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Numri i lëndës: 2019:197889 

Datë: 12.07.2022 

Numri i dokumentit:     03238823 

 

 

C.nr.1028/19 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil, gjyqtarja 

Mirlinda Bytyqi Rexhepi në çështjen juridike kontestimore të paditësit N.V nga Ferizaj, të cilin 

e përfaqëson me autorizim av.Zejnije Bega nga Ferizaj, kundër të paditurve N.P.N. “V...” me 

pronar S.N nga Ferizaj Rr. “...” të cilin e përfaqëson me autorizim av.Avni Hysiqi nga Ferizaj, 

dhe N.P nga Ferizaj Rr. “....”, baza e kontestit vërtetim i pronësisë mbi bazën e kontratës për 

shitblerjen e paluajtshmërisë, pas mbajtjes së seancës kryesore publike në prani të autorizuarit 

të paditësit, të paditurit të parë dhe përfaqësuesit të tij, dhe të paditurit të dytë, me datë 27 

qershor 2022 mori, ndërsa me datë 12 korrik 2022 përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit N.V nga Ferizaj kundër të paditurve 

N.P.N. “V...” me pronar S.N nga Ferizaj dhe N.P nga Ferizaj, për vërtetim pronësie, si e 

bazuar dhe VËRTETOHET se N.V nga Ferizaj është pronar në bazë të parakontratës së 

shitblerjes së paluajtshmërisë të datës 14.08.2007 dhe atë : 

Paditësi N.V, është pronar i njësisë kadastrale me numër .... ZK Ferizaj me sipërfaqe prej 85.11 

m
2
. 

 

II. OBLIGOHEN  të paditurit që t‟ia pranojnë dhe t‟ia lejojnë paditësit N.V nga Ferizaj që 

paluajtshmërinë e cekur në piken II të dispozitivit, të regjistrojnë-bartin në emër të tij si pronar, 

brenda afatit prej 15 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, në të kundërtën ky aktgjykim pas 
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plotfuqishmërisë do t‟i shërbej paditësit për bartjen e pronësisë në Drejtorinë për Pronë, 

Gjeodezi dhe Kadastër në Komunën e Ferizaj pa prezencën e tij. 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

A r s y e t i m 

Paditësi N.V nga Ferizaj me datë 10.09.2019 ka ushtruar padi kundër të paditurve N.P.N. 

“V...” me pronar S.N nga Ferizaj Rr. “”, N.P nga Ferizaj Rr. “...”, për vërtetimin e pronësisë, 

me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se është pronar i paluajtshmërisë nr.... ZK Ferizaj me 

sipërfaqe prej 85.11 m
2
 

 

E autorizuara e paditësit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se me administrimin e provave 

është vërtetuar se i padituri i parë ka marrë për obligim bartjen e pronësisë në emër të paditësit 

N.V dhe se bartja e pronësisë nuk është kushtëzuar me përmbushjen e ndonjë obligimi, kështu 

që paditësi nuk e ka ditur se ekziston ndonjë obligim eventual ndërmjet të paditurve, andaj 

provat e administruara në këtë shqyrtim gjyqësor janë prova bindëse që të aprovohet në tërësi 

kërkesëpadia e paditësit, si dhe i ka kërkuar shpenzimet e procedurës në vlerën  eobjektit të 

kontestit prej 34,000 €, në shumë të përgjithshme prej 1039 € dhe atë për përpilimin e padisë 

shumën prej 208 €, për përfaqësim në tri seanca gjyqësore për secilën veç e veç në shumë prej 

270 €, për taksë gjyqësore shumën prej 21 €. 

 

I autorizuari i të paditurit nr.1 në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nga viti 2007 paditësi 

nuk është interesuar për bartjen e pronësisë për paluajtshmërinë kontestuese, andaj e paditura e 

parë nuk ka përgjegjësi për vërtetimin dhe regjistrimin e paluajtshmërisë pranë Drejtorisë për 

gjeodezi dhe kadastër në Ferizaj. Sa i përket pagesës në vlerë prej 20,000 € përmes 

transaksionit bankar, kjo pagesë i është bërë të paditurit të dytë dhe nga i padituri i parë nuk 

është kontestuese parakontrata, por në bazë të dispozitave që janë në fuqi është kontestuese 

transaksioni bankar dhe i njëjti nuk mund të bëj bartjen pa dëshmi të transaksionit se mjetet 

kanë kaluar në llogarinë e tij. Tutje ka theksuar se pasi paditësi pasi nuk është interesuar 

asnjëherë deri në vitin 2019 për bartjen e pronësisë,  atëherë ai mbanë vet përgjegjësi për 

bartjen e pronësisë sipas dispozitave që janë në fuqi. Gjithashtu ka kërkuar nga gjykata që të 

refuzoj padinë dhe kërkesëpadinë duke u mbështetur në dispozitat që janë në fuqi si dhe kërkon 

shpenzimet  e procedurës sipas TOAK. 
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I padituri nr.2 N.P  në përgjigje në padi, në secilën seancë dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se nuk e kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, pasi deklaron se padit[si 

e ka blerë banesën kontestues, e ka paguar çmimi në tërësi dhe i njëjti ka qenë në posedim dhe 

shfrytëzim të papenguar të asaj banese, por përgjegjëse për bartjen e pronësisë është e paditura 

e parë pasi banesa figuron në emër të saj dhe e njëjta ka për obligim të bëj bartjen.  

 

Gjykata për të vërtetuar drejtë gjendjen faktike në këtë çështje kontestimore në procedurën e 

provave bëri administrimin e këtyre provave: procesverbal datë 08.08.2019, fatura e tatimit në 

pronë, shkresë datë 12.08.2019 nga paditësi, parakontratë me numër ... datë 14.08.2007, 

shkresë nga “V...” datë 09.08.2019 dhe tabela me shpenzime, transaksioni bankar datë 

14.09.2007. 

 

Gjykata pasi bëri shqyrtimin dhe analizën e provave të çështjes, në kuptim të nenit 8 të LPK-së, 

kur ka bërë vlerësimin e tyre veç e veç dhe si të ndërlidhura mes veti, si tërësi mbi bazën e 

bindjes së lirë e krijuar mbi bazën e gjendjes së fakteve dhe provave të çështjes, ka vlerësuar se 

duhet vendosur si në dispozitiv dhe vërtetoi këtë gjendje faktike:  

 

Nga parakontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë vërtetohet fakti se paditësi ka lidhur 

parakontratë me të paditurin e parë dhe mjetet për pagimin e paluajtshmërisë kontestuese në 

vlerë prej 34,000 € i ka bartur në llogari të  paditurit të dytë N.P. 

 

Nga transaksioni bankar i datës 14.09.2007 vërtetohet fakti se paditësi përmes transaksionit 

bankar i ka kaluar 20,000 € në llogarinë e N.P. 

 

Nga Fatura e tatimit në pronë vërtetohet fakti se tatimi në pronë për paluajtshmërinë 

kontestuese është në emër të paditësit dhe i njëjti i ka përmbushur obligimet. 

 

Nga Procesverbali i datës 08.08.2019 vërtetohet fakti se i padituri i parë e ka njoftuar paditësin 

se si mund të bëhet bartja e pronësisë. 

 

Nga shkresa e “V...” e datës 09.08.2019 dhe tabela e shpenzimeve vërtetohet fakti se i padituri 

i dytë ka obligime të cilat nuk i ka përmbushur ndaj të paditurit të parë.  
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Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike ka bërë dëgjimin e palëve ndërgjyqëse në 

cilësi të dëshmitarëve N.V dhe S.N. 

 

Gjykata ka dëgjuar paditësin në cilësi të dëshmitarit N.V në seancën e datës 27.05.2022 i cili 

ka deklaruar se ka blerë banesë të “V.....”ne vitin 2007 prej N.P në sipërfaqe prej 85.11 m
2 

me 

çmim prej 34,000 €, ku shumicën e çmimit e ka paguar me anë të transkasionit përmes bankës 

dhe një pjesë të vogël e ka paguar me para në dorë, ku pas pagesës së plotë i ka marrë çelësat 

nga S.N dhe ka hyrë në posedim dhe shfrytëzim të paluajtshmërisë. Tutje ka deklaruar se 

vazhdimisht ka kërkuar nga të paditurit që të bëjnë bartjen e pronësisë, por të njëjtit i kanë 

thënë se bartja do të bëhet vitin tjetër dhe nuk e kanë bërë ende, po ka theksuar se asnjëri nuk e 

kanë penguar në shfrytëzim të banesës. Theksoi se ka dashur ta shes banesën, por pasi nuk e ka 

pasur fletën poseduese nuk ka mundur ta bë një gjë të tillë dhe ka biseduar me S.N, i njëjti i ka 

thënë se nuk e konteston se paditësi është pronar i banesës, por bartjen nuk mund ta bëj pasi N. 

nuk i ka përmbushur disa obligime ndaj tij, gjithashtu theksoi se ai nuk ka qenë në dijeni se 

pranimi teknik ka përfunduar në vitin 2008 dhe se në atë kohë ka mundur ta bëj bartjen e 

pronësisë pasi jeton në Gjermani dhe këtu vjen vetëm për pushime. 

 

Gjykata ka dëgjuar të paditurin e parë S.N në cilësi të dëshmitarit në seancën e datës 

27.05.2022 i cili ka deklaruar se për ndërtimin e këtij objekti banesor, Kompania P.. dhe 

Kompania V.. kanë pasur disa marrëveshje, sipas të cilës për punën e bërë në formë të pagesës 

banesa që është objekt kontesti i është dhënë N.P, i cili ia ka shitur banesën paditësit në vitin 

2007 në vlerë prej 34,000 €. Tutje deklaroi se në kohën që është bërë parakontrata kompetente 

për të bërë vërtetimin e kontratave pronësore ka qenë Gjykata Komunale Ferizaj, e që paditësi 

është udhëzuar me nenin 3 par.2 të parakontratës, ia ka dorëzuar çelësat dhe i njëjti ka qenë 

posedues i banesës. Theksoi se me datë 08.07.2008 janë pajisur me Çertifikatën për pranim 

teknik dhe me anë të një njoftimi të shkruar dhe të vendosur në disa vende të objektit banesor i 

kanë njoftuar banorët se mund të bëjnë bartjen, e paditësi nuk është interesuar të bëj bartjen 

edhe pse i ka paguar të gjitha obligimet, i njëjti është interesuar për bartje në vitin 2019 kur ka 

dashur ta shes banesën dhe i padituri i parë i ka sqaruar se tani kanë ndryshuar rrethanat dhe 

nuk mund të regjistrohet prona në librat kadastral pa pasur kontratë të vërtetuar tek noteri dhe 

dëshmitë e transaksionit. Tutje shtoi se nuk ka qenë asnjëherë kontestuese që kjo banesë i ka 

takuar Kompanisë P... dhe se paditësi është posedues dhe shfrytëzues i kësaj banese, kontesti i 

vetëm është llogaritë financiare mes Kompanisë P... dhe Kompanisë V... janë të pambyllura, e 

deri të mbyllet ky transaksion nuk mund të bëhet bartja. 
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Me dëgjimin e palëve ndërgjyqëse në cilësi të dëshmitarëve është vërtetuar pretendimi i 

paditësit të theksuar në padi, respektivisht që paditësi e ka blerë paluajtshmërinë nga N. P., i 

njëjti ka filluar ta shfrytëzon i papenguar nga askush, dëshmitë e dëshmitarëve ishin në 

kohezion me njëra tjetrën, dëshmitarët në mënyrë bindëse kanë deklaruar se paluajtshmërinë 

kontestuese e ka në shfrytëzim të pa penguar paditësi dhe se nuk i ka penguar askush.  

Gjykata nga dëshmia e të paditurit të parë ka vërtetuar faktin se i padituri i parë nuk e ka 

pohuar kërkesëpadinë por i njëjti në deklarimin e tij ka pohuar ngjarjen – gjendjen faktike se 

paluajtshmërinë kontestuese ia ka shitur paditësit dhe se paditësi ka qenë posedues dhe 

shfrytëzues i kësaj banese. 

Nga vërtetimi i këtillë i gjendjes faktike  si dhe nga vetë deklarata e dëshmitarëve, gjykata ka 

ardhur në përfundim se paditësi N.V në bazë të të gjithë provave të vërtetuara në shqyrtimin 

kryesor, është bërë pronar legjitim i kësaj paluajtshmërie në bazë të blerjes  me anë të 

parakontratës së shitblerjes ngase paditësi është në posedim me mirëbesim dhe të pandërprerë 

në atë paluajtshmëri, andaj dhe edhe ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Gjykata ka pasur parasysh edhe pretendimet e të paditurit të parë i cili ka deklaruar se i padituri 

i dytë i nuk i ka përmbushur të gjitha obligimet kundrejt të paditurit të parë edhe për këtë arsye 

nuk është bërë bartja e pronësie tek paditësi, mirëpo për gjykatën këto pretendime janë të  

pabazuara pasi asnjëra nga palët nuk e kanë kontestuar faktin se paditësi e ka blerë banesën 

kontestuese, e ka paguar edhe e ka në shfrytëzim, andaj i njëjti nuk mund të penalizohet për 

shkak të raporteve kontraktuale në mes të paditurit ë parë dhe të dytë, andaj erdhe i ka detyruar 

zë paditurit të parë që t‟ia lejoj regjistrimin e  banesës në emrin e paditësit. Ndërsa sa i përket 

listës së shpenzimeve që e ka dorëzuar i padituri i parë, gjykata vlerësoi se ajo listë i përket 

raportit në mes të paditurit të parë dhe dytë dhe jo paditësit. 

Gjykata ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar, duke u bazuar në dispozitat e nenit 

36 – 41 të Ligjit për pronësinë dhe të drejtat sendore. 

Gjykata sa i përket shpenzimeve të procedurës vendosi sipas nenin 452 par.4 dhe ka vendosur 

që secila palë ti bartë shpenzimet e veta procedurale, si dhe nenit  455  të LPK-së i cili 

përcakton se „‟ Në qoftë se i padituri nuk i ka dhënë shkas padisë, nga shkaku se e ka pohuar 

kërkesëpadinë dhe ka qenë i gatshëm ta përmbushë detyrimin e vet, paditësi duhet t’ia 

shpërblej të paditurit shpenzimet e procedurës’’, andaj gjykata ka pasur parasysh që i padituri i 
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dytë nuk e ka kundërshtuar padinë ndërsa i padituri i parë nuk e ka kundërshtuar gjendjen 

faktike dhe faktin se paditësi është posedues dhe shfrytëzues i parcelës kontestuese .  

Nga sa u tha më lart, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.1028/19 datë 12 korrik 2022 

   Gj y q t a r ja 

                                                                                                           Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

 

KËSHILLË  JURIDIKE: Kundër  këtij Aktgjykimi është  e  lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh,  nga 

dita e   pranimit  të   këtij  Aktgjykimi, Gjykatës së Apelit Prishtinë,   nëpërmjet  kësaj  gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


