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Numri i lëndës: 2019:103922 

Datë: 03.07.2019 

Numri i dokumentit:     00390323 

 

C.nr. 839/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren 

Merita Baloku, në çështjen juridiko kontestimore të paditësit: V. B. nga Peja, të cilin e përfaqëson 

S. Z. av. në Pejë, kundër të paditurit B. L. nga Peja, të cilin e përfaqëson  përfaqësuesi i 

përkohshëm V. SH. av. në Peje, për vërtetimin e pronësisë, vlera e kontestit 1000 €, në seancën 

e shqyrtimit kryesor të mbajtur me dt. 01.07.2019, në prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe 

përfaqësuesit të përkohshëm murr dhe përpiloi me dt.03.07.2019 këtë:  

A K T GJ Y K I M 

 

 I.VËRTETOHET se paditësi V. B. nga Peja, është pronar në bazë të mbajtjes së një 

pjese të parcelës kadastrale P-...01833-17, ZK Pejë, në skicën e matjes e shënuar më shkronjën 

“A”, me ngjyrë të verdhë, me sipërfaqe prej 145m2, me kulturë arë e klasës së 3-të, e cila gjendet 

në vendin e quajtur Mustafë Bahije dhe evidentohet në emrin e të paditurit: B. (F.) L., nga Peja, 

dhe    

 

II.DETYROHET i padituri B. (F.) L., ish nga Peja, që paditësit V. B., nga Peja- t’ia pranojë të 

drejtën e pronësisë në parcelën kadastrale të sipërcituar, si në pikën - I – të kërkesëpadisë së 

precizuar dhe të lejojë që e njëjta të regjistrohet në emër të paditësit në regjistrin e të drejtave në 

paluajshtmëri në Zyrën Kadastrale në Pejë, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit, e nën kërcenim të përmbarimit më dhunë.  

 

 III.REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit V.B. me të cilën ka kërkuar që ti njihet e 

drejta e shfrytëzimit të rrugës për qasje në shtëpi, në skicën e matjes e shënuar me shkronjën 

,,D’’ në sipërfaqe prej 190 m2 e cila është pjesë e parcelës  nr. ..-17, SI JO E BAZUAR. 

 

 IV. Secila palë i bartë shpenzimet procedurale 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi, me padinë e ushtruar në këtë gjykatë me dt.17.08.2018, gjatë shqyrtimeve 

kryesore dhe precizimit të kërkese padisë ka deklaruar se: i padituri, është regjistruar në librat 

katastral pronarë i ngastrës katastrale nr. ..-17 ZK Pejë, në sipërfaqe të përgjithshme prej  - 514  

m2, nga e cila sipërfaqe paraardhësi babai i paditësit, tani i ndjerë e ka blerë nga i padituri një 

pjesë të saj, përafërsisht rreth dy ari për çmim të shitblerjes prej 30 000 DM që në  vitin 1983/84. 

Paditësi mendon ta bëjë legalizimin e shtëpisë, mirëpo si pengesë ç’faqet se palujtshmeria e cila 

ende evidentohet në emër të paditurit L.( B.)F., të cilit  ia kishte paguar çmimin në tërësi. 

Menjëherë, pas blerjes, ka hyre në posedim dhe shfrytëzim të kësaj prone faktike, e që nga ajo 

kohë nuk ka pasur asnjë problem në shfrytëzimin e kësaj prone, përndryshe mbetet pranë padisë 
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dhe kërkesës së saj.  Ndërsa në fjalën e tij përfundimtare deklaron se: pas daljes së gjykatës se 

bashku më ekspertin e gjeodezisë në terren për identifikim dhe matje si dhe ekspertizës se 

ekspertit, pas dëgjimit të dëshmitareve dhe administrimit të provave tjera materiale u vërtetua se 

paluajtshmerinë objekt kontesti, e kishe blerë paraardhësi i paditësit dhe që nga ai moment e deri 

më sot nuk kanë pasur kurrfarë shqetësime nga askush në shfrytëzimin e qetë dhe faktik të kësaj 

paluajtshmerie, në të cilën më rastin e blerjes kishe ekzistuar një shtëpi e vjetër 2 kateshe, kur 

më vonë paditësi e kishte ndërtuar një shtëpi të re dhe në të cilën jeton më familjen e vet. 

Përndryshe  mbetet në tërësi pranë padisë dhe precizimit të padisë, duke  menduar  se më provat 

e nxjerra në tërësi është vërtetuar bazueshmeria e padisë. Me provat e nxjerra edhe atë ekspertiza 

e ekspertëve, lista poseduese si dhe dëgjimi i dëshmitarëve në mënyrë të pa mohuar është 

vërtetuar se paditësi këtë patundshmëri e ka blerë rreth vitit 1983/84, në të njëjtat kanë ndërtuar 

objekte ku edhe sot jeton, kjo më se mirë është vërtetuar më daljen në vend. Gjykatës i ka  

propozuar që kërkesë padia të aprovohet në tërësi si e bazuar. Shpenzimet e procedurës nuk i ka 

kërkuar.  

 

Me qëllim të krijimit të kushteve procedurale e më propozimin e të autorizuarit të 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 V. SH., avokat në Pejë, ku nga një kopje e shpalljes 

rreth caktimit te përfaqësuesit te përkohshëm të te  paditurit në mënyre te rregullt është publikuar 

në gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovë, një kopje është afishuar në 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, në shqyrtimin kryesor dhe 

në fjalën e vet përfundimtare parimisht e ka kontestuar padinë dhe kërkesën e saj, ndërsa më tej 

ka deklaruar: bazuar në faktin se përkundër përpjekjeve të tija, nuk ka arritur të siguroj adresën 

apo të kontaktoj të paditurin, si dhe fakteve të tjera të cilat në shqyrtimin kryesor duhet të 

verifikohen. Tani për tani e konteston padinë dhe kërkesën e saj.  Ndërsa në fjalën e tij 

përfundimtare deklaron: gjykata në shqyrtimin kryesor bëri identifikimin e ngastrës dhe nxjerri 

provat materiale dhe subjektive relevante për çështje. Përkundër përpjekjeve që të kontakton të 

paditurin, një gjë të tillë nuk ka arritur ta bëjë. Mbështetur në këtë fakt, vendosjen në këtë çështje 

kontestimore ia beson gjykatës, dhe atë në pajtim më provat e administruara në shqyrtimin 

kryesor.  

 

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

ndërgjyqësve zhvilloi procedurën e provave dhe atë duke i lexuar: ekspertizën e ekspertëve 

gjeodet dt. 15.05.2019 se bashku me kopjen e planit skicën e matjes dhe fletën poseduese si dhe 

procedoi dëshmitaret: SH. (J.) I. nga fshati ..., tani më vendbanim në Pejë dhe B. (I.) I. nga fshati 

..., tani më vendbanim në Pejë  

Pas vlerësimit te secilës provë veç e veç dhe të gjithave se bashku, e në bazë të  çmuarjes 

me kujdes e ndërgjegje 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  

 

Nga dëgjimi i dëshmitarëve të proceduar nga gjykata  të cilët në shqyrtimin kryesor të 

dt.01.07.2019  me ç’rast dëshmitari SH. (J.) I. ka deklaruar se  B.n se ka njohur, ne e kemi blere 

në vitin 68 këtë toke dhe se kemi përkthyer, mirëpo paditësi këtë tokë e ka blerë para 15 ose 16 

vite, para luftës, prej kujt e ka blerë nuk e di, kur e kanë blere unë se di, aty ka ardhur një grua 

nëna e V.se me 3 djem e 1 vajze dhe të gjithë jetojnë në boten e jashtme dhe askush nuk ka 

ardhur me i thënë perse po e ndërton shtëpinë, sepse ai e ka blerë dhe nuk ka pasur arsye me i 
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thënë dikush pse po e ndërton, ne të gjithë i kemi pasur shtëpia e vjetra dhe kemi ndërtuar shtëpia 

të reja. Ka qenë një shtëpi e vjetër 2 katëshe dhe e di shumë mirë çfarë ka qenë shtëpia, atë e ka 

rrezuar V.a dhe e ka ndërtuar tjetrën. Askush nuk ia ka kontestuar pronën. Shton se janë një 

familje e urte dhe nena ka qene me jetima e vendosur aty, e di shumë mirë vendosjen e tyre aty 

sepse kanë qenë në gjendje te vështire ekonomike dhe e terë lagjja ju ka ndihmuar, edhe vetë ai 

personalisht. 

 

Dëshmitari B. (I.) I.  ka deklaruar se : familja e V.së në atë shtëpi, ka ardhur me jetua ne 

vitin 1985. Shtëpinë, e ka blerë prej B. F. L., çmimin e shitblerjes nuk e di, se ka qene i ri, por e 

di kur janë vendosur aty. Është vendos V.a më nenën, motrat dhe vëllezërit. Shton se V.a e ka 

blerë dhe nuk  ja ka kontestuar dikush pronën, ndërsa sipërfaqja është diku një ari e diçka, aty ka 

qenë një shtëpi mesatare. Nga këta dëshmitarë gjykata ka vërtetua se shitblerja ka ndodhur. 

 

Andaj, gjendjen faktike  se patundshmërinë kontestuese, ne vitin 1984, paditësi e ka  blerë 

nga i padituri, i cili menjëherë ka hyrë në posedim dhe shfrytëzim të saj, çmimin e shitblerjes e 

ka paguar në tërësi dhe qe nga ajo kohë nuk janë penguar nga askush  gjykata  e vërtetoi nga 

dëshmitarët të cilët dhanë dëshminë në gjykatë, në shqyrtimin kryesor të datës 01.07.2019, SH. 

(J.) I. dhe B. (I.) I., të cilëve gjykata  iu fali B.in, pasi që të njëjtit ishin objektiv për faktin se 

deklaratat e tyre ishin në përputhshmëri me njëra tjetrën. 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 dalje në vend gjykata vërtetoi se paditësi në ngastrën objekt i këtij kontesti, kishte 

ndërtuar shtëpinë e tij të banimit P+1K, me material te fort të fasaduar në të cilën jeton paditësi. 

Parcela është  e rrethuar në të tri anët me murri prej bllokave,  në pjesën lindore nuk ka rrethojë  

por beton në lartësi prej 50 cm. Në anën Jugë-Perendimore.  nga rruga ekzistuese në teren e ka 

hyrjen për në shtëpi, oborri është i betonuar me kubëza të betonit. Gjatë ndërtimit të shtëpisë të 

banimit paditësin nuk e kishte penguar askush, andaj për gjykatën ishte bindes edhe ky fakt i cili 

ishte me ndikim për të vendosur si në dispozititv të këtij aktgjykimi.  

 

Me dalje në vend me ekspert gjeodet  u vërtetua se pasuria e patundshme qe është objekt 

i këtij kontesti, ne FP evidentohet ne emër te  paditurit B.(F.)L., kjo u vërtetua nga ekspertiza e 

ekspertit  gjeodet R. M. dhe D. K., të cilëve  gjykata në tërësi iu fali B.in. 

 

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

kishte blerë patundshmëritë objekt i këtij kontesti  nga i padituri. Menjëherë  kanë hyrë në 

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

në këtë ngastër ka ndërtuar shtëpinë.  

 

Bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike, gjykata gjatë vendosjes gjykata 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 B.in, si 

dhe faktin se mbi këtë pronë është ndërtuar shtëpia më detajisht e përshkruar si më lartë pa pasur 

ndonjë pengës nga askush, e duke u mbështetur në  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 paditësi ka fituar te drejtën e pronësisë se paluajtshme me detalisht 

te përshkruar si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi, ne baze te mbajtjes në mirëB. mbi 20 vite. 

 

Gjykata vendosi si në piken III. të dispozitivit të këtij aktgjykimi, dhe e refuzoi 

kërkesëpadinë e paditësit me qe gjykata gjatë vendosjes vendimin e vendosi brenda kufijve të 
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kërkesëpadisë për faktin se nuk kishte kërkesë tjetër përveç kërkesën për vërtetimin e pronësisë 

andaj nuk mundi ta aprovoi precizimin e kërkesëpadisë.  

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata vendosi Konform nenit 463.1 të LPK-së të 

Kosovës. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË,  C. nr. 839/18  me datë 01.07.2019. 

 

                                                                                                                             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.  

 

 

 

            

  

 

 

 


