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Numri i lëndës: 2020:184590 

Datë: 03.06.2021 

Numri i dokumentit:     01846596 

C.nr. 1711/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren  

Merita Baloku, në çështjen juridiko kontestimore të paditëses D. M. nga fsh. ...........– Komuna e 

......., te cilin e përfaqëson F. A. av. në Pejë, kundër të paditurit K. (F.) S., nga fsh. ..........–

Komuna e ........, tani me vendqëndrim të panjohur, i përfaqësuar nga përfaqësuesi i përkohshëm 

B. L., av. në Peje, për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, vlera e kontestit 1000 €, në seancën e 

shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë, 02.06.2021 në prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe 

përfaqësuesit të përkohshëm, murr  këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. VËRTETOHET se paditësja D. M. nga fsh. ...........– Komuna e ........, është pronare 

e vetme e ngastrës kadastrale e evidentuar si me P-71611054-00081- 2, ZK  ........... 

në sipërfaqe prej 10952 m2, në bazë të mbajtjes,  

 

II. DETYROHET i padituri K. (F.) S. nga fsh. ...........–Komuna e ......, të ia njohë të 

drejtën e pronësisë, paditëses D. M., në ngastrën e cekur si në piken I. të dispozitivit 

dhe të lejojë qe kjo e drejtë të regjistrohet në emër të saj, në regjistrin e të drejtës së 

palujtshmerive në Zyrën Kadastrale në Komunën e Pejës, në afat prej 15 ditësh nga 

dita e marrjes së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë 

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja, përmes të autorizuarit të saj, në këtë gjykatë me datë 24.12.2020,  ka ushtruar 

padi për vërtetim pronësie, kundër të paditurit K. (F.) S. nga fsh. ...........Komuna e ....... 

Me padinë e ushtruar, ka parashtruar çështjen si vijon: se paditësja se bashku me 

bashkëshortin e saj të ndjerë ka blerë patundshmërinë P-11611054-00081-2 ZK Lozhan në 

sipërfaqe prej 10952 m2 në vitin 1968 nga i padituri K. S., për çmim të shitblerjes prej 100 miljon 

dinarë jugosllavë të asaj kohe. Kanë përpiluar kontratë mbi shitblerjen te cilën e kanë nënshkruar 

por nuk e kanë vërtetuar në gjykatë me ç’rast me datën e blerjes blerësit ia kanë paguar çmimin 

e shitblerjes shitësit dhe e njëjta kontratë është djegur nga lufta e fundit në Kosovë. Paditësja qe 

nga viti 1968 është në posedim faktik ka ndërtuar shtëpi banimi. Nga te cekurat i propozon 

gjykatës qe ta caktoi shqyrtimin kryesor ti nxjerr  provat e propozuara si në padi dhe të nxjerr 

aktgjykim me te cilin e vërteton se paditësja është pronare e ngastrës objekt kontesti dhe ta 

detyroi të paditurin të ia njoh këtë të drejtë, paditëses 
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Ndërsa në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare e nëpërmjet të 

autorizuarit të saj paditësja ka deklaruar: se mbetet pranë padisë dhe kërkesës së saj. Pas 

administrimit të provave përkatësisht dalja në terren së bashku me ekspertin gjeodet, dëgjimin e 

dëshmitarëve, është argumentuar qartë kërkesëpadia e paditëses e cila është pronare mbi bazën 

e mbajtjes ku në rastin konkret kanë kaluar më shumë se pesëdhjetë vite. Andaj, në bazë të këtyre 

i propozon gjykatës që të aprovojë në tërësi kërkesëpadinë e paditëses. Shpenzimet procedurale 

nuk i ka kërkuar. 

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 ia ka caktuar përfaqësuesin 

e përkohshëm nga radha e avokatëve dhe atë B. L., 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.25.02.2021, 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 03.03.2021,  

parimisht e ka kundërshtuar kërkesëpadinë e paditëses, për arsye se nuk dihen qëndrimet apo 

kundërshtimet eventuale të paditurit. Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare 

përfaqësuesi i përkohshëm ka deklaruar se: mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi, duke 

kundërshtoj në parim këtë padi dhe bazën e saj. Edhe përkundër faktit se nga administrimi i 

provave dhe dëgjimi i dëshmitarëve u dëshmua se kjo paluajtshmëri është blerë nga paditësja me 

bashkëshortin e saj të ndjerë prapë se prapë në mungesë të autorizimit nga i padituri dhe nga 

pamundësia që ti dimë kundërshtimet eventuale të tij e kundërshtojmë në tërësi kërkesëpadinë e 

paditëses. Ndërsa sa i përket administrimit të provave të njëjtat i lë në bindjen e lirë të gjykatës. 

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

ndërgjyqësve gjykata, zhvilloi procedurën e provave dhe atë: Bëri shikimin e letërnjoftimit të 

paditëses D. M., lexoi ekstraktin e paditëses E-24824036 e datës 18.12.2020, Certifikaten e 

Vdekjes së bashkëshortit të paditëses G. M. V-10370494, me numër të referencës 

17/2019RV17/004 me numër rendor 22 e lëshuar me datë 18.12.2020, Ekspertizën e ekspertit 

gjeodet F. H. e datës 27.05.2021, së bashku me kopjen e planit, ortofoto, fotot nga vendi i 

ngjarjes, certifikata e pronës P-71611054-00081-2 ZK ...........e datës 12.03.2021, lexoi shkresat 

tjera të lëndës C.nr. 1711/20, si dhe  bëri dëgjimin e dëshmitarëve E. M. dhe H. 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  për faktin se: 

Nga provat e administruara  u vërtetua se, paditësja, D. M. se bashku me bashkëshortin 

e saj tani të ndjerë G. M. në vitin 1968 kanë blerë ngastrën katastrale  P-71611054-00081-2-ZK 

Lozhan, në sipërfaqe prej 10952 m2, për çmim të shitblerjes prej 100 milion dinarë jugosllav të 

atëhershëm menjëherë ka hyrë në posedim faktik dhe që nga ajo kohë nuk është penguar nga 

askush.  

Gjendjen faktike  se patundshmëritë kontestuese se  ne vitin 1968, paditësja dhe 

bashkëshorti i saj tani i ndjerë e  kanë blerë nga i padituri, kanë paguar çmimin e shitblerjes, 

menjëherë kanë hyrë në posedim dhe shfrytëzim të saj dhe  se djemtë e paditëses aty kanë  

ndërtuar 5 shtëpi,  me material të fortë në të cilat banojnë, dhe qe nga ajo kohë nuk është penguar 

nga askush paditësja e as familjaret e saj, gjykata i vërtetoi nga dëgjimi i dëshmitarëve: E. (N.) 

M.  dhe H. (A.) M., 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. 
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 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, me ç’rast u vërtetua se në palujtshmerinë objekt kontesti në teren shihet se janë 

ndërtuar pesë shtëpi te banimit në të cilat banojnë djemtë e paditëses. Shtëpitë janë të tipit P+1K 

të gjitha të banueshme me oborr pjesërisht kabëza të betonit dhe livadh. Po ashtu në këtë ngastër 

janë të nderuara tri objekte ndihmëse-shupa të cilat i shfrytëzojnë djemtë e paditëses. 

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

paditurit,  kjo u vërtetua nga ekspertiza e ekspertit  gjeodet  F. H. të cilës gjykata në tërësi ia fali 

besimin. 

 

Nga e tërë procedura e zhvilluar, gjykata vërtetoi se  paditësja  para më shumë se 50 vite 

kishte blerë patundshmërinë, objekt i këtij kontesti  nga i padituri, në të cilën patundshmëri 

djemtë e paditëses  kanë  ndërtuar  5 shtëpi.  Menjëherë  kanë hyrë në posedim faktik dhe qe nga 

ajo kohë respektivisht mbi 50 vite, nuk është penguar paditësja e as familjaret e saj nga askush.  

 

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 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 GJYKATA THEMELORE NË PEJË, C nr. 1711/20, me datë 02.06.2021. 

 

                                                                                                                              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.  

 

 

 

            
  

 
 


