ka shpenzuar pa kontrolle sepse dëshmitaret, 

përkatësisht halla e tij D B G dhe si i vëllai i tij D B kanë konfirmuar se paditësit- kundër i 

padituri ka qenë shpenzues i madh duke qëndruar në kohë të gjatë ne për kafene dhe duke u 

alkoolizuar. Pra, kjo me se miri argumenton se paditësi-kundër i padituri nuk ka shikuar si të 

kontribuoi  në rritjen e pasurisë, por për kundër ka bërë çmos qe te zvogëloi pasurinë e fituar 

Prandaj në këtë drejtim është e qartë se ai nuk ka kurrfarë kontributi në fitinmin e kësaj banese. 

Kontrata sipas të cilës ata të dy janë bashkë pronare, nuk ka kurrfarë vlere nga se siç shihet nga 

para kontrata e duke qenë se kontributi i vetëm ishte i të paditurës-kundër paditëses ajo edhe 

bëri para kontratën me shitësin ku si blerëse ishte vetëm e paditura- kundër paditësja, mirëpo 

për shkaqet qe i thamë me parë ajo pranoi që mos të nënçmohet bashkëshorti i saj nga shokët e 

tij dhe në këtë mënyrë pranoi që edhe ai të shënohet si bashkë pronarë i kontratës, ndonëse nuk 

kishte kurrfarë kontributi të tij e kjo ishte me qellim të konsolidimit të raporteve 

bashkëshortore, mirëpo paditësi nuk e respektoi këtë qëllim të saj dhe edhe me tutje vazhdoi 

me sjelljet e tij  të mëparshme të cilat rezultuan me prishen totale  të raporteve bashkëshortore 

dhe prishjen e kurorës. Nuk është e vërtete se e paditura me dhunë e dëboi nga banesa 

kontestues paditësin-kundër të paditurin por ai u mundu që të futet në banesë përmes s 

procedurës gjyqësorë por me aktvendimin e plotë fuqishëm të kësaj gjykate C.nr.499/17, i 

dt.08.06.2017 kërkesë e tij u refuzuar dhe ky vendim është i plotë fuqishëm. Nga të gjitha 

arsyer at e cekura konsideron se nuk ka bazë që të aprovohet kërkesë padia e paditësit-kundër 

të paditurit por duhet të aprovohet kërkesa nga kundër padia dhe të vërtetohet se banesa 

kontestuese është pronë e ekskluzive e të paditurës-kundër paditëses. 

 

Për ta vërtetuar gjendjen faktike, e me propozimin e palës paditëse, gjykata ka bere edhe 

administrimin e provave siç janë: RLP .nr.0222/414, Ref 0824 e përpiluar me 4.12.2014 të 

noteri Shpend Haskaj, kontrata për shitjen e banesës ne r. Rendor 3518/13 me nr. Të ref. 

688/2013 e dt.23.08.2013, urdhër pagesa komtare e ProCed, bankë, marrëveshja e pengut dt. 

217.06.2011,  formulari mbi transferin e TEB bankë 23.08.2013, dhe 22.08.2013, urdhër i 

arkës i dt. 25.06.2011, urdhër pagesa e bankës ProCredit nr. Serik 0069594 dt. 05.08.2013, 

mandat arkëtimi e ProCredi Bankës, dhe flet llogaria e depozitë dhënësit , pasqyra bankare e 

firmës F,  pasqyra e bankës AFK-se, pasqyra bankare e BKT-se  e lëshuar me dt. 12.03.2018, 

pasqyra bankare e Raiffazen Bankë, urdhër transferi i dt.18.03.2008 Raiffazen bankë, kontrata 

mbi kredinë  me nr. Të kredisë nr.015191-001, pasqyra e fletë  pagesës të dhëna në emër të 

kërdis me nr. Të kredisë Kope-015191-001, aneksi i marrëveshjes mbi pengun, urdhërpagesa 

kobtarë në TEB bankë 28.10.2013, fletë dëftesa e TEB bankës dt. 29.11.2013, fatura e tatimin 

në pronë, fletë pagesa e dt. 09.04.2008 dhe dt. 14.05.2008 e dhe 13.06.2008, duke filluar nga 

faqe 89 e shkresave të lëndës gjerë 138 të shkresave të lëndës, leja e punës e lëshuar nga 

Komuna e Pejës, nr. 09/330/4222 dt.09.06.2009, certifikata me nr. Të certifikatës doganore 

016911 e dt. 23.03.2010, certifikata e numrit fiskal nr. 600095612 dt. 07.11.2009, certifikata e 

regjistrimit për TVSh nr. Serik 3014351 dt.12.03.2010, kontrata mbi shitblerjen e veturës RLP 
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nr.747/2018 nr. Të referencës 238/2018, e dt. 13.03.2018, para kontrata RLP.nr. rendor 

04877/13, Rev. 0455 e dt. 28.10.2013, e përpiluar të noteri Shpend Haskaj, shkresat tjera të 

lëndës c.nr.1242/17 dhe C.nr. 398/19 si dhe ka bërë dëgjimin e dëshmitarëve : N T D M B, G 

T, D G dhe bëri dëgjimin e palëve në procedurë. 

 

Pas vlerësimit  të provave të administruara dhe thënieve të dëshmitarëve, e duke bërë 

vlerësimin e kësaj çështje juridiko kontestimore në tërësi, e në kuptim të nenit 8 të LPK-se, 

gjykata erdhi në përfundim se duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për faktin se 

gjykata ka vërtetuar se kontributin për blerjen e banesës në të cilën kërkohet nga paditësi lirimi 

i kësaj banese në 1/2 pjesë, është blerë kryesisht me kontributin e të paditurës kundër paditëses. 

 

Këtë gjendje gjykata e vërtetoi nga provat materiale që gjenden në shkresat e lëndës dhe nga 

dëshmitarët e proceduar të cilët ishin objektiv dhe të cilëve gjykata iu fali besimin. 

  

Nga para kontrata e përpiluar me 20.10.2013 me nr. të rend.04877/13 dhe Nr. të referencës 

0455 u vërtetua se në cilësi të blerëses së banesës objekt i këtij kontesti, blerëse ka qenë e 

paditura kundër paditësja N T.Ky fakt u vërtetua edhe nga deshmitaret e proceduar nga gjykata 

të cilët deklaruan si vijon: 

Dëshmitari, N T gjate dhënies së dëshmisë së tij ka deklaruar se:  nga V nuk ka marrë asnjë 

cent dhe se V e ka mbajtur 8 vite në  shtëpinë e tij me të gjitha . Ka marrë kredi për me ia blerë 

banesë për vajzën e tij  dhe në fund e ka blerë tek ,,D me I dhe me të holla qe i ka marr kredi dy 

herë nga 10 000 €. Me V ka pasur shumë pak kontakte pasi që ky dëshmitarë ka  punuar në 5-6 

vende pune, ka qenë i angazhuar shumë.Nuk është e vërtetë se Vi ka marrë pjesë në banesë ai 

ka qenë vetëm shpenzues. Kurr nuk i ka dhënë asnjë cent me mbajt Vi dhe e ka mbajt me 

bukën e tij. Për 8 vite e ka mbajtur Vin e asnjëherë nuk ka paguar rrymën e të tjerë, si dhe ka 

bërë be se V nuk ia ka dhënë 20 000 €, ka shtuar se bëjë be edhe për një shumë më të vogël e 

lere për këtë shumë. I ka ndihmuar në hapjen e një dyqani kur nuk e ia kthyer ndihmën, 

deklaron se V ka ndejtur vetëm në kafiqa. 

 

Dëshmitari D (M) B deklaron se raportet me të paditurën N i ka mirë. Mban mend se Vi ka 

punuar. Një vit pas martesës me N, ka shkuar të jetoi tek prindërit e gruas dhe ka jetuar për 8 

vite te prindërit e gruas. Vi ka punuar me N në një butik qe e kanë çelur me N, dy tri vite e 

kanë pasur butikun dhe në vitin 2012-2013 e kanë çelur argjendarinë. Butiku nuk i ka ec mirë, 

supozon se banesën e ka blerë bashkë dhe mendon se bashkë e kanë blerë. Sasia e argjendtit në 

vlerë prej 24000 €, ka mbetur te N dhe këtë fakt e din nga Vi, dhe nuk e di se a po i kërkon 

paratë e argjendit A B. E din se për 20 % të banesës i ka dhënë Vi. E di se konsumon alkool 

vëllai i tij Vi. 

 

Dëshmitarja, D XH  e lindur B, deklaron se me rastin e pagesës së baneses kanë qenë të dy 

prezent kush e ka paguar nuk e di. Rregullimin e shtëpisë e ka bërë vjehrra e nuses, ndërsa a ka 

paguar banesën Vi nuk e di. Vi, vëllai im komsumon alkool shton  se të gjithë pinë. E di se Vi 

është kujdesur për familjen e tij sipas mendjes së saj. 

 

Dëshmitari G T, nuk i di detajet rreth blerjes së banesës. Banesën e ka blerë N me ka pyetur a 

është shtrenjtë dhe ka kërkuar këshillën time. N me bashkëshortin e saj kanë jetuar tek prindërit 

e N. Për fëmijët është kujdesur N dhe ai (ky deshmitarë) personalisht i ka quar te mjeku. 

Gjithashtu edhe furnizimin, me ushqime e ka bërë N dhe familja e N. N ka pas një punë të 

sigurt ka punuar me kurse dhe  ka kontribuar në Dyqan Shton se Vi konsumon alkool. 

 



 Numri i lëndës: 2019:093723 
 Datë: 02.07.2019 
 Numri i dokumentit: 00387502 
 

5 (6)  

 2
0

1
9

:0
9

3
7

2
4

 

Nga tërë procedura e zhvilluar, e sidomos nga provat materiale si dhe nga  dëshmia e 

dëshmitarëve u vërtetua se me kontributin material të të paditurës është blerë banesa objekt i 

këtij kontesti. Për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi për gjykatën ishin me ndikim 

dëshmitë e këtyre dëshmitarëve qe të gjithë pohuan se paditësi - kundër padituri   ka 

konsumuar alkool, çka nënkupton se ka shpenzuar. Nga dëshmia e vëllait të tij D B, i cili gjatë 

dëshmisë së tij ka deklaruar se mendon  se 20 %, sipas tij ka kontribuar blerjen e banesës, pra 

më pak se 50 % të cilën e kërkon paditësi,  e për gjykatën është e besueshme se ky dëshmitarë 

ka dashur vetëm ti ndihmoj Vit të cilin e ka vëlla me lartësin e pjeësmarjes në blerje të banesës 

për 20%.  

 

Nga provat materiale marrëveshja  mbi pengun të dt. 27.06.2011 vërtetohet se kjo marrëveshje 

është e lidhur në mes të F L dhe N Tt, nga Formulai mbi transferin TEB Bakë,  të dt. 

23.08.2018, vërtetohet se pagesa e mbetur për blerjen e banesës në lartësi prej 38 000 € është 

paguar nga N T. Nga formulari mbi transferin e pagesës së këstit të parë për blerjen e banesës 

është bërë nga N T, nga Urdhër  Arkës i dt. 25.06.2011 me përmbajtje pagesë për banesë mjetet 

i ka dorëzuar N B thënë në përgjithësi të gjitha pagesat janë bërë për blerjen e banesës nga e 

paditura kundër paditësja.   

 

Nga provat materiale Kontrata mbi Kredinë Nr. KOPE -015191-001 – KEP, vërtetohet se babai 

i të paditurës ka marrë kredi për përmirësimin e kushteve të banimit çka do të thotë se 

përputhet me dëshminë e tij i cili nën betim deklaroi se kishte marrë kredi për blerjen e banesës 

së vajzës së tij këtu të paditurës.  

 

 Nga faturat tatimore shihet qartë se banesa objekt i këtij kontesti tatimi në pronë faturohet në e 

emër të paditurës kundër paditëses N T. Nga të gjitha provat tjera materiale vërtetohet se 

banesa objekt i këtij kontesti është blerë me kontributin e palës së paditur kundër paditëses. 

Nga tërë procedura e zhvilluar, Gjykata formoi këtë bindje të saj për faktin se paditësi kundër i 

padituri me asnjë provë materiale apo dëshmitarë nuk e argumentoi kundërshtimet e tija lidhur 

me kundërpadinë e të paditurës. Kërkesa e tij orientohej kryesisht në faktin se i njëjti është 

regjistruar pronarë me ½ e kësaj banese dhe kërkonte lirimin e saj.  

 

Vlen të ceket se pretendimet e palës paditëse kundër të paditurit se kontrata për blerjen e 

banesës në fjalë paraqet pacta sunt servanat  dhe se marrëveshja duhet të përmbushet, gjykata 

një kërkesë të tillë nuk mundi ta aprovoi sepse në rastin konkret nuk kemi të bëjmë prishjen e 

kontratës mes palëve kontraktuese: shitësit dhe blerësit, por kemi bëjnë kundërshtimet dhe 

pretendimet e blerësve: N dhe Vit  këtu paditësit kundër të paditurit dhe të paditurës kundër 

paditëses, të cilët kishin qenë bashkëshortë me që  ishin shkurorëzuar, gjykata u lëshua në 

vërtetimin e kontributit të palëve ndergjyqëse sipas kërkesës së të paditurës kundër paditëses 

me kundërpadinë e saj   në bazë të së cilës edhe ka vendosur si në dispozitivit të këtij 

aktgjykimi duke e aprovuar të njëjtën e duke u mbështetur në neni 47 të Ligjit nr. 06/L-077 për 

ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit  nr. 2004/32. 

 

Gjykata vlerëson dhe konstaton se regjistrimi i tij si pronar i banesës në fjalë në ½ pjesë të saj 

është bërë vetëm e vetëm pse ka qenë bashkëshort i të paditurës, nga se me asnjë provë nuk e 

vërtetoi kontributin e tij të dhënë në blerjen e banesës objekt kontesti. Veç tjerash i njëjti ka 

qenë dhe është konsumues i alkoolit fakte te cilat e kanë bindur gjykatën se ai  fare nuk ka 

kontribuar në blerjen e banesës. 

 

Pretendimet e  palës paditëse kundër te paditurit për lirimin e banesës, gjykata nuk e aprovoi 

me që u vërtetua kundërpadia e të paditurës kundër paditëses e cila me provat materiale që u 
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gjenden në shkresat e lëndës dhe dëshmitarët e proceduar  u vërtetua se pikërisht me 

kontributin e saj është blerë banesa objekt i këtij kontesti.   

 

Konform nenit 7 të LPK-së, palët kanë për detyrë ti paraqesin faktet mbi të cilat e mbështetin 

kërkesën e tyre si dhe të propozojnë prova në mënyrë që ti vërtetojnë faktet te tilla, ndërsa 

konform nenit 390, secila palë ndërgjyqëse ka për detyrë ti provoj  faktet e tilla në rastin 

konkret pala e paditur kundër paditësja e argumentoi kërkesën e saj, ndërsa paditësi kundër i 

padituri për kundërshtimet e tija nuk parashtroi asnjë provë, andaj u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

Konform nenit 47 të Ligjit nr. 06/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit  nr. 2004/32 për 

Familjen  i Kosovës ku thuhet se:  pasuri e përbashkët e bashkëshortëve është pasuria e fituar 

me kontribut të përbashkët gjatë vazhdimit të martesës, si dhe të hyrat që rrjedhin nga pasuria e 

tillë. Kontribut i përbashkët i bashkëshortëve gjatë vazhdimit të martesës konsiderohet të 

ardhurat personale dhe të hyrat e tjera të secilit bashkëshort, gjithashtu  ndihma e bashkëshortit 

e afruar bashkëshortit tjetër, siç është kujdesi për fëmijët, udhëheqja e punëve të shtëpisë, 

përkujdesja dhe mirëmbajtja e pasurisë, si dhe çfarëdo forme tjetër e punës dhe e 

bashkëpunimit lidhur me administrimin, mirëmbajtjen dhe shtimin e pasurisë së përbashkët, 

paditësi kundër i padituri V B, me asnjë provë nuk e argumentoi kontributin e tij qe parashihet 

në nenin e cekur, gjatë ekzistimit të martesës me të paditurën kundër paditëses N T.  

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve te procedurës kontestimore gjykata e bazoi  konform 

dispozitave të  nenit 452 të LPK-së, me qe pala paditëse kundër i padituri e ka humbur 

kontestin ndërsa pala e paditur kundër paditësja, nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

Andaj bazuar ne te cekurat larte u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i përgjithshëm C. nr. 398/19, me dt. 

20.06.2019. 

 

                                                                                                                                 G j y q t a r j a 

                                                                                                                                Merita Baloku 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Pala e pakënaqur ka të drejt ankese në afat prej 15  

ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, në Gjykatën  

e Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 

 

 

 


