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Numri i lëndës: 2019:147542 

Datë: 04.10.2021 

Numri i dokumentit:     02240408 

 

C.nr.1262/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i përgjithshëm me gjyqtaren Merita 

Baloku, në çështjen juridiko-kontestimore sipas padisë të paditësit: O. M., nga fsh. .......Komuna 

e ......, tani me vendbanim në .....,  kundër te paditurve M. (S.) R. dhe P. (B.) M. më parë nga 

Peja, tani me adresë së panjohur, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm G. K. av. në 

Pejë, për vërtetimin e pronësisë, vlera e kontestit 1000 €, ne shqyrtimin kryesor  të mbajtur me 

dt. 30.09.2021, nën prezencën e paditësit dhe  përfaqësuesit të përkohshëm, murr dhe përpiloj 

me datë 04 .10.2021 këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 I.APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit O. M., nga fsh. 

.......Komuna e ........, tani me vendbanim në Pejë. 

  

II.VERTETOHET se paditësi O. M., nga fsh. .......Komuna e ........, tani me vendbanim 

në Pejë, është pronarë në bazë të   mbajtjes me mirëbesim i ngastrës katastrale me nr. P-

71611071-05354-18 e cila gjendet  në vendin e quajtur ..........., me kulturë pemishte në sipërfaqe 

të përgjithshme  202 m2 ZK Pejë. 

 

III.DETYROHEN të paditurit M. (S.) R. dhe P. (B.) M. më parë nga Peja, qe t’ia njohin 

të drejtën e pronësisë paditësit dhe të lejojë paditësit që këtë  paluajtshmëri ta regjistroj në emrin 

e vet në regjistrin e të drejtave të pronës së paluajtshme pranë ZKK ne Pejë, e të gjitha këto në 

afatin prej 15 ditëve pas pranimit te këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

Secila  palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi O. M. në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër të paditurve M. (S.) R. dhe P. 

(B.) M. më parë nga Peja, për vërtetim pronësie. 

 Me padinë e ushtruar ka parashtruar çështjen  si vijon:  i padituri i parë R. (S.) M. është pronarë 

i ngastrës katastrale nr. P-71611071-05354-18 ZK Pejë, e cila gjenden në vendin e quajtur  

............... e në sipërfaqe prej 202 m2. I padituri i parë qysh para viti 1980, këtë ngastër ia ia ka 

shitur të paditurit të dytë për të cilët kishin përpiluar vetëm kontratë formale. Paditësi me që e 

kishte në megjë këtë pasuri në vitin 1995 e blenë këtë ngastër nga i padituri i dytë për çmim të 
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shitblerjes prej 9000 DM (marka gjermane ) të cilët kishin përpiluar edhe kontratë formale. Gjatë 

luftës së fundit paditësit i është djegur shtëpia dhe se bashku me shtëpi edhe i gjithë 

dokumentacioni dhe qe nga ajo kohë paditësi nuk është penguar nga askush për shfrytëzimin e 

kësaj ngastre.. Çmimin e shitblerjes e kishte paguar në tërësi . I propozon gjykatës ta caktoj 

shqyrtimin kryesor të çështjes, ti shfrytëzoi provat e propozuara dhe të marrë aktgjykim me të 

cilin e vërteton se paditësi është pronarë i i ngastrës katastrale nr. P-71611071-05354-18 ZK 

Pejë. 

Në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare paditësi deklaron: 

mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesës së saj, i propozoj gjykatës që pas administrimit të 

provave, të njëjtën ta aprovojë si të bazuar meqë që më shumë se njëzet vite e kam blerë dhe e 

kam në posedim këtë patundshmëri. 

 

Me qëllim të krijimit të kushteve procedurale e me propozimin e palës paditëse, Gjykata 

në mungesë te adresës se vendbanimit përkatësisht vendqëndrimit te tanishëm te të paditurve, të 

njëjtëve në mbështetje të dispozitës se nenit 79, par.3, pika a) dhe b), të LPK-së, e më qëllim të 

mbrojtjes te interesave të palëve të paditura në procedurë iu ka caktuar përfaqësuesin e 

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

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

ne gazetën zyrtare ne Republikën e Kosovës me dt.21.06.2019 dhe të datës 23.03.2021, 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 03.07.2019, 

parimisht e ka kundërshtuar kërkesëpadinë si të pa bazuar, me qe nuk ka autorizim nga të 

paditurit. Nuk kundërshton administrimin e provave të cekura në padi, më detalisht do të 

deklarohet në seancat e shqyrtimit kryesor. 

Përfaqësuesi i përkohshëm në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e tij përfundimtare 

deklaron: se ka bërë përpjekje që të kontakton me të paditurit por edhe përkundër përpjekjeve të 

tija nuk ka pasur qasje, përndryshe tani për tani e konteston padinë dhe kërkesëpadinë, por 

pajtohet me paditësin që të dalim në vend të ngjarjes dhe të konstatohet gjendja faktike për këtë 

paluajtshmëri kontestuese. Pas administrimit të provave, dalje në vend, dëgjimit të dëshmitarëve 

dhe provave tjera në shkresat e lëndës u vërtetua që paditësi është pronar faktik i kësaj 

patundshmërie për një kohë të gjatë më tepër se njëzet vite. Meqë nuk ka autorizim nga palët 

këtë çështje ia lë në vlerësim gjykatës për vendosje meritore. 

 

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

ndërgjyqësve zhvilloi procedurën e provave duke  lexuar dhe atë:  Certifikaten e Pronës P- 

71611071-05354-18 e lëshuar me datë 18.06.2018,  Deklarate e dhënë nga i padituri M. P. e 

datës 23.11.2018 e vërtetuar tek noteri K. F. në R., bëri  shikimin e letërnjoftimit të paditurit M. 

P.,  Përgjigjen e Agjencionit Kosovar për Krahasim dhe Verifikim të Pronës me numër reference 

nr. ref. 00632/21 hj e datës 04.08.2021, lexohet ekspertiza e ekspertit gjeodet R. M. e datës 

28.07.2021 së bashku me Certifikatën e Pronës, Kopjen e Planit, Skicën e Matjes dhe Ortofoto, 

lexoi  shkresat tjera të lëndës C.nr. 1262/20 , bëri dëgjimin e dëshmitarëve  A. (E.)  H. dhe O. 

(M.) D.,. 

 

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 për faktin se: 
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Nga provat e administruar gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: Paditësi në vitin 1995 e  

ka blerë këtë pasuri nga i paditurit i dytë  në cilësinë e shitësit i cili më parë konkretisht në vitin 

1980 e ka blerë nga i padituri i parë. të cilët kishin hartuar dhe nënshkruar kontratë të shitblerjes 

e cila ishte asgjësuar në luftën e fundit në Kosovë.  Paditësi  kishte paguar në tërësi  çmimin e 

kontraktuar dhe menjëherë ka hyrë në posedim faktik. 

 

  Kjo gjendje u vërtetua nga dëshmitarët e dëgjuar nga gjykata,  A. (E.) H. dhe O. (M.) D., 

të cilëve dëshmitarë gjykata iu fali besimin, pasi qe të njëjtit ishin objektiv për faktin se deklaratat 

e tyre ishin në përputhshmëri me njëra tjetrën dhe nga deklarata e dhënë nga i padituri i dytë të 

dhënë në formë të shkruar me datë 23.11.2018, e vërtetuar te Noteri  K. F. nga .......... R. e Malit 

të Zi.  

 

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,  e cila pasuri e patundshme  evidentohet ne emër te paditurit të parë R. (S.) M.,  

me 1/1, kjo u vërtetua nga ekspertiza e ekspertit  gjeodet R. M.  të punuar në mënyrë profesionale 

me datë  28.07.2021,  të cilës gjykata në tërësi ia fali besimin. 

 

Nga përgjigjja e Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës numër të 

referencës 00632/21/hj e datës 04.gusht.2021, vërtetohet se pranë kësaj agjencie nuk ka pasur 

kërkesë nga të paditurit e as nga ndonjë person tjetër fizik dhe juridik për këtë ngastër katasrale,  

nga kjo rrethanë vërtetohet se për këtë pasuri nuk kanë pretendimet të paditurit e as ndonjë person 

tjetër me çka me këtë provë vërtetohet edhe më shumë fakti se shitblerja ka ndodhur.  

 

Nga e tërë procedura e zhvilluar, gjykata vërtetoi se  paditësi përkatësisht para më shumë 

se 20 vite kishte blerë patundshmërinë object i këtij kontesti  nga të paditurit.  

Menjëherë, ka hyrë në posedim faktik dhe qe nga ajo kohë respektivisht mbi 20 vite, nuk 

është penguar nga askush.  

 

Bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike, gjykata gjatë vendosjes mori për baze 

ekspertizën e ekspertit gjeodet, deklarimet e  paditësit dhe përfaqësuesit të përkohshëm e 

sidomos  deklarimet e  dëshmitarëve të proceduar 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 paditësja 

e ka 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 doispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm 

Divizioni civil C. nr. 1262/20 me datë 30.09.202 

                                                                                                

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.  


