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Numri i dokumentit:     02386179 

 

 

 

C.nr. 58/2021 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA NE DEÇAN Departamenti i përgjithshëm civile-

juridike  e shkallës së pare më gjyqtarin Bekim Avdimetaj në kontestin e paditësit N. (M.) K.  

me vendbanim Lagja ......Komuna e Junikut te cilin me autorizim e përfaqëson Avokati J. L.  nga 

Deçani  kundër te paditurit  H. (I.) K. me vendbanim Lagja ......Komuna e Junikut për vërtetim 

pronësie, gjykata pas mbajtjes të seancës të shqyrtimit përgatitorë publik me datën 20.10.2021 ë 

prani të autorizuarit te paditësit dhe te paditurit të përpiluar me datën 01.11.2021 mori  këtë: 

 

 A K T G J Y K I M 

(ne bazë te pohimit) 

 

I. VERTETOHET N. (M.) K.  me vendbanim Lagja ......Komuna e Junikut  është pronar i 

palujtshmerisë të njësisë kadastrale  me numër P-73105038-04367-0 prone private  me sipërfaqe  

prej 1602 m2 ZK Junik e regjistruar ne certifikatën e pronësisë me numër  6-942/3-536 e lëshuar 

me datën 25.01.2021 nga Zyra kadastrale Komuna e Junikut qe te DETYROHEN i padituri H. 

(I.) K. me vendbanim Lagja ......Komuna e Junikut qe paditësit N. (M.) K.  me vendbanim Lagja 

......Komuna e Junikut te ja njoh ketë te drejte dhe ta lejojnë bartjen e kësaj te drejte ne Drejtorin 

për Gjeodezi dhe Kadastër ne Junik si pronar ne afat prej 15 ditëve nga dita e marrjes se këtij 

aktgjykimi nen kërcenim te përmbarimit . 

 

II. Secila pale ne vete do ti barte shpenzimet  e procedurës kontestimore.  

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit  N. (M.) K.  me vendbanim Lagja ......Komuna e Junikut te cilin me autorizim e 

përfaqëson Avokati J. L.  nga Deçani ka paraqitur padi ne ketë gjykate  kundër te paditurit  S. 

(I.) K.   me vendbanim Lagja ......Komuna e Junikut për vërtetim pronësie. 

 

Paditësi N. K. ne padi ka deklaruar se ne vitin 1996 babai i paditësit  teni dekujusi  M. (S.) 

K.,përpara nga Juniku ka lidhe kontrate mbi shitblerjen e palujtshmerisë  se cekur si me lart ,me 

te cilin rast paditësi  gjegjësisht babai i paditësit  ne tersi ka paguar çmimin e kontraktuar ne atë 

kohe dhe qe nga ajo kohe  paditësi është ne shfrytëzim posedim  te lire dhe te qet dhe i pa penguar 

nga askush ne te njëjtën paluajtshmeri . 

Andaj ne rastin konkrete janë plotësuar te gjitha kushte ligjore për fitimin e se drejtës pronësisë 

mbi ketë paluajtshmeri.   
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Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 
 

Neni 37 par .1 i Ligjit të Procedurës Kontestimore parashihet, nëse me ligj nuk është caktuar 

kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e çështjes është 

kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur. 

 

Pretendimet e palëve dhe te autorizuarve te tyre   

I autorizuari i paditësit av. J. L. gjate séances te shqyrtimit pergaditore ka deklaruar se  mbesë 

në tersi pranë padisë dhe kërkesës se saj ashtu që me këtë rast deklaroi se dua te bejë precizimin 

dhe plotësimin e padisë dhe kërkesës se saj ashtu që në petitumin e padisë të precizohet se 

paditësi në bazë të dhënave të precizuara në referatin e padisë është pronarë edhe i ngastrës 

kadastrale numër 04367-0 ZK Junik . 

I autorizuari i paditësit I lartshenuar në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se mbetëm në tersi 

pranë padisë dhe kërkesë se saj meqenëse gjatë shqyrtimit të sot gjyqësor në mënyre të qartë u 

vërtetuar bazushmëria e padisë dhe kërkes se saj dhe atë për faktin se edhe i padituri me 

përgjigjen e tij në padi dhe në seancën e sotme ka pohuar padinë dhe kërkesën e saj. Andaj i 

propozojë gjykatës që të njëjtën ta pranoi në tersi si të bazuar. Shpenzimet e procedurës nuk i 

kërkoj. 

I padituri H. K. gjate séances te shqyrtimit pergaditore ka deklaruar se mbetem pran përgjegjës 

në padi e pranojë kërkesëpadinë e paditësit që paraardhësi i paditësit M. (S.) K.e kishte blerë 

ngastrën kadastrale me numër 04367-0 ZK Junik i cili i ka paguar edhe të gjitha parët , pajtohem 

në tersi që paditësi ngastrën kadastrale ta qet në emrin e vet 

I padituri I lartshenuar në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se mbetem pran përgjegjës në 

padi e pranojë kërkespadinë e paditësit që paraardhësi i paditësit M. (S.) K.e kishte blerë ngastrën 

kadastrale me numër 04367-0 ZK Junik me sipërfaqe1602 m2 i cili i ka paguar edhe të gjitha 

parët , pajtohem në tersi që paditësi ngastrën kadastrale ta qet në emrin e vet. Shpenzimet e 

procedurës nuk i kërkoj. 

Administrimi i provave gjate seancës të shqyrtimit kryesore 

 

Gjykata gjate seancës te shqyrtimit kryesore ke bere administrimin e provave  

 

Lexohet padia e paditësit e dorëzuar në këtë gjyktë me daten 02.02.2021. 

Lexohet ekstrakti i lindjes në emër të N. K. i lindur me dt. 26.01.1976 me numër 

serik E 24925870 e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile K-Junik me dt. 02.02.2021. 

Lexohet certifikata e pronësisë me numër 6-942/3-536 e lëshuar me dt. 25.01.2021 

me pronarë H. I. K. nga K-Junik me sipërfaqe 1602 m2 e Zyra Kadastrale K-Junik. 

Te cilave prova qe gjenden ne shkresat e lendes gjykata ja ka falure besimin  

 

Dispozitat ligjore  
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Pasi që gjykata qe bëri vlerësimin e provave veç e veç dhe atyre bashkërisht dhe nga kjo gjendje 

e vërtetuar faktike si me lart erdhi në përfundim dhe vërtetoj në mënyrë të pa dyshimtë se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar në kuptim te neneve: 10 par.1,36 par.1, 37 ,115 par 1,2,3 

të Ligjit Nr.03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore të Republikës së Kosovës  duke 

vendosur si në piken I  te dispozitivit të këtij aktgjykimit. 

 

Gjykata ka vendosur si ne piken II te dispozitivit te aktgjykimit qe secila pale ne vete ti barte 

shpenzimet  e procedurës kontestimore  pasi qe paditësi gjate seancës te shqyrtimit kryesore nuk 

i ka kërkuar duke bere specifikimin  e tyre ne kuptim te nenit 463 par 1,2 te LPK.  
 

Nga sa u tha me larte u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

 

NGA GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN, C.nr. 58/2021.  

i përpiluar më datën 01.11.2021. 

 

                                                                        G J Y Q T A R I 

                                                  Bekim Avdimetaj 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE : 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa ne 

afat prej l5 ditësh  Gjykatës së Apelit ne 

Prishtinë  e përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


