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Numri i lëndës: 2019:091764 

Datë: 19.04.2019 

Numri i dokumentit:     00284754 

 

C.nr. 1128/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtar 

Merita Baloku, në çështjen juridiko kontestimore të paditësit S.  (R.) M.  nga Peja, te cilin e 

përfaqëson M. K.  av. në Pejë, kundër të paditurit  M. P. nga fsh. ...., K. e Pejës tani me 

vendqëndrim të panjohur, i përfaqësuar nga përfaqësuesja  e  përkohshme Q. L., av. në Peje, 

për vërtetimin e pronësisë, vlera e kontestit 9.000,00 €, në seancën e shqyrtimit kryesor të 

mbajtur me dt.18.04.2019, në prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe përfaqësueses së 

përkohshme te të paditurit, , murr dhe përpiloi me dt.18.04.2019 këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET në tërësi kërkesë padia e paditësit S.  (R.) M.  nga Peja Si e Bazuar 

 

VËRTETOHET se paditësi S.(R.)M.  nga Peja, është pronarë legjitim në bazë të 

mbajtjes  i ngastrës katastrale nr. ...K Pejë, në sipërfaqe prej 3310 m2 , në vendin e quajtur ... e 

cila në anën lindore dhe veriore kufizohet me ngastrën Nr. ...1, në anën jugperëndimore me 

ngastrën  Nr. ... në anën veriperëndimore me ngastrën Nr. ...-4, në anën jugore me ngastren Nr. 

...-2 dhe në anën veriore me ngastrën Nr. ...-2 ashtu që DETYROHET  i padituri  M. P. nga 

fsh. ...., K. e Pejës,  që paditësit të ia njoh këtë të drejtë dhe të lejoj që kjo e drejtë të 

regjistrohet në regjistrin e patundshmërive të ZKK Pejë në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit. 

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi, S.  (R.) M.  nga Peja përmes të autorizuarit së tij, në këtë gjykatë,  ka ushtruar 

padi për vërtetim pronësie me datë 24.10.2017, kundër të paditurit M. P. nga fsh. ...., K. e 

Pejës.  Me padinë e ushtruar, ka potencuar se në vitin 1971 e ka blerë patundshmërinë objekt 

kontesti nga i padituri për çmim të shitblerjes prej 21.000.000,00 dinarë ish Jugosllavë dhe 

çmimi i shitblerjes është paguar në tërësi. Kanë përpiluar kontratë e cila gjatë luftës i është 

djegur, menjëherë ka hyrë në posedim dhe shfrytëzim të kësaj ngastre. I propozon gjykatës që 

ti nxjerr provat dhe të marrë vendim me të cilën do të vërtetoi se paditësi është pronarë i 

ngastre objekt kontesti. Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare e nëpërmjet të 
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autorizuarës së tij paditësi ka deklaruar se: mbetet ne tërësi pranë kërkesëpadisë, dhe  se ne 

tërësi është vërtetuar baza e kërkesëpadisë, gjate shqyrtimeve kryesore  dhe me daljen ne vend 

nga Gjykata edhe me gjeodet, vërtetoi se paditësi mban ne posedim te qete, faktik te pa u 

shqetësuar nga askush dhe sot e kësaj dite ngastra qe është objekt i kërkesë padisë , po ashtu u 

vërtetua se paditësi nga viti 1971 e deri me sot përveç se sipas bazës se mbajtjes ka fituar 

pronësinë , te njëjtën e ka fituar edhe mbi bazën e shitblerjes, dhe meqenëse pronësinë ne fjale 

e ka me mire besim dhe e shfrytëzon ma shume se 20 vite ne kuptim te nënti 28.2 dhe 4 

LMTHMJ edhe sipas kësaj baze konsiderohet pronar andaj gjykatës i propozoj qe kërkesë 

padinë te aprovoj ne tërësi se ne precizimin e dt .07.03.2019 . 

 

Me qëllim të krijimit të kushteve procedurale e me propozimin e te autorizuarit te palës 

paditëse, Gjykata në mungesë te adresës se vendbanimit përkatësisht vendqëndrimit te 

tanishëm te të paditurit, të njëjtit në mbështetje të dispozitës se nenit 79, par.3, pika a) dhe b), 

të LPK-së, e më qëllim të mbrojtjes te interesave të palës së paditur në procedurë iu ka caktuar 

përfaqësuesin e përkohshëm nga radha e avokatëve dhe atë Q. L., avokate në Pejë, ku nga një 

kopje e shpalljes rreth caktimit te përfaqësueses së përkohshme te paditurit ne mënyre te 

rregullt është publikuar ne gazetën zyrtare ne Republikën e Kosovës me dt.20.11.2018, një 

kopje është afishuar ne tabelën e shpalljes se kësaj gjykatës, me nga një kopje është njoftuar 

QPS në Pejë dhe Zyra e Shërbimit Civil në Pejë.  

 

Përfaqësuesja e përkohshme i të paditurit në  përgjigje në padi të dt.13.11.2018 në 

parim e ka kundërshtuar padinë dhe kërkesën e saj shton se do të bëjë përpjekje për ta 

kontaktuar. Ndërsa në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare ka deklaruar se: 

mbetet ne tërësi pranë parashtrimeve te gjertanishme, duke potencuar se ka pranuar ekspertizën 

e ekspertit R. M. te dt 13.02.2019 dhe nuk ka vërejtje ne ketë ekspertizë sepse eksperti e ka 

përshkruar gjendjen faktike ashtu siç është ne terren, po ashtu nuk ka vërejtje në precizimin e 

sepse pala paditëse ketë parashtresë e ka precizuar ne harmoni me ekspertizën e ekspertit te 

sipër cekur, për shkak te ekonomizmit te kohës mbes ne tërësi pranë përgjigjes ne padi dhe 

pranë parashtrimeve tona te deri tanishme , duke potencuar se ka tentuar qe te bëjë ne kontakt 

me palën e paditur M.P., mirëpo nuk kemi pasur sukses ne këtë aspekt. Nga administrimi i 

provave ne këtë procedure , nga dëgjimi i dëshmitarëve po ashtu nga ekspertiza e gjeodezisë , 

po ashtu duke pas parasysh faktet kohore qe kane kaluar deri tani u vërtetua referati i kërkesë 

padisë se paditësit , mirpo duke pas parasysh faktin qe nuk posedon autorizim nga pala e 

paditur qe ta pranoj padinë dhe kërkesën e saj ia le ne vlerësim gjykatës , duke besuar qe do e 

marre një vendim meritor . 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes se plotë faktike dhe me propozimin e palëve 

ndërgjyqësve zhvilloi procedurën e provave duke i lexuar dhe atë: ekspertizen e ekspertit 

gjeodet R. M. të dt. 13.02.2019 se bashku me çertifikaten e pronës , kopjen e planit , ortofoto , 

lexohet kopja e planit nr 13 ZK Peje e dt.04.07.2017.si dhe  bëri dëgjimin e dëshmitarëve  

S. K. dhe I. M. 

 

Pas vlerësimit te secilës provë veç e veç dhe të gjithave se bashku, e në bazë të  

çmuarjes me kujdes e ndërgjegje të secilës provë e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të 

LPK-së, arriti në përfundim se në këtë çështje juridiko kontestimore duhet vendosur sikurse në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi nga se me  provat  e administruara e në veçnati nga dëgjimi i 

dëshmitarëve gjykata vërtetoi se, paditësi në vitin 1971 e ka ble këtë pasuri nga i padituri M.P., 

për çmim të shitblerjes në shumë prej 21 milion dinarë Jugosllavë të atëhershëm. Çmimin e 

shitblerjes e ka paguar në tërësi dhe qe nga ajo kohë nuk është penguar nga askush.  Këtë 

gjendje gjykata e vërtetoi nga dëshmitarët S.K. dhe I.M., të cilëve dëshmitarë gjykata iu fali 
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besimin, pasi qe të njëjtit ishin objektiv, për faktin se deklaratat e tyre ishin në përputhshmëri 

me njëra tjetrën. Po ashtu këtë gjendje gjykata e vërtetoi me dalje në vend shikim se bashku me 

ekspert gjeodet për ta bere identifikimin kadastral dhe përshkrimin faktik të patundshmërinë 

objekt i këtij  kontesti dhe vërtetoi se ngastra e cila është objekt i këtij kontesti me nr. .../1 ZK 

Pejë, në sipërfaqe prej 3310 m2 përbënë një tërësi me ngastrën katastrale ..../2 pronarë i së cilës 

është paditësi në teren përbënë një tërësi.  

 

Pasuria e patundshme qe është objekt i këtij kontesti, ne FP evidentohet ne emër te  

paditurve , kjo u vërtetua nga ekspertiza e ekspertit  gjeodet R.M. të cilës gjykata në tërësi ia 

fali besimin dhe në bazë të së cilës gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga procedura e zhvilluar, gjykata vërtetoi se  paditësit para më shumë se 40 vite kishte 

blerë patundshmërinë object i këtij kontesti  ma detajisht të përshkruar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, nga i padituri. Menjëherë  ka hyrë në posedim faktik dhe qe nga ajo kohë 

respektivisht mbi 40 vite, e shfrytëzon paditësi dhe  nuk është penguar nga askush.  

 

Andaj duke u bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike, gjykata gjatë vendosjes mori 

për baze ekspertizën e ekspertit gjeodet, deklarimet e të autorizuarit të paditësve dhe 

përfaqësuesit të përkohshëm e sidomos  deklarimet e  dëshmitarëve të proceduar të cilët ishin 

objektiv dhe të cilëve gjykata iu fali besimin,  e duke u mbështetur nenin 28 të Ligjit mbi 

Marrëdhënie Themelore Juridiko Pronësore dhe nenin 40 pika 1 te Ligjit mbi Pronësinë dhe te 

Drejtat tjera Sendore,  nga e gjithë kjo është vërtetuar se paditësit kanë fituar te drejtën e 

pronësisë se paluajtshme me detajisht te përshkruar si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi., ne baze 

te mbajtjes në mirëbesim mbi 20 vite.  

 

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

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, me datë 18.04.2019. 

                                                                                                                              Gj y q t a r j a 

                                                                                                                               Merita Baloku 

 

 

 

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.  


