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Numri i lëndës: 2019:143055 

Datë: 17.06.2021 

Numri i dokumentit:     01894092 

 

 

 
C.nr.1204/17   

  

Gjykata Themelore në Pejë, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil gjyqtarin Ilir 

Berisha në çështjen kontestuese të paditësit R. M., nga fshati ............, Komuna e ......, të cilin e 

përfaqëson sipas autorizimit L. B.  avokat në Pejë,  kundër të paditurit B. (B.) B. nga fshati 

............, Komuna e ......., e tani me adresë të panjohur të cilin e përfaqëson përfaqësuesja e 

përkohshme R. H. avokate në Pejë,  për  vërtetimin e  pronësisë, vlera e kontestit 5,000 euro, pas 

mbajtjes së seancës së shqyrtimit kryesorë me datë 17.06.2021, bie këtë: 

 

                                                         A K T GJ Y K I M   

  

I.VËRTETOHET se paditësi R. M., me vendbanim në fshatin ............, Komuna e ......., është 

pronar i  paluajtshmërisë – të ngastrës kadastrale P-71611051-00039-0 me sipërfaqe prej 8629 

m2, ngastrës kadastrale P-71611051-00040-0 me sipërfaqe prej 1080m2, ngastrës kadastrale P-

71611051-00051-2 me sipërfaqe prej 787 m2, ngastrës kadastrale P-71611051-00052-1 me 

sipërfaqe prej 2288 m2, ngastrës kadastrale P-71611051-00052-2 me sipërfaqe prej 4137 m2,  

ngastrës kadastrale P-71611051-000112-1 me sipërfaqe prej 4500 m2, ngastrës kadastrale P-

71611051-000112-2 me sipërfaqe prej 3500 m2, ngastrës kadastrale P-71611051-000112-3 me 

sipërfaqe prej 7169 m2, ngastrës kadastrale P-71611051-000112-4, me sipërfaqe prej 1610 m2, 

ngastrës kadastrale P-71611051-000112-5 me sipërfaqe prej 1610 m2, ngastrës kadastrale P-

71611051-000112-6, me sipërfaqe prej 2280 m2, ngastrës kadastrale P-71611051-000113-1, me 

sipërfaqe prej 5994 m2, ngastrës kadastrale P-71611051-000113-2, me sipërfaqe prej 16050 m2, 

të gjitha këto gjenden në Zonën Kadastrale – ............, Komuna e Pejës dhe janë të regjistruara 

në certifikatën e pronës në emër të B. (B.) B.. 

 

II.DETYROHET i padituri B. (B.) B., nga fshati ............, Komuna e ........, që paditësit R. M. 

nga fshatin ............, Komuna e ........,  t’ia njeh të drejtën e pronësisë në paluajtshmërinë e 

precizuar si në pikën I në dispozitivin e këtij aktgjykimi, si dhe të lejojnë që paditësi të 

regjistrohet në librat publik kadastral të ZKK në Pejë, si pronarë në paluajtshmërinë lëndore, në 

të kundërtën ky aktgjykim do ti shërbej paditësit si bazë për regjistrim në ZKK – Pejë. 
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III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

                                                            

A r s y e t i m 

  

Paditësi R. M., nga fshati ............, Komuna e ......, përmes të autorizuarit të tij, me parashtresën 

e datës 09.11.2017 ka ngritur padi kundër të paditurit B. (B.) B., nga fshati ............, Komuna e 

..........,  për vërtetim pronësie, vlera e kontestit 5.000 euro. 

 

Pasi që të paditurit nuk i dihet adresa e saktë e vendbanimit, në bazë të propozimit të palës 

paditëse e me qëllim të krijimit të kushteve procedurale që çështja të mos zvarritet pa nevojë, 

gjykata me aktvendimin e saj C.nr.1204/17 të datës 08.09.2020, të paditurit B. (B.) B., ia ka 

caktuar përfaqësuesin e përkohshëm. 

 

I autorizuari i paditësit në fjalën përfundimtare deklaroj se: Në seancat e mëparshme dhe ne 

seancën e shqyrtimit kryesor është argumentuar baza e kërkesë padisë e cila gjene mbështetje në 

provat e administruara dhe dëshmitë të terja në ketë çështje kontestimore është vërtetuar së 

paditësi R. M. kishte blere këtë prone ne vitin 1977 nga i padituri me çmimin e kontraktuar të 

shitë blerjes prej dyqind milionë dinarë. Ky çmim i shitë blerjes ishte paguar në tërësi dhe së kjo 

rrethane është vërtetur edhe nga ana e dëshmitareve dhe së kishte ndodhur një kontraktim i lire 

dhe vullnetshëm dhe me detyrime të përmbushura në tërësi si nga deklarimi i paditësit dhe i  

dëshmitareve të kësaj çështjes. Nisur të cekura konsiderojmë së mbi bazën e mbajtjes të ligjshme 

pa ndërprere, paditësi ka fituar të drejtën e pronësisë ne këto ngastra lëndore, prandaj i 

propozojmë gjykatës që të aprovoj padinë dhe kërkesën e saje, sa i përket shpenzimeve të 

procedurës ato nuk i kërkojmë.  

 

Përfaqësuesja e përkohshme e të paditurit në fjalën përfundimtare deklaroj se: Mbesim në tërësi 

pranë përgjigjes në padi dhe thënieve nga seancat e kaluara për arsye së nuk dihen qëndrimet 

apo kundërshtimet eventuale te të paditurit, duke kundërshtuar parimisht padinë dhe kërkesën e 

saje si të pa bazuar. Edhe për kundër faktit së nga administrimi i provave dhe dëgjimit të 

dëshmitareve u dëshmua së kjo patundshmëri  është blerë nga paditësi prapë se prapë si 

përfaqësues. e përkohshme në mungese të autorizimit të drejtë për drejtë të paditurit e 

kundërshtojmë kërkesë padinë e paditësit duke ja lëne gjykatës që ketë çështje juridike ta vlerësoj 

dhe ta vendos në mënyre meritore.  

 

Në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 09.06.2021, dëshmitari  B. K. deklaroj se: “Jam 

dëshmitar se R. e ka blerë token nga B. B. në vitin 1977, e dijë se ja ka paguar dyqind milion 

dinarë dhe kam qëndruar aty prezent gjerë sa është kryer ajo ceremoni dhe pikërisht është R. që 

e ka punuar atë tokë që nga ajo kohë. Nuk e dije saktësisht sa është sipërfaqja e tokës së blerë 

por besoj së behet fjale për sipërfaqen prej 5 gjerë në 6 hektarë. Pra kjo tokë ndahet ne dy pjesë 

pjesa që është nën vadë apo e ujitur dhe pjesa tjetër mbi vadë në të cilën ka ndërtuar shtëpi për 

vetën dhe për bijtë të tij. Pas shitjes së patundshmërisë B. B. është shpërngulur në Mal të Zi, por 

nuk e dije së ku saktësisht”.  
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Dëshmitari I. V.  deklaroj se: “Ju njoftoj së rrethe vitit 1977 ka qene vjeshtë kena dëgjuar së R. 

M., e kishte blere patundshmërinë e B. B., dhe në si fshat këna qene të pajtimit në këtë punë dhe 

unë personalisht kam mare pjesë në atë ceremoni ku R. ja kishte paguar parat B., mendoj së bëhet 

fjalë për dyqind milion dinarë. Mendoj së paratë janë paguar të gjitha me një këst, kanë qenë 

shumë para se behet fjalë për 6 hektarë tokë. Pas blerjes R. aty ka ndërtuar shtëpi për vetë dhe 

për fëmijët të tije, tokën e punon në mënyre të pa penguar nga as kush”.  

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike kontestimore, gjykata ka bërë 

administrimin e këtyre provave:  Certifikata e pronës e dt. 19.10.2017. Ekspertiza gjyqësore e 

ekspertit të gjeodezisë Sh. K. e dt. 15.05.2021 së bashku me provat të tjera përcjellëse. Tetë 

fotografi me ngjyra të vendit ku ndodhet patundshmëria. Dëshmia e dëshmitarëve Bajram 

Kelmendi dhe I. V. . 

   

Gjykata pas vlerësimit te provave te nxjerra në kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedurës 

Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha 

ato së bashku, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar.  

 

Nga certifikata mbi të drejtat pronësore të datës 19.10.2017, gjykata vërtetoi faktin se ngastrat 

kadastrale P-71611051-00039-0, me sipërfaqe prej 8629 m2, P-71611051-00040-0, me sipërfaqe 

prej 1080m2, P-71611051-00051-2, me sipërfaqe prej 787 m2, P-71611051-00052-1, me 

sipërfaqe prej 2288 m2, P-71611051-00052-2, me sipërfaqe prej 4137 m2, P-71611051-000112-

1, me sipërfaqe prej 4500 m2, P-71611051-000112-2, me sipërfaqe prej 3500 m2, P-71611051-

000112-3, me sipërfaqe prej 7169 m2, P-71611051-000112-4, me sipërfaqe prej 1610 m2, P-

71611051-000112-5, me sipërfaqe prej 1610 m2, P-71611051-000112-6, me sipërfaqe prej 2280 

m2, P-71611051-000113-1, me sipërfaqe prej 5994 m2, P-71611051-000113-2, me sipërfaqe 

prej 16050 m2, gjenden në Zonën Kadastrale – ............, Komuna e Pejës dhe janë të regjistruara 

në certifikatën e pronës në emër të B. (B.) B.. 

 

Me rastin e daljes së gjykatës me ekspertet gjeodet me datë 05.05.2021 është identifikuar objekti 

kontestues ku paditësi në këto ngastra ka ndërtuar shtëpi me material të fortë. Ndërsa nga 

ekspertiza gjyqësore e ekspertit të gjeodezisë Shkëmb Kastrati e dt. 15.05.2021, së bashku me 

provat të tjera përcjellëse siç janë skica e matjes, certifikata e pronës, orto foto e tjera, gjykata 

vërtetoi faktin se paditësi mbanë në posedim ngastrat kadastrale të cilat janë objekt i këtij 

kontesti. 

 

Nga dëshmia e dëshmitarëve Bajram Kelmendi dhe I. V. , gjykata e vërtetoi faktin se paditësi 

qysh në vitin 1977 kishte hyrë në marrëdhënie kontraktuale me të paditurin, ishin pajtuar për 

objektin e shitblerjes si dhe për çmimin e tij. Paditësi në prezencën e dëshmitarëve e kishte kryer 

detyrimin e tij duke e paguar në tërësi çmimin e kontraktuar dhe se që nga atëherë ka hyrë në 

posedim të qetë dhe faktik, pa u penguar nga pronari – këtu i padituri apo nga ndonjë person i 

tretë.  

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të fakteve të cilat i kemi cekur më lartë, gjykata erdhi në përfundim 
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se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar në ligj dhe fakte. Gjykatës i rezultoi se pretendimi i 

paditësit  që i paditurit të detyrohet që paditësit t’ia njeh të drejtën e pronësisë në paluajtshmërinë 

e precizuar si në pikën I në dispozitivin e këtij aktgjykimi, si dhe të lejoj që paditësi të regjistrohet 

në librat publik kadastral të ZKK në Pejë, është plotësisht i bazuar dhe në përputhje me dispozitat 

ligjore të cilat janë në fuqi.  Dispozitat e Ligjit Nr. 03/L-154 mbi Pronësinë dhe të Drejtat tjera 

Sendore (LPDS) që është në fuqi kanë rregulluar kushtet e fitimit të së drejtës së pronësisë.  

 

Në këtë drejtim neni 40 par. 1 i këtij ligji shprehimisht thotë “Personi i cili me mirëbesim e ka 

njëzet (20) vjet në posedim të pandërprerë një paluajtshmëri ose një pjesë të saj, e fiton pronësinë 

në të. Edhe ligji mbi Marrëdhëniet Pronësore  Juridike (LMTHJP), që ka qenë në fuqi para Ligjit 

Nr. 03/L-154 mbi Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore, më saktësisht neni 21 përcaktonte se: 

“Sipas vetë ligjit e drejta e pronësisë fitohet me krijimin e sendit të ri, me bashkim, me 

përzierje, me ndërtim në tokën e huaj, me ndarjen e fryteve, me parashkrimin fitues, me fitim të 

pronësisë nga jo-pronari, me okupim dhe në raste të tjera të caktuara me ligi”, ndërsa neni 22 i 

po këtij ligji përcakton se:”Personi që me material të vet, me punë personale punon një send 

të ri, fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë send. E drejta e pronësisë mbi sendin e ri i takon pronarit 

nga materiali i të cilit këtë send, në bazë të veprimit juridik, e ka punuar personi tjetër. Në qoftë 

se ndokush nga material i huaj me punën e vet ka punuar një send të ri, ai i takon atij  po që se 

është me mirëbesim dhe nëse vlera e punës është më e madhe se vlera e materialit, e nëse vierat 

janë të barabarta, lind bashkëpronësia”. Si dhe neni 28 i po këtij ligji përcakton se: Mbajtësi me 

mirëbësim i sendit të paluajtshëm, mbi të cilin tjetri ka të drejtën e pronësisë, fiton të drejtën 

e pronësisë mbi këtë send me parashkrimin fitues me kalimin e kohës prej 20 vjetësh. 

 

Nga dispozitat e mësipërme konkludohet se paditësi i ka përmbushur kushtet ligjore për fitimin 

e të drejtës së pronësisë me parashkrim fitues. Pas vlerësimit dhe analizimit të gjendjes faktike, 

gjykata erdhi në përfundim se: Paditësi qysh në vitin 1977 kishte blerë paluajtshmërinë 

kontestuese nga këtu i padituri, i njëjti kishte paguar shumën e tërësishme të çmimit të 

kontraktuar me ç’rast shitësi ia kishte dorëzuar në posedim paluajtshmërinë kontestuese të cilën 

edhe tani e shfrytëzon paditësit pa u penguar nga këtu i padituri apo nga ndonjë person tjetër. 

Këtë vlerësim gjykata e mbështeti në gjendjen faktike në teren dhe në ekspertizën e ekspertit 

gjeodet në të cilën është konstatuar se paditësi është në posedim dhe shfrytëzim të këtyre 

ngastrave kontestuese në të cilat kanë ndërtuar shtëpi banimi nga materiali i fortë ku edhe paditësi 

banon.  

Nga të lartcekurat gjykatës i rezultoi se  kërkesëpadia e paditësit e parashtruar ndaj të paditurit 

që ka të bëjë me vërtetimin e pronësisë për ngastrat kadastrale të cekura si në pikën I, në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi është e bazuar, për faktin se paditësi e provoi  se e kishte blerë 

paluajtshmërinë kontestuese nga i padituri, këtë fakt e pohuan edhe këtu dëshmitarët,  gjykata i 

ka vlerësuar edhe provat tjera materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës, e të cilat kanë qenë 

me ndikim në vendosjen meritore të kësaj çështje juridike kontestimore. Bazuar në këtë, gjykata 

konsideron se janë plotësuar kushtet e parapara ligjore që paditësit ti  njihet e drejta e pronësisë 

nga baza e mbajtjes me mirëbesim, ashtu si parashihet me nenin 28 të ligjit Mbi Marrëdhëniet 

Themelore Juridiko – Pronësore, dhe nenin 40 par.1 të Ligjit Për Pronësinë dhe të Drejtat e tjera 
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Sendore, e lidhur me nenin 143 të LPK-së, andaj e njëjta vendosi si në pikën I dhe II në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi.  

 

Lidhur me shpenzimet procedurale, në pikën III të këtij aktgjykimi, gjykata vendosi duke u 

mbështetur në dispozitën ligjore nga neni 453 të LPK-së.  

 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:143055, 17.06.2021 

  

   G j y q t a r i         

 

           _____________ 

                                                                                                  Ilir Berisha 

 

 
KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të kësaj Gjykate.  


