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Numri i lëndës: 2019:264301 

Datë: 17.06.2021 

Numri i dokumentit:     01894803 

C.nr.483/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil, sipas 

gjyqtares Merita Baloku me zyrtaren ligjore Qendresa Sadrijaj, në çështjen juridiko- 

kontestimore, sipas padisë së paditësit N. (J.) K. nga ......., të cilin e përfaqëson i autorizuari i tij 

S. M. avokat në Pejë kundër të paditurit M. K. nga ......, të cilin e përfaqëson H. M. avokate në 

Pejë, për vërtetimin e  pronësisë, në seancën e shqyrtimit kryesor,  me datë 16.06.2021, bie këtë. 

 

A K T G J Y K I M 

Në bazë të Pohimit 

 

- VËRTETOHET, se paditësi N. (J.) K., nga ........ është pronar i patundshmërisë e cila 

evidentohet në fletën poseduese numër 7821 dhe atë ngastra kadastrale 583/0 në sipërfaqe 

të përgjithshme prej 304 m² , ZK Pejë. 

 

- OBLIGOHET, i padituri në dorëzimin dhe mos pengimin e shfrytëzimit të lirë dhe të 

qetë të patundshmërisë lëndore e cila evidentohet në fletën poseduese numër 7821 dhe 

atë ngastra kadastrale 583/0 në sipërfaqe të përgjithshme prej 304 m² ZK Pejë, e të gjitha 

këto në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

- Secila palë i bartë shpenzimet  e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi, N. K. në këtë gjykatë përmes të autorizuarit të tij ka parashtruar padi me dt. 20.11.2000, 

kundër të paditurit M. K. nga Peja, për vërtetim pronësie.  

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin kryesor për datën 16.06.2021 ftoi palët në procedurë në mënyrë 

të rregullt. Në shqyrtimin kryesor i autorizuari i paditësit ka deklaruar se: në tërësi mbetet pranë 

pretendimeve, konstatimeve si të dhëna në procedurat e mëparshme me kohëzgjatje maratonike. 

Thekson se i është dorëzuar kopja e historiatit për pronën lëndore i cili me një dallim shumë të 

vogël prej 1 m² përputhet me të dhënat dhe kërkesën e parashtruar në padinë e shumë viteve më 

parë në vitin 2005. Andaj, nuk e kundërshtojmë dallimin e cekur të vogël dhe ekspertiza për 

palën paditëse është pa vërejtje. Shton se: Duke pasur parasysh rrjedhën e procedurës, arritjen e 

historiatit si akt përfundimtar mbi patundshmërinë lëndore si dhe dallimin i cili është minimal 

por duhet të theksohet me lejen e gjykatës bënë precizimin e petitumit të kërkesëpadisë të cilën 

edhe e ka bërë. 

E autorizuara e të paditurit në shqyrtimin kryesor deklaron, si palë e paditur mbetet në tërësi 

pranë kundërshtimeve të mëparshme si në përgjigje në padi si edhe kundërshtimeve tjera gjatë 

procedurës dhe kundërshtimeve ndaj propozimeve për ekspertizën e re pasi në këtë gjykatë ka 
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pas mjaft shënime zyrtare të Drejtorisë për Kadastër dhe Gjeodezi dhe kundërshtimeve tjera në 

tërësi dhe pretendimeve tjera të palës paditëse. Sa i përket, historiatit që e ka pranuar para 

seancës, mund të cek se në faqen e fundit është përshkruar në pjesën e fundit të këtij historiati në 

shënim PS se në vitin 2010 janë bërë ndryshime sipas aktgjykimit Pbr.939/79 të datës 

19.03.1979, ky aktgjykim i cili e ka përcaktuar sipërfaqen edhe ndryshimet të cilat janë bërë në 

bazë të këtij aktgjykimi dhe këto ndryshime janë cekur në këtë pjesë. Ashtu që, sipas këtij 

aktgjykimi sipërfaqja e parcelës 572/0, ka pësuar ndryshimin në sipërfaqe prej 1 metër ashtu që 

tani është 270 m² në pronësi të zotërisë T. H., L. H. dhe B. H. me nga 1/3, ky aktgjykim është 

regjistruar dhe është aprovuar me vendim por ndryshimet nuk kanë mundur të ndodhin për shkak 

të hipotekës. Dua të cek se ndryshimi i pronarit nga familja Krasniqi ka kaluar në familjen H. në 

vitin 2008 sipas kontratës së shitblerjes së Dhjetorit 2008, që është cekur edhe në historiat në 

faqen e parë pasusi i fundit. Prandaj, ne nuk bënë kurrfarë vërejtje në historiatin e dhënë. 

 

I padituri M. në shqyrtimin kryesor deklaron se ,,e pranoj kërkesëpadinë e precizuar në këtë 

seancë sipas historiatit të datës 03.06.2021. 

 

E autorizuara e të paditurit deklaron: pas konsultimeve me palën e paditur kemi ardhur deri në 

përfundim se historiati është real dhe sipërfaqja e ngastrës kadastrale nr. 583/0 me ndryshime të 

sipërfaqes tani është 304 m², në pronësi të paditësit N. (J.) K., prandaj edhe i padituri vetë pas 

konsultimeve me të autorizuarën e pranoi këtë gjendje faktike, gjithashtu edhe unë i mbështes 

deklarimet e të paditurit. 

 

 Meqenëse, i padituri e pohoi precizimin e kërkesëpadisë precizuar në shqyrtimin kryesor të datës 

16.06.2021 të paditësit, Gjykata duke vlerësuar dhe duke pasur parasysh faktin se i padituri e ka 

pohuar në tërësi kërkesëpadinë e precizuar dhe meqenëse palët mund të disponojnë lirshëm me 

kërkesat e tyre, konform nenit 3.1.2 të LPK-së, gjykata pa shqyrtim të mëtejmë, e në kuptim të 

nenit 148.1 të LPK-së, ku thuhet se: ” Po që se i padituri deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor 

të çështjes e pohon kërkesëpadinë pjesërisht apo tërësisht , gjykata e jep  pa shqyrtim të me 

tutjemë, nxjerr aktgjykim me të cilin e aprovon pjesën apo gjithë kërkesëpadinë ( Aktgjykim në 

bazë të pohimit). 

 

Bazuar në këtë gjykata konform nenit 148.1, lidhur me nenin 3.1 dhe 3.2 të LKP-së, ka vendosur 

si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

Lidhur me shpenzimet procedurale gjykata ka vendosur duke u bazuar në nenin 463.1 të LPK, 

meqënëse asnjëra nga palët nuk i ka kërkuar shpenzimet procedurale.  

 

 NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil 

- C.nr. 483/19, dt. 16.06.2021 

Gj y q t a r j a                                                                                                                                                        

Merita Baloku 

 UDHËZIM JURIDIK 

Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka te drejtë te  

paraqes ankese ne afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit  

Gjykatës se Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate. 


