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Numri i lëndës: 2019:196917 

Datë: 22.01.2020 

Numri i dokumentit:     00778408 
 

 

C.nr.451/19 
 

GJYKATA THEMELORE PEJË – DEGA NË KLINË-Departamenti i Përgjithshëm 

Divizioni Civil- më  gjyqtarit  Prenk Palushi,dhe asistentën administrative Violeta Lecaj  Lulaj 

duke vendosur  në çështjen  juridiko-civile  të paditësve: M. (L.) J. nga …….., të cilin e 

përfaqëson me autorizim L. J.nga ......dhe M. (T.) D.  Rr.”...........”p.n. ....., të cilin e përfaqëson 

A. T., kundër të paditurëve:K. (T.) D., të cilin e përfaqëson vëllai i tij Gj. D.  Rr.”...........”  në 

......, Z. (M.) N. dhe A. (M.) N.  Rr........... në ......., të cilët i përfaqëson av.Hil Prenaj nga Klina, 

pas mbajtjës së seancës së shqyrtimit kryesor me dt.17.01.2020,të cilët prezantuan paditësit dhe 

të  autorizuarit e  paditësve, të paditurit  si  dhe i autorizuari i të paditurëve, me dt.22.01.2020 

bijë këtë:  
    

 

 

A K T GJ Y K I M 

në bazë të pohimit 
 

 

I. APROVOHET SI E BAZUAR-Kërkesëpadia e paditësve: M. J. dhe M. D. nga ......  
 

II. VËRTETOHET- se: 1.M. (L.) J. nga Klina, Rr.”...........”,është pronar i  paluajtëshmerive të 

shtrira në parcelat  kadastrale : P-.............me sipërfaqe prej 143m
2 

 dhe P-............. me sipërfaqe 

prej 287m
2 

, e cila ne anën prendimore përkufizohet me parcelën kadastrale nr.212-5, që të dyja 

në vendin e quajtur ............., Z.K......., nga baza e kontratës të shitblerjes.  
 

2.M. (T.) D.  nga ...., është pronar  i paluajtëshmërive të shtrira në parcelat  kadastrale: P-

............. me sipërfaqe prej 502m
2
 dhe P-.............me sipërfaqe prej 143m

2 
, që të dyja në vendin e 

quajtur ............., Z.K........, nga baza e  kontratës të shitblerjes. 

 
 
 

III. OBLIGOHEN – të paditurit  që të drejtën e pronësisë në paluajtëshmerinë e theksuar si më lartë 

të ja njohin  dhe pranojnë palëve paditëse, në atë mënyrë që të njëjtit të përmbahen lidhur më 

regjistrimin e të drejtës se pronësisë të paditësve në  regjistrin e të drejtave për pronë të 

paluajtshme të Drejtorisë për Gjeodezi Kadastër e Pronësi K.Klinë, dhe këtë në afat prej 15 

ditësh nga dita e marrjës së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit ligjor. 

 

IV. Secila palë ndërgjyqëse i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
 

 

 

A r s y e t i m 
 

Paditësit M. (L.) J., të cilin e përfaqëson L. J. nga ......,Rr.”...........”p.n.,   dhe M. D., të cilin e 

përfaqëson A. T.  nga .....,Rr.”...........”p.n.,  në ketë gjykatë paraqesin padi për vërtetimin e të 

drejtës së pronësisë  nga baza e shitblerjes  dhe këtë për paditësin e parë  parcelat kadastrale: P-

.............me sipërfaqe prej 143m2  dhe P-............. me sipërfaqe prej 287m2 , që të dyja në vendin 

e quajtur ............., Z.K....... Dhe M. (T.) D.  nga ....., për paluajtëshërinë e shtrirë në parcelat  

kadastrale: P-............. me sipërfaqe prej 502m
2
 dhe P-.............me sipërfaqe prej 143m , që të dyja 

në vendin e quajtur ............., Z.K....... 
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I autorizuari i paditësit të parë L. J. nga ...... ,gjatë shkoqitjes gojore të kërkesëpadisë në seancën 

e shqyrtimit kryesor si dhe në fjalën përfundimtare duke qëndruar në tërësi prapa kërkesëpadisë, i 

propozon gjykatës që të aprovoj të njëjtën  si të bazuar, nga se paditësit M. J. dhe M. D. në 

muajin gusht të këtij viti kanë hartuar një parakontratë në formën e shkruar përmes të cilës janë 

dakorduar plotësishtë që blerësit këtu paditësit të blejnë pronën e shtrirë në parcelat kadastrale  të 

theksuara si në padi, të cilat sipërfaqen e këtyre parcelave paditësit janë dakorduar që ta ndajnë 

përgjysmë nga ½ secili. Përfundon deklarimet e tij duke i propozuar gjykatës që ta aprovojë 

kërkesëpadinë si të bazuar, pasi që janë plotësuar kushtet për një gjë të tillë. 
 

Paditësit të dytë vetë personalisht dhe përmes të autorizuarit  A. T., gjatë shkoqitjes gojore si dhe 

në fjalën përfundimtare theksojnë se paditësit me të paditurin kanë hartuar një parakontratë gjatë 

këtij viti për shitblerjen e paluajtëshmërive, të njëjtit janë marrë vesh dhe janë dakorduar 

plotësishtë, pasi që një pjesë të madhe të çmimit blerës i kanë paguar shitësve-të paditurve. 

Përfundojnë deklarimet e tyre  duke i propozuar gjykatës që ta aprovojë kërkesëpadinë si të 

bazuar, pasi që janë plotësuar kushtet për një gjë të tillë. 

 

 I  autorizuari i të paditurit K. (T.) D. të cilin  përfaqëson vëllai i tij Gj. D.  ,gjatë shkoqitjes 

gojore të përgjigjes në padi deklaron se mbetet pranë përgjigjes në padi dhe se nuk e kundërshton 

padinë dhe kërkesëpadinë  e paditësve e as bazën juridike të saj. Paditësve iu janë shitur parcelat 

kadastrale të theksuara si në padi në muajin gusht të këtij viti.Në vitin 1974  paluajtëshmërinë 

lëndore të shtrirë ne parcelat kadastrale si me lartë e ka blerë, dhe menjëherë pas blerjes i ka 

pasur në posedim dhe shfrytëzim të lirë që nga ajo kohë e deri më sot pa u penguar nga askush, 

mirëpo për shkaqe objektive me që jeton dhe punon në botën e jashtme në Gjermani , nuk ka 

pasur mundësi që të njëjtën paluajtëshmëri ta regjistroj në emër të tij.Përfundon deklarimet e tij 

duke i propozuar gjykatës që ta aprovojë kërkesëpadinë  si të bazuar me që të njëjtën e pranon 

dhe e pohon nga se nuk ka asgjë kontestuese në mes të palëve lidhur me të njëjtën.  
 

 
 

I autorizuari i  të paditurve Z. N. dhe A. N., av.Hil Prenaj  gjatë shkoqitjes gojore të përgjigjes në 

padi deklaron se mbetet pranë përgjigjes në padi dhe se nuk e kundërshton padinë dhe 

kërkesëpadinë  e paditësve e as bazën juridike të saj. Thekson se e ka pranuar në tërësi padinë 

dhe kërkesëpadinë për faktin se te paditurit Z. dhe A. N.  në prezencë të babait të tyre M. N.   

paluajtëshmërin lëndore ne sipërfaqe prej  500m
2 

ia ka shitur K. D. në vitin 1974 dhe nga kjo 

kohë i njëjti i ka pasur  në shfrytëzim dhe posedim. Mirëpo   tani i padituri K. D.  ua ka shitur në 

mënyrë të barabartë M. J. dhe M. D.. Përfundon deklarimet e tij duke i propozuar gjykatës që ta 

aprovojë padinë dhe kërkesën e saj  me arsyetimin se  nuk ka asgjë kontestues në mes të palëve 

kontraktuese. 
 

Gjykata konsideron se me pohimin e fakteve, përjashtohet nevoja e të provuarit të tyre ndërkaq  

me pranimin e kërkesëpadisë pushon nevoja që gjykata ta zbatojë rregullën përkatëse të se drejtës 

materiale,  në gjendjen e konstatuar  faktike, mirëpo me qëllim të vërtetimi te drejt dhe në 

mënyrë të plotë të gjendjes faktike lexon  provat materiale si në vijim: 
 

Mendimin dhe konstatimin profesional i ekspertit gjeodet A. Th. C.nr.451/19 të 

dt:06.12.2019,procesverbali i këqyrjes në vend C.nr.451/19 i dt:16.12.2019,çertifikata e pronës e 

dt:07.08.2019 në bazë të së cilës vërtetohet se parcela  kadastrale P-.............me sipërfaqe prej 

143m
2 

Z.K..... në vendin e quajtur ............. si dhe parcela kadastrale P-............. me sipërfaqe prrej 

287m
2 

në vendin e quajtur ............. Z.K...... janë të evidentuara në emër të M. N. N., çertifikata e 

pronës e dt :07.08.2019, në bazë të së cilës  vërtetohet se parcela kadastrale P-............. me 

sipërfaqe prej 502m
2 

në vendin e quajtur ............., Z.K..... evidentohet në emër të M. N. N., 

Kontrata mbi shitblerjen e paluajtëshëmrisë e përpiluar me dt:07.08.2019 si dhe nënshkruar  nga 

palët kontraktuese, shitësi në njërën anë K. D. dhe blerësit në tjetrën anë M. J. dhe M. D., 

vërtetimi i dt:07.08.2019 i nënshkruar  në njërën anë nga L. J. ndërsa në anën tjetër nga K. D. në 

bazë të cilit vërtetohet se blerësi e ka përmbushur detyrimin në të holla ndaj shitësit lidhur me 

objektin lëndor. 
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Në bazë të provave të sipërtheksuara si dhe deklarimeve të palëve ndërgjyqëse , përkatësisht  të 

paditëseve si dhe të paditurve ,gjykata vije deri të përfundimi se palët ndërgjyqësve   kanë   fituar 

të drejtën e pronësisë në paluajtëshmërinë lëndore të theksuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi , 

në bazë të dispozitës ligjore të nenit 20 të ligjit mbi marrëdhenjët themelore juridike pronësore , 

në të cilën dispozitë ligjore përcaktohet:‘’ e drejta e pronësisë fitohet sipas vetë ligjit , në bazë të 

veprimit juridik dhe me trashëgimi ,e drejta pronësisë fitohet edhe në bazë të vendimit të organit 

shtetëror në kushtet dhe në mënyrën e caktuar me ligj .  

Sipas vetë ligjit e drejta e pronësisë fitohet me krijimin e sendit te ri , më bashkim , më përzierje , 

më ndërtim në tokën e huaj, më ndarjën e fryteve , më parashkrim fitues , më fitim të pronësisë 

nga jopronari, më okupim dhe në raste të tjera të caktuara më ligj”. 
 
 

Në çështje juridiko-civile konkrete paditësit e kanë fituar të drejtën e pronësisë me punë të 

vlefshme juridike-kontratë të shitblerjes e cila kontratë edhe pse e pa formalizuar edhe e vërtetuar 

nga organi kompetent ashtu siç parashihet në dispozitat ligjore në fuqi, me përmbushjen e saj në 

tërësi nga dy palët kontraktuese është konvaliduar në kuptim të dispozitave ligjore të nenit 73 të 

LMD-së, andaj në bazë të kësaj rezulton fakti se paditësit te drejtën e pronësisë në 

paluajtëshmërinë lëndore e kanë fituar me punë të vlefshme juridike . 
 

 

 

Dispozitat ligjore të nenit 33 të ligjit themelor mbi marrëdhenjët juridiko pronësore  

përcaktojnë:’’ në bazë të veprimit juridik e drejta e pronësisë në paluajtëshmeri  fitohet më 

regjistrimin në librin publik ose në mënyrën tjetër përkatëse të caktuar më ligj’’. 
 
 

Konform dispozitave ligjore të nenit 3.3 të LPK-së gjykata vije deri të përfundimi ,se palët 

ndërgjyqëse në këtë qështje juridiko civile kanë të drejtën e plotë ,për të disponuar më 

kërkesëpadinë, gjatë seancës së shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare kanë  pasur  

mbështetje ligjore për të pohuar kërkesëpadinë e paditësëve,  si dhe faktet  në të cilat  mbështetet 

e njëjta . 

Konform dispozitave ligjore të nenit 148 LPK-së gjykata në këtë qështje juridiko civile merr 

aktgjykim në bazë të pohimit, me që plotësohen të gjitha kushtet ligjore për marrjen e të njëjtit. 
 
 

Konform dispozitave ligjore të nenit 457 të LPK-së gjykata vendosi lidhur  me pagesën e 

shpenzimeve procedurale. 
 
 

Nga arsyet e theksuara më lartë konform dispozitave ligjore të nenit 3.3  dhe 148  dhe 142 i LPK-

së  u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEGA NË KLINË 

Departamenti i Përgjithshëm –Divizioni Civil 

C.nr.451/19, me dt. 22.01.2020 

 

KËSHILLË JURIDIKE:                                                                              G j y q t a r i 

Kundër këtij aktgjykimi mund të ngritët                                                        Prenk Palushi 

ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita  

e marrjes së të njëjtit, gjykatës së Apelit  

në Prishtinë përmes kësaj gjykate. 
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