
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 

 

1 
 

Numri i lëndës: 2019:202768 

Datë: 13.01.2021 

Numri i dokumentit:     02008006 

 

 

C.nr.2023/10 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Dardan Kadolli, në çështjen juridike kontestimore të paditëses Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore 

Sh. Sh.P.K, me numër unik .... të cilën e përfaqëson avokat G. E. nga P., kundër të paditurit S. M., 

adresa: lagja “... rr. “Q. S.” p.n P., të cilin e përfaqëson K.B. nga P., me objekt të padisë lirim i 

paluajtshmërisë, pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor publik, me datë 13.01.2021, mori 

këtë: 

 

     A K T GJ Y K I M   

 

I. APROVOHET e bazuar kërkesëpadia e paditëses Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore Sh. 

Sh.P.K, ashtu që detyrohet i padituri S. M. nga P. t’a liroj nga sendet dhe njerëzit 

paluajtshmërinë e evidentuar si ngastër kadastrale 00520-1 vendi i quajtur Arbëria, Zona 

Kadastrale Prishtinë, me sipërfaqe prej 308 m2 me matjet gjeodezike: prej pikës 1-2 kufiri 

është i drejtë dhe gjatësia e frontit është 20.01 metra, prej pikës 2-3 kufiri është i drejtë dhe 

gjatësia e frontit është 14.94 metra, prej pikës 3-4 kufiri është i drejtë dhe gjatësia e frontit 

është 20.55 metra, prej pikës 4-5 kufiri është i drejtë dhe gjatësia e frontit është 07.70 metra, 

prej pikës 5-1 kufiri është i drejtë dhe gjatësia e frontit është 7.57 metra, të gjitha këto në 

afat prej 15 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

II. DETYROHET i padituri S.M. nga Prishtina, që paditëses t’ia paguaj shpenzimet e 

procedurës në lartësi prej 679€, në afat prej 15 ditësh nga marrja e aktgjykimit e nën 

kërcenim të përmbarimit të detyrueshëm. 

 

A R S Y E T I M 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij pranë kësaj gjykate me datë 22.09.2010 ka parashtruar padi 

kundër të paditurit me objekt të kontestit lirim i paluajtshmërisë. 

Në padi ka theksuar se paditësja është pronare e patundshmërisë e cila evidentohet si ngastër 

kadastrale me nr.00520-0 zonë rurale, me shfrytëzim aktual bujqësore vendi i quajtur Arbëria ZK 

Prishtinë. Më tej në përshkrimin në padi ka paraqitur se paditësja të drejtën e pronësisë në 

paluajtshmërinë kontestuese e ka fituar me punë të vlefshme juridike në bazë të kontratës mbi 

shitblerjen e lidhur ndërmjet AKP dhe paditëses. Sipas kësaj pune juridike paditësja kishte arritur 
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që të drejtën e pronësisë ta evidentojë në regjistrat kadastral pranë Drejtoriatit kadastrale të 

Komunës së Obiliqit.  Ka shtuar se e njëjta nuk ka mundur që paluajtshmërinë kontestuese ta 

shfrytëzojë meqenëse në të ndodhet i padituri i cili kishte hyrë në posedim në mënyrë arbitrare, në 

këtë mënyrë kundërligjshëm dhe kishte ndërtuar shtëpi të banimit pa pëlqimin e paditëses apo të 

organeve kompetente komunale, në këtë mënyrë duke ia pamundësuar paditëses shfrytëzimin e 

lirë dhe pa pengesa të pronës në fjalë.  

 

Gjatë seancave gjyqësore dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se duke qenë se është vërtetuar 

se paditësja është pronare e parcelës kontestuese  gjykata duhet ta aprovoj padinë dhe do të obligoj 

të paditurin ta liroj atë në posedim të lirë. Është kundërshtuar pretendimi i palës së paditur kinse 

paditësi këtë parcelë e kishte blerë nga një person me emrin E. V.. Kundërshtimi i paditësit 

qëndronte në faktin se sipas tij nuk është sjellë asnjë dëshmi , kontratë që do të dëshmonte fakte të 

tilla. 

 

Më tej ai ka argumentuar se i padituri në kuptim të dispozitave të LMTHJP pronësinë e pretenduar 

nuk e bazon në asnjë fazë të vlefshme juridike. Paluajtshmëria mund të shfrytëzohet apo përdoret 

vetëm nëse për këtë ekziston pëlqimi shprehimor i pronarit të paluajtshmërisë apo në qoftë se 

ekziston ndonjë punë juridike. Kurse pretendimet e paditëses janë të bazuara ngase ajo gjykatës i 

ka dorëzuar fletën poseduese përmes të cilës dëshmohet e drejta e pronësisë gjithashtu deklaratën 

e transferit përmes së cilës dëshmohet mënyra e kalimit të të drejtës së pronësisë në paluajtshmëri.  

Përfaqësuesi i paditësi si bazë ligjore e ka cekur edhe nenin93 të ligjit për pronësisë dhe të drejtat 

tjera sendore sipas të cilit pronari në çdo kohë mund të kërkojë kthimin e sendit nga personi që 

nuk ka të drejtë posedimi. Pas nxjerrjes së ekspertizës gjeodezike i njëjti ka bërë precizimin e 

kërkesëpadisë, kështu që në seancën e dt.09.12.2020 ishte cekur kufijtë dhe pikat me të cilat 

kufizohej pjesa e pronësisë që e kërkonte që të lirohet. 

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar.  

 

Gjykata i ka dërguarit të paditurit aktvendimin për përgjigje në padi mirëpo edhe përkundër 

detyrimit që i është dhënë për të paraqitur përgjigje, i njëjti nuk e ka bërë. Përgjatë seancave 

gjyqësore edhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se i padituri është në posedim dhe shfrytëzim 

të papengueshëm i pronës kontestuese që nga viti 1997. Paditësja nuk është pronare e parcelës 

kontestuese mirëpo është vetëm qiramarrëse, kurse pronësia e parcelës i takon ndërmarrjes 

shoqërore. Sipas tij Agjencioni Kosovar i Privatizimit nuk ka pasur të drejtë ta shes 

paluajtshmërinë kontestuese për shkak se aty ka pasur të ndërtuar shtëpi para 30 viteve, me rastin 

e shitjes së paluajtshmërisë ka qenë dashur që qiramarrësja të dal në vendshiqim dhe që të shikoj 

gjendjen faktike lidhur me pronën të cilën dëshironte ta blente. Ai ka paraqitur se paluajtshmërinë 

i padituri e kishte blerë nga një person me emrin E.V. dhe të cilën e shfrytëzonte në mënyrë të 

papenguar që nga koha e blerjes.  Tutje ka shtuar se meqenëse mungon historiati kadastral, seanca 

ka qenë dashur të shtyhet ose të ndërpritet procedura deri në kthimin e dokumentacionit, ngase ai 

gjendet në Krushevc të Serbisë.  

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës nuk është deklaruar. . 
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Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike sipas 

propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën e të provuarit dhe ka administruar provat: certifikata 

e regjistrimit me nr. 704584402; certifikata e pronësisë për pronën kontestuese; ekspertiza e 

gjeodezisë e datës 02.03.2020; deklarata e transferit e lidhur në mes AKP-së dhe të paditurës; para 

kontrata mbi bartjen e te drejtës mbi qira mbajtje e datës 30.07.2015. 

 

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, mbështetur në 

dispozitat e nenit 8 të LPK-së, e aprovoi pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit dhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Përgjatë procedurës gjyqësore ndërmjet ndërgjyqësve nuk rezultoi të jetë kontestuese se i padituri 

gjendet në posedim të parcelës kontestuese. 

 

Kontestuese ndërmjet ndërgjyqësve ishte nëse paditësja ka të drejtë të kërkojë lirimin e 

paluajtshmërisë, gjithashtu fakti i ngritur nga pala e paditur se paditësja nuk e ka të drejtën e 

pronësisë, mirëpo vetëm të drejtën e qirasë. Për këto fakte përfaqësuesit e ndërgjyqësve kanë 

paraqitur argumente të ndryshme njëri nga tjetri. 

 

Gjykata gjeti se pala paditëse me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, kishte lidhur deklaratën e 

transferimit të pasurisë së patundshme. Ky dokument paraqet aktin e bartjes së aksioneve të 

ndërmarrjeve shtetërore, tek subjektet që kishin arritur në procedurë tenderuese të lidhin 

marrëveshje me AKP. Përmes këtij procesi dhe këtij dokumenti, pala paditëse kishte arritur që 

paluajtshmërinë kontestuese ta transferonte në emër të saj.  

 

Përmes certifikatës së pronës të datës 28.12.2009 gjykata vërtetoi faktin se paluajtshmëria në 

kontest evidentohet me emër të këtu paditëses. Në këtë mënyrë duke ndriçuar faktin se paditësja 

është e regjistruar si poseduese e pronës për qirambajtje për 99 vite.  

 

Lidhur me verifikimin e fakteve në kontest, është bërë marrja e provës përmes këqyrjes në vend, 

në këtë mënyrë është vërtetuar se në posedim të parcelës kontestuese gjendej i padituri së bashku 

me familjen e tij. Në të kishte të ndërtuar shtëpi të banimit, të mbjella pemë.  

 

Gjykata ka bërë nxjerrjen e provës përmes ekspertimit me ekspert të gjeodezisë, të cilën e ka 

punuar gjeodet Qemajl Hoda, datë 02.03.2020. Ekspertiza ishte punuar pas këqyrjes në vend, 

analizimit të shkresave të lëndës, si dhe elaboratit kadastral. Sipas pasqyrimit në ekspertizë, ngastra 

kadastrale 520-1 kishte sipërfaqe të tërësishme prej 10604 m2 , kurse i padituri kishte në posedim 

faktik vetëm një pjesë të sajë prej 308 m2. Para se parcela të kalonte në qiambajtje tek paditësja, 

figuronte në emër të N.S. “B.”. Më tej në ekspertizë është pasqyruar se ngastra lëndore në sipërfaqe 

prej 308m2 , në shfrytëzim aktual të palës së paditur, e cila përkufizohej me matjet gjeodezike: prej 

pikës 1-2 kufiri është i drejtë dhe gjatësia e frontit është 20.01 metra; prej pikës 2-3 kufiri është i 

drejtë dhe gjatësia e frontit është 14.94 metra; prej pikës 3-4 kufiri është i drejtë dhe gjatësia e 

frontit është 20.55 metra; prej pikës 4-5 kufiri është i drejtë dhe gjatësia e frontit është 07.70 metra; 

prej pikës 5-1 kufiri është i drejtë dhe gjatësia e frontit është 7.57 metra. 
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Ekspertizën gjeodezike gjykata e ka vlerësuar si profesionale, të argumentuar mirë dhe të njëjtën 

e ka pranuar në tërësi si të besueshme, ngase e njëjta ka ofruar të dhëna të nevojshme lidhur me 

rastin kontestues. 

 

Duke vlerësuar kohën e krijimit të marrëdhënieve juridike të pretenduara nga palët, gjykata 

vlerëson se në këtë çështje kontestimore, si ligj i zbatueshëm paraqitet të jetë Ligji mbi 

Marrëdhëniet Themelore Juridiko Pronësore Gazeta zyrtare e RSFJ nr.6/80). Përkatësisht me nenin 

37 rregullon se “Pronari mund të kërkojë me padi nga mbajtësi kthimin e sendit të caktuar në 

mënyrë individuale.  Pronari duhet të provojë se mbi sendin kthimin e të cilit e kërkon ka të drejtën 

e pronësisë dhe se sendi gjendet nën zotërimin faktik të të paditurit e drejta e paraqitjen së padisë 

nga paragrafi 1 i këtij neni nuk parashkruhet”.  

 

Lidhur me lirimin e pronësisë, gjithashtu ligji pasues ai Nr. 03/L-154 Për Pronësinë dhe të Drejtat 

Tjera Sendore, në nenin 36 par. 1 rregullon që: Për bartjen e pronësisë në paluajtshmëri është e 

nevojshme një punë juridike e vlefshme ndërmjet tjetërsuesit dhe fituesit si bazë juridike dhe 

regjistrimi i ndryshimit i pronësisë në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri. Kurse me nenin 

93 të parashihet se: Pronari mund të kërkojë kthimin e sendit të caktuar prej secilit i cili nuk ka të 

drejtë posedimi.  

 

Gjykata përmes mjeteve provuese ka arritur që në mënyrë të drejtë të vërtetoi gjendjen përkitazi 

me faktin e të drejtës së shfrytëzimit për 99 vite nga paditësja. E njëjta të drejtën e shfrytëzimit në 

kohë të caktuar për 99 vite, e kishte fituar nga organi kompetent që ka udhëhequr me procesin të 

privatizimit, më pas duke e regjistruar të drejtën e saj pronësore në regjistrin e paluajtshmërive. 

LPDTS në nenet e sipërpërmendura i japin autorizime pronarit të sendit të kërkojnë lirimin e tij 

nga subjekti tjetër, nëqoftëse provohet se ai e mbanë atë pa bazë të vlefshme ligjore. Kurse, 

përgjatë procedurës gjyqësore është gjetur se i padituri nuk është i regjistruar si pronar i parcelës 

në kontest, porse të drejtën e shfrytëzimit  e ka paditësja.   

Lidhur me faktin se pala paditëse është e regjistruar në certifikatën e pronësisë si qirambajtje për 

99 vite, gjykata vë në dukje se e njëjta gëzon të drejtën të kërkojë lirimin e pronësisë, kjo e drejtë 

derivon gjithashtu nga neni  4 të Rregullores së UNMIK - ut 2003/13 “Zotëruesi i së drejtës gëzon 

të drejtën që të largojë çfarëdo poseduesi të paligjshëm nga prona të cilën e mban me qira dhe të 

dëmshpërblehet për dëmet e shkaktuara nga poseduesi i paligjshëm në përputhje me ligjin në fuqi 

që mbron pronarët e pronës së patundshme”. Sipas nenit 2 të Rregullores së UNMIK – ut 2003/13 

(e plotësuar me Rregulloren e UNMIK-ut 2004/45) me rastin e transferimit së pronës 

së  ndërmarrjeje në pronësi shoqërore çfarëdo e drejte për përdorimin e pronës së regjistruar në 

emër të së njëjtës do të shndërrohet në qira. Një qira e tillë do të përfshijë përveç tjerash të drejtën 

e zotërimit dhe përdorimit të pronës së dhënë me qira për çfarëdo qëllimi që nuk ndalohet sipas 

ligjit në fuqi. 

Lidhur me kundërshtimin e përfaqësuesit të palës së paditur, të ngritur në fjalën përfundimtare, se 

gjykata këtë çështje kontestimore duhet ta ndërpresë deri në zgjidhjen e çështjes së kthimin e 

dokumenteve kadastrale nga Serbia, e gjeti të pa bazuar. Këtë vlerësim gjykata e mbështetë në 

faktin se në këtë çështje kontestimore nuk është zhvilluar procedura sipas padisë për vërtetimin e 

pronësisë, mirëpo sipas padisë për lirimin e pronësisë nga personi i cili ka të drejtën e shfrytëzimit 
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të pronës për 99 vite. Në vlerësim të gjendjes faktike është arritur të provohet se tashmë pala 

paditëse ka të drejtën si qirambajtje. 

 

Gjykata gjeti se është i pabazuar pretendimi i përfaqësuesit të të paditurit, se këtë pronë e ka blerë 

nga një person me emrin Ejup Vitij, kjo ngase sipas dispozitës së nenit 20 të LTHMPJ-së, si dhe 

nenit 4 par. 4 të Ligjit për Qarkullimin e paluajtshmërisë, ky raport juridik nuk është formalizuar 

në formë të kontratës, nuk është regjistruar dhe legalizuar, e as nënshkrimet nuk janë legalizuar në 

gjykatën kompetente.  

  

Gjithashtu pretendimi i ngritur nga pala paditëse, se pronën kontestuese ai e mbanë në shfrytëzim 

që një kohë të konsiderueshme, në këtë mënyrë ai ka të drejtë të mbajë në posedim të njëjtën, 

lidhur me këtë gjykata vlerëson se nuk ka pasur kërkesë në kuptim formal për vërtetim të së drejtës 

së pronësisë apo shfrytëzimit nga pala e paditur. Neni 2 par. 1 i LPK-së rregullon se në procedurë 

kontestimore gjykata vendos brenda kufijve të kërkesave që janë parashtruar nga palët 

ndërgjyqëse. Kërkesa materiale që pala mund ta ketë, në kuptimin procedural është padia, në rastin 

kontestuese kundërpadi. Përgjatë procedurën ka munguar një akt i tillë, në mënyrë që pala të griste 

pretendime të tilla pronësore, të paraqiste fakte dhe prova, e që më pas gjykata të vendoste sipas 

saj me vendim meritor.  

 

Përfaqësuesi i palës së paditur së bashku me fjalën përfundimtare, ka dorëzuar disa prova, mirëpo 

të njëjtat nuk janë marrë parasysh me rastin e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, ngase të njëjta janë 

sjellë pasi ishte përfunduar procesi i të provuarit dhe propozimit për prova. Kurse provat e dërguara 

në gjykatë së bashku me fjalën përfundimtare, e që nuk janë administruar nuk mund të kenë rendësi 

në vendosje.   

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është nxjerrë konform nenit 449 dhe 452.2 të LPK-së dhe 

tarifës zyrtare për përfaqësime dhe atë si në vijim: për përpilimin e padisë 104€, për taksën për 

padi 20€, për ekspertizë të gjeodezisë 150€, për 3 përfaqësime nga 135€ (3x135), apo shuma e 

përgjithshme 679€, pasi që këto janë shpenzime proporcionale për suksesin e arritur në procesin 

gjyqësor ndërsa pjesën tjetër të shpenzimeve të kërkuara është refuzuar. 

  

Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

C.nr.2023/10, me datë 13.01.2021 

 

                                                                                                                                Gjyqtari 

______________ 

Dardan Kadolli                                                                                                                                  

UDHËZIM JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi  

është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh, nga  

dita  e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në  

Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   



 Numri i lëndës: 2019:202768 
 Datë: 13.01.2021 
 Numri i dokumentit: 02008006 
 

6 (6)  

 2
0

1
9

:2
0

2
7

6
9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


