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Numri i lëndës: 2019:094826 

Datë: 23.11.2021 

Numri i dokumentit:     02428903 

C.nr.834/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i përgjithshëm me gjyqtaren 

Merita Baloku, në çështjen juridiko-kontestimore sipas padisë të paditësit: S. Q. nga Klina të 

cilin e përfaqëson sipas autorizimit Muharrem Shala avokat në Pejë, kundër të paditurit: B. N., 

nga .............., Komuna e Pejës dhe rr. ..............nr.9 ...............v Plana Serbija, tani me vendbanim 

të panjohur, të cilit e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm Sh. M., avokat në Pejë, për vërtetim 

pronësie, vlera e kontestit 1000 euro, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të datës 17.11.2021, 

gjykata murr dhe përpiloi me datë  23.11.2021,  këtë:  

                                                    A K T GJ Y K I M  

 

I.REFUZOHET  në terësi kërkesëpadia e paditësit S. U. Q. nga ......, si e jo e bazuar.me 

të cilën ka kërkuar nga gjykata që të VERTETOHET se paditësi S. U. Q. nga ....., nga fshati 

......., Komuna e Klinës, është pronar i banesës me dimensione 7,8X5,8m në sipërfaqe prej 

50,00m2 e cila shtrihet në pjesën e ngastrës kadastrale nr.1675/1 nga ZK-Vitomeric, e cila 

përbëhet prej 1-salloni dhe kuzhinës,1dhomë të gjumit, 1 banjë dhe 1 korridor dhe  të 

DETYROHET i  paditurit N. /J./ B., me parë nga fshati .........., Komuna e Pejës, tani me 

vendqëndrim në Republikën e Serbisë, të ia njohë të drejtën e pronësisë, dhe te lejon që kjo 

banese të regjistrohet në emrin e paditësit në regjistrin e të drejtave në paluajtshmeri në Zyrën 

Komunale Kadastrale në Pejë, në afatin prej 15 ditëve pas pranimit te këtij aktgjykimi, nën 

kërcenim të përmbarimit me dhunë. 

 

II.SECILA  palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi, përmes të autorizuarit të tij, me parashtresën e dt.17.08.2018, pranë kësaj 

gjykate ka ushtruar padi të precizuar me datë 29.10.2021,kundër të paditurit për vërtetimin e 

pronësisë. Padinë e ka parashtruar në mënyrën si vijon:  Paditësi nga i padituri me dt. 07.08.2017 

e ka blerë banesën me sipërfaqe prej 50,47 m2 e cila gjendet në fshatin .......... Rajoni 3 Komuna 

e Pejës. Sipas marrëveshjes si në para kontratën e përpiluar nga palët çmimi i tërësishëm ka qenë 

në lartësi prej 25.000 euro, por sipas para kontratës, konkretisht pas nënshkrimit të saj, blerësi 

kishte paguar ratën e parë në lartësi prej 9900 euro, ndërsa rata e dytë ka mbetur të paguhet nga 

dt,01.05.2018 gjer me dt. 30.05.2018 në lartësi prej 15100 e te cilën paditësi në tersi e kishte 

paguar me dt. 23.04.2018. 

Nga përmbushja e detyrimit nga ana e paditësit e gjerë me tani i padituri nuk e ka përmbushur 

detyrimin e tij lidhur me  përgatitjen e dokumentacionit të duhur me qellim të përpilimit dhe 

nënshkrimit të kontratës së shitblerjes tek noteri kompetent në Pejë. 
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Paditësi në seancën e shqyrtimit kryesore dhe në fjalën përfundimtare përmes të autorizuarit të 

tij deklaroj: mbetem në tërësi sipas padisë, kërkesës së saj dhe precizimit të bërë me propozim 

që gjykata të aprovojë në tërësi kërkese padinë si te bazuar. Shton se në bazë të provave të 

administruara në seancën e sotme me pa mëdyshje është vërtetuar se i padituri në bazë të 

kontratës mbi shitblerjen të vërtetuar në Gjykatën Komunale në Pejë Vr.nr.6996/92 me dt. 

12.11.1992 e ka blerë banesën nga ana e shitësit K.B.I. në Pejë dhe se e ka paguar në tërësi 

çmimin e shitblerjes në shumë prej 1.750 din të asaj kohe. Në shkresa ka prova se i padituri 

evidentohet si pronar në DGJK në Pejë e po ashtu ka edhe prova se shfrytëzues i banesës është i 

padituri N. B.. Mirëpo, për shkak se i padituri nuk është evidentuar si pronar, pronar është 

evidentuar KBI në Pejë nuk ka pasa mundësi që ta lidhë kontratën me paditësin si blerës. Po 

ashtu, me provat e administruara është vërtetuar se këtë banesë e ka blerë paditësi, janë lidhur 

dy para kontrata mbi shitblerjen e po ashtu edhe me rastin e shikimit në vend është vërtetuar se 

këtë banesë e shfrytëzon pa ndërprerje dhe pa u penguar nga askush paditësi S. C.. Konsideroi 

se detyrimet kontraktuese janë përmbushur reciprokisht në tërësi nga ana e palëve kontraktuese 

dhe se mbi këtë bazë paditësi e ka fituar të drejtën e pronësisë. Mbetet pranë kërkesë padisë dhe 

pranë precizimit të kërkesës padisë të dt. 29.10.2021.Shpenzimet nuk i kërkon. 

 

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 të paditur në procedurë ia ka caktuar përfaqësuesin 

e përkohshëm nga radha e avokatëve dhe atë Sh. M., avokat në Pejë, ku nga një kopje e shpalljes 

rreth caktimit te përfaqësuesit te përkohshëm te paditurit ne mënyre te rregullt është publikuar 

ne gazetën zyrtare ne Republikën e Kosovës me dt.16.07.2021, 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.  

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit në përgjigje në padi të datës 19.07.2021 ka 

theksuar se për shkaqe objektive deri me tani nuk ka pasur mundësi ta kontaktoj të paditurin edhe 

përkundër përpjekjeve të tija. Parimisht në tërësi e konteston kërkesëpadinë e paditësit si të pa 

bazuar për arsye se nuk ka mbështetje ligjore dhe faktike. Nuk i kundërshton nxjerrjes e provave 

dhe pas nxjerrjes së provave do të deklarohen. Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet 

përfundimtare përfaqësuesi i përkohshëm deklaroi se parimisht e kundërshton padinë në tërësi si 

të pa bazuar. Më tej deklaron se   nuk kam autorizim që ta pranoi kërkesë padinë e paditësit pasi 

që me të paditurin edhe për kundër përpjekjeve nuk kam mundur ta kontaktoi andaj i propozoi 

gjykatës që e njëjta në bazë të provave të administruara të vendos lidhur me kërkesë padinë e 

paditësit sipas bindjes së saj të lirë. 

 

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

ndërgjyqësve zhvilloi procedurën e provave dhe atë : bëri  shikimin e fotos me nr.5 të shkresave 

të lëndës, fatura e tatimit e dt.05.05.2017, ortofotos , para kontrata mbi shitblerjen e banesës e 

dt. 07.08.2017, dhe para kontrata mbi shitblerjen e banesës me datë 23.04.2018, kontrata e 

vërtetuar në Gjykatën Komunale në Pejë Vr.nr.6996/92 me datë 12.11.1992 , së bashku me 

vërtetimin me nr. 437/5902 me datë 12.11.1992,  autorizimi me nr.2440 i dt. 03.05.1992, 

ekspertiza e ekspertit gjeode së  bashku me ortofotot, Çertifikatat e pronës, bëri shikimin e L.Nj. 

të paditurit,  certifikata me nr.01-3/269 i dt.27.02.2006 si dhe dëgjoi dëshmitarët: R. (H.) S.  dhe 

G. (Sh.) I.. 

 

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, 
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arriti në përfundim se në këtë çështje juridiko kontestimore duhet vendosur sikurse në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi për faktin se: 

 

Nga shkresat e lëndës u vërtetua se paditësi, në vitin 07.08.2017 e ka ble banesën në 

sipërfaqe prej 50,47 m2 e cila gjendet në fsh. ............ Komuna e Pejës nga i padituri B. N.  për 

çmim të shitblerjes prej 25000 me të cilin  ka përpiluar dy para kontrata me datë 07.08.2017 dhe  

me datë 23.04.23018.  Këtë banesë i padituri B. N.  e ka blerë nga KBI Pejë, fakt i cili vërtetohet 

kontrata e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Pejë Vr.nr.6996/92 e dt. 12.11.1992 , së bashku 

me vërtetimin me nr. 437/5902 e dt.12.11.1992,  autorizimi me nr.2440 i dt. 03.05.1992 dhe 

vërtetimi Kadastrës për gjeodezi Nr. 01-3/269 të datës 27.02.2006.Mirëpo edhe përkundër 

provave që dëshmojnë se i padituri e ka blerë banesën në fjalë në evidencat katastrale (banesa –

shtëpia) evidentohet në emër të KBI-së në Pejë  

 

Kjo gjendje u vërtetua nga gjykata me dalje në vend shikim se bashku me ekspert gjeodet 

për ta bere identifikimin kadastral dhe përshkrimin faktik të banesës  objekt i këtij  kontesti, ku 

është konstatuar se bëhet fjalë për shtëpinë e ndihmave  e ndërtuar në pjesën e objektit të vjetër-

shtëpisë dhe atë në anën verilindore me dimensione 7,8 X5.8 objekt përdhese i përbërë prej 

sallonit dhe kuzhinës, dhomës së gjumit banjës dhe korridorit. Objekti i vjetër i cili në kopjen e 

planit është me ngjyrë të kuqe  ka numrin katastrale 1675/1 me kulturë shtëpi në sipërfaqe prej 

135 m2, është  në pronësi,  pronë shoqërore e Kombinatit Bujqësor Industrial në Pejë.  

 

Banesa e cila  është objekt i këtij kontesti, evidentohet në emër të Kombinatit Bujqësor 

Industrial në Pejë,  siç u cek më lartë kjo u vërtetua nga   ekspertiza e ekspertit  gjeodet F. H.   të 

cilës me rastin e vendosje gjykata në tërësi ia fali besimin. 

 

Nga e tërë procedura e zhvilluar, gjykata vërtetoi se  paditësi në vitin 2017 kishte blerë 

banesën  object i këtij kontesti  nga i padituri, të cilën e kishte rinovuar. Menjëherë  kanë hyrë 

në posedim faktik dhe  nuk është penguar nga askush dhe as që pengohet. Se ka ndodhur 

shitblerja në mes të paditësit S. Q.  të paditurit, dhe B. N., këtë e vërtetojnë edhe dëshmitarët e 

proceduar. 

 

Mirëpo gjykata ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit S. Q., për faktin se pretendimi i 

paditësit se e ka fituar të drejtën e pronësisë  në bazë të shitblerjes , është jo i bazuar edhe pse 

detyrimet kontraktuale janë përmbushur në tërësi , është i pa rëndësishëm për gjykatën për të 

vendosur ndryshe, nga shkaku se puna juridike për të shërbyer si titull për bartjen duhet ti plotësoj 

kushtet formale për qarkullimin e palujtshmerisë. Në rastin konkret edhe pse paditësi ka 

prezantuar si prova dy para kontrata  dhe atë të datës 07.08.2017 dhe të datës 23.04.2018, 

gjithashtu ka prezantuar  provat tjera siç janë, kontrata e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Pejë 

Vr.nr.6996/92 e dt. 12.11.1992 , së bashku me vërtetimin me nr. 437/5902 e dt.12.11.1992,  

autorizimi me nr.2440 i dt. 03.05.1992 dhe vërtetimi Kadastrës për gjeodezi Nr. 01-3/269 të datës 

27.02.2006 me të cilat vërtetohet se i padituri e ka blerë banesën objekt kontesti, në këtë rast 

shitësi këtu i padituri B. (J.) N. nuk legjitimohet  si pronarë i banesës në fjalë i cili kishte me pas 

drejtë, shitjen e saj, por pronare evidentohet Kombinati Bujqësor Industrial në Pejë (KBI) dhe 

në rastin konkret të paditurit i mungon legjitimiteti pasiv  këtë çështje kontestimore. 

 

Gjykata ka vendosur që secila palët i bartë shpenzime e veta proceduralë meqenëse 

asnjëra nga palë në procedurë nuk ka pas sukses në procedurë siç përcaktohet me dispozita 

ligjor nga nenin 452 të LPK/së. 
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Nga arsyet e lartcekura, në kuptim të dispozitave ligjor nga nenin 143 të LPK/së, u vendos 

sikur në dispozitvit të këtij aktgjykimit.  

 

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

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, me datë 23.11.2021.  

 

                                                                                                                            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.  
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