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Numri i lëndës: 2019:099462 

Datë: 24.06.2020 

Numri i dokumentit:     00985897 

             C.nr.257/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i përgjithshëm me gjyqtaren 

Merita Baloku, në çështjen juridiko-kontestimore sipas padisë të paditësit S L, nga P, të cilin 

sipas autorizimit e përfaqëson Zana Radoniq, avokate në Pejë, kundër të paditurive B (I) L, me 

vendbanim në Pejë, Lagja F, blloku II, nr..., S (H) L, S (H) L dhe H (H) B, e lindur L, të cilën 

sipas autorizimit e përfaqëson Benjamin Laiq, nga P, që të tre me vendbanim në Pejë, në rr. 

Sylë Selimi, pn dhe trashëgimtar të tani të ndjerës H L (e veja e H),  për vërtetimin  e  

pronësisë, vlera e kontestit 1.000 €, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor me datë 22.06.2020, 

bie këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

I. VËRTETOHET se paditësi S L, nga P, është pronar në bazë të mbajtjes, i  pjesës 

prej 855 m2, të shënuar me shkronjën “S”, në ekspertizën e datës 09.12.2019, e 

punuar nga eksperti gjeodet Faruk Hysenaj,  e cila është pjesë e ngastrës kadastrale       

P-71611071-04489-1 ,  e që   gjendet në vendin e quajtur Bllagajë, Z.K. Pejë dhe 

evidentohet në emrin e H L (E veja e Hsë) dhe S (H) L, nga P. 

 

II. DETYROHET të paditurit B (I) L dhe S (H) L, S (H) L, H (H) B, e lindur L - 

trashëgimtarët e të tani të ndjerës H L (e veja e H),  t’ia pranojnë të drejtën e 

pronësisë në pjesën e ngastrës kadastrale si në pikën I në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi dhe të lejoj që kjo pjesë të regjistrohet në emrin e paditësit në regjistrin e 

të drejtave në patundshmëri në Zyrës Kadastrale në Pejë dhe atë në afat prej 15 

ditëve nga dita e plotfuqishmërisë  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  

 

Paditësi përmes të autorizuarit të vet me parashtresën e dt.14.03.2016, pranë kësaj 

gjykate ka ushtruar padi kundër të paditurve për vërtetimin e pronësisë. Të cilën e ka precizuar 

me parashtresën e dt. 10.05.2019. Padinë e ka parashtruar në mënyrën si vijon: Paditësi S L, 

nga P, në vitin 1985, nga I (M) L – paraardhësi juridik i të paditurit të parë B(I) L, kishte blerë 

një pjesë prej 1000 m2 të ngastrës kadastrale 4489/1, ZK. Pejë, e cila tani evidentohet në emër 

të S (H) L dhe H L, e veja e H. Me datë 04.05.1985, ishte lidhur kontrata e shitblerje ku me 

këtë rast këtu paditësi në tërësi e kishte paguar shumën e kontraktuar pre 850.000 dinar të ri 

Jugosllav, menjëherë kishte hyrë në posedim, shfrytëzim pa u penguar nga shitësi apo ndonjë 

person tjetër deri në ditën e parashtrimit të kësaj padie.  
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Paditësi ka tentuar ta regjistroi këtë paluajtshmëri në emrin e vet por një gjë e tillë nuk 

ka qenë e mundur pasi që paluajtshmëria kontestuese ishte regjistruar me siguri gabimisht në 

emrin e të paditurve S L dhe H L. Paditësi tani ka interes juridik që kjo paluajtshmëri të 

regjistrohet në emrin e tij,  i njëjti i propozon gjykatës që pas vërtetimit të gjendjes faktike të 

bie aktgjykim me të cilin në tërësi do të aprovonte kërkesëpadinë e paditësit.  

 

Në  shqyrtimit gjyqësor të datës ,  e autorizuara e paditësit deklaroi se  mbetet pranë 

padisë dhe kërkesës së saj.  Ndërsa në fjalën e vet përfundimtare e autorizuara e paditësit ka 

deklaruar se  nga të gjitha provat në këtë procedurë gjyqësore, e posaçërisht nga deklarimet e 

pranimit të se drejtës së pronësisë nga vet të paditurit, u vërtetua se paditësi është pronar i 

vetëm i paluajtshmerisë dhe atë një pjese të ngastrës kadastrale numër 4489/1, me sipërfaqe 

prej 855m2 ZK Pejë. duke i pasur parasysh të gjitha këto, i propozon gjykatës që ta aprovoj 

kërkese padinë si në precizimin e saj.  

 

Paditësi S në fjalën e tij përfundimtare deklaron se: e mbështes fjalën përfundimtare të 

avokates së tij, mirëpo e njofton gjykatën se  i kam blerë nga B 10 ari, por me daljen në terren 

kanë dalë 8 ari e diçka, aq sa i ceku avokatja,  propozon që të më pranohet e drejta e pronësisë 

sipas ekspertizës.  

 

Gjykata konform nenit 423.4 të LPK-së shqyrtimin kryesor ka mbajtur në mungesë të 

paditurve S (H) L, S (H) L dhe H (H) B, e lindur L, të ftuar në mënyrë të rregullt. 

 

I padituri B në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare ka deklarauar se:e 

pranon kërkesëpadinë e paditësit, nga se Si ia ka paguar të hollat dhe si ka mbetur borxh, asgjë 

që nga viti 1984 dhe djemtë e Sit kanë ndërtuar shtëpi dhe janë në posedim saj dhe aty janë të 

ndërtuara dy shtëpi. Shton se  ia pranon pronësinë në sipërfaqe aq sa ka dal në ekspertizën të 

cilën e ka bërë eksperti gjeodet Faruk Hysenaj.  

 

I padituri S L deklaroi se: “Ngastra kadastrale për të cilën na ka paditur S L nuk është e 

jona dhe se nuk e di si është evidentuar në emrin tim, më tej shtoi se nuk dua me ja përkthyer 

askujt tokën e cila nuk është e jona” dhe e di se këtë tokë e ka ble Su. Të paditurit tjerë S L dhe 

i autorizuari i të paditurës H, deklaruan njëzëri se i bashkëngjiten deklarimeve te të paditurit S. 

 

Të paditurit S L, S L dhe i autorizuari i të paditurës H B , e lindur L, për këtë çështje 

kontestimore,  të njëjtit njëzëri deklaruan si në seancën e datës 16.10.2019 se ngastra kadastrale 

për të cilën na ka paditur S L nuk është e jona dhe se nuk e dimë si është evidentuar në emrin 

tonë, ne e dimë se Su e ka ble atë tokë dhe se ka ndërtuar shtëpitë dhe se aty banon, ndërsa sa 

na përket neve ne nuk kemi pretendime për atë tokë pra Su ja paftë hajrin asaj toke. 

 

Për vërtetimin e gjendjes faktike, gjykata i shqyrtoi këto  prova : Certifikata e gjendjes 

civile për të paditurin B E24407756 e datës 15.06.2020, certifikata e pronës me numër të 

ngastrës 04489/1, fatura tatimore e datës 10.02.2016, kontrata mbi shitblerjen e patundshmërisë 

e përpiluar tek avokati B L, kopja e planit, aktvendimi mbi trashëgiminë i Gjykatës Komunale 

në Rozhajë P.nr. 18/91 i datës 27.12.1991, ekspertiza e ekspertit gjeodet Faruk Hysenaj e datës 

09.12.2019, se bashku me kopjen e planit, skicën e matjes, orto foton dhe certifikatën e pronës, 

si dhe shkresat tjera të lëndës C.nr. 257/19. 

 

Nga provat e administruara dhe dëgjimi i dëshmitarit, gjykata vërtetoi se paditësi në 

vitin 1985 e ka blerë, patundshmërinë më detajisht të përshkruar si në dispozitiv të këtij 
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aktgjykimi, nga paraardhësi juridik i të paditurit B L, babai i tij I L. Menjëherë ka hyrë në 

posedim te kësaj patundshmërie, pa u penguar nga askush. Për këtë shitblerje paditësi ka 

përpiluar edhe kontratën e shitblerjes te av. B L.  Në këtë  parcelë, janë  ndërtuar dy shtëpi, të 

cilat i shfrytëzon paditësi, njëra e tipit P+NK e bashkangjitur edhe garazha e ndërtuar me 

material të fortë dhe e banueshme, dhe shtëpia tipit  P+1K me garazhe dhe me dy hyrje ku 

njëra hyrje në anën jugore shtrihet në ngastrën objekt kontesti . Këto shtëpi janë të banueshme. 

Këtë gjendje ia pranon i padituri B Lajq, ndërsa te paditurit tjerë gjatë shqyrtimeve kryesore 

kanë deklaruar se pasuria nuk është e tyre  si ka dalë në emrin e tyre ata nuk e dinë shtojnë se 

kjo pasuri është e S Lt. 

 

Gjendjen faktike  gjykata e vërtetoi edhe nga dëshmitarët Dëshmitari XH (I) L, nga 

fshati Ozdrim, i cili në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 18.06.2020, deklaroi se: “Këtë 

pasuri ia kemi shitur Sut në vitin 1983-1984, e ka shitur B sepse personalisht Bs i ka rënë ajo 

pjesë, sepse ne e kemi kryer ndarjen në mes vete dhe nuk është asgjë kontestuese. Atë tokë e 

kemi trashëguar ne, dhe pas trashëgimisë i ka renë Bs dhe B ka pasur të drejtë të bëj çfarë të 

dojë me atë tokë, jam në dijeni se këtë tokë ia ka shitur Sut, e aty Su ka ndërtuar shtëpi dhe nuk 

është penguar asnjëherë nga askush, as nga B e as nga familjaret tanë, dhe as që e kemi ndonjë 

pretendim ndaj kësaj pasurie dhe mendoj se çdo gjë është në rregull. Këtë pasuri e 

trashëgofshin Su dhe familja e tij, sepse askush nuk ka asnjë pretendim për atë tokë. Sun e 

kemi fqinjë dhe kushëri të mirë, dhe asnjëherë problem nuk kemi pasur me të, sikur të kishim 

pasur ndonjë pretendim sigurisht se do të kishim pasur ndonjë problem”. Mendon  se 10 ari i ka 

ble  dhe obligimet i ka paguar Su për këto 10 ari.  

 

Po ashtu këtë gjendje gjykata e vërtetoi me dalje në vend shikim se bashku me ekspert 

gjeodet për ta bere identifikimin kadastral, matjen dhe përshkrimin faktik të patundshmërinë 

objekt i këtij  kontesti.  

 

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

paditurve, S (H) L, dhe H L e veja e Hsë,  kjo u vërtetua nga ekspertiza e ekspertit  gjeodet 

Faruk Hysenaj të cilës gjykata në tërësi ia fali besimin. 

 

Nga e tërë procedura e zhvilluar, gjykata vërtetoi se  paditësit para më shumë se 30 vite 

kishte blerë patundshmërinë object i këtij kontesti  nga paraardhësi i të  padituri B L.  

Menjëherë  kanë hyrë në posedim faktik dhe qe nga ajo kohë respektivisht mbi 30 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 të autorizuarit të paditësit dhe përfaqësuesit të 

përkohshëm e sidomos  deklarimet e  dëshmitarit të proceduar të cilit gjykata ia fali besimin, si 

dhe pranimit të paditurit B dhe deklarimeve të paditurve  të paditurve tjerë, se kjo pronë nuk 

është e tyre si dhe bazuar në të cekurat më lartë, gjykata konsideron se janë plotësuar kushtet e 

parapara ligjore që paditësit ti  njihet e drejta e pronësisë nga baza e mbajtjes me mirëbesim, 

ashtu si parashihet me nenin 28 të ligjit Mbi Marrëdhëniet Themelore Juridiko –         

Pronësore, dhe nenin 40 par.1 të Ligjit Për Pronësinë dhe të Drejtat e tjera Sendore, andaj e 

njëjta vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Lidhur me shpenzimet procedurale, gjykata vendosi duke u mbështetur në dispozitën  nga neni 

443 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË,  C. nr. 257/19 me dt.22.06.2020.          
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UDHËZIMI JURIDIK:                                                                             Gj y q t a r j a                                                                                                                                                                                                    

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar                                                         Merita Baloku                                                           

ankesa në afat prej 15 ditësh nga dita e                                                                                                                     

dorëzimit. Ankesa i drejtohet  Gjykatës së                                                                                                                 

Apelit në Prishtinë e përmes kësaj gjykate.                                                                   

   


