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Numri i lëndës: 2019:143593 

Datë: 26.06.2021 

Numri i dokumentit:     01927175 

C.nr. 1338/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – Departamenti i Përgjithshëm, sipas gjyqtarit, Ilir 

Berisha, në çështjen juridike – kontestimore të paditësit: E. (H.) H. nga ...... rruga “................” 

nr.20 të cilin e përfaqëson M. M. avokat nga Peja, kundër të I. (S.) B.  nga Peja, dhe V. (Q.) H.  

nga ........, aktualisht me vendbanim të panjohur të cilët i përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm 

avokati A. A. nga Peja, baza juridike: vërtetim i të drejtës së pronësisë, vlera e kontestit: 1.000 

euro, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit kryesorë në prezencë të paditësit, të autorizuarit të tij 

dhe të përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurve me datë 23.06.2021 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.VËRTETOHET se paditësi E. (H.) H. nga ...... është pronarë i ngastrës kadastarle nr.554/12 

në sipërfaqe prej 1142 m2,  ZK-Brestovik ashtu që DETYROHEN të paditurit I. (S.) B.  nga 

Peja, dhe V. (Q.) H. nga Peja, paditësit tia njohin këtë të drejtë dhe të lejojë që e njëjta të 

regjistrohet në Regjistrin e të drejtave në patundshmëri në ZKK. në Pejë, në afat prej 15 ditësh 

nga dita e pranimit të tij e nën kërcënim të përmbarimit. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi me padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare përmes të autorizuarit të 

tij ka mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesës së saj, deklarimeve në seancat e shqyrtimit 

kryesor dhe precizimit të padisë nga aspekti objektiv sipas parashtresës së datës 13.04.2021, 

duke theksuar se paditësi këtë patundshmëri e kishte blerë në vitin 2001 nga i padituri I. (S.) B.  

me çmim kontraktues prej 70.000 DM për çka i njëjti hyn në posedim të saj. Këtë patundshmëri 

I. B. e kishte blerë nga pronari V. H., për çmim kontraktues prej afër 60.000 DM. Ndërsa në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar se është e vërtetë se paditësi kishte paguar në tërësi çmimin e 

kontraktuar shitësit këtu të paditurit I. B. i cili këtë pronë që nga viti 1985 e kishte blerë nga i 

padituri i dytë ku kishte hyrë në posedim duke ndërtuar një shtëpi familjare e cila poashtu kishte 

qenë objekt i padisë. Pastaj paditësi I. që nga viti 2001 i njëjti të drejtën e pronësisë e ka fituar 

në bazë zë mbajtjes me mirëbesim me bindje të thellë se e mbanë pronën e fituar në bazë të 

dispozitave ligjore, në rastin konkret posedimi llogaritet nga i padituri I.t ku i njëjti kishte hyrë 

në pronë të blerë nga pronari H., duke kërkuar nga gjykata vërtetim e të drejtës së pronësisë.  

Shpenzimet e procedurës kontestimore nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata me qëllim të krijimit të kushteve procedurale e me propozimin e te autorizuarës së palës 

paditëse, në mungesë te adresës se vendbanimit përkatësisht vendqëndrimit te tanishëm të 

paditurve, të njëjtit në mbështetje të dispozitës se nenit 79, par.3, pika a) dhe b), të LPK-së, e më 

qëllim të mbrojtjes te interesave të tyre në procedurë ua ka caktuar përfaqësuesin e përkohshëm 

nga radha e anëtarëve të Odës së Avokatëve të Kosovës, B. A.  avokat në Pejë, ku nga një kopje 
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e shpalljes rreth caktimit te përfaqësuesit te përkohshëm të paditurit në mënyre të rregullt është 

publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, një kopje është afishuar në tabelën e 

shpalljes se kësaj gjykate. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit ka dhënë përgjigje në padi me të cilën e ka kontestuar 

kërkesëpadinë, ndërsa gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nga 

momenti i caktimit si përfaqësues i përkohshëm nga gjykata ka bërë përpjekje që të bie në kontakt 

me të paditurit mirëpo nuk kam pasur sukses, mbetem në tërësi pranë thënieve të seancave të 

mëparshme si dhe përgjegjës ne padi të dt. 29.10.2020, nuk kam vërejtje ne ekspertizën e 

ekspertit gjeodet dhe procedimit të dëshmitarëve ku është vërtetuar fakti se paditësit kanë blerë 

pronën kontestuese dhe janë të shfrytëzim të pa penguar nga askush, mirëpo meqenëse nuk kam 

autorizim të veçantë nga të paditurit që paditësit ti njoh të drejtën e pronësisë lidhur me 

paluajtshmërisë kontestuese, andaj duke ju referuar të cekura ma lartë në cilësi të përfaqësuesit 

të përkohshëm çështjen në vlerësim dhe vendosje ja len gjykatës që të vendos në mënyre 

meritore. 

 

Gjykata për të vërtetuar gjendjen faktike gjykata ka zhvilluar procedurën dhe sipas propozimit 

të palëve ka administruar këto prova: Certifikatën e pronës e dt. 14.07.2017 e lëshuar nga 

Drejtoria për gjeodezi, kadastër dhe pronësi në Pejë në emër të paditurit V. H.;; Ekspertizën 

gjyqësore të ekspertit Sh. K.  e dt. 05.02.2021; Kopjen e planit të patundshmërisë që është objekt 

i këtij kontesti; Ortofoton e vendit ku ndodhet patundshmëria; në cilësi të dëshmitarëve janë 

dëgjuar I. S. nga ...... dhe H. Q. nga ......  

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave se bashku, çmuarjes me 

kujdes e ndërgjegje të secilës provë e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, arriti 

në përfundim se në këtë çështje juridiko kontestimore duhet vendosur sikurse në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi pasi qe me provat e administruara gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike:  

 

Nga Certifikata e Pronës me nr.554/12 e datës 22.01.2021 Zona Kadastrale Brestovik, e lëshuar 

nga Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronësi në Pejë, gjykata konstatoi se i padituri V. H.  

evidentohet si pronarë i patundshmërisë që është objekt i këtij kontesti të përshkruar si në 

certifikatë. 

  

Nga kopja e planit e datës 03.06.2015 e lëshuar nga Drejtoria për gjeodezi, kadastër dhe pronësi 

në Pejë si dhe ortofoto, gjykata konstatoi se objekt i kontestit është ngastra kadastrale nr. 554/12, 

zona kadastrale në Brestovik. 

 

Me rastin e daljes së gjykatës në vend së bashku me ekspert gjeodet dhe të autorizuarit e 

ndërgjyqësve, gjykata ka konstatuar se patundshmëria e cila është objekt i kontestit përbehet nga 

ngastrat kadastrale nr. 554/12, ZK. Brestovik me kulturë kullosë e klasës së II-të. Në vend 

gjykatë konstatoj objektin/ndërtesën e banimit me etazhitet P+2K e pabanuar. Ne vend gjykata 

konstatoj se ngastra e lartcekura është në posedim të paditësit.  

 

Vlen të potencohet se më rastin e daljes së gjykatës në vend-shikim gjykata ka konstatuar se 

paditësit nuk e mbajnë në posedim ngastrën kadastrale nr.554/13 në sipërfaqe prej 747 m2, e cila 

ka qenë objekt kontesti sipas padisë fillestare mirëpo me parashtresën e të autorizuarit të 

paditësve të datës 13.04.2021 mbi precizimin e kërkesëpadisë e njëjta nuk ka qenë objekt i 

gjykimit.  

 

Nga ekspertiza gjyqësore e punuar nga eksperti gjeodet Sh. K.  me datë 05.02.2021 është 

konstatuar shtrirja gjeografike e patundshmërisë kontestuese ku shihet së ngastrat kontestuese  

me nr.554/12 ZK. Brestovik, e cila në anën lindor kufizohent me parcelën 554/3 dhe anës veri-
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perëndimore që kufizohet me rrugën publike ................, e rrethuar me hunj të drurit të shoqëruar 

me tel xhëmbor, në anën veriore e veri-lindore që kufizohet me parcelën fqinjë 554/13 nuk ka 

ndonjë kufi faktik apo natyror ndërsa në teren ekziston pikat kufitare (senoret) që tregojnë kufijtë 

kadastral, ndërsa në anën jugore e jug-perëndimore që kufizohej me parcelat fqinje me numër 

njësie 554/1 ishte e rrethuar me rrethojë druri përgjatë tërë kësaj ane. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike procedoj në cilësi të dëshmitarit I. S. nga Peja, 

i cili ndër të tjera deklaroj: I. atë patundshmëri e kishte blerë në vitet 1980 të cilën ia kishte shitur 

E. H.  pas lufte. Nuk e di vitin saktësisht por e di se menjëherë pas lufte është bërë kjo shitblerje 

pasi që edhe I. e njoh. E njoh pasi që edhe ai ka jetuar në lagjen tonë. Nuk e di se sa ka qenë 

sipërfaqja por e di që atë parcelë të tij e ka blerë, këtë e dinë e gjithë lagja. Ndërsa sa ka qenë 

çmimi i shitblerjes nuk e di, por e di se E. ja ka paguar gjitha paratë. E njoftoj gjykatën se I. 

pllacin që e kishte blerë ën të kishte ndërtuar një shtëpi të madhe dhe të materialit të fortë, e cila 

gjatë luftës është dëmtuar”. 

 

Ndërsa dëshmitari H. Q. nga peja, ndër të tjera deklaron se: “Pas luftës shtëpinë së bashku me 

truall E.  e ka blerë nga I. B. të cilin e kam njohur nga fëmijëria, ju njoftoj se për shitblerjes e di 

sepse jetoj pikërisht në atë lagje dhe shtëpia që është aty është punuar nga babai im që nga 

themelet deri në kulm. Viti i saktë nuk më kujtohet por mendoj se bëhet fjalë për vitin 2000 ose 

2001 e cila gjatë luftës ishte dëmtuar dhe pas blerjes E. e ka vendosur një pllakë të betonit sipër 

saj dhe që nga ajo kohë i njëjti e shfrytëzon pa u penguar nga askush”. 

 

Nga deklarimi i dëshmitarëve të cilëve gjykata ua ka falur besimin në tërës, gjykata e vërtetoj 

faktin vendimtar se paditësi E. H. , e kishte blerë patundsshërinë kontestuese nga i padituri I. B. 

në vitin 2001 dhe të njëjtit ia kishte paguar në tërësi çmimin kontraktues prej 70.000 DM. 

Patundshmëria e blerë përbëhej nga ngastra kadastrale nr.554/12 ZK. Brestovik, në sipërfaqe 

prej 1142 m2 dhe objekti-ndërtesa e cila i kishte të përfunduara punimet e vrazhda mirëpo ishte 

e dëmtuar në luftën e fundit në Kosovë. Nga deklarimet e dëshmitarëve rrjedhë se këtë ngastër i 

padituri I. B. e kishte blerë nga i padituri V. A. në vitin 1985 mbi të cilën e ndërton objektin e 

banimit të cekur më lartë. Fakt ky që paditësit i bënë poseduese të ligjshëm  dhe mbajtës me 

mirëbesim, i cili është kusht esencial për fitimin e së drejtës së pronësisë bazuar në dispozitën e 

nenit 28 të Ligjit mbi marrëdhëniet themelore juridike pronësore, i cili ka qenë në fuqi në kohen 

kur është krijuar ky raport juridik pronësor. 

 

Nga dëgjimi i dëshmitareve, deklarimi i të autorizuarës së paditësit dhe deklarimi i përfaqësuesit 

të përkohshëm si dhe provat tjera prezent në shkresat e lëndës, posaçërisht nga kontrata e 

shitblerjes së patundshmërisë  gjykata ka konstatuar se paditësi në vitin 1985, ka blerë 

paluajtshmërinë kontestuese, duke e paguar në tërësi çmimin e kontraktuar dhe duke hyrë në 

posedim dhe shfrytëzim të lirë dhe të pa penguar të kësaj paluajtshmërie dhe nga momenti i 

shitblerjes e deri më sot asnjëherë nuk ka qenë i shqetësuar apo penguar nga të paditurit si shitës 

apo pretendim i ndonjë pale të tretë. 

 

Sipas dispozitës së nenit 20 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore Juridike e cila 

shprehimisht parasheh se e drejta e pronësisë fitohet sipas vet ligjit, në bazë të veprimit juridik 

dhe me trashëgimi si dhe në bazë të vendimit të organit shtetërorë në kushte dhe mënyrën e 

caktuar me ligj. 

 

Duke u bazuar në fakte të vërtetuara dhe mbështetur në dispozitat e nenit 12 të LMD, të cilat 

kanë të bëjnë me ndershmërinë dhe ndërgjeshmërinë e të paditësit si posedues me mirëbesim, 

dhe duke u mbështetur në dispozitat e nenit 28.2 dhe 4 rrjedhë se  paditësi si mbajtës me 

mirëbesim dhe i ligjshëm i kësaj paluajtshmërie e ka fituar, të drejtën e pronësisë me kalimin e 

kohës prej 10 viteve, nga se  paditësi këtë patundshmëri e mban në bazë të shitblerjes, më shumë 
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se 20 vite, edhe sikur paditësi mos ta kishte blerë këtë patundshmëri paditësi në kuptim të 

dispozitës së nenit 28.4 të ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike, të drejtën e pronësisë do 

ta fitonte me parashkrim fitues nga se ka kaluar koha më shumë se 20 vite, që paditësi e mban 

këtë patundshmëri dhe asnjëherë nuk ka qenë i shqetësuar apo penguar nga të paditurit , 

paraardhësit juridik i tyre apo pretendim i ndonjë pale të tret. 

 

E drejta e pronësisë është e drejt subjektive e karakterit absolut dhe si e tillë gëzon mbrojtje 

juridike në të gjitha sistemet juridike dhe se sendet e paluajtshme të cilat janë të regjistruara në 

librat kadastrale, vlen supozimi se sendi është në pronësi të personit në emër të të cilit është e 

regjistruar, mirëpo edhe nëse patundshmëria nuk është e regjistruar në emër të atij që kërkon 

pronësinë, në rastin konkret paditësi ka detyrim ta provoi pronësinë e vet, por edhe të 

paraardhësit e tij deri sa mos të gjendet personi i cili procesin e ka fituar në ndonjërën prej 

mënyrave origjinare si mënyra të fitimit të pronësisë, dhe këto fakte në rastin konkret i ka 

vërtetuar në mënyrë të plotë dhe bindshëm paditësi.  

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës kontestimore gjykata  vendosi si në diapozitiv të këtij 

aktgjykimi, pasi që asnjëra nga palët nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës- nuk i ka 

specifikuar, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 463.1 të LPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:143593, 26.06.2021 

  

   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. 


