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Numri i lëndës: 2019:139391 

Datë: 18.01.2021 

Numri i dokumentit:     01417307 

 

 

C.nr. 800/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtar 

Merita Baloku, në çështjen juridiko kontestimore të paditësit Sh. (R.) U. nga ......, te cilin e 

përfaqëson Idriz Ibraj  av. në Pejë, kundër të paditurit  D. (Sh.) Z. nga ....., tani me 

vendqëndrim të panjohur, të cilin e përfaqëson  përfaqësuesi i përkohshëm Binak Cena, av. në 

Peje, për vërtetimin e pronësisë, vlera e kontestit 1.000. €, në seancën e shqyrtimit kryesor të 

mbajtur me, datë 15.01.2021, prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe përfaqësuesit të 

përkohshëm, murr këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesë padia e paditësit Sh. (R.) U.   nga  ......  

 

I. VËRTETOHET se paditësi  Sh. (R.) U.  nga ...., është pronarë i palujtshmerisë në 

bazë të mbajtjes, të regjistruar në certifikatën e pronësisë të Zyrës Katastrale në 

Pejë, vendi i quajtur ......dhe atë pronarë në  ngastrën –njësisë katastrale nr. 4376-

125 në sipërfaqe të përgjithshme prej 0.03.23 ha (323 m2) me kulturë shtëpi oborr 

dhe  

 

II. DETYROHET i padituri D. (SH.) Z. qe paditësit të ia njoh të drejtën e pronësisë 

mbi palujtshmerinë  të përshkruar më detajisht  si në piken I. të dispozitivit dhe të 

lejojnë qe kjo patundshmëri të evidentohen në regjistrin e të drejtës së 

palujtshmerive në Zyrën Kadastrale në Komunën e Pejës, në emër të paditësit  në 

afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë 

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi, përmes të autorizuare së tij, në këtë gjykatë me datë 04.08.2017,   ka ushtruar 

padi për vërtetim pronësie, kundër të paditurve paditurit D. Z.. 

 Me padinë e ushtruar, në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare e 

nëpërmjet të autorizuarës së tij paditësi ka deklarua: se në  vitin 1984 nga i paditurit  ka blerë 

patundshmërinë nga ngastrat kad. nr. 4376-125  në sipërfaqe prej 0.03.23 ha ose 323 m2. Shton 

se, në tërësi mbetet pranë padisë, në bazë të administrimit të provave të propozuara të cilat janë 

të bashkëngjitur në lëndë, ekspertizës së ekspertit të gjeodezisë e posaçërisht pas procedimit të 
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dëshmitarëve në seancën Mendon se në tërësi u vërtetua fakti dhe baza juridike e 

kërkesëpadisë. Pra, shitblerja e paluajtshmërisë së evidentuar në ngastrën kadastrale numër 

4376-125, në sipërfaqe prej 0.03.23 ha nga fleta poseduese nr. 2500 ZK Pejë, në vendin e 

quajtur .......në ..... është kryer pikërisht në muajin Gusht të vitit 1984, për çmimin kontraktues 

prej 9500 DM, çmim ky i cili është paguar menjëherë dhe shitësi paluajtshmërinë ia ka 

dorëzuar blerësit, po atë ditë dhe që nga atë herë i njëjti e ka poseduar dhe posedon në mënyrë 

të lirë dhe të pa penguar. Vlen të potencohet, ashtu siç deklaruan edhe dëshmitarët se paditësi 

ishte pjesëtar i atëherë Milicisë së Kosovës dhe në vitin 1990, të njëjtit si pjesa më e madhe e 

pjesëtarëve të Milicisë jo serb, zhveshën uniformën dhe nuk dëshiruan që më të punojnë një 

punë të tillë dhe për t’ u ikur reperkusioneve doli në botën e jashtme.  

 

Ndërsa, tatimi në pronë për këtë pronë është paguar nga ana e vëllait të tij Z. U.. Pra, siç 

shihet në tërësi u vërtetua se ka ndodhur kjo shitblerje, janë kryer prestimet nga kontrata gojore 

mes palëve kontraktuese dhe gjykatës i propozon që të merr Aktgjykim me të cilin e aprovon 

në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit Sh. U.nga Peja si e bazuar dhe të vërtetojë se 

paditësi Sh. U. është pronar i kësaj paluajtshmërie si në dispozitiv të petitumit të padisë. 

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 palëve të paditura në procedurë iu ka 

caktuar përfaqësuesin e përkohshëm nga radha e avokatëve dhe atë Binak Cena, 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.10.10.2019, një kopje është afishuar ne tabelën e shpalljes se kësaj gjykatës, me nga një 

kopje është njoftuar QPS në ..... dhe Zyra e Shërbimit Civil në ......  

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet 

përfundimtare ka deklaruar se: parimisht e ka kontestuar padinë dhe kërkesën e sa. Shton se 

mbetet në tërësi pranë thënieve të seancave të mëparshme dhe sipas daljes së gjykatës në vend 

shikim dhe ekspertit gjeodet për identifikim të ngastrës kontestuese si dhe dëshmia e 

dëshmitarëve në seancën e sotme u vërtetua një fakt se paditësi Shaban ka blerë ngastrën 

kontestuese dhe ka banuar dhe ka ndërtuar shtëpi sipas dëshmitarëve dhe sipas shikimit që 

kemi bërë me daljen e gjykatës në vend, andaj, si përfaqësuesi i përkohshëm nuk ka autorizim 

nga pala e paditur D. Z. sepse me të njëjtit nuk kam pasur mundësi që të bie në kontakt edhe 

pse ka bërë përpjekje deri më tani.  Gjykatës ia lë në vlerësim që të vendosë me Aktgjykim 

meritor.  

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

ndërgjyqësve zhvilloi procedurën e provave duke i lexuar dhe atë:  Certifikaten e Pronës .......... 

e lëshuar me datë 04.08.2017,  Kopja e Planit nga lista poseduese nr. 4 e datës 16.08.2010, 

Vërtetimi i Hidro Drinit me numër 778 i datës 08.10.2012,  Vërtetimi në dorëshkrim i datës 

08.10.2012,  Aktvendimet për pagesën e tatimit në pronë për periudhën 1996-1997-1998,  

Ekspertiza e ekspertit gjeodet Faruk Hysenaj, së bashku me kopjen e planit, ortofoto dhe 

certifikatën e pronës, si dhe lexoi shkresat tjera të lëndës C.nr. 800/17. 

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, gjykata arriti në përfundim se në këtë çështje juridiko kontestimore duhet vendosur 

sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi për faktin se: 

 

Paditësi në vitin 1984 e ka ble këtë pasuri nga i padituri D. (Sh.) Z., për çmim të 

shitblerjes prej 9500 DM. Çmimi i shitblerjes është paguar në tërësi dhe menjëherë ka hyrë në 

posedim faktik, i cili në këtë parcelë ka ndërtuar një shtëpi të vogël. 
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Gjendjen faktike  për  patundshmëritë kontestuese se paditësi këtë e ka blerë në vitin 

1984, ka paguar çmimin e shitblerjes, menjëherë ka hyrë në posedim faktik dhe qe nga ajo 

kohë nuk është penguar nga askush gjykata e vërtetoi nga dëshmitarët, I. (O.) B.  dhe G. (S.) I. 

të cilëve dëshmitarë gjykata iu fali besimin, pasi qe të njëjtit ishin objektiv gjatë dhënies së 

dëshmisë së tyre dhe për faktin se deklaratat e tyre ishin në përputhshmëri me njëra tjetrën. 

 

Gjendja faktike u vërtetua edhe nga Aktvendimet për pagesën e  tatimit në pronë  për 

vitet  1996-1997-1998.  

 

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. Ngasta katastrale me nr. të njësisë 4376/125  në teren ka kultur oborr në 

sipërfaqe prej 273 m2 dhe shtëpi në sipërfaqe prej 50 m2 gjithsejtë  në sipërfaqe prej 323 m2. 

Kjo ngastër gjendet në anën e majtë të rrugës  ........ gjegjësisht në lagjen 7 korriku rruga Meto 

Bajarktari  nr.51. Në këtë ngastër është ndërtuar shtëpia banimit e tipit përdhese. 

 

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

paditurit, kjo u vërtetua nga ekspertiza e ekspertit  gjeodet Faruk Hysenaj të cilës gjatë 

vendosjes 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 i padituri. Menjëherë ka hyrë në 

posedim faktik dhe qe nga ajo kohë respektivisht mbi 30 vite, nuk është penguar nga askush.  

 

Gjykata konsideron se pala paditëse në patundshmërinë kontestuese më detajisht të 

përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e ka fituar të drejtën e pronësisë me mbajtje të 

ndërgjegjshme konform dispozitave të nenit 28 të Ligjit mbi Marrëdhënie Themelore  Juridiko 

Pronësore dhe nenit 40 par.1 të Ligjit Mbi Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore.  

 

Në rastin konkret janë përmbushur tri kriteret themelore të cilat paraqesin bazën për 

fitimin e të drejtës se pronësisë në bazë të mbajtjes e që janë: ndërgjegjshmëria, posedimi dhe 

koha. Në rastin konkret paditësi është mbajtës i ndërgjegjshëm i patundshmërisë së kontestuar 

të cilën paditësit e kanë blerë në vitin 1984, e çka do të thotë se e mban në posedim të qetë dhe 

faktik, mbi 30 vite. 

 

Nga të lartë cekurat gjykata përfundon se kërkesëpadia e paditësve është e bazuar duke 

u mbështetur në provat e gjithmbarshme dhe të vlerësuara e të cilave gjykata iu fali besimin. 

 

Për shpenzimet procedurale gjykata vendosi në kuptim të nenit 463 par 1. të LPK-së, 

pasi që asnjëra nga palët nuk e kanë specifikuar listën e shpenzimeve që i kanë pasur në këtë 

procedurë dhe kështu secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

 

 

 

 

 Andaj nga sa u tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, me datë  C.nr. 800/17  me datë 15.01.2021. 

 

                                                                                                                             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.  

 

 

 

            
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


