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Numri i lëndës: 2020:064829 

Datë: 23.12.2020 

Numri i dokumentit:     01367186 

 

 

C.nr. 158/2020 

GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA NË KLINË, permes gjyqtarit Jashar Gashi, ne 

çështjen juridike të paditësve V. (P.) Q., dhe M. (P.) Q.vëllëzër nga fshati .....,komuna e ..... të 

përfaqësuar nga avokati me autorizim Zef Marleku nga Klina, kundër të paditurit A. (P.) Q. 

nga fshati .....,komuna e ....., per shkak të Vertetimit të te drejtës  së pronesisë, pas mbajtjes dhe 

përfundimit të shqyrtimit kryesor ne prezencën e të autorizuarit të paditësve si  dhe  paditësit,  

më datën  22.12.2020,mori dhe shpalli këtë: 

 

                                                       A K T GJ Y K I M  

 

APROVOHET  kërkespadia e paditësit si e bazuar.  

 

VERTETOHET se paditësi V. (P.) Q.,  është pronar në bazë të mbajtjes dhe pranimit pjesën 

prej 2/3 të patundshmërisë më sa vijon: 

 Ngastra kadastrale.nr.......... në sipërfaqe prej 9664m2, vendi i quajtur .........,ZK 

.....,komuna …….  

 Ngastra kadastrale.nr.......... në sipërfaqe prej 2507M2 ne vendin e quajtur .........,ZK 

.....,komuna Klinë, 

I padituri A. (P.) Q. mbetet pronar i 1/3 të këtyre dy ngastrave të cekura si më lartë ashtu siq 

edhe ka qenë pronar deri më tani. 

 

D e t y r o h e t  i padituri  A. (P.) Q. dhe M. (P.) Q.nga fshati .....,Komuna e ....., që paditësit të 

ja njoh të drejtën e pronësisë lidhur me këto patundshmeri të cekura si më lartë dhe se të njëjtën 

t’ia lejon që në Librat.Kadastrale për ZK. ..... ta regjistroj në emër të paditësit V. (P.) Q..e tëra 

kjo në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi , e nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm.  

 

Secila palë i heqë shpenzimet e veta procedurale.  

 

                                                               A r s y e t i m  

 

Paditësit përmes të autorizuarit të tyre avokatit Zef Marleku nga Klina pa vërejtje,  në fjalen 

perfundimtare kontestin e ka përshkruar si vijon: Që nga fillimi i kësaj procedure paditësit 

prezent si dhe i padituri kanë qënë në komunikim të vazhdueshëm në mes tyre , kjo nga fakti se 

paditësit V. (P.) Q. vazhdimisht jeton,banon dhe perkujdeset për prindërit e tij në fshatin 

.....,Komuna e ..... gjërsa paditësi M. (P.) Q.dhe i padituri A. (P.) Q. jetojn në .........dhe 

nganjëherë vijn në fshatin ..... për pushime brënda mundësive të tyre. 
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Paditësi M. Q.veçanërisht ka qënë në komunikim të vazhdueshëm me të paditurin A. Q. dhe i 

njëjti është në dijeni për inicimin e procedurës por për shkak të neglizhencës disa herë ka thënë 

që pjesën e patundshmërisë ta lëj ashtu siq është deri tash. 

Nxjerrja e provave konsideroj se në rastin konkret nuk ka ndonjë rrethanë kontestuese në mes 

të palëve ndërgjyqëse . ashtu siq deklaroj paditësi M. Q.se 1/3 e patundshmërisë që e posedon 

në emër të tijë ja bart vëllaut përkatësisht paditësit V. Q. në mënyrë që i njëjti të merret më 

lehtë dhe më afër me procedurat ekspropriimit të një pjese të kësaj patundshmërie nga 

Ministria e Infrastrukturës. 

Gjykatës i ka propozuar që padia dhe kërkesa e saj të aprovohet në tërsi si e bazuar. 

Shpenzimet nuk i ka kërkuar. 

  

Me qëllim te vertetimt të plotë të gjëndjes faktike gjykata bëri shiqimin dhe leximin e  provave 

të duhura përmes degjimit të të autorizuarit të paditesve av.Zef Marleku nga Klina si dhe bëri 

vendshiqimin së bashku me paditësit në vëndin që është objekt i kësaj çështje juridiko-civile te 

gjitha këto i ka vlërsuar veq e veq dhe  te gjitha se bashku  e në kuptim te nenit 8 te LPK-së, ka 

konkluduar se padinë e paditesve duhet aprovuar si të bazuar.  

 

Gjykata  në procedurën  e provave ka dalur në vendshiqim së bashku me paditësit si dhe ka 

berë shiqimin dhe leximin e Çertifikatës së pronës për ngastrën kadastrale me nr. ......... në 

sipërfaqe prej 9664m2, vendi i quajtur .........,ZK .....,komuna ..... në të cilën parcellë është e 

ndërtuar shtëpia P +1.5(një kat e gjysmë) në sipërfaqe prej 284m2 si dhe bunari, ngastrën 

kadastrale.nr.......... në sipërfaqe prej 2507 m2 ne vendin e quajtur .........,ZK .....,komuna ...... 

dhe aty shihet qartë se paditësit mbajnë patundshmërit që janë objekt i kësaj padie dhe në 

mënyrë të barabartë secili e mban nga 1/3 e këtyre patundshmërive, dhe nuk ka pasur asgjë 

kontestuese në mes tyre. 

 

Andaj gjykata konsideron se paditësi në pasurinë kontestuese të precizuar si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, e ka fituar të drejtën e pronësisë dhe me mbajtje të ndërgjegjshme në konform 

dispozitave të nenit.28 par.4 të Ligjit mbi mardhëniet pronësore-juridike por edhe në dispozitat 

e nenit 40.1 të Ligjit mbi pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore të Republikës së Kosovës , pra 

në rastin konkret janë përmbushur tri kriteret themelore që paraqesin bazë për fitimin e të 

drejtës së pronës në bazë të mbajtjes që janë :ndërgjegjshmëria,posedimi dhe koha. Në rastin 

konkret paditësi është mbajtës i ndërgjegjshëm të pasurisë kontestuese pasiqë prej shumë vitesh 

e mbanë në posedim të qetë. 

Lidhur me shpenzimet procedurale Gjykata ka vendosur duke u bazuar në nenin 463 par.1 të 

LPK-së, meqenëse asnjëra palë nuk i ka kërkuar shpenzimet e veta procedurale. 

 

Nga sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA KLINË, C.nr.158/20 me datën 22.12.2020. 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:                                 Gj  y  q  t  a  r  i  

Kundër këtij aktgjykimi  palet                       Jashar Gashi 

kanë të drejtë ankese në afatin prej  

15 ditësh nga dita e pranimit të tij,  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  

e përmes kësaj Gjykate.    


