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Numri i lëndës: 2020:089885 

Datë: 21.01.2021 

Numri i dokumentit:     01428984 

C.nr. 535/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA NE DEÇAN , Departamenti i Përgjithshëm- 

Divizioni Civil, me gjyqtar Nexhat Musaj dhe Zyrtar Ligjor Arijanit Balaj , në çështjen 

juridiko kontestimore të paditësit A. H. Q. nga fshati ...........Komuna e ...........,te cilin e 

përfaqëson Av.Daut Cacaj nga Deçani kundër të paditurit H. (M.) I. nga fshati .............. K-

........ , Baza juridike: Vërtetim Pronësie , jashtë seancës se shqyrtimit gjyqësore  të datës 

20.01.2021 , bie këtë: 

 

                                                             A K T GJ Y K I M 

                                                        Në bazë të pohimit 

 
I. APROVOHET kërkesë padia e paditësit A. (H.) Q. nga fshati ...........Komuna e ........... 

 

II. VËRTETOHET se paditësi A. H. Q. nga fshati ...........Komuna e ...........është pronarë  në 

bazë te shitblerjes te palujtshemrisë e cila evidentohet si ngastër kadastrale numër P-

........................,ne sipërfaqe prej 1903m2 dhe P-...........................,ne sipërfaqe prej 10328 m 

ZK-............... Komuna e .............,e cila paluajtshmerisë evidentohet ne emër te 

paraardhësit te te paditurit tani te ndjerit M. I. nga fshati .................. Komuna e ...............  

 
III. DETYROHEN, i padituri : H. M. I. nga fshati ................. K-........., si trashëgimtar te vetëm 

ligjor te ndjerit M. I. qe paditësit A. H. Q. nga fshati ...........K-............. qe te ka njohin te 

drejtën ne pronësi dhe ti lejojnë qe kjo paluajtshmerisë e lartcekur ne piken I te 

regjistrohet ne emër te paditësit A. H. Q. nga fshati ........... ZK-.......... pas 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 
IV. OBLIGOHET, Zyra Kadastrale ne Komunën e ...........që ngastrat e cekura te regjistrohen  

ne emër të pronareve te rijnë si ne dispozitiv. 

 

V. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

                                                                             A r s y e t i m 
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Paditësi ka parashtruar padi në këtë gjykatë me datë: 27/07/2020, për vërtetim pronësie 

kundër të paditurit : H. M. I. nga fshati ............... K-........., si trashëgimtar te vetëm ligjor te 

ndjerit M. I. sepse ne vitin 1989 paditësi e kishte pagur paratë ne emër te shitblerjes ne 

shumen prej 13 mijë DM dhe qe nga ajo kohë paditësi kishte hyrë ne posedim te 

papenguar dhe te pandërprere nga askush. 

 

Me datën: 15/01/2021 Gjykata Themelore ne Peje Dega ne Deçan me aktvendimin e dt: 

15/01/2021 e ka detyruar te paditurin qe te japi përgjigje ne padi, të paraqesin 

kundërshtimet procedurale dhe te deklarohen se e pohojnë apo e kundërshtojnë kërkesë 

padinë e paditësit duke i paraqitur faktet mbi te cilat e bazon thënjët e tij dhe provat me 

te cilat do te provoheshin këto fakte. Përgjigjen ne padi duhet ti përmbajë te gjitha 

elementet e parapara me dispozita e nenit 99 te KPK-së. 

 

Me datën: 19/01/2021 i padituri H.M. I. nga zyra noteriale ne Deçan me vërtetimin e 

nënshkrimit me nr  LRP.Nr 317/2021 ka deponuar deklaratën dhe ka potencuar se jam 

pronar i palujtshemrisë  cila evidentohet sipas certifikatës se pronësisë 12-182/20 me dt: 

09/10/2020 zyra kadastrale  ...........K-..........., e qe ne vitin 1989 me vullnet te lirë e kam 

shitur ngastrat kadastrale numër P-.......................,ne sipërfaqe prej 1903m2 dhe P-

......................,ne sipërfaqe prej 10328 m2 te cilat gjenden ne vendim e quajtur ......................ZK-

..................... ne emër te shitblerjes , blerësi me ka paguar shumen prej 130.000 DM, e cila 

shumë  e parave ishte paguar menjëherë pas marrëveshjes gojor për shitje. 

 

Kontrate te shitblerjes nuk e kemi përpiluar menjëherë pas shitjes ne vitin 1989 , blerësit 

A. (H.) Q. i është lejuar pa pengesa, shfrytëzimi dhe posedimi i palujtshemrisë të 

përmendur më lartë.  

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes se plotë faktike dhe sipas propozimit të palëve 
ka administruar me provat nga shkresat e lëndës dhe atë: Certifikata e pronësisë  e lëshuar 

me datën 25/09/2017, me nr. 29071 me numër të ngastrave kadastrale me numër P-
......................,ne sipërfaqe prej 1903m2 dhe P-............................,ne sipërfaqe prej 10328 m2. 

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç e në lidhmëni njëra me tjetrën, 

çmuarjes me kujdes e ndërgjegje duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, 

arriti në përfundim se kërkesë padia e paditësit është e bazuar dhe u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata pas administrimit të provave ka vërtetuar gjendjen faktike si vijon : Se pronat qe 

kanë qenë objekt kontesti ne vitin 1989 janë blerë nga paditësi A. (H.) Q. nga fshati ........... 

Komuna –...........  dhe qe nga ajo kohë   nuk ka qenë asnjëherë i penguar ne shfrytëzimin e 

këtyre ngastrave kadastrale te cilat janë objekt kontesti. 

 

Me dispozitën e nenit 28 par.4, të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore 

shprehimisht parashihet se mbajtësi me mirëbesim i sendit të paluajtshëm mbi të cilin 
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tjetri ka të drejtën e pronësisë, fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë send me 

parashkrimin fitues me kalimin e kohës prej njëzetë (20) vjetësh, me dispozitën e nenit 

30, par.1, të po të njëjtit ligj parashihet se koha e  nevojshme për parashkrimin fitues 

fillon të ec nga ajo ditë kur mbajtësi ka marr në posedim sendin dhe mbaron me kalimin e 

ditës se fundit të kohës së nevojshme për parashkrimin fitues, e që nga provat e 

administruara dhe gjendja faktike në terren u vërtetua se paditësi prej kohës kur ka 

jetuar ne bashkësinë familjare gjendet në posedim të paluajtshmerisë kontestuese që nga 

viti 1989 e që në kontekst të kësaj periudhe ka fituar të drejtën e pronësisë mbi ngastrën 

e lartë cekur e ashtu siç parashihet edhe me dispozitat e lartë- shtjelluara.  

 

Ne rastin konkret në bazë te administrimit te të gjitha provave te cilave gjykata ne tërësi 

ua fali besimin, deklarimit të paditurit  H. (M.) I.. që në rastin konkret janë përmbushur tri 

kriteret themelore që paraqesin bazë për fitimin e së drejtës se pronësisë në bazë të 

mbajtjes e që janë: ndërgjeshmëria, posedimi dhe koha, me çka duke pasur parasysh se 

për gjykatën u bë jokontestues fakti se paditësi A. (H.) Q. ka hyrë në posedim dhe 

shfrytëzim të qetë dhe të lirë të paluajtshmerisë kontestuese së bashku me familjen e tij, 

që në vitin 1989, të cilën paluajtshmerisë e ka në posedim dhe shfrytëzim të lirë edhe sot 

pra në periudhë kohore prej 31 vitesh, në mbështetje ligjore dhe si i tillë duhet aprovuar 

me çka edhe vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi (pjesa aprovuese). 

 

Gjykata nuk është lëshuar në vlerësim të provave veç e veç, pasi që nuk kishte asgjë 

kontestuese në këtë çështje juridiko- kontestimore e meqenëse edhe vetë ndërgjyqësit 

kanë deklaruar se nuk ka asgjë kontestuese e meqenëse gjykata vërtetoi se në rastin 

konkret kemi të bëjmë me kërkesa me të cilat palët disponojnë lirisht dhe janë të 

legjitimuar si në aspektin aktiv ashtu edhe pasiv e duke u bazuar në dispozitën e nenit 3 

parg.2 të Ligjit për Procedurën Kontestimore ku thuhet se: “ palët mund të heqin dorë nga 

kërkesat e tyre, ta njohin kërkesën e palës kundërshtare si dhe të bëjnë ujdi  (pajtim)  

gjyqësor lidhur me kontestin e tyre” e në relacion me këtë dispozitë të paditurat e njohin e 

kërkesën e paditësve, gjykata pa shqyrtim të mëtejmë e në kuptim të nenit 148 ku thuhet 

se: “ në qoftë se i padituri deri në përfundimin kryesor të çështjes e pohon kërkesëpadinë 

tërësisht apo pjesërisht Gjykata jep pa shqyrtim të mëtejmë me të cilin aprovohet pjesa apo 

e gjithë kërkesëpadia”, ka vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

Gjykata duke ju referuar dispozitës se nenit 395 pika 2 nenë 4 parasheh , në qoftëse i 

padituri në përgjigje ne padi e pranon kërkesëpadinë , atëherë gjykata qysh në ketë fazë 

të procedurës mund  të marrë aktgjykim në bazë te pohimit .  

 

Gjykata pas pohimit te kërkesë padisë nga I padituri ,konstatojë se kërkesat janë te 

disponoheshe për palët , prandaj , ne kuptim te nenit 148 par 1 te LPK-së i cili përcakton 

se: “ ne qofte se i padituri deri ne përfundim te qeshjes e pohon kërkesëpadinë pjesërisht 

apo tërësisht gjykata jep pa shqyrtim te mëtejme ne te cilin aprovon pjesën apo gjithë 

kërkesëpadinë  (Aktgjykim ne baze te Pohimit )”, andaj gjykata vendosi jashtë seancës. 
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Lidhur me shpenzimet procedurale sipas nenit 463 paragraf 1, për pagimin e 

shpenzimeve procedurale gjykata vendos vetëm me kërkesën e specifikuar të palës, pa 

bërë asnjë shqyrtim gojarisht  lidhur me kërkesën, andaj në kuptim të këtij neni secila 

palë bart shpenzimet e veta  

procedurale duke pasur parasysh se asnjëra nga palët nuk i ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës. 

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA NE DEÇAN , 

 me datë 20.01.2021, C.nr  535/2020. 

  Zyrtari Ligjor                                                                                                                 G j y q t a r i 

  Arijanit Balaj             Nexhat Musaj                                                                                                                                              

 
 

Këshilla juridike:  

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa,  

në afat prej 15 dite, nga dita e marrjes Gjykatës 

 së Apelit në Prishtinë, e nëpërmes të kësaj gjykate. 
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