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C.nr. 569/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË DEGA NE DEÇAN , Departamenti i Përgjithshëm, si 

civilo jurdike më gjyqtarin Bekim Avdimetaj dhe me zyrtaren ligjore Edita Gashi në kontestin e 

paditëses Posta e Kosovës Sh.a. Prishtine ,qe e përfaqëson me autorizim përfaqësuesi R. H. nga 

Prishtina kundër të paditurve M. R., tani me banim ne rrugën .................nr 2/2 .........., Republika 

e ............ dhe M. P. me banim Rruga ............. p.n. Hyrja 2 kati i I ne ........ te cilët më autorizim 

i përfaqëson përfaqesuesi V. A. nga zyra ndihmesë juridike falas ne Graqanic ,për  shkak te 

vërtetim i te drejtës pronësisë dhe dorëzimin e sendit ,vlera e kontestit 2.000.00 euro, gjykata pas 

përfundimit seancës të shqyrtimit kryesorë publike më datën  14.05.2021, në prezencën e të 

autorizuarve të palëve ndërgjyqësve të përpiluar më daten 27.05.2021, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. VERTETOHET – se paditësja Posta e Kosovës Sh.a. Prishtine, njësia e PTK-se ne 

Deçan, është pronar e vetme dhe legjitime e objektit-banesës ne Deçan, Rruga 

............., ish ............p.n. kati I-re , hyrja nr.2, ne sipërfaqe prej 40m2, ne ngastrën 

kadastrale nr 942, nga flet posedimi nr 231 ZK-Deçan , te cilën gje te paditurit M. R. 

ish nga Deçani dhe M. P. nga Deçani janë te obliguar te ja pranoje ketë te drejte 

paditësit. 

 

II. DETYROHEN- te paditurit M. R. ish nga Deçani dhe M. P. nga Deçan , qe banesën 

ne Rr.............. (ish ................. ) p.n. kati I-re , hyrja nr. 2, ne sipërfaqe prej 40m2 , 

nen ngastrën kadastrale nr. 942 flet posedimi nr. 231 ZK-Deçan , ta lirojnë nga 

njerëzit dhe sendet dhe te ja dorëzojnë ne posedim te njëjtën paditëses. 

 

     III.       Secila palë  në vete i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore.  

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja Posta e Kosovës Sh.a.Prishtine qe e përfaqëson me autorizim R. H. nga Prishtina  ka 

ushtruar padi në ketë gjykatë kundër të paditurve M. R. tani me banim ne rrugën .................nr 

2/2 Budva, Republika e ................ dhe M. P. më banim Rruga ............. p.n. Hyrja  nr 2 kati i I ne 

Deçan me autorizim i përfaqëson V. A. nga Zyra Ndihmesë Juridike Falas ne Graqanic ,për  

shkak te vërtetim i te drejtës pronësisë dhe dorëzimin e sendit.  
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Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 

 

Neni 37 par.1 i Ligjit të Procedurës Kontestimorë parashihet, nëse me ligj nuk është caktuar 

kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e çështjes është 

kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur. 

 

Pretendimet e të autorizuarve të  ndërgjyqësve 

 

Përfaqësuesi i padis ës  Posta e Kosovës Sh.a. Prishtine më autorizim R. H. nga Prishtina  gjate 

seancës te shqyrtimit kryesore ka deklaruar mbetem ne tërësi pranë kërkesëpadisë të paditëses 

dhe deklarimeve te cilat janë dhëne gjate ere kësaj procedure kontestimore me propozimin qe 

gjykata pas administrimit te provave qe janë ne shkresat e lendes e ne kuptim te rekomandimeve 

te dhëna ne Aktvendimin e gjykatës se Apelit me numer.CA.nr 5510/2017 i marruar me 

dt.22.06.2020 te aprovoje ne tërësi si te bazuar kërkesë padinë e paditësit. Me lejoni te citoj një 

citat por mendoj qe është ne interes te palëve ne ketë procedurë qe ta sqarojmë atë qe e ka thëne 

gjykata e Apelit, mbi atë se a ka paraqitur kërkese pala e paditur për blerje te banesës qe është 

objekt kontesti para vitit 1999, pasi qe gjykata e Apelit ka konstatuar si te paqarte një fakt te tille, 

tani për tani skam çka te deklaroj pasi mbi te gjitha i mbetet gjykatës ti konstatoj këto 

rekomandime. 

 

Përfaqësuesi i padisës gjate seancës  gjithashtu ka deklaruar në lidhje me vendimin e theksuar nga  

e paditura është thënë në atë vendim se mbetët e pa qartë për gjykatën a ka paraqitur kërkesë pala 

e paditur për blerjen e banesë l lëndorë para vitit 1999, ndërkaq shkresën të cilën ja prezantuar sot 

gjykatës është dorëzuar me dt. 27.12.2013. 

Pas luftës rastet e shit blerjeve të banesave apo aseteve nuk ka ndodhur për shkak se Ndërmarrjet 

Publike Qendrore siç është Posta e Kosovës Qeverisën sipas ligjit për ndërmarrje publike sipas 

ligj Posta e Kosovës është në Pronësi të Qeverisë se Kosovës ku aksionare i saj është, Qeveria e 

Kosovës dhe për ndërmarrjen për blerjen e aseteve të saj përfshirë edhe banesat e ka Qeveria e 

Kosovës.  

Ne pas luftës asnjë krekës të kësaj natyre për shit blerje nuk e kemi pasur sepse siç theksova më 

lartë një drejtë të tillë e ka vetëm Qeveria e Kosovës . Unë sqarova kërkesën për blerje të banesës 

për ndryshe çështja e ligjim tetit të palës ne e kemi plotësisht për shkak se prona evidentohet në 

emër të PTK-ës Njësia në Deçan. 

 

Përfaqësuesi i paditëses R. H. nga Prishtina  në fjalën e tij të dorëzuar  gjykatës me shkrim gjate 

seancës ka deklaruar se mbetet pran deklarimeve si në padi parashtresave të gjertanishme si dhe 

deklarimeve nga procesverbalet e seancave gjyqësore te  mbajtura në këtë gjykatë duke i 

propozuar gjykatës  që kërkesëpadinë  e paditësit ta provoi në teri si  të bazuar. 

Paditësi edhe në padi ka theksuar  se është pronare e vetme dhe legjitime  të patundshmërisë se 

objektit të postës në Deçan  që gjendet në Rr.’’ .............’’ në bazë të certifikatës mbi të drejtën e 

pronës se pa luajtshme dhe kopjes se planit UL470505021-00231 i cili objekt është i ndërtuar në 

ngastrën kadastrale 042, sipas lejeve ndërtimore të lëshuar nga K-Deçanit në vitin 1970  dhe kjo 

paluajtshmeri është e evidentuar në zyrën Komunale Kadastrale në emër të PTK-ës SH.A 

Gjakovë, Njësia e saj në  Deçan. 

Një fakt i tillë tani është vërtetuar  edhe me aktgjykimin me numër C.nr.154/2006 me dt. 

06.07.2012 si dhe me aktgjykimin me numër C.nr.96/15 me dt. 13.06.2017 sipas të cilit Posta e 

Kosovës sh.a në Prishtinë Njësia e PTK-ës në  Deçan është pronare e vetme dhe legjitime e 

objektit  banesës që gjendet  në kuadër të objektit të Postës në K-Deçanit në Rr.’’ .............’’ p.n 
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kati –I , hyrja nr. 2 në sipërfaqe prej 40 m2 , e që është e ndërtuar  në ngastrën kadastrale 942, 

dhe evidentohet në emër të PTK-ës sh.a Gjakovë Njësia e saj në Deçan. 

Pas ankesë se ushtruar nga të paditurat  gjykata e Apelit të Kosovës si gjykatë e shkallës se dytë 

me aktvendimin e saj  CA.nr.5510/2017 me daten 22.06.2020 e ka kthyer për  rishqyrtim dhe 

rigjykim çështjen konstimore. 

Meqenëse se gjykata e shkallës se dytë me Aktvendimin e saj CA.nr.5510/17 nuk e ka kontestuar 

bazën ligjore të kërkesëpadisë dhe nuk i ka mohuar të drejtën legjitime të pronsësië se paditësit 

mbi paluajtshmerinë  e objektit të Postes se Kosovës sh.a Njësia në Deçan . 

Të paditurit më asnjë provë materiale nuk e kanë  bazuar se janë pronarë legjitim të banesës që 

gjendet në katin  parë të objektit të postës se Deçanit se e njëjta nuk është vërtetuar se është blerë 

nga të paditurit  dhe as që të njëjti kanë parashtruar kërkesë për blerjen e banesës lëndorë në vitin 

1999. 

Menaxhmenti i ndërmarrjes se ish PTK-ës në vitin 1972 i ka dhënë në shfrytëzim M. R. banesën 

kontestuese derisa kanë qenë punëtor të ish PTK-ës në Deçan , të  cilin fakt e pohon edhe vet e 

paditura e dytë M. P. në seancën e shyrtimit gjyqësorë me dt. 11.01.2017 por në asnjë mënyrë 

në pronësi të përhershme. 

Pasi që është evidente se paditësi është pronarë i vetëm dhe legjitim i objektit banesës në fjalë , 

ndërsa këtë të drejtë të pronësisë pa kurrfarë bazë ligjore ja mohojnë të paditurit pasi që të 

paditurit kanë pasur vetëm të drejtën e shfrytëzimit të  banesës, deri sa kanë qenë punëtor të ish 

PTK-ës në vitet e 70-ta. 

Paditësi i propozojnë gjykatës që pas administrimit të pronave që gjenden në  shkresat e lëndës 

theksimet e të përfaqësuesit të palës paditëse të dhëna gjatës seancës se shqyrtimit kryesor ta 

aprovoi në tersi kërkesëpadinë e paditëses. 

 

Përfaqësuesi i te paditurve V. A. nga Zyra Ndihmesë Juridike Falas ne Graqanic  gjate seancës 

te shqyrtimit kryesore ka deklaruar  pala e paditur ne tërësi kundërshton te thënat e dhëna nga 

ana e paditësit edhe ne kërkesë padinë e dhëne, ne përgjithësi jemi pranë përgjigjes ne padi dhe 

te gjitha te dhënave te deritanishme te shqyrtimeve gjyqësorë. Ne lidhje me vendimin e Gjykatës 

se Apelit shuma qarte është e thëne qe e paditura me arsye po e zvarrit te dhënat ne padi sepse e 

paditura ka baze juridike për shfrytëzimin te banesës lëndore qe është procedure  e kësaj çështje, 

e drejta e saj pronësore është e përmbajtur ne te drejtën e shfrytëzimit dhe e është e vërtetuar 

edhe me vendimin e Komisionit per banesa dhe pronësi numër PPCC 67/2006 te dt.15.07.2006 

. Vendimi i cekur është Res Juridikata dhe nuk është lende e rishqyrtimit pranë Gjykatës dhe 

organeve Gjyqësore te Kosovës siç kam cekur ne vendimin e dhëne te paditurës i është pranuar 

e drejta shfrytëzimit te banesës lëndore kështu qe kërkesa e paditësve për lirimin e banesës nga 

njerëzit dhe sendet është i pa baze juridikisht, nga te gjitha te thënat paditësja duke mbështetur 

ne Kushtetutën e Kosovës dhe Konventën Evropianë për Te drejtat Njeriut e cila është pjese 

përbërëse e drejtës pozitive ne Kosove te drejtën ne shtëpi, ketë te drejt te paditurës pala paditëse 

dëshiron te ja marre pa baze juridike. E paditura dëshiron qe ta njoftoje gjykatën qe ne banesën 

lëndore te kësaj procedure me shume se 50 vite është ne te kështu qe edhe ne baze te institutit te 

mbajtjes e ka fituar te drejtën e pronësisë mbi ketë banës, e çka është edhe e definuar me ligjin 

për pronësi dhe te drejtat e tjera sendore edhe ne ligjin për te drejtat themelore pronësore 

gjithashtu e paditura thekson qe është e diskriminuar ne baze te banoreve te tjerë ndërtesën 

banesore ne ngastrën kadastrale 942 ZK-Deçan sepse te njëjtës nuk i është mundësuar qe ne 

mënyre te barabarte ne lidhjen e banesës lëndore ,propozoje gjykatës qe ne baze te 

rekomandimeve te Gjykatës se Apelit te beje shikimin ne vendin e ngjarjes gjithashtu qe edhe te 

kërkoje nga kadastra e Komunës se Deçanit evidencën lidhur me pronarin e banesës ne ndërtesën 

e parcelës 942 ZK-Deçan, gjithashtu propozojë qe te dëgjohet e paditura në cilësinë e palës ne 

qofte se nuk keni diçka kundër e mbajë te drejtën qe gjatë shqyrtimit kryesorë te propozoje edhe 

prova te tjera te cilat ne ketë moment nuk me janë te njohura dhe nuk me janë dorëzuar. 
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Gjykata gjate seance  te shqyrtimit kryesore e ka aprovon propozimin e te autorizuarit te 

paditurve qe e paditura M. P. te dëgjohet ne cilësinë e palës.  

 

Përfaqësuesi i  të paditurve i lartshënuar në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar procedura e 

deri tanishme dhe të gjitha provat materiale të dorëzuara pran gjykatës vërtetojnë padia e paditësit 

është e pa bazuar. Këtë të vërtet e paditura e ka arritur në bazë të provave materiale .Paditëses e 

drejta për shfrytëzimin e banesës respektivisht e drejta mbi pronën  është e garantuar me 

Kushtetutë me nenin 46 me Protokollin e parë të Konventës Evropiane për Mbrojte të Pronës me 

të cilën është vërtetuar e drejta    për shfrytëzimin e qetë të pronës , të drejtën e saj subjektive  të 

drejtën e shfrytëzimit të objektit kontestues e paditura e ka arritur në bazë të kontratës mbi 

shfrytëzimin e banesës zë lidhur me dt,.15.10.1972 në mes të paditësit dhe bashkëshortit të 

paditurës R. M.. Prova të theksuara gjykatës ju kanë dorëzuar në bazë të kësaj e paditura ka jetuar 

në objektin kontestues që nga viti 1972 se bashku me fëmijët e saj të cilin fakt e ka vërtetuar edhe 

paditura me rastin e dëgjimit në cilësinë e palës me dt. 09.03.2021, përveç fakteve të theksuara të 

drejtën e shfrytëzimit të objektit kontestimor të paditurit M. P.. Eshtë vërtetuar edhe me vendimin 

HPPC-D 176-2005-C i dt. 21.04.2005 e cila është vërtetuar edhe nga organi i shkallës se dytë nga 

ana e habitatit numër HPPC-REC-76-2006 I dt. 15.07.2006,  e kujtojmë gjykatën se vendimet e 

habitatit janë të plotfuqishme dhe përfundimtare dhe nuk mund të jenë lëndë të rishqyrtimit t dhe 

të njëjtat janë obligative për të gjitha organet dhe nuk i nënshtrohet asnjë organi administrativ në 

terr territorin e Kosovës e në bazë të nenit 2.7 të urdhëresës së UNMIK-ut 199/23. 

 Në bazë të kësaj çfarëdo lloj vendimi i gjykatës me të cilin do të pranohet kërkesëpadia e paditësit 

do të paraqet  rrezikim të drejtës kryesore dhe do të sillte deri të një jo siguri ligjore si dhe mos 

respektim të  Konventave Ndërkombëtare lidhur me shërbimin e ligjit , në këtë qellim është edhe 

vendimi i Gjykatës Kushtetues i Kosovës në lëndë KI-104-10  i dt. 13.12.2011 me të cilën është 

vërtetuar obligimi të respektimit të gjitha organeve në Kosovës vendime të cilat veç njihen dhe 

kanë arritur plotfuqishmërinë. E paditura gjithashtu i ka prezantuar gjykatës prova që duke e 

shfrytëzuar të drejtën e saj subjektive të cilën e ka fituar në bazë të ligjit për banim këtu paditësit 

i ka dorëzuar kërkesën për blerje e banesë në Deçan e cila është objekt i këtij kontesti në bazë të 

nenit 7 të ligjit 04/L-061 mirëpo deri në ditëm e sotme PTK-Posta e Kosovës këtu paditësja nuk 

ka japur përgjigje në kërkesën e paditurës për blerjen e banesës që është objekt i kësaj çështje, 

gjithashtu dua të theksoi se Kushtetuta e Kosovës në nenin 153  parashikon obligimin e Organeve 

Shtetërore të kosës që të ndërmarrin të gjitha masat me qellim të kthimit të personave të 

zhvendosur dhe mbështetjen e tyre të plotë për integrimin në Kosovë  , duke marr parasysh të 

gjitha thënieve deri me tani si dhe si dhe propozimet nga Gjykata e Apelit nga Aktvendimi GZH 

15501/2017 Të dt. 22.06.2017si dhe faktin që e paditura është thirrur në deklaratën universale për 

Mbrojtjen e të drejtave Njerëzore dhe atë nga neni 8 deri tek neni 17 duke e  marr parasysh 

diskriminimin propozojmë gjykatës që padinë e paditësit ta refuzoi si të pa bazuar në tersi. 

Shpenzimet procedurale nuk i kërkojmë , duke e marr parasysh se e paditura është anëtare e 

projektit për Ndihme Juridike Falas. 

 

Ne mes  te autorizuarve te ndergjygjese është jokontestuese fakti se pronar është pala paditëse . 

 

Nuk është kontestuese  se i padituri i pare ka lidhur kontrata për shfrytëzimin e banesës me datën 

1.10.1972 dhe se e paditura e dytë ka jetuar ne te pa ndërprerje deri ne vitin 1999 , pastaj ne 

periudhën prej 1999 e deri ne vitin 2007 ne banesën lëndore ka jetuar personi i trete e qe me 

vendim te Drejtorisë për çështje pronësore dhe banesore (HPD) e paditura e dytë është kthyer ne 

banesën lëndore me te cilën edhe sot e shfrytëzon.  

 

Ne mes te autorizuarve te ndergjygjesve është jokontestuese fakti se banesën lëndore pala e 

paditur e shfrytëzon sipas kontratës se lidhur për shfrytëzimin e banesës . 
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Nuk është kontestuese ne mes te autorizuarve te ndergjygjesve se banesa gjendet ne rrugën 

.............’’ (ish ............) kati i pare hyrja nr 2 me sipërfaqe 40 metra/2 ne ngastrën kadastrale 942 

flet poseduese nr .231 ZK Deçan e cila evidentohet ne emër te paditëses . Se banesa lëndore 

ndodhet ne katin e dyte te objektit te paditëses  e qe padituri i pare M. R. kjo banese është dhen 

ne shfrytëzim sipas kontratës duke filluar prej datës 1.10.1972 e ne te cilën banës deri ne vitin 

1984 kane banuar te paditurit, ndërsa ne vazhdim deri ne vitin 1999 ka banuar e paditura e dyte 

ndërsa qe ne vazhdim disa vite ka banuar personi i trete, ndërsa tani ne posedim faktik te saj është 

e paditura M. P.. 

 

Faktet kontestuese: Paditësi ne padi ka kërkuar vërtetim pronësie se pabujshme dhe dorëzimin 

ne posedim .Edhe pse te paditurit nuk e mohojnë faktin se paluajtshmeri e banesës lëndore është 

regjistruar ne emër te paditëses edhe pse shprehimisht nuk e kontestojnë te drejtën e pronësisë , 

ne një forme tjetër pretendojnë se janë pronar te palujtshmerisë se banesës lëndore , mbi bazën e 

mbajtjes-posedimit te vazhdueshëm me tepër se 20 vite e me pretendime se kanë fituar te drejtën 

e blerjes se banesës dhe kundërshtojnë lirimin e saj. 

 

Faktet e vërtetuar: nga flet posedimi me nr 231 ZK Deçan vërtetohet se paluajtshmeri vendore 

ngastra kadastrale 942 me sipërfaqe prej 421m2 ka qene e regjistruar ne emër te PTT Prishtina , 

prone shoqërore zona urbane ,ndërsa qe nga regjistri i ndërrimeve nr 38/2005 tani evidentohet ne 

certifikatën mbi te drejtën e pronësisë UL470505021-00231 ZK Deçan ne emër te PTK Sh.a. 

Gjakove shfrytëzimi aktual shtëpi. Ne ketë kate është ndërtuar ndërtesa e PTK-se te cilën është 

banës lëndore në posedim faktik e ka paditura e dyte . Këto fakte nuk i kanë mohuar te paditurit . 

 

Te paditurit me asnjë prove materiale nuk e kane bazuar se janë pronar legjitim te banesës qe 

gjendet ne katin e pare te objektit te postes se Deçanit dhe se e njëjta nuk është vërtetuar se është 

blere nga te paditurit . Menaxhmenti i ndërmarrjes se ishe PTT ne vitin 1972 e ka dhëne ja ka 

dhëne ne shfrytëzim  M. R. banesën kontestuese ndërsa ka qene punëtor te ish PTT ne Deçan te 

cilën fakt e pohon edhe vet paditura e dyt M. P. por ne asnjë mënyra ne pronësi te përhoshmë .  

 

Pasi qe është evidente qe paditësja është pronar i vetëm dhe legjitim te objektit te banesës ne fjale 

,ndërsa ketë te drejte te pronësisë pa kurrfarë baze ligjore ja mohojnë te paditurit pasi qe te 

paditurit kanë pasur vetëm te drejtën e te shfrytëzimit te banesës deri sa kanë qen punëtor te ish 

PTT ne vitet 1970.  

 

Gjykata ka vepruar sipas rekomandimit te Aktvendimit  te Gjykatës se Apelit te Kosovës me 

numër CA.nr 5510 2017 te mare me datën 22.06.2020 qe lenden e ka kthyer ne rigjykim, gjykata 

gjate seancës të shqyrtimit  kryesore e ka pyetur te autorizuarin e te paditurve se a ka ditur 

mbajtësja e paditura M. P. qe banesa te cilën e shfrytëzon nuk është saj  përfaqësuesi i të paditurës 

ka deklaruar faktet te cilat i kam cekur dhe te cilat i kam ne shkresat e lendes ,kontratën për 

blerjen e banës e ne kohe te pa caktuar, gjithashtu edhe vendimi i komisionit për banesa dhe 

ndërtesa e vërtetojnë faktin qe e paditura nuk e ka ditur gjithashtu dhe nuk ka mundur qe te dije 

qe banesa nuk është e saje. Provat e cekura vërtetojnë gjendjen e saje dhe e drejta e saje e 

shfrytëzimit në te cilën thirret e paditura sepse e paditura banesën lëndore e shfrytëzon me shume 

se 50 vite kështu qe me arsye kërkon nga gjykata qe te hodhe kërkese padinë e paditëses si te pa 

baze, sikurse ne lidhje me vërtetimin  pronësisë gjithashtu edhe me kërkesën e padisë për 

largimin nga banesa sepse është e konstatuar se gjendja materiale e te paditurës i jep mundësinë 

dhe gjen baza ne çështje materiale te cekura ,te dhënat ne pretendimet e te paditurës dhe ne 

mendimin e Gjykatës se Apelit dhe për ketë propozojë qe padia e paditësit te hodhët poshtë ne 

përgjithësi. 
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Gjykata ne pyetjen e bere te përfaqësuesit te padis ës gjate seancës te shqyrtimit kryesore se e 

paditura e dyte ka deklaruar se ka paraqitur paditësit kërkese per blerjen e banesës me 

dt.27.12.2013 por qe ajo nuk marruar asnjë përgjigje qe nga atëherë. 

 

Përfaqësuesi i padis ës  gjate seancës ka deklaruar një kërkesë te tille ne si Poste e Kosovës nuk 

e kemi pasur për shkak se ne vitin 2012 është bere ndarja e dy ndërmarrjeve PTK tani Telekomi 

i Kosovës dhe Postes se Kosovës dhe një kërkesë e tille nuk na është proceduar nga PTK për 

shqyrtim dhe vendosje te saje. Nuk e kundërshton propozimin e te autorizuarit te paditurit për 

dëgjimin e palës se paditurës, për ndryshe i kundërshtojmë ne tërësi deklarimet e te autorizuarit 

te palës se paditur pasi qe te gjitha shkresat vërtetojnë se Posta e Kosovës është pronare legjitime 

e objektit përfshije edhe banesës lëndorë ngase një fakt i tille është i regjistruar edhe ne regjistrat 

kadastrale te  Komunës se Deçanit, ndërsa e paditura nuk asnjë prove apo dëshmi me te cilën 

vërtetohet pronësia e saje mbi ketë banës. 

 

Përfaqësuesi i të paditurve gjate seancës të shqyrtimit kryesore ja ka dorëzuar gjykatës një provë  

i cili është theksuar në ankesat e të paditurës të parashtruara kundër Aktgjykimit të kësaj gjykate 

C.nr. 96/15 dhe e cila provë është gjithashtu e Gjykatës se Apelit në Prishtinë në Aktvendimin e 

saj 5510/17  veçanërisht është në thonjëza si çështje kryesore në këtë gjykatë me qellim të marrjes 

se vendimit të drejtë dhe ligjor të Aktgjykimit bëhet fjalë për provën me të cilën paditësja në 

përputhje me Ligjin 04/L 0161 e ka dorëzuar kërkesën Postës se Kosovës me propozimin për 

blerjen e banesës e cila është edhe lëndë e kësaj çështje kontestimore. Kërkesa është dorëzuar me 

dt. 27.12.2013 dhe e ka numrin  e protokollit të Postës se Kosovës 05-5819/13, gjykatës ja 

dorëzojmë një kopje të kësaj kërkese .Kjo është e rëndësishme për artë sepse Gjykata e Apelit si 

gjykatë e shkallës me të lartë veçanërisht e ka theksuar në faqen 5 të Aktvendimit GZH numër 

5510/17. 

 

 E paditura M. P. ne cilësinë e palës gjate seancës te shqyrtimit kryesore ka deklaruar  në vitin 

1972 jam martuar R. M. i cili ka i punësuar pranë Postës në Deçan në central , pasi që ka qenë në 

centralin e Postës ja kanë ndarë një banesë posta , ne e kemi pranuar banesën afër nesh e ka marr 

banesën edhe S. K. po të njëjtën ditë dhe po të njëjtin vit , aty kemi jetuar pra burri im ka qenë 

deri në vitin 1979. Pastaj është martuar me një grua tjetër dhe ka shkuar ndërsa në banesë kemi 

qëndruar unë dhe dy fëmijët tanë dhe kemi qëndruara deri në vitin 1999 .Pas kësaj kur unë kam 

ikur me fëmijët në banesën tim është vendosur I. H. nga posta që përveç saj ai mua me ka paditur 

në gjykatën e Deçanit për atë arsye kur unë ja kthyer në vitin 2008 atë e ka larguar Habitati për 

shkak se nuk ka qenë e tij , kur I. ka paraqitur I. padinë dhe unë e pyes pse edhe sot e asaj dite 

nuk e di pse pasi që kurrë nuk ka jetuar në atë banesë dhe asnjë shkresë nuk e posedon për atë 

banesë dhe që nga ajo kohë vazhdon banesat në përudh 10 vjeçare. Unë parashtroj pyetjen përse 

unë jam e paditure a i kam marr dikujt diçka të huaj dhe pse po mundohet të me largojnë nga 

Deçani veç një person të kthyer. Kështu mendoi që mendimi  është që unë kam të drejtë mbi atë 

banesë dhe nëse shfaqen rastet dhe kushtet ndoshta edhe fëmijët do të më kthehen dhe dua të 

theksoi se kam fqinjë afër meje të cilëve ju kanë jep banesa po të njëjtin vit. Unë mund tu 

falënderohem atyre fqinjëve se janë shumë të mirë. Pse unë jam e paditur të largohem që të dal 

nga banesa pasi që askush nuk me ngacmon për asnjë gjë, unë po pyetna a jam e barabartë para 

ligjit sikur të gjithë qytetarët e Kosovës shpresoj që drejtësia do të fitoi.  

 

Përfaqësuesi i të paditurve në pyetjen e bere të paditurës si palë  gjate seancës të shqyrtimit kryesor 

me faktin që  e keni dorëzuar kërkesën për blerjen e banesës Postës se Kosovës dhe pas 7 viteve 

ju nuk keni pranuar përgjigje , a mendoni se jeni të diskriminuar në lidhje me qytetarët e tjerë të 

Kosovës. E paditura si palë deklaron ndihem e diskriminuar lidhur me përgjigjen si dhe me 



 Numri i lëndës: 2020:100876 
 Datë: 03.06.2021 
 Numri i dokumentit: 01845336 
 

7 (9)  

 2
0

2
0

:1
0

0
8

7
7

 

situatën që të cilën gjendem si dhe njërit ndihem e diskriminuar sepse ndihem si e pa dëshiruar 

këtu. 

 

Përfaqësuesi i të paditurve në pyetjen e bere të paditurës a jetoni në banesën e cila është lëndë e 

këtij kontesti. E paditura ka deklaruar po jetojë në banesën e cila është lëndë e kontestit. 

 

Përfaqësuesi i të paditurve në pyetjen e bere të paditurës si palë se a e bëni pagesën e tatimit për 

banesën dhe faktuarve tjera komunale si të ujit rrymës e etj. E paditura si palë deklaron: po i bojë 

të gjitha pagesat Komunale, ndërsa të tatimit nuk e kam bëre pagesën sepse gjendet në emër të I. 

H.. 

 

Përfaqësuesi i Postës se Kosovës i benë pyetje të paditurës si palë gjate seancës të shqyrtimit 

kryesor a keni dëshmi që para viti 1999 ke bëre kërkesë për blerje të banesë. E paditura ka  

deklaruar jo nuk kam. 

 

Gjykata në pyetjen e bërë përfaqësuesit të paditësit se a keni bëre padi edhe ndaj palëve tjera që 

jetojnë në atë banesë me të njëjtin bazë juridike si tani ndaj të paditurës .Përfaqësuesi i Postës se 

Kosovës  ka deklaruar jo nuk kemi bërë, për shkak sipas informacioneve ai e ka të rregulluar 

statusin  e blerjes se asaj banesës. 

 

Pronësia e paluajtshme fitohet me pune te vlefshme juridike ndërmjet tjetersuesit dhe fituesit. Si 

baze juridikë është regjistrimi i pronësisë ne regjistrin e te drejtave te palujtshmerisë neni 36 te 

Ligjit për Pronësinë dhe te Drejtat e tjera sendore  Ligjit numër  03/L154 . Me dispoziten e nenit 

37 te njëjtit ligj është rregulluar fusha e zbatimit ashtu qe pronësia e një  palujtshmerisë shtrihet 

ne hapësirën mbi sipërfaqen e tokës dhe ne hapësirën nen sipërfaqen e tokës , vetëm për aq sa 

ekziston interesi për ushtrimin e saj dhe nëse me ligj te veçante dhe për te drejtat e personit te 

trete nuk përcakton ndonjë gjë tjetër. Ne rastin konkret paditësi paluajtshmerinë lëndore e ka te 

regjistruar ne emër te vet dhe me tepër vazhdimisht qe me tepër se 40 vite e ka ne posedim faktik 

. Ne anën tjetër me te njëjtin ligj është rregulluar edhe çështja e mbrojtjes e pronësisë përkatësisht 

kërkesën  për kthimin e sendit neni 93. Duke u gjendur ne prezencën e një gjendje te tille faktike 

te vërtetuar gjykata ka ardhur ne një përfundim se kërkesëpadia e paditëses te ushtruar ndaj te 

paditurve për vërtetimit te drejtës ne pronësi dhe kërkesën për detyrimit e te paditurve për 

vërtetimin e te drejtës ne pronësi për lirimin dhe dorëzimin ne posedim te palujtshmerisë vendore 

janë te bazuara dhe te njëjtat si te tilla i ka aprovuar gjykata qe ka vendosur si piken I dhe II te 

dispozitivit te këtij aktgjykimi. 

 

Administrimi i provave gjatë seancës të shqyrtimit kryesor 

 

Gjykata gjate seancës te shqyrtimit kryesore ke bere administrimin e provave  

 

Lexohet Aktvendimi Gjykatës se Apelit me numër CA.Nr.5510/17 i marr me dt.22.06.2020. 

 

Meqenëse gjykata i ka administruar provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës me numër C.nr. 

96/15 me numër C.nr. 154/06 pra të cilat janë të administruara me parë në prezencën e palëve 

ndërgjyqëse e të cilat i pranon si të lexuara. 

 

Lexohet  shkresat e të autorizuarit të padit urëve te dorëzuar gjatës seancës se më parshme me 

numër 27-12/13 05-5819/13 me dt. 16.12.2013 ku në të shkruan Posta Kosova –Komisioni për 

blerjen e banesave, gjithashtu i kemi edhe procesverbalet ku është deklaruar edhe pala gjatë 

seancës. 
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Për shpenzimet e procedurës kontestimore gjykata vendosi si ne piken III te dispozitivite te këtij 

aktgjykimit  pasi që asnjëri nga të autorizuarit e ndërgjyqësve nuk i ka kërkuar specifikuar me 

listë shpenzimet që i kanë pasur në këtë procedurë sipas nenit 463 qe kështu që secila palë i bartë 

ne vete shpenzimet e procedurës.   

 

Andaj nga te cekurat me lartë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

NGA GJYKATA THEMELORE PEJË- DEGA DEÇAN, i përpiluar më datën  27.05.2021. 

 

 

                                                                                                      Gj Y Q T A R I 

                                                                                                     Bekim Avdimetaj 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet e drejta  

në ankesë, në afat prej 15 ditësh nga dita e  

marrjes se të njëjtit, Gjykatës se Apelit  

në Prishtinë e  përmes kësaj gjykate. 
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