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Numri i lëndës: 2019:104154 

Datë: 24.02.2021 

Numri i dokumentit:     01536443 

C.nr.1109/17 

 

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

Baloku, në çështjen juridiko-civile të paditësit Sh. (B.) M. nga ..., të cilën e përfaqëson sipas 

autorizimit Dukagjin Kerveshi, avokat në Pejë, kundër të paditurve: A. (H.) K., A. (H.) K., Y. 

(Q.) K., D. (Q.) K., M. (Q.) K., Sh. (M.) K., të gjithë nga ....., të cilët i përfaqëson sipas 

autorizimit i padituri D. K., për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, vlera e kontestit 1.000€, 

pas mbajtjes së seancës të shqyrtimit kryesor me dt.19.02.2021, në prezencën e të autorizuarit 

të palës paditëse dhe të paditurit D. K., njehërit i autorizuari i të paditurve tjerë, me 

dt.19.02.2021, merr këtë: 

 

      A K T GJ Y K I M 

 

VËRTETOHET se paditësi Sh. (B.) M. nga ....., është bashkëpronar i pjesës së ngastrës 

kadastrale nr.04480-0, ne sipërfaqe prej 3292 m², ZK ..... , me kulture livadh i klasës së parë, e 

cila fillon nga pika 5, respektivisht te kufiri që ndanë rrugën publike me nr.5714, i cili shkon 

përskaj kësaj rruge në drejtimin paralel me rrugën në veri drejtë të pika 4, me gjatësi prej 

15.80m, nga ku vazhdon të njëjtin drejtim deri në piken 3 me gjatësi prej 20.20m, duke 

vazhduar në të njëjtën drejtim deri të pika 2, me ngjyrë të kuqe në gjatësi prej 35.44m, e cila 

kthen në kënd të drejtë, në drejtim të perëndimit deri në pikën 1, me ngjyrë të kuqe në gjatësi 

50.50m, e cila kthehet në drejtim të jugut përskaj ngastrës kadastrale me nr.4479/3, në drejtim 

të jugut deri të pika 7 në gjatësi 45.89m, nga e cila pikë vazhdon me të njëjtin drejtim me vi të 

drejtë, deri të pika 6 në gjatësi prej 35.08m, nga kthehet në drejtim të veriut përskaj ngastrës 

kadastrale nr.4477/1, në gjatësi prej 37.86m, deri në piken 5. 

 

DETYROHEN të paditurit: A. (H.) K., A. (H.) K., Y. (Q.) K., D. (Q.) K., M. (Q.) K., Sh. (M.) 

K., të gjithë nga ....., si pasardhës të ish bashkëpronarëve H. K., Q. K. dhe N. K., e lindur Sh.,  

që t'ia njohin të drejtën e bashkëpronësisë paditësit dhe t'ia mundësojë që këtë pjese të 

paluajtshmërise, të regjistroj në emër të tij si bashkëpronar, në Regjistrin e të Drejtave të 

Pronës së paluajtshme KK-....., në afat prej 15 ditëve nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën 

klrcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi me padi, precizimit të saj të bërë me dt.15.02.2021, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në 

fjalën përfundimtare, e përmes të autorizuarës të tij, ka potencuar se paditësi gjatë vitit 1976, 

nga gjyshi i të paditurve, i ka blerë 34 ari nga pjesa e paluajtshëmrisë lëndore, për çmimin prej 

1 milion dinar të asaj kohe, dhe menjëherë ka hyrë në posedim të kësaj prone, pasi që ka 
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paguar në tërësi çmimin kontraktues. Menjëherë pas pagimit të çmimit të shitblerjes dhe 

marrjes në posedim të paluajtshmerisë së lartcekur, paditësi e ka ndërtuar një objekt banimi, 

mirëpo këtë pronë për shkak të mos efikasitetit të organeve administrative dhe gjyqësorë të 

atëhershëm dhe pa mundësisë së rregullimit të dokumentacioneve, paditësi nuk ka mundur të 

bartë mbi veti deri me sot, ndërsa e njëjta ende udhëhiqet në emër të paraardhëseve të 

paditurve. Paditësi të drejtën e pronësisë në pjesën e parcelës kadastrale nr.04480-0, ne 

sipërfaqe prej 3292 m², ZK ...., e ka fituar nga baza e shitblerjes dhe të posedimit (parashkrimit 

fitues), pasi paraprakisht e ka blerë këtë paluajtshmeri, e pastaj edhe e ka ndërtuar një objekt 

banimi, qe nënkupton që për 40 vite, ka qenë dhe është posedues me mirëbesim por edhe i 

ligjshëm, andaj duke u nisur nga këto rrethana, i autorizuari i 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.  

 

I autorizuari i palës paditëse në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se qëndrojmë në tërësi 

pranë padisë dhe precizimit të saj, duke i propozuar gjykatës marrjen e aktgjykimit në bazë të 

pohimit pasi që i autorizuari i të paditurve e ka pranuar në tërësi kërkesëpadinë tonë në mënyrë 

të duhur, duke u bazuar në disponimin e lirshëm të drejtës si palë ndërgjyqës i cili pohim nuk 

është në kundërshtim me dispozitën ligjore nga neni 3.3 të LPK-së. I padituri, pohimin e plotë 

e ka deklaruar lirshëm dhe pa asnjë formë të mungesës së vullnetit. Meqenëse, gjatë 

administrimit të provave, këqyrjes në vend dhe ekspertizës së gjeodezisë, është vërtetuar në 

mënyrë të plotë dhe të saktë gjendja e fakteve dhe baza ligjore materiale ajo e blerjes dhe e 

mbajtjes së saj në kuptim të nenit 28 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, 

prandaj konsiderojmë se janë plotësuar kushtet ligjore edhe nga neni 148 pika 1 të LPK-së, 

ndërsa shpenzimet nuk i ka kërkuar. 

 

I padituri D. K. nga ...., njëherë i autorizuar i të paditurve tjerë, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në 

fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se nuk kam asnjë kundërshtim të kërkesëpadisë dhe as 

precizimin të saj, pasi që ne i'a pranojmë pronësinë paditësit sepse janë të vërteta të gjitha 

pretendimet nga padia, ndërsa shpenzimet gjyqësore nuk i ka kërkuar. 

 

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

procedurën e provave, ku u lexuan dhe shikuan këto prova: kopja e planit nr. 5 ZK ....., dt. 

15.01.2016, së bashku me certifikatën e pronës e dt. 12.01.2016; çertifikata e vdekjes V 

10028720  me numër rendor 18 e dt. 15.01.2016; çertifikata e vdekjes V 10028176 me nr. rend 

144 e dt. 13.01.2016; çertifikata e lindjes me numër E 10654123 e dt. 08.03.2016; çertifikata e 

lindjes e 10654116 e dt. 08.03.2016; procesverbali T.nr. 1/71 dt. 11.01.1971, së bashku me 

kopjen e planit; akt vdekjen e dt. 30.12.1970; Aktvendimi mbi Trashëgiminë T.nr. 01/71, dt. 

16.03.1971; ekspertiza e ekspertit gjeodet F. H. e dt. 06.03.2020; shkresat tjera të lëndës C.nr. 

1109/17. 

 

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. 

Në bazë të Aktvendimit mbi Trashëgiminë T.nr. 01/71, dt.16.03.1971, gjykata ka vërtetuar 

faktin se i ndjeri M. K., si trashëgimtare të pasurisë së tij, respektivisht të ngastrës kadastrale 

nr.04480-0, ne sipërfaqe prej 9436 m², ZK ....., ka lenë bashkëshorten e tij N. K., e lindur Sh. 

me 3/5 e vëllimit të pronësisë, dhe dy djemtë e tij, H. K.me 1/5 e vëllimit të pronësisë dhe Q. 

K. me 1/5 e vëllimit të pronësisë. 
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Gjykata legjitimitetin pasiv të të paditurve e ka vërtetuar në bazë të provave që gjendet në 

shkresat e lendes, respektivisht i ndjeri H. (M.) K. në bazë të çertifikatës se vdekjes V 

10028720, me numër rendor 18, të dt.15.01.2016, ka vdekur me dt.19.01.2002, dhe pasardhës 

ka lenë të paditurin A. K. dhe A. K., ndërsa i ndjeri Q. (M.) K. në bazë të çertifikatës se 

vdekjes V 10371604, me numër rendor 15, të dt.24.12.2020, ka vdekur me dt.24.12.2017, dhe 

pasardhës ka lenë të paditurin Y. K., D. K., dhe M. K., si dhe e ndjera N. K., e lindur Sh., e 

evidentuar në fletë poseduese me emrin N. K., ka vdekur me dt.27.04.1989, dhe si pasardhës e 

ka lënë edhe Sh. (M.) K., i lindur me dt.27.06.1953, fakt i vërtetuar ne bazë të ekstraktit nga 

regjistrit qendror i gjendjes civile E24838336, e dt.24.12.2020. 

    

Me provat e administruara është bërë jokontestues fakti se paditësi nga viti 1976 e gjerë me sot 

është në posedim të qetë dhe faktik të pjesës se patundshmërisë lëndore, në të cilën ka të 

ndërtuar një objekt banimi dhe nuk është penguar nga askush gjer më sot.  

 

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

ngastres kontestuese me nr.04480-0 ZK ....., gjykata ka konstatuar se ngastra kadastrale me 

nr.të njesisë 4480, me kulturë livadh, klasa e parë, në sipërfaqe prej 9436m², evidentohet në 

evidencat kadastrale në emër të K. H.1/5, K. Q. 1/5, dhe K. N., e lindur Sh. 3/5, Në anën 

veriore drejtimi perëndim-lindje kufizohet me ngastrën kadastrale 5714, pronë shoqërore-rrugë, 

në anën lindore në drejti veri-jug kufizohet me ngastrën 4477/7, në pronësi të L. B., në anën 

jugore në drejtim të lindje-perëndim kufizohet me ngastrën 4481/21, drejtimi jug-veri në 

pronësi të T. G.etj, dhe në anën perëndimore kufizohet me ngastrën 4455/22, drejtimi jug-veri 

në pronësi të T. B.etj. Pas matjes në teren gjeodeti ka konstatuar se paditësi në teren është duke 

e shfrytëzuar pjesën lindore të ngastrës 4480, në sipërfaqe prej 3292m², të shënuar në skicën e 

matjes me ngjyrë të kaltër, ne kuadër të kësaj sipërfaqe ka të ndërtuar shtëpi të banimit të tipit 

P+1K, dhe objekt ndihmës përdhese afër shtëpisë në pjesën e mbrapme të shtëpisë, si dhe një 

depo nga materiali nga stubat e metalit dhe një pjesë me muri nga bllokat e betonit kjo pjesë e 

ngastrës, pjesa tjetër është oborr, një pjese rreth shtëpisë është i mirëmbajtur në të cilën është e 

rrethuar në të gjitha anët, dhe pjesa tjetër pemishte dhe pemë dekorative, ndërsa pjesa tjetër 

para depos është jo pjellore që shërben si depo. 

 

Në teren palët prezentë nuk kanë bërë vërejtje në konstatimet e gjykatës dhe në identifikimin e 

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

konstatoj identifikimin e ngastrës kontestuese dhe gjykatës i'a dorëzoi edhe ekspertizën me 

shkrim. 

 

Gjykata posedimin e gjatë dhe të qetë të paditësit, e vërtetoj nga provat tjera të prezantuara, si 

dhe me dalje të gjykatës në vend shikim për identifikimin e patundshmërisë 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 të padituri D. K., 

njëherë i autorizuar i të paditurve tjerë, i cili e ka pohuar gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësore se 

paraardhësi i tyre është e vërtete se i ka shitur këtë pronë të paditurit shumë vite me pare. 

 

Gjykata nga të lartcekurat ka konstatuar se me dorëzimin e patundshmërisë lëndore në posedim 

paditësit Sh. M., diku  në vitin 1976, ka filluar posedimi i  qetë dhe faktik i pronës lëndore, në 

të cilën ka të ndërtuar një objekt banimi. Nga provat e administruara është vërtetuar se paditësi 

e kanë mbajtur, shfrytëzuar dhe disponuar në kufijtë e caktuar me ligj, duke mos i’u cenuar kjo 

e drejtë nga askush gjer më sot. 



 Numri i lëndës: 2019:104154 
 Datë: 24.02.2021 
 Numri i dokumentit: 01536443 
 

4 (4)  

 2
0

1
9

:1
0

4
1

5
5

 

 

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

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

ndërgjegjshme konform dispozitave të nenit 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 i patundshmërisë së kontestuar, të cilën e 

ka blerë nga paraardhësit e të paditurve, respektivisht nga i ndjeri M. K. dhe i njëjti e ka në 

posedim të qetë dhe faktik, mbi 45 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, dhe 

duke pasur parasysh faktin se i padituri D. K., njëherë i autorizuar i të paditurve tjerë e ka 

pohuar në tërësi kërkesëpadinë e palëve paditëse dhe në rastin konkret kemi të bëjmë me 

kërkesat për të cilat palët mund të disponojnë lirisht, dhe se nuk ka pengesa në kuptim të nenit 

3.3 të LPK-së. 

 

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.1109/17, me dt.19.02.2021. 

 

                                                                                                            Gj y q t a r j a 

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.     

  

    

 

 

 

 

 


