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Numri i lëndës: 2019:197620 

Datë: 10.12.2020 

Numri i dokumentit:     01334460 

                                                                                                                               C.nr. 88/15 
 

 GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA NË KLINË, përmes gjyqtarit Haki Gashi, me  zyrtaren  
ligjore   Badushe Elezaj  në çështjen kontestimore te paditësit A. D.  nga  ......,  i  përfaqësuar  nga    av  
Cenë  Gashi  nga  ...... , kunder  te  paditurës    .........,  e përfaqësuar  nga  avokati  publik Ali  Shala, për 
shkak  të drejtës   së  shfrytëzimit   të  përhershëm  të  tokës ndertimore,  pas  përfundimti  të  shqyrëtimit 
kryesore  në prezencen e paleve ndergjyqëse më datën 01.12.2020 muar ketë: 

A K T G J Y K I M 
APROVOHET padia    dhe    kerkesëpadia e  paditësit   në  tërësi   SI  E  BAZUAR  
 
VERTETOHET  se  paditësi  A. B. D. nga ......  është bartës  I  të  drejtës së  shfrytëzimit  të  

përhershëm   të  tokës ndërtimore-truallit  në  sipërfaqe   913 m2 , ku  pjesa e parcela 503-26 ka sip  881 
m2,,  si  dhe  pjes  te  parcelës  502-10 ka sip  prej  31 m2 të  gjitha  në  ZK  ....,  që  evidentohen  në 
emër  të   pronë  Shoqërore  e  Kuvendit  Komunal. 

 
Poashtu  paditësi  është  pronarë  I  shtëpisë dhe  objekteve  te  ndertuara në  këtë  truall. 
 

DETYROHET  e  paditura  ........., që këtë të drejtë të i’a njoh   paditësit , n ë të  drejtën  e 
shfrytëzimit  të  përhershëm  si dhe të njejtin t’a lejojn në  regjistrimin  e librave  kadastral emër të tij,  
pranë Drejtorisë për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronësi në ….., dhe atë në afatin prej 15 ditësh pas 
plotfuqishmërisë së këti Aktgjykimi ,nën kërcënim të përmbarimit me detyrim. 
 

OBLIGOHET  Drejtoria për Gjeodezi,Kadastrë dhe Pronësi në ..... që të  bëjë  regjistrimin  
kadastrale  të parcelave dhe   atë siç është e precizuara  në  dispozitiv të  këti  aktgjykimi . 

 
DETYROHET e paditura  që  palës paditëse   të  I  paguaj  edhe  shpenzime t  e procedurës   

dhe  atë: Për padi  104 euro,  taks  gjyqësore  21  euro  ,  për tri  seanca  të  mbajtura  135x3=405 euro  ,  
një  parashtresa  mbi  precizimin   104  euro , ekspertiza  gjeodete  150  euro  ,  ku  totali  I  shpenzimeve  
të  procedurës është   784 euro. 

A r s y e t i m 
 

Paditësi A. D. nga  ......, pranë kësaj gjykate ka  parashtruar padi kunder te paditurës    ........ në  
Klinë,  per shkak të drejtës   së  shfrytëzimit   të  përhershëm  të  tokës ndertimore, dhe përmes  të  të    
autorizuarit  të  tij  av  Cenë  Gashi, ka  kërkuar nga Gjykata që të obligoj të paditurën  që të I’a pranojnë 
ketë të drejtë ne emër të  paditësit   dhe atë në ngastrat    e përcaktuara   si  në dispozitiv të këti  
aktgjykimi  , dhe I ka  propozuar  Gjykatës   që    padia dhe kërkesa e saj  të  aprovohet   ne terësi si e 
bazuar. 
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Përfaqësuesi  i  të  paditurës  me të  dhënat  e cekura  në  përgjigjëjen  ne  padi  , e poashtu  
gjatë  seancave   gjyqësore duke   e kundershtuar  padinë  dhe  kërkesën  e  saj ,  mirpo   pas  deklarimit  
të  përfaqësuesit  nga  Drejtoria   e  Urbanizmit, z, Lorenc  Marleku,,  ku  në  këtë  rast   trojet  lëndore 
nuk  e pengojn  zbatimin e  planit    rregullues   të  hollsishëm  urbanistic  dhe  hartat  zonale   për  atë   
pjesë  të  qytetit. Poashtu    duke u  bazuar   edhe  në  ekspertizën  gjeodete  i  ka  propozuar    gjykatës     
që  në mëyr    analoge   të  vendos   si  për rastet   tjera  të  kësaj  natyre   e  poashtu  të   vendos  me   
legjislacionin   në  fuqi. 

Gjykatat me datën 20.01.2020  ka bërë daljen në vendin  e ngjarjes së bashku me ekspertin e 
gjeodezisë, ashtu që pas përpilimit të raportit nga eksperti I gjeodezis  Bajrush  Shala   dhe në këtë rast 
është vertetuar gjendja faktike si në dispozitiv të këti aktgjykimi. 

Gjykata për vertetimin e gjendjes faktike në bazë të nenit 8 të LPK-së, bëri administrimin e 
provave si : Dëgjimin  e Drejtorit  të    Drejtoris  së    Urbanizmit  në  Komunën  e  …..  ,  Z  Lorenc   
Marleku ,  I   cili  para   gjykatës    ka potencuar  se  në  rastin  kontestues  ,  sipa s   hartave   zonale  të   
viti  2020,  pë r banime  individuale dhe  etazhitetit  P+2,  kjo  gjendje  e paraqitur   edhe  në  planin  
rregullues ,  nuk  ka  asnjë  ndryshim   dhe   nuk  pengojnë   edhe  legalizimin  e trojeve  tjera  ,  sipas  
legjislacionit   në  fuqi  , për të  njejtën  situatë. 

Gjatë   këti  stadi   procedural, gjykata nxorrri  edhe    provave dhe  atë:Ekspertiza  e eksperit  
gjeodet  dt 28.01.20 nga  eksperti  Hajredin  Gashi,  Draft  qertifikata  e  pronës  për  parcelën  502-10 dt  
18.11.20,Draft  qertifikat  e  pronës   për  parcelën   503-26 dt  18.11.20,Ekstrakti  I lindjes  pë r  paditësin   
dt  18.11.20, konkluzioni   I  dt 10.071985, lëshar  nga  Kuvendi  komunal  ,  dhoma  e bashkësive   locale  
, Skica   e planit  urbanistic të  lagjes  malizhgan ,  ekstrakti-harta  zonale për  citin  2020, Vendimi  I  
bordit  të  drejtorve   me  nr  1/3 nr 434-398/2005 dt  20.05.2005, vendimi  I  datës  20.11.2018 , regjistri  I  
vdekje s pë r    Z. D.,  aktvdekja  për të  ndjerën   Z. D.  dt  01.12.20, çertifikata  e   vdekjes   për  Z. D.dt  
01.12.20.,  pas  anlizimit  të  të  provave  një  nga  një    ,  Gjykata  erdhi  në  një   gjendje  te    këtillë  
faktike. 

 
Gjendjen  faktike    Gjykata  e  vertetoi   
 
Në bazë të gjendjes faktike të vertetuar rezulton se shtëpia e paditësit është e ndërtuar mbrenda 

kufive urbanistik të ngastrës ndërtimore me nr 503-26 në  në vendin e quajtur ....ZK ….. ,si  dhe  pjesë të  
ngastrës   502-10 ZK  ….. , ku Kuvendi Komunal e ka përcaktuar destinimin për tokë ndërtimore, 
banesore sipas planit urbanistik, se ngastra ndërtimore dhe shtëpia e paditësit e ndërtuar në këtë truall  
është   në përputhje me rregullat e planifikimit toksorë, madhësis së ngastrës ndërtimore, kushtet e 
urbanizmit dhe kushteve mjedisore, ku ndërtimi i shtëpisë i  përgjigjet plotësisht linjës rregullative, dhe  në 
konkluzën e Kuvendit Komunal të ….. e datës 10.07.1985 ku jan ndarë në shfrytëzim tokat urbane 
ndërtimore në pronën shoqërore me kompenzim  me qëllim të ndërtimit të ndërtesave familjare banesore 
në bazë të kërkesave dhe konkursit të shpallur si dhe legalizimit të ngastrave në KK Klinë, ku në këtë 
konkluzë paditësi mban nr 4 ku në atë kohë ka qenë ngastra 502-0 dhe 503-1,sipërfaqja  525 m2,  ku  në  
këtë  rast në  konkluzion në  numërin  rendor  nën 3  figuron  Z. D.,  e cila  ka  patur  truallin  në  ngastrat  
e lartcekura  , në sip  prej  495 m2 dhe  në këtë  rast  meqë ,  paditësi  Z. e ka  pasur  nënë  dhe  e tani  
është  e  ndjere dhe  si  trashëgimtarë  i  asaj  pjesë   ku  në mënyr  të   përmbashkët  s a ka  qenë   
gjallë   , kan  ndertuar    shtëpin   me  te  birin  ,  që  tani  si  trashëgimtar  I  vetëm  është   paditësi    dhe  
i  është njoft  e  drejta  në  shfrytëzimin  e  përhershëm  të    truallit  të  cekur  si  në  dispozitiv  të  këti  
aktgjykimi  . 

 
Truallin  në fjalë    sipas  ekspertizës  së datës  28.01.2020,  i   cili  shtrihet  në  të    dy  parcelat  

ka  sipërfaqen e  përgjithshme prej  913 m2,  e mbi  këtë   bazë  ,  Gjykata    duke  u  bazuar  në 
ekspertizë gjeodete   dhe  gjendjes  faktike  në teren  e  njeta  erdhi  në përfundim   që  paditësi A. R.,  të  
i  njohet  e  drejta    në  shfrytëzim  të  përhershëm  të  truallit  ndertimore  ,  objekt  i  kësaj   çështje  
lëndore  . 
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Gjykata    rrreth  shpenzimeve  te   procedurës  vendosi    duke u  bazuar   në  nenin  449 pika  1 dhe 2 të   
LPK-së 
Nga sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv te ketij aktgjykimi e në kuptim të dispozitave te nenit 160 
te LPK-së. 
 GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA  NË KLINË, C.nr. 88/15 më dt 01.12.2020. 
 
KËSHILLA JURIDIKE:                                                       Gj y q t a r i, 
Kunder këtij aktgjykimi palët                                                             Haki Gashi 
kanë  të drejtë ankese në afat prej 15 ditësh ,  
pas marrjes se aktgjykimit, Gjykatës 
së Apelit në Prishtinë e nëpërmes kësaj  Gjykate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


