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Numri i lëndës: 2019:194984 

Datë: 18.11.2020 

Numri i dokumentit:     01280988 

 

C.nr.1061/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i Përgjithshëm, sipas gjyqtares Merita 

Baloku, në çështjen juridiko-civile të paditësit M. (A.) H.nga ........, të cilin e përfaqëson sipas 

autorizimit Edona Sahatçiu-Gora av. në Pejë, kundër të paditurit P. R. i biri i R., me parë nga 

........, tani me adresë të panjohur, të cilin e përfaqëson përfaqësues i përkohshëm Veton 

Berisha, avokat në Pejë, për shkak të vërtetimit të drejtës së pronësisë, vlera e kontestit: 3.000€, 

pas mbajtjes së seancës të shqyrtimit kryesor me dt.11.11.2020, në prezencën e autorizuarit të 

palës paditëse dhe përfaqësuesit të përkohshëm të paditurit, me dt.17.11.2020, merr këtë: 

 

      A K T GJ Y K I M 

 

VËRTETOHET se paditësi M. (A.) H.nga ........, është pronar në bazë të mbajtjes në 

mirëbesim, i pjesës së ngastrës kadastrale nr.114-9, në sipërfaqe prej 321m², dhe i pjesës së 

ngastrës kadastrale nr.4952-1, në sipërfaqe prej 493m², Zona Kadastrale, .......  

 

DETYROHET i padituri P. R. (R.), me parë nga ........, tani me vendbanim të panjohur, që t’ia 

njoh të drejtën e pronësisë paditësit dhe t'ia mundësojë që këto pjese të paluajtshmërive, ti 

regjistroj në emër të tij, në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së paluajtshme KK-......, në afat 

prej 15 ditëve nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kërcënim të përmbarimit. 

  

Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi me padi, precizimit të saj të bërë në seancën gjyqësore të dt.11.11.2020, gjatë 

shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare e përmes të autorizuarës të tij, ka potencuar se 

paluajtshmeritë lëndore, diku në vitin 1960, e ka blerë babai i paditësit, tani i ndjeri A., për 

çmimin prej 60 milion dinar të atëhershëm jugosllav, të cilin çmim kontraktuesi e ka paguar 

menjëherë, dhe ka hyrë në posedim dhe shfrytëzim të lirë se bashku me familjen e vet, dhe një 

pjesë të këtyre paluajtshmëve, gati që 40 vite i ka në posedim dhe shfrytëzim i biri i tij, këtu 

paditësi M.. Kur është bërë shitblerja e këtyre paluajtshmërive, kontrata është përpiluar në 

mënyrë private mirëpo e njëjta tani nuk ekziston, por babai i paditësit në tërësi i ka përmbushur 

detyrimet kontraktuale, andaj duke u nisur nga ky fakt dhe duke e marr për bazë se paditësi 

është në posedim të këtyre paluajtshmërive plotë 40 vite, e autorizuara e palës paditëse i ka 

propozuar gjykatës që pas caktimit të shqyrtimit kryesore dhe nxjerrjes se provave, të aprovoj 

kërkesëpadia e paditësit në tërësi si të bazuar.  
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E autorizuara e paditësit në fjalën e saj përfundimtare ka ritheksuar se mbetet në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesës së saj, pasi që në këtë shqyrtim gjyqësor është vërtetuar se paluajtshmeritë 

e përshkruara si në padi, janë blerë diku rreth vitit 1960, nga babai i paditësit, me çmimin prej 

60 milion dinarë të atëhershëm, dhe këtë çmim e ka paguar menjëherë, dhe lidhur me këtë 

shitblerje ka ekzistuar edhe kontrata me shkrim, mirëpo e njëjta është djegur kur është djegur 

edhe shtëpia,  gjatë luftës së fundit në Kosovë. Paditësi pjesët e paluajtshmerive të lartcekura si 

në precizimin e berë, gjatë seancës gjyqësore të dt.11.11.2020, i ka në shfrytëzim dhe posedim 

qysh prej asaj kohe, ku kjo rrethane është vërtetuar edhe me dëgjimin e dëshmitareve si dhe 

daljen në vend me ekspertin gjeodet, andaj e njëjta i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e 

precizuar ta aprovoj në tërësi si të bazuar, ndërsa shpenzimet nuk i kanë kërkuar. 

 

Gjykata në pamundësi që të ftoj të paditurin P. R., me parë nga ........, dhe me qëllim të krijimit 

të kushteve procedurale e në propozim të palës paditëse, të paditurit ia ka caktuar përfaqësuesin 

e përkohshëm në harmoni me dispozitat ligjore të LPK-së neni79 par.3 pika a) dhe b) të LPK-

së, dhe atë Veton Berisha av. në Pejë, me vendimin e publikuar në tabelën e shpalljeve të 

gjykatës, në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, për caktimin e përfaqësuesit është 

njoftuar QPS në ....... dhe Z.SH.C në ....... 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit Veton Berisha, avokat në Pejë, në përgjigje në padi të 

bërë me shkrim me dt.24.12.2019, dhe gjatë seancës të shqyrtimit kryesor, deklaroj se:,, që nga 

koha kur jam caktuar dhe kam pranuar që të jem përfaqësues i përkohshëm i të paditurit, ka 

tentuar dhe ka bërë përpjekje që të bie në kontakt me të apo me anëtarët e familjes  së tij, por 

pa sukses, andaj mbetet pranë përgjigjes në padi, mirëpo me provat të cilat gjykata i shtjelloj 

gjatë seancës se sotme, daljes në teren, dëgjimin e dëshmitarëve, ekspertizës së ekspertit 

gjeodet, lidhur me këtë çështje kontestimore, i njëjti i ka propozuar gjykatës se meqenëse nuk 

ka autorizim drejtpërdrejte nga pala e paditur, këtë çështje i'a lenë në vlerësim dhe vendosje 

gjykatës’’. 

 

Gjykata, me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike dhe me propozimin e palëve zhvilloi 

procedurën e provave, ku u lexuan dhe u shikuan këto prova: çertifikata e pronës P- ................. 

e datës 27.05.2019; çertifikata e pronës P-..............., e lëshuar me datë 27.05.2019; ekspertiza e 

ekspertit gjeodet R. M., e përpiluar me datën 09.03.2020, së bashku me certifikatën e pronës, 

kopjen e planit, skicën e matjes dhe orto foton; përgjigja e Agjensionit Kosovar për Krahasim 

dhe Verifikim të Pronës me numër reference 00699/20/vd e datës 18.09.2020; fatura e tatimit 

në pronë në emër të M. H. këtu paditësit; Aktvendimi numër 1421/2010 i datës 07.07.2010, i 

lëshuar nga Komuna e .......; fatura e pagesave për rrymë, ujë dhe higjienë; dëgjimi i 

dëshmitarëve K. K., dhe S. M., deklarimet e autorizuarit të paditësit dhe përfaqësuesit të 

përkohshme të te paditurit, si dhe shkresat e tjera të lëndës 1061/19.  

 

Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku duke u mbështetur 

në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, arriti në përfundim se në këtë çështje kontestimore duhet 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

   

Me provat e administruara është bërë jokontestues fakti se paraardhësi juridik i paditësit, 

respektivisht tani paditësi, që nga viti 1960 e gjerë me sot janë në posedim të qetë dhe faktik të 

një pjese të patundshmërive lëndore, në të cilën nuk janë penguar nga askush gjer më sot.  
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Gjykata këtë gjendje faktike e vërtetoi me dëgjimin e dëshmitarëve: K .K., dhe S. M., të cilët 

dëshmuan e konfirmojnë faktin se paraardhësi i paditësit e ka blerë patundshmërinë lëndore 

nga i  padituri P. R.. 

Këtë gjendje faktike gjykata e vërtetoi me dëgjimin e dëshmitarit K. (I.) K., i cili në shqyrtim 

gjyqësore ka deklaruar se ai me familjen e tij nga .......... kanë ardhur aty në vitin 1961, janë 

vendosur dhe fqinj aty e kanë gjetur babanë e paditësit. Aty nuk e kanë gjetur serbin (pronarin 

juridik) dhe për të asgjë nuk din, a është gjallë apo jo. I njëjti deklaron se e din që A. (baba i 

M.), e ka blerë token nga P., çmimin e shitblerjes nuk e dinë dhe që nga ajo kohë jetojnë aty, 

dhe asnjëherë me dikond nuk kanë pasur problem, as që ka ardhur ndokush të bëjë ndonjë 

problem. Paditësi me vëllezërit e tij e kanë ndarë tokën dhe në atë pjesë ku e ka ndërtuar 

shtëpinë paditësi, ajo pronë është e tij, dhe kurrë problem nuk është bërë për ketë tokë, apo të 

vijë ndokush te ju thotë se kjo tokë nuk është e juaja. Këto fakte dëshmitari deklaron se i dinë 

edhe nga prindërit e tij të cilët i kanë treguar, se në të kaluarën, kush ku ka jetuar. 

  

Gjithashtu gjykata këtë gjendje faktike e vërtetoi edhe me dëgjimin e dëshmitarin S. (N.) M.,  i 

cili ka deklaruar se në vitin 1978, babai i tij e ka blerë pasurinë në fqinjësi me paditësin të cilin 

e kanë gjetur aty pasi që paditësi me familjen e tij shumë me herët e kanë blerë 

paluajtshmertinë lëndore, dhe që nga ajo kohë dëshmitari ka deklaruar sa paditësin askush 

asnjëherë nuk i ka thënë të dalë nga aty apo të ketë probleme. Paditësi me familjen e tij 

sigurisht që e kanë blerë token pasi se askush nuk ta falë pasurinë, dhe në atë pasuri të paditësit 

ka pasur shtëpi të ndërtuar, dhe familja H. në vazhdimësi kanë ndërtuar sepse kanë qenë shumë 

vëllezër dhe janë ndarë mes vete, dhe paditësit i ka rënë pjesa ku jeton tash. Shtëpia e paditësit 

është ndërtuar përnjëherë me atë të vëllait të tij, dhe në pjesën e pasurisë që i ka rënë paditësit, 

është vetëm shtëpia e tij. 

 

Me ekspertizën e ekspertit gjeodet dhe me rastin e daljes në vend shikim për identifikimin e 

ngastrave kontestuese me nr.114-9, dhe nr.4952-1, ZK Pejë, gjykata ka konstatuar se parcela 

me nr. të njësisë 114-9 (S=480m²), me kulturë arë 3, dhe parcela me nr. të njësisë 4952-1 

(S=2220m²), me kulturë kullos 1. Pas identifikimit është vërejtur se ne terren ka shtëpi, oborr 

dhe livadh, dhe janë të rrethuara në anën jugore me muri, ndërsa në anën lindore është e 

rrethuar pjesërisht me muri, pjesërisht me muri të objektit (shtëpi) dhe pjesërisht me telë i 

shoqëruar me hunjë druri, ndërsa pjesa perëndimore është e rrethuar pjesërisht  me muri të 

objektit (shtëpi) në vazhdim me muri, dhe pjesa veri-perëndimore është e rrethuar me telë i 

shoqëruar me hunjë. Në parcelën me nr.114-9, dhe nr.4952-1, është e ndërtuar shtëpia e tipit 

B+P+1K, nga materiali i fortë, në anën veriore kufizohet me parcelën nr.4955-0, pronë 

shoqërore-rrugët, në anën lindore  kufizohet me parcelat nr.4950-12 dhe 4951-3, me pronar N. 

B., në anën jugore kufizohet me parcelën nr.114-2, dhe 114-3, me pronar N. dhe N. H. 

(bashkëposedim me pjesë ideale), si dhe parcelën me nr.114-1, me pronar S. H. 1/1, si dhe në 

anën perëndimore kufizohet me parcelën nr.4952-2, me pronar P. R.. Pas matjes të bëra në 

terren dhe llogaritjeve të bëra është konstatuar se “Pjesa e ngastrës me nr.  nr.114-9, në 

sipërfaqe prej 321m², dhe i pjesës së ngastrës kadastrale nr.4952-1, në sipërfaqe prej 493m², 

Zona Kadastrale, ....., në terren e shfrytëzon pala paditëse”. 

 

 

Në terren palët prezente nuk kanë bërë vërejtje në konstatimet e gjykatës dhe në identifikimin e 

patundshmërive kontestuese nga ana e ekspertit gjeodet, i cili në mënyrë profesionale e 

konstatoi identifikimin e ngastrave kontestuese dhe gjykatës i'a dorëzoi edhe ekspertizën me 

shkrim në bazë të së cilës ekspertizë gjykata vërtetoi se pasuria e cila është objekt kontesti në 

fletën poseduese evidentohet në emër të paditurit. 
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Gjykata posedimin e gjatë dhe të qetë të paditësit dhe parardhësit të tij, e vërtetoi me dëshmitë 

e dëshmitarëve të lartë cekur, provave të tjera të prezantuara, si dhe me dalje të gjykatës në 

vendshikim për identifikimin e patundshmërive kontestuese, e nga të cilat prova logjikisht 

gjykata vjen në përfundim se deklarimet e paditësit, respektivisht të autorizuarit të tij, janë në 

harmoni dhe përputhje me provat e administruara pranë kësaj gjykate. 

 

Gjendja faktike u vërtetua nga provat e administruara, nga deklarimet e përfaqësuesit të 

përkohshëm të të paditurit, i cili në fjalën përfundimtare nuk i kontestoi faktet të cilat e 

argumentojnë bazën e kërkesëpadisë duke i'a lënë gjykatës që në bazë të vlerësimit të provave 

dhe dispozitave ligjore të vendosë lidhur me këtë çështje. I njëjti ka potencuar se nuk ka arritur 

që të kontaktojë me të paditurin që e ka përfaqësuar, mirëpo gjykata gjen se përfaqësuesi i 

përkohshëm në bazë të ligjit (neni 82 të LPK) i ka të gjitha të drejtat dhe detyrat e përfaqësuesit 

ligjor. 

 

Gjykata nga të lartë cekurat ka konstatuar se me dorëzimin e patundshmërisë lëndore në 

posedim  të parardhësit të paditësit në vitin 1960, kanë filluar posedimin e qetë dhe faktik në 

pronën lëndore. Nga provat e administruara është vërtetuar se paditësi e ka mbajtur, shfrytëzuar 

dhe disponuar në kufijtë e caktuar me ligj, duke mos i’u cenuar kjo e drejtë nga askush gjer më 

sot. 

 

Gjykata konsideron se pala paditëse në patundshmërinë kontestuese të precizuar si në 

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

konform dispozitave të nenit 28 të ligjit Mbi Marrëdhënie Themelore Juridiko Pronësore dhe 

40 par.1 të Ligjit Mbi Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore.  

 

Në rastin konkret janë përmbushur tri kriteret themelore të cilat paraqesin bazën për fitimin e të 

drejtës se pronësisë në bazë të mbajtjes e që janë: ndërgjegjshmëria, posedimi dhe koha. Në 

rastin konkret paditësi është mbajtës i ndërgjegjshëm të patundshmërisë së kontestuar të cilën 

parardhësi i paditësit e ka blerë në vitin 1960, e çka do të thotë se e mbajnë në posedim të qetë 

dhe faktik, mbi 60 vite. 

 

Nga të lartë cekurat gjykata përfundon se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar duke u 

mbështetur në provat e gjithmbarshme dhe të vlerësuara e të cilave gjykata iu fali besimin. 

 

Për shpenzimet procedurale gjykata vendosi në kuptim të nenit 463 par 1. të LPK-së, pasi që 

asnjëra nga palët nuk e kanë specifikuar listën e shpenzimeve që i kanë pasur në këtë procedurë 

dhe kështu secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Andaj nga sa u tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, C.nr.1061/19, me dt.11.11.2020. 

 

                                                                                                             Gj y q t a r j a 
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Merita Baloku 

                
KESHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa në afat prej 

15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, drejtuar 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.     

  

    

 

 

 

 


