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Numri i lëndës: 2019:123383 

Datë: 14.10.2021 

Numri i dokumentit:     02280429 

                                        C.nr.1107/17 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, sipas gjyqtares 

Afërdita Mulhaxha, në çështjen juridiko-civile të paditëses Sh.(A.)A., nga ......, të cilën e 

përfaqëson e autorizuara Z. K., avokate në Pejë, kundër të paditurve: L.(D.)P., e lindur S., më 

parë nga ......., tani me vendbanim të panjohur, të cilën e përfaqëson përfaqësuesja e përkohshme 

E. S., avokate në Pejë, P.(Gj.)D., nga Peja, dhe N. Sh., L. Sh. dhe V. Sh., që të tre nga ...., të cilët 

i përfaqëson i autorizuari V. B., avokat në Pejë, për shkak të vërtetimit të drejtës së pronësisë, 

vlera e kontestit 1.000€, pas mbajtjes së seancës me dt.05.10.2021, në prezencën e të autorizuarës 

së palës paditëse dhe të autorizuarit të të paditurve 3, 4, dhe 5, e në mungesë të paditurit të dytë, 

merr këtë: 

 

      A K T GJ Y K I M 

 

  VËRTETOHET se paditësja Sh.(A.)A., nga ......, është pronare ngastrës kadastrale me 

nr.4532/3, në sip. prej 315m², dhe pjesës së ngastrës kadastrale me nr.4533/1 në sip. prej 185m², 

e në sip. të tërësishme prej 500m². 

 DETYROHEN të paditurit: L.(D.)P., e lindur S., më parë nga ..., tani me vendbanim të 

panjohur, P.(GJ.)D., nga ....., N. Sh., L. Sh. dhe V. Sh., që të tre nga ....., që paditëses t’ia njohin 

të drejtën e pronësisë, siç është cekur në pjesën I të këtij dispozitivi, dhe të lejojnë që në emër të 

saj si pronare të bëhet regjistrimi i kësaj paluajtshëmrie, në Regjistrin e të drejtave të 

patundshmërive, në Zyrën Komunale Kadastrale, në Pejë, në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

marrjes së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

            Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

   

A r s y e t i m 

 

  Paditësja, me padi, gjatë shqyrtimit kryesor e nëpërmes të autorizuarës së saj, ka 

parashtruar se pasurin kontestuese e ka blerë bashkëshorti i paditëses, tani i ndjeri Sh., nga e 

paditura e parë, se për këtë shitblerje ka pasur edhe dëshmitarë, e të cilët po ashtu ishin në dijeni 

se është paguar çmimi kushtues, dhe është bërë dorëzimi, se posedimi ka qenë i lirshëm dhe i pa 

penguar nga askush asnjëherë, ka cekur se paditësja me bashkëshortin e saj, kanë ndërtuar 

shtëpinë e re në vitin 1980, dhe prej asaj kohe i kanë përmbushur obligimet nga shërbimet 

komunale.   

  Ka sqaruar se paditësja Shera, në vitin 2017, është vënë në dijeni se kjo pronë është vënë-

regjistruar në emër të të paditurit të dytë. Ka cekur se paditësja në vazhdimësi është munduar që 

të vejë kontakt me të paditurën L., por pa sukses, për çka ka propozuar që konform dispozitave 

ligjore t’i caktohet përfaqësuesi i përkohshëm për mbrojtjen e të drejtave të saja, me arsyetim se 

pala paditëse ka interes juridik, që kjo çështje të rregullohet dhe prona të bartet në emrin e saj, 

pas administrimit të provave. 
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  Se gjatë shqyrtimit kryesor, ka kuptuar se një pjesë e pronës-një ,,rip” udhëhiqet në emër 

të  paditurve: N., L. dhe V. Sh., andaj edhe ka bërë zgjerimin e kërkesës së padisë edhe në këtë 

drejtim, pas ekspertizës së ekspertit gjeodet, e të cilin në këtë fazë të procedurës nuk e kanë 

kundërshtuar të njëjtit. 

  Në fjalën e vetë përfundimtare, ka theksuar se me provat e administruara nga rrjedha e 

kësaj procedure, pa mëdyshje është vërtetuar, se paditësja është pronare e paluajtshmërisë në 

bazë të mbajtjes, se atë pronë e kishte blerë nga e paditura L., dhe menjëherë kishte ndërtuar 

shtëpinë aty në vitin 1980, e cila shtëpi ende ekziston, pasi që i ka mbijetua luftës në Kosovë.  

  Ka potencuar se gjatë procedurës është vërtetuar se gabimisht, për gabim kadastral, kjo 

pronë, ka kaluar në emër të të paditurit P. D., dhe kjo çështje është sqaruar gjatë procedurës,  e 

në veçanti me pranimin e të paditurit P., se është bërë ky gabim, se kjo nuk është prona e tij, se 

këtë e ka vërtetuar edhe me deklaratën që është në shkresë atë lëndës, 

  Ka potencuar se pas daljes në vend shikim, ka pasuar përsëri rregullimi dhe zgjerimi i 

padisë, në anën e të paditurve, për faktin se pala paditëse ka kuptuar se duhet të përfshihen edhe 

të paditurit: N. Sh., L. Sh. dhe V. Sh., për faktin se një sipërfaqe në formë të një ,,rypi”, është 

përfshirë në emër të tyre, e të cilët gjithashtu me përgjigje në padi e kanë pranuar se është gabim 

teknik kadastral.   

  Andaj mendon, se paditësja është pronare e pronës lëndore, se edhe djemtë e saj D. dhe 

D., janë pajtuar që prona të udhëhiqet në emër të nënës, pasi që është paguar çmimin kushtues, 

dhe nuk ka pas pengesa asnjëherë në posedim të qetë, dhe se ka shumë prova që vërtetojnë 

posedimin e pandërprerë të paditëses për pronën lëndore, të cilën e kishte blerë bashkë me 

bashkëshortin, tani të ndjerë. 

   Andaj ka theksuar se patundshmërinë paditësja e mbanë në posedim, me mirëbesim mbi 

40 vite, në të cilën me mjetet e veta financiare, kishte ndërtuar shtëpi të re me bashkëshortin e 

ku ku banon me familjen e vet, e pa shqetësuar e në këtë të drejtë askush nuk kishte inicuar 

ndonjë procedurë për uzurpim apo shqetësim të kësaj prona, se paditësja e ka fituar të drejtën e 

pronësisë në kuptim të nenit 28 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridiko Pronësore, dhe 

nenit 40 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore. Për këtë arsye i ka propozuar 

gjykatës që ta aprovoj kërkesë padinë e paditëses, si të bazuar, si në precizim të padisë. 

    

  I padituri P. D., nuk ka marr pjesë në shqyrtimin kryesor, edhe pse ka qenë i ftuar në 

mënyrë të rregullt, mungesën nuk e ka arsyetuar, atëherë gjykata në propozim të autorizuarve të 

palëve tjera ndërgjyqëse, ka vepruar në kuptim të nenit me nenit 423 të LPK. 

    

  Gjykata, në pamundësi që të ftojë të paditurën L.(D.)P., më parë nga Peja, tani me 

vendbanim të panjohur, dhe me qëllim të krijimit të kushteve procedurale e me propozim të 

autorizuarit të palës paditëse, i’a cakton përfaqësuesen e përkohshme, dhe ate E. S., avokate në 

Pejë, konform dispozitave ligjore të LPK-së ( nenit 79 par 3. pika a) dhe b) të LPK), me 

aktvendimin e publikuar në tabelën e shpalljeve të gjykatës, Gazetën Zyrtare dhe gazetën e 

përditshme të Kosovës.  

   

  Përfaqësuesja e përkohshme e të paditurës L., E. S., avokate në Pejë, në përgjigje në padi 

ka deklaruar se nuk e ka kundërshtuar vendimin e gjykatës, që të mbrojë interesat e të paditurës 

L., duke theksuar se edhe pse në padi ceken provat që vërtetojnë pronësinë e paditëses ,se është 

në posedim të gjatë që nga viti 1956 dhe është bërë pagesa e çmimit kushtues, ka cekur se ajo 

nuk ka autorizim nga e paditura, por nuk ka qenë kundër që të administrohen provat e në veçanti 

të daljes në vend shikim. 

  Në fjalën e vet përfundimtare ka theksuar se për kundër përpjekjeve të shumta, nuk ka 

arritur të kontaktoj të paditurën, së këndejmi mbështetur në këtë rrethanë i ka propozuar gjykatës 

që në këtë çështje kontestimore të vendosë në pajtim me provat e administruara materiale dhe 
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subjektive, pasi që ajo nuk ka autorizim që të veproi ndryshe, gjegjësisht ta pranoi kërkesë padinë 

e precizuar, andaj i’a ka lënë gjykatës në vlerësim dhe vendosje. 

 

  I padituri P. D. në përgjigje në padi, ka deklaruar se nuk e kundërshton, padinë e as 

kërkesën e saj, edhe pse në fillim me përgjigje në padi të bërë me shkrim me dt.26.02.2019, e ka 

kundërshtuar të njëjtën, por me deklaratën e dhënë me shkrim te noteri me dt.30.05.2019, ka 

deklaruar se ai e ka blerë pronën me nr.4532, ka paguar çmimin kushtues dhe ka hy në posedim 

të saj, ndërsa për ngastrën lëndore me nr.4532/3, është përgjigjur çartë, se nuk e ka blerë të njëjtën  

dhe nuk është prona e tij, dhe ka kërkuar nga gjykata që ta merr parasysh këtë deklaratë, pasi që 

pronën lëndore sipas tij e ka blerë familja A. dhe jeton aty mbi 50 vite, gjatë shqyrtimit kryesor 

ka theksuar se diku në vitin 1978 paditësja Sh. A. ka ndërtuar objektin e banimit të cilin e ka 

edhe sot të rrethuar dhe pjesën për rreth shtëpisë, dhe se nuk ka dëgjuar se dikush e ka penguar, 

ka sqaruar se kjo pronë gabimisht në DGJK ka kaluar në emrin e tij, nuk ka qenë kundër 

administrimit të provave. 

 

          Të paditurit: N. Sh., L. Sh. dhe V. Sh., që të tre nga Peja, në përgjigje në padi të bërë me 

shkrim me dt.22.04.2021, nëpërmes të autorizuarit të tyre V. B., avokat në Pejë, kanë deklaruar 

se në fazën e zgjerimit të paditës ndaj këtyre të paditurve e kundërshton kërkesë padinë e paditësit 

si të pabazuar, por ka rezervuar të drejtën që në seancë të deklarohet më gjerësisht, dhe nuk e ka 

kundërshtuar administrimin e provave për tu vërtetuar gjendja reale. 

  Gjatë shqyrtimit kryesor i autorizuari i të paditurve ka theksuar se mbetet pranë përgjigjes 

në padi të bërë me shkrim, por ka potencuar se të paditurit që i përfaqëson ai nuk kanë pretendime 

në pronën lëndore, pasi që sipas tyre paditësja është në posedim të qetë dhe faktik të papenguar 

dhe se ata nuk e dinë se si ka ardhur deri te ky gabim. Në shqyrtimin e dt.05.10.2021 i autorizuari 

ka deklaruar se nuk e kundërshton kërkesën e padisë.  

  Në fjalën e vetë përfundimtare ka ritheksuar ndër të tjera se nuk ka asgjë kontestuese, 

dhe palët që i përfaqëson nuk kanë ndonjë pretendim në këtë pronë, andaj, ka propozuar që të 

aprovohet kërkesa e padisë së paditëses, duke e kundërshtuar kërkesën për shpenzime. 

  Pas këtij kundërshtimi e autorizuara e palës paditës, e ka tërheq kërkesën për shpenzime, 

me arsyetim se ato nuk i ka kërkuar as në fjalën përfundimtare. 

 

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

procedurën e provave ku u lexuan dhe shikuan këto prova:  ortofoto e pronës lëndore, certifikata 

e pronës e lëshuar me dt.25.08.2017, certifikata e vdekjes së bashkëshortit të paditëses e lëshuar 

me dt.14.09.2017; certifikata e pronës në emër të paditurit P. D., historiati mbi pronësinë për 

pronën lëndore, procesverbali i daljes në vend shikim i dt.06.10.2020; ekspertiza e ekspertit 

gjeodet, kopja e planit, skica e matjes, ortofoto, certifikatat e pronës, fotot nga vend shikimi dhe 

plotësim ekspertiza e dt.28.12.2020, bashkë me kopjen e planit, skicën e matjes, ortofotot, 

certifikatat e pronës; faturat e Hidrodrinit për pronën lëndore , fatura e rrymës nga KKFE- 

KESCO-KPSE, kontrata mbi kredinë në emër të palës paditëse, lista e Hidrodrinit, vërtetimi në 

emër të O. A., për pagesën e tatimit në pronë; deklaratat e djemve të paditëses Sh., D. A. dhe D. 

A., dëgjimi i dëshmitarëve: B. M. dhe Q. A., që të dy nga Peja, deklarimet e palëve, dhe të 

autorizuarve të tyre, dhe provat e tjera. 

 

  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 janë bërë jo kontestues faktet, se paditësja është në posedim 

të papenguar të patundshmërisë që nga viti 1978-80, dhe se e paditura e parë L., i’a ka shitur 

pronën lëndore bashkëshortit të paditëses. 
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  Nuk është kontestuese as fakti se nga DGJK, për pronën lëndore ka ndodhur gabimi 

teknik dhe ajo është bartur në emrin e të paditurve 2, 3, 4 dhe 5, ku gabimisht është regjistruar 

prona gjegjësisht pjesa në emër të tyre. 

 

   Andaj, gjykata me administrimin e provave ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

  -se paditësja Sh.(A.)A., nga Peja, me bashkëshortin e saj tani të ndjerë O. A., ka blerë 

pronën lëndore nga e paditura L.(D.)P., e lindur S., më parë nga Peja, tani me vendbanim të 

panjohur, dhe ate ngastrën kadastrale me nr.4532/3, në sip. prej 315m², dhe pjesës së ngastrës 

kadastrale me nr.4533/1 në sip. prej 185m², e në sip. të tërësishme prej 500m². 

 Paditësja me bashkëshortin, në vitin 1980, në këtë pronë ka ndërtuar objektin e banimit, 

të tipit përdhecë, ku edhe sot, prej atëherë nuk ka pësuar asnjë ndryshim, e në të cilin objekt jeton 

paditësja me familjen e saj.  

   Gjykata, ka vërtetuar dhe faktin, se gabimisht me një gabim kadastral, kjo pronë, ka 

kaluar në emër të të paditurve: P. D., dhe ate ngastra kadastrale me nr.4532/3, në sip. prej 315m²,  

dhe N. Sh., L. Sh. dhe V. Sh., dhe ate pjesa e ngastrës kadastrale me nr.4533/1 në sip. prej 185m², 

ku të dyja këto pjesë përbëjnë sip. e tërësishme prej 500m² e që paraqet pronën faktike të 

paditëses Shera. 

  Është vërtetuar edhe fakti se të paditurit: P., N., L., dhe V. nuk kanë pretendime në këtë 

pronë, pasi që kanë kuptuar se ka ndodhur gabimi teknik kadastral, lidhur me bartjen e kësaj 

prone në emër të tyre, përkundrazi e kanë pranuar kërkesën e padisë si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, duke konfirmuar faktin se pala paditëse është gjatë aty me mbi 40 vite, e pa penguar 

nga askush në posedimin e saj, pra të objektit të banimit dhe sipërfaqes për rreth. 

  Nga Gjykata gjithashtu është vërtetuar fakti se shitblerja ka ndodhur, dhe se paditësja me 

familje, ka jetuar aty pa pengesa nga e paditura L. apo kushdo tjetër, se aty është mbi 40 vite, se 

pagesën e ka bërë nga pronat që i kanë pasur në fshat. Gjatë procedurës është vërtetuar se prona 

lëndore i ka kufijtë e njëjtë prej momentit të blerjes e deri me sot, se L. është larguar, prej aty 

kur ka marr çmimin e shitjes, e që ka qenë pengesë për tu bartë prona, në emër të paditëses. 

 Gjykata, bindjen e saj që të vendosë si në dispozitiv e forcoi edhe me dëgjimin e 

dëshmitarëve: B. M. dhe Q. A., që të dy nga Peja, të cilët njëjtë kanë dëshmuar, se kanë dijeni 

për këtë shitblerje, gjegjësisht kanë dijeni se paditësja Sh. me bashkëshortin e saj e ka blerë 

pronën nga e paditura L., të cilën ata nuk e kanë njohur, ata kanë dëshmuar njëjtë se familjet e 

tyre janë vendosur aty para familjes A., se ka mbi 42 vite, që paditësja ka blerë pronën lëndore, 

ka ndërtuar shtëpinë dhe jeton me dy djemtë e saj aty, e pa penguar nga askush, kanë dëshmuar 

se nga pronat në fshat të të ndjerit Osman, është paguar kjo pronë lëndore. 

 Me ekspertizën e ekspertit gjeodet F. H., dhe me rastin e daljes në vend shikim për 

identifikimin të pronës lëndore, gjykata ka konstatuar, se në ngastrën kadastrale me nr.4532/3 

ZK Pejë, është objekti i banimit i tipit përdhec, i përfunduar në tërësi, ku banon paditësja bashkë 

me familje, e sipas paditëses në teren është ndërtuar diku në vitin 1977-78, dhe i njëjti i ka 

mbijetuar luftës së fundit në Kosovë, dhe është meremetuar. Objekti ka dalje në rrugën 

,,..............”, gjegjësisht në rrugën ..........., se pjesa tjetër është me kulturë livadh, dhe në fundë 

është një pjesë kopsht. Gjykata, ka konstatuar se përveç në pjesën veriore, dhe një pjesë të anës 

perëndimore, afër objektit të banimit, kjo pronë është e rrethuar me rrethojë me hunjë të drurit 

dhe me tela.  

 Palët prezentë, në terren nuk kanë bërë vërejtje në konstatimet e gjykatës dhe në 

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

profesionale dhe argumentuese e ka bërë identifikimin e lokalit lëndorë, dhe gjykatës i’a ka 

dorëzuar ekspertizën me shkrim. 

  Gjykata, posedimin e gjatë dhe të qetë të paditëses, e vërtetoi me dëshmitë e dëshmitarëve 

të lartë cekur dhe deklarimet e të paditurit të dytë, tretë, katër dhe pesë, provave të tjera të 

prezantuara, si dhe me dalje të gjykatës në vend shikim, për identifikimin e patundshmërisë 
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kontestuese, e nga të cilat prova logjikisht gjykata, vjen në përfundim se deklarimet e paditëses, 

respektivisht të autorizuarit të saj, janë në harmoni dhe përputhje me provat e administruara pranë 

kësaj gjykate. 

  Gjendja faktike u vërtetua edhe nga aprovimi i kërkesëpadisë nga të paditurit: P., N., L., 

dhe Vjosa, të cilët njëkohësisht kanë dëshmuar me parashtresat e tyre dhe të autorizuarit të tyre 

se kanë dijeni se paditësja me familje jeton aty me mbi 40 vite, dhe se kanë dijeni se nuk është 

penguar nga askush në posedim. 

  Gjykata ka vlerësuar edhe deklarimet e përfaqësueses së përkohshme të të paditurës së 

parë, e cila në fjalën përfundimtare nuk i kontestoi faktet të cilat e argumentojnë bazën e kërkesë 

padisë, mirëpo gjykatës i’a ka lënë që në bazë të vlerësimit të provave dhe dispozitave ligjore të 

vendosë, lidhur me këtë çështje, pasi që nuk ka arritur që të kontaktojë të paditurën L., të cilën e 

përfaqëson, dhe nuk ka pasur autorizim nga ajo, 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 paditëses dhe bashkëshortit të saj të ndjerë, para më shumë se 40 vite, ka filluar 

posedimi i qetë dhe faktik, në pronën lëndore nga ana e paditëses, se nga provat e administruara 

është vërtetuar se paditësja e ka mbajtur, shfrytëzuar dhe disponuar në kufijtë e caktuar me ligj. 

  Gjykata, bazuar në të cekurat më lartë, 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 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, ku paditësja, është mbajtëse të ndërgjegjshme e patundshmërisë lëndore, që nga viti1980. 

  Nga të lartë cekurat gjykata, përfundon se kërkesë padia e paditëses është e bazuar duke 

u mbështetur në provat e gjithmbarshme dhe të vlerësuara, e të cilave gjykata i’u 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.1107/17, me dt.05.10.2021. 

 

          Gj y q t a r j a 

                Afërdita Mulhaxha 

 

KESHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa në afat prej 15 ditësh, 

 pas marrjes së aktgjykimit, drejtuar Gjykatës së Apelit në Prishtinë 

 e përmes kësaj gjykate. 


