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Numri i lëndës: 2019:194752 

Datë: 24.12.2020 

Numri i dokumentit:     01368826 

 

C.nr. 47/2018 
 
 GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA NË KLINË, përmes gjyqtarit Haki Gashi, me  zyrtaren  
ligjore   Badushe Elezaj  në çështjen kontestimore te paditësit D. B. nga  fshati   ...... K.  ..., I  
pwrfaqwsuar  nga  av  Gjergj  Skeli nga  Klina , kunder  te  paditurve   Beqir   Sadiku   dhe  A. S. ,i  
përfaqësuar  nga B. S., , që të  dy  nga  fshati  Leshan K.Pejë , për shkak  të  vërtetimit te pronësis, ne  
baze te  shitblerjes, pas përfundimit te shqyrtimit kryesor në prezencen e paleve ndergjyqëse më datën 
27.11.2020 muar ketë: 

A K T G J Y K I M 
 

APROVOHET padia    dhe    kerkesëpadia e  paditësit   në  tërësi   SI  E  BAZUAR  
 
VERTETOHET  se  paditësi D. N. B. nga .........K.....,  është  pronarë iI  paluajtshmërisë    në  

bazë të  shitblerjes  të  ngastrës    42-1  në  sip  8715  m2 ZK  ...... ,  e   cila  evidentohet  në  emër të M. 
S. S.,  tani  i  ndjerw. 

 
DETYROHEN  te  paditurit  B. S. dhe A. S.  nga  Leshani, trashëgimtaret  e  te  ndjerit M. S. , që 

këtë të drejtë të i’a njohin paditësit , si dhe të njejtin t’a lejojn në bartjen e të drejtës së pronësisë të 
patundshmëris në emër të tij,  pranë Drejtorisë për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronësi në ….., dhe atë në 
afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këti Aktgjykimi ,nën kërcënim të përmbarimit me detyrim. 
 

OBLIGOHET  Drejtoria për Gjeodezi,Kadastrë dhe Pronësi në Klinë që të  bëjë  bartjen  
kadastrale  të parceles  dhe   atë siç është   e   precizuara  në  dispozitiv të  këti  aktgjykimi . 
 

A r s y e t i m 
 

Paditësi Dedë Berisha  nga .........,  pranë kësaj gjykate ka  parashtruar padi kunder te paditurve  
B. S.  dhe   A. S.  nga  .......K. ....,  per shkak të vërtetimit te pronësisë  në  bazë të  shitblerjes dhe 
pwrmes  tw  tw   autorizuarit  tw   tij  av  Gjergj  Skeli , ka  kërkuar nga Gjykata që të obligoj të paditurit  
që të i’a pranojnë ketë të drejtë ne emër të  paditësit   dhe atë në ngastrat    e përcaktuara   si  në 
dispozitiv  
të këti  aktgjykimi   dhe i ka  propozuar  Gjykatës  që  padia dhe kërkesa e saj  të  aprovohet   ne terësi si 
e bazuar.  
 
I  padituri  B. S.  ,  njëherit  edhe  i   autorizuar  i  të  paditurit  A. S. ,  para   gjykatës  është  deklaruar se:  
Nuk  e kundershton  padinë dhe   kërkesën  e  saj  dhe  është  e vërtet  se ja  kemi  shitur  babait  të   
paditësit ,  ku  na  është   paguar  çmimi    I  shitjes   dhe  nuk  është   asgjë  kontestuese  . Raportin  
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gjeodet  nuk    e  ka kundershtuar  ,  poashtu  nuk  ka  kundershtuar  precizimin e  padisë në  aspektin  
objektiv  ,  pasiqë në  këtë   rast   kemi  të  bëjmë   me  parcelën   42-1 e  cila   ka  sipërfaqen   8715 m2  
dhe  të  njetën  e  pranojm  në  tërësi  si   të   bazuar  .  

Poashtu ,Gjykatat me datën 06.02.2020  ka bërë daljen në vendin  e ngjarjes së bashku me 
ekspertin e gjeodezisë, ashtu që pas përpilimit të raportit nga eksperti i gjeodezis  Arijanit Ndrecaj   dhe 
në këtë rast është vertetuar gjendja faktike si në dispozitiv të këti aktgjykimi. 

 
Gjykata për vertetimin e gjendjes faktike në bazë të nenit 8 të LPK-së, bëri administrimin e 

provave si :  Raporti  gjeodet   I  datës  21.02.20, fleta   poseduese   e  dt   04.02.20,  çertifikata   e  
vdekjes  për  M. S. e datës   11.01.2018,  çertifikata   e  vdekjes  për   R. S.   dt   11.01.2018,  dëshmija  e  
vdekjes  për   M. S.   dt  111.01.2018,  kontrata  mbi  shitblerjen   e paluajtshmërisë   e  datës    10.10.17 
në  mee s të   shitësve   B. S. dhe  A. S. si  dhe   blerësit   D. B.,  pas   procedimit  të  provave  një  nga  
një    , gjykata  erdi   në një   gjendje   te ketillë  faktike. 

 
Gjendjen  faktike  gjykata  e   vertetoi  

 
Pas  analizimit    dhe   vlerësimit  të   provave    një nga  një ,  Gjykata   erdhi  në   përfundim  se 

të  paditurit ja  kan  shitur   babait  të   paditësit  dhe   çmimi   është   paguar  në  tërësi ,  këtë  e   
verteton  në   bazë  të   kontratave   që  gjenden  në shkresat  e lendes  ,  e poashtu    edhe  dëgjimin  e 
palëve   ndergjyqëse  ,  ku   edhe   pala  e   paditur   e  pranon   padinë   dhe  kërkesën  e saj  , pasiqë në  
këtë  rast  nuk  është   asgjë  kontestuese , andaj   Gjykata   pasi bëri shiqimin e  shkresave të lëndës 
vërtetoi  dhe  aprovoi padinë  e  paditësit   si të drejtë  dhe të  bazuar   .   
Nga sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv te ketij aktgjykimi e në kuptim të dispozitave te nenit 160 
te LPK-së. 
 
 GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA  NË KLINË, C.nr. 47/18 më dt 27.11.2020. 
 
KËSHILLA JURIDIKE:                                                       Gj y q t a r i, 
Kunder këtij aktgjykimi palët                                                             Haki Gashi 
kanë  të drejtë ankese në afat prej 15 ditësh ,  
pas marrjes se aktgjykimit, Gjykatës 
së Apelit në Prishtinë e nëpërmes kësaj  Gjykate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


