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Numri i lëndës: 2019:106888 

Datë: 13.10.2021 

Numri i dokumentit:     02272969 

C.nr. 922/17 

 

GJYKATA THEMELORE NE PEJË- Departamenti i përgjithshëm-Divizioni Civil, me 

gjyqtaren Ganimete Puka, në çështjen juridike kontestimore të paditësit: H. (S.) B. nga ......, të 

cilën e përfaqëson M. M. avokatë në Pejë, me autorizim , kundër të paditurve : S. K., dhe S. K., 

të dy nga fshati .............., Komuna Pejë, tani me vendbanim në rr. “..............” 1A, 85000 Bar, 

Crna Gore, baza juridike: vërtetim pronësie, vlera e kontestit: 1000 €, pas përfundimit të 

shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 04.10.2021 , në prezencën e autorizuarit të paditësit, e në 

mungesë të paditurve , me dt.13.10.2021 bie ketë:    

                                                      

A K T G J Y K I M 

 

I.APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit H. (S.) B. nga Peja, dhe VËRTETOHET 

se paditësi H. (S.) B. nga ...., është pronar dhe posedues i pjesës së  parcelës katastrale nr.4401/4, 

me sipërfaqe prej 1789 m2, ZK Pejë, në bazë të mbajtjes. 

 

II.DETYROHEN të paditurit S. K., dhe S. K. të dy nga fshati .............., Komuna Pejë, tani me 

vendbanim në rr. “..............” 1A, 85000 Bar, Crna Gore, që paditësit t’ia njohin të drejtën e 

pronësisë në palujtëshmërinë së precizuar si në pikën I, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, si dhe 

t’ia lejojnë që paditësi të regjistrohet në librat publike kadastrale si pronar i palujtshmërisë 

lëndore, në afat prej 15 ditëve, nga dita e pranimit të aktgjykimit , e nën kërcënim të përmbarimit 

me dhunë.   

                                                             

A r s y e t i m 

   

I autorizuari i paditësit ka parashtruar padinë me datë 07.09.2017, kundër të paditurit A. K., për 

vërtetimin e pronësisë,  dhe i padituri  ka rezultuar si i pa njohur në adresë sikurse në padi.  

 

Gjykata për ti krijuar kushtet procedurale ne këtë çështje juridike kontestimore ne kuptim te nenit 

79 par.3 pika a ) te LPK –së c, të paditurit  A. K., ja ka caktuar përfaqësues te përkohshëm av. 

E. Gj. nga Peja, me qellim te mbrojtjes së interesave te tij ne ketë kontest, i cili aktvendim u 

publikua ne gazetën Koha Ditore dhe Gaztën Zyrtare te Republikës se Kosovës, është afishuar 

ne tabelën e shpalljes se gjykatës dhe është njoftuar organi i kujdestarisë pra qendrës për pune 

sociale ne Pejë, i padituri nuk ka prezantuar e as përfaqësuesit i tij me prokurë.  

 

Gjatë zhvillimit të procedurës me konkretisht me daljen në vend shikim, gjykata e kupton se  i 

padituri ka vdekur , dhe  është shqyrtuar trashëgimia e tij , dhe palujshmeria lëndore është bartë 

në emër të djemve të tij këtu të paditurve , S. K. dhe S. K. , dhe i autorizuari i paditësit me 

parashtresë e datë 07.07.2021, bën zgjerimin  i padis, ndaj këtu të paditurve. 
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I autorizuari i paditësit gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka mbetur në tërësi 

pranë padisë të precizuar me datë 07.07.2021, serisht të precizuar me parashtresën e dt. 

04.10.2021, duke shtuar se u vërtetuan faktet se paditësi ketë patundshmëri objekt i këtij kontesti 

e kishte blere ne vitin 1978, nga babi i të paditurve tani i ndjerë A. K., me çminim e shitblerjes 

prej 26 .000 DM, në tërësie e ka paguar çmimin e shitblerjes, dhe menjëherë kishte hyre në 

posedim faktik dhe ka ndërtuar disa objekte të banimit ku edhe ka jetuar deri në vitet 1999, dhe 

në kohe e luftës shtëpi i janë shkatërruar , pastaj paditësi me familje  është shpërngulur dhe jeton 

në Gjermani, andaj paditësi ka interes juridik të vërtetohet e drejta e pronësisë së tij. Pastaj në 

fjalën përfundimtar e ka shtuar se me provat e administruara, sidomos nga dëshmitë e 

dëshmitareve të proceduar, dhe nga ekspertiza e ekspertit gjeodet D. K., në mënyrë të pa dyshim 

u vërtetua se paditësi në vitin 1978, e kishte blerë palujshmerin kontestuese, ka paguar çmimin 

e shitblerjes dhe ka hyn në posedim të qetë dhe faktik  dhe si posedues e ligjshëm dhe më 

mirëbesim për 40 vite, paditësi e ka fituar të drejtë e pronësisë me mbajte, të paraparë edhe me 

dispozitat e ish ligjit bazë mbi marrëdhënien pronësore juridike si ligj i aplikueshëm, i ka 

propozuar  gjykatës që padinë e paditësit ta aprovoj si të bazuar. 

 

Gjykata seancën e shqyrtimit kryesor të datës 28.09.2021 dhe të datës 04.10.2021, e ka mbajte 

në mungesë të paditurve S. K., dhe S. K., me banim në rr. “..............” 1A, 85000 Bar, Crna Gore, 

pasi qe rezultojë si e provuar se të njëjtit janë thirrur në mënyrë të rregullt, sipas ( fletë kthesës 

së datës 19.07.2021,) andaj gjykata në kuptim të nenin 423 par.4 të LPK, konsideron se janë 

plotësuar kushte ligjor qe shqyrtimi kryesor në ketë çështje juridiko kontestimore të mbahet në 

mungesë të paditurve . 

 

Gjykata me qellim të vërtetimit te gjendjes faktike dhe me propozimin e palëve zhvilloj 

procedurën e provave dhe administroj këto prova: ka lexuar certifikatën e pronësisë , ka dalë në 

vendëshkimi me datë 25.09.2019, ka lexuar ekspertizën e ekspertit gjeodet D. K. dt. 25.11.2019, 

kopja e planit, skica e matjes, certifikata e pronësisë e dt.25.09.2019, 4 (katër), fatura të energjisë 

elektrike të vitit 1997, si dhe ka dëgjuar dëshmitaret S. U. dhe Xh. Gj., si dhe deklarimet e të 

autorizuarit të paditësit. 

 

Pasi gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe te gjitha së bashku duke u mbështetu 

ne dispozitat e nenit 8 te LPK-se arriti ne përfundim ne këtë çështje juridike kontestimore duhet 

vendosur sikur ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

Me provat e administruara është vërtetohet se ngastrat kadastrale që janë objekt i gjykimi 

evidentohet ne emër të paditurit S. (A.) K. ½  dhe S. (A.) K. ½,  si rrethana të vërtetuara qe këto 

ngastra kadastrale me aktvendim mbi trashëgimin nr. rend. 3352/2018 ref.598/2018, 

dt.28.09.2018, R.1100/2018, kanë kaluar nga A. K. , tek të paditurit si trashëgimtar ligjor të rendi 

të parë të trashëgimisë , paditësi ka blerë ketë ngastër kadastrale në vitin 1978, nga babi i të 

paditurve dhe nga ajo kohë është në pronësi dhe posedim, të saj. 

 

Gjykata ketë gjendje fakte e vërtetoi edhe me dëgjimin e dëshmitarit S. U., me banim ne Pejë, 

rr. “.........” nr.17, ne Pejë, , i cili ka deklaruar se paditësin e ka fqinjë dhe e di që paditësi ketë 

pronë e ka blere diku ne vitin 1977/1978, sepse kam qene aty me pare, prej viteve 70-ta, dhe H. 

e ka blere token prej A., dhe ajo pjese është bere si lagje qe e kane blere token edhe blers të tjerë 

prej A. K., dhe menjëherë si e ka blere pllacin e ka ndërtuar shtëpinë dhe ka jetuar deri vone, 

deri ne vitin 1999, dhe i njëjti ka dal jashtë ku dhe shtëpia ju kanë shkatërruar gjatë luftës dhe 

tash nuk ka shtëpi vetëm plaç, dhe krejt ajo pjesë i hedhë mbeturinat aty, paditësit asnjëherë nuk 

ka pasur problem për ketë pronë se krejt jo lagje e dinë se prona është e paditësit , njëjtë ka 

dëshmuar edhe dëshmitari tjetër Xh. G., nga Peja. 
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Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar edhe me ekspertizën e gjeodezisë të punuar nga 

eksperti  D. K., i cili ka konstatuar se ngastra katastrale me nr. 4401/4 - ZK Pejë, e cila 

evidentohet në emrin të paditurve S. (A.) K. ½  dhe S. (A.) K. ½, në sipërfaqe të përgjithshme 

prej 2116 m2. Në teren në kuadër të parcelës katastrale nr. 4401/4 - ZK Pejë, paditësi H. (S.) B. 

është duke e mbajtur pjesën e parcelës me sipërfaqe prej 1789 m2, e cila në skicën e matjes është 

e shënuar me germën A, sipërfaqe realizohet përmes pikave 1,2,3,4,5,6 e që evidentohet në emër 

të S. (A.) K. ½  dhe S. (A.) K. ½,, dhe parcela është e pa mirëmbajtur dhe ka qasje në rrugë 

publike. 

 
Gjykata ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit , pasi që vërtetoj se kërkesëpadia e paditësit gjen 

mbështetje në dispozitën ligjore te nenit 28 al.4 te Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore 

Juridiko dhe në rastin konkret janë përmbushur tri(3) kriteret themelore qe paraqesin bazë për 

fitimin e të drejtës se pronësisë në bazë te mbajtjes ,si qe janë ndërgjegjshmëria, posedimi dhe 

koha. Në rastin konkret paditësi është mbajtës i ndërgjegjshëm pasi që patundshmëria është blerë 

që në viti 1978 , dhe te njëjtën paditësit e posedon që nga ai vit,  çka do te thotë se te njëjtën e 

mbanë me shumë se 20 vite , për çka edhe u vendos si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga te lartcekurat të dispozitave ligjor nga nenin 143, të LPK-së u vendos  si ne dispozitv të këtij 

aktgjykimi 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:106888, 13.10.2021 

  

                                                                                                                          G j y q t a r e         

 

                                                                                                                        _____________ 

                                                                                                  Ganimete Puka 

 

 
 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15,  ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë , nëpërmjet të kësaj Gjykate.  
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