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Numri i lëndës: 2019:148822 

Datë: 19.10.2021 

Numri i dokumentit:     02296442 

 

                  C.nr.1938/21 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Afërdita 

Mulhaxha, në çështjen kontestimore të paditësit L.(M.)Ç., me banim në ........, R. ........, të cilin e 

përfaqëson sipas autorizimit O. L., avokat në Pejë, kundër të paditurit M. B., me parë nga fshati 

........, Komuna e Pejës, tani me vendbanim të panjohur, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i 

përkohshëm V. K., avokat në Pejë, për shkak të vërtetimit të drejtës së pronësisë, vlera e 

kontestit: 1.000€, pas shqyrtimit kryesor të mbajtur me dt.13.10.2021, në prezencën e 

përfaqësuesve të palëve ndërgjyqëse, me dt.18.10.2021, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

VËRTETOHET se paditësi L.(M.)Ç., me banim në ........, R. ........, është pronar i ngastrës 

kadastrale nr.5397-13, ZK Pejë, në sipërfaqe prej 550m². 

 

  DETYROHET i padituri M. B., më parë nga fshati ........, Komuna e Pejës, tani me 

vendbanim të panjohur, që t’ia njoh të drejtën e pronësisë paditësit L.(M.)Ç., me banim në ........, 

R. ........, dhe t’ia mundësoj që këtë paluajtshmëri, ta regjistroi në emër të tij, në Regjistrin e të 

Drejtave të Pronës së Paluajtshme të Komunës së Pejës, në afat prej 15 ditëve, nga dita e marrjes 

së aktgjykimit, në të kundërtën ky aktgjykim do t’i shërbej paditësit si bazë për regjistrimin e 

kësaj paluajtshmërie në emrin e tij. 

 

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, e përmes të 

autorizuarit të tij, ka potencuar se paraardhësi i paditësit e ka blerë në vitin 1968, nga i padituri 

ngastrën kadastrale nr.5397-13, ZK Pejë, në sipërfaqe prej 550m², për çmimin kontraktues të 

asaj kohe prej 500 mijë din. të atëhershëm jugosllav. Ka cekur se paditësi tani ka interes juridik, 

që pronën e blerë nga i padituri ta regjistroj në librat kadastrale në emrin e tij, pasi që të drejtën 

e pronësisë e ka fituar në mënyrë origjinere, në bazë të dispozitave ligjore dhe atë si posedues i 

ligjshëm dhe me mirëbesim, dhe atë mbi shumë se 53 vite.  

Gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka potencuar se babai i paditësit dhe i padituri nuk kanë bërë 

kontratë me shkrim, por kanë pasur kontratë verbale, me ç’rast i kanë përmbushur obligimet 

kontraktuese, dhe se paditësi me familjen e tij, e ka pas edhe një pronë tjetër e që në teren kanë 

paraqitur një tërësi, duke sqaruar se që nga blerja, paditësi pronën lëndore e ka në posedim, dhe 

gjykatës i ka prezantuar prova me qëllim të vërtetimit të bazës se kërkesëpadisë.  

   Në fjalën përfundimtare, ka ritheksuar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesës së 

saj, ngase nga provat e administruara dhe dëgjimi i dëshmitarëve B. K. dhe M. M., është vërtetuar 

se paditësi e ka në posedim këtë ngastër kadastrale, që nga viti 1968 e gjerë me tani, dhe i njëjti 
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e ka paguar çmimin kushtues, andaj konsideron se mjaftueshëm është vërtetuar gjendja faktike, 

dhe baza e kërkesëpadisë, meqenëse paditësi mbi 50 vite e ka në posedim të papenguar, dhe në 

kuptim të nenit 28 të LMTHJP të Kosovës dhe nenit 40.2 të LPDS të Kosovës, paditësi e ka 

fituar të drejtën e pronësisë në bazë të mbajtjes apo parashkrimit fitues, kështu që i njëjti i ka 

propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoj si të bazuar. 

 

 Gjykata në pamundësi që të ftoj të paditurin M. B., me parë nga fshati ........, Komuna e 

Pejës, dhe me qëllim të krijimit të kushteve procedurale e në propozim të autorizuarit të palës 

paditëse, e ka caktuar përfaqësuesin e përkohshëm në harmoni me dispozitat ligjore të LPK-së 

neni 79 par.3 pika a) dhe b) të LPK-së, me vendimin e publikuar në tabelën e shpalljeve të 

Gjykatës, në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, dhe në gazetën e përditshme ditore të 

Kosovës. 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit M., avokati V. K., në përgjigje në padi të bërë 

me shkrim, dhe gjatë seancës së shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se 

që nga koha kur është caktuar dhe ka pranuar që të jetë përfaqësues i përkohshëm i të paditurit, 

ka bërë përpjekje që të bie në kontakt me te, por pa sukses, ka potencuar se meqenëse nuk ka 

autorizim direkt nga pala e paditur, atëher lidhur me pretendimet nga petitumi i kërkesëpadisë së 

paditësit, nuk mund të deklarohet, për këtë arsye vlerësimin dhe vendimin final ja le në vlerësim 

gjykatës.  

 

 Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike, dhe me propozimin e përfaqësuesve 

të palëve ndërgjyqësore, zhvilloi procedurën e provave, ku u lexuan dhe shikuan këto prova: 

certifikata e pronës lëndore e lëshuar me dt.25.01.2017; Aktvdekja për M.(N.)Q., e lëshuar nga 

MPB R ........, me dt.22.06.2018; deklarimet e trashëgimtarëve të tij të dhëna te noteri në ........; 

deklarata e R. B.; procesverbali i daljes në vend shikim të gjykatës me ekspert gjeodet i 

dt.30.10.2020; ekspertiza e ekspertit gjeodet F. H. e dt.30.10.2020, bashkë me kopjen e planit, 

skicën e matjes ortofoton, certifikatën e pronës dhe raportin dhe provat e tjera; deklarata e 

paditësit e dhënë te noteri në ........, R. ........ e dt.11.10.202; dëgjimi i dëshmitarëve: B. K. dhe 

M. M.; deklarimet e pjesëmarrësve në procedurë, dhe të gjitha provat që gjenden në shkresa të 

lëndës.  

  

 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, dhe arriti në përfundim se në këtë çështje 

kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  
Gjykata ka konstatuar se paraardhësi i paditësi, tani i ndjeri M.(N.)Ç., ka vdekur me 

dt.20.10.2004, në ........, R. ........, dhe ka lënë trashëgimtarët e tij, sipas (Aktvdekjes 09 UP nr:204, 

ref.nr.57087/18/2, të dt.22.06.2018). 

  

Gjykata në bazë të autorizimit nr.2848/2019, të dt.30.07.2019, të vërtetuar te noteri SH. 

L., në ........, R. ........, ka vërtetuar faktin se trashëgimtarët e të ndjerit M. (N.) Ç., janë deklaruar 

dhe janë pajtuar që ngastra kadastrale me nr.5397-13, ZK Pejë, në sipërfaqe prej 550m², të cilën 

e ka blerë paraardhësi i tyre M. (N.) Ç., që evidentohet në evidencat kadastrale në emër të M. B., 

t’i takojë paditësit L.(M.)Ç., pasi që të gjithë trashëgimtaret, kanë një marrëveshje në mes veti, 

lidhur me ndarjen e  pasurisë së trashëguar nga paraardhësi i tyre. 

 

Me provat e administruara është bërë jokontestues fakti se paditësi më shumë se 53 vite 

është në posedim të qetë, faktik dhe të pandërprerë të patundshmërisë lëndore, e në posedimin e 

të cilës nuk është penguar nga askush, se me provat e administruara është vërtetuar fakti se 

paraardhësi i paditësit në vitin 1968, nga i padituri e ka blerë ngastrën kadastrale nr.5397-13, ZK 

Pejë, në sipërfaqe prej 550m², dhe  ka hyrë në posedim.  
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 Gjykata, këtë gjendje faktike e vërtetoi me dëgjimin e dëshmitarëve: B. K., dhe M. M.. 

  Dëshmitari B. K., me parë nga fshati ........, Komuna e Pejës, tani jeton ne ........, R. ........, 

ka dëshmuar se palët ndërgjyqëse i ka pasur komshi, në fshatin ........, dhe se me paditësin ende 

ka kontakt, pasi që jetojnë edhe tani në të njëjtin qytet, ndërsa me të paditurin nuk ka kontakte. 

Ka cekur se sa ka jetuar në Kosovë, diku në vitin 1968, kishte dëgjuar se babai i Llukës, 

respektivisht B.e kishte blerë një pjesë të një parcele, diku 5 ari e gjysmë, mirëpo nuk ka njohuri 

për detalet e kësaj shitblerje, ndërsa ka dijeni se kjo pronë ndodhet diku në lagjen ........, në Pejë, 

dhe se M. menjëherë pas blerjes kishte filluar ndërtimin e shtëpisë, pasi që në fshatin ........ e 

kishte shitur krejt pronën e tij.  

  Ka dëshmuar se fillimisht M. e kishte blerë një placë prej 8 ari, dhe aty e kishte ndërtuar 

shtëpinë, ku ka jetuar me familjen e tij, pastaj ka pas nevojë që të zgjerohet dhe e ka blerë pronë 

lëndore, nga i padituri M.,  i cili kishte nevoje për para. M. ka jetuar me familjen e tij në këta dy 

pllaca të cilat nuk kanë pasur rrethoja në mes veti, prej vitit 1968 deri ne luftën e fundit në 

Kosovë, dhe ka njohuri se M. ka nderuar jetë në .........   

 Dëshmitarja M. M., e lindur ne Pejë, tani jeton ne ........., R. e Serbisë, ka dëshmuar se i 

ka njohur të dy palët, dhe ka dijeni se M. e ka blerë pllacin dhe aty ka ndërtuar objektin, se e din 

se ata kanë shitur diçka, për të blerë këtë pronë-plac dhe ka mbetur plac, sepse e kishin edhe një 

plac tjetër ku kanë pasur objektin, dëshmitarja ka theksuar se kur është bërë shitblerja nuk ka 

marr pjesë, nuk e din as çmimin kushtues, mirëpo ka qenë në vizitë të familja e M., aty ku e kanë 

shtëpinë, dhe ka dijeni për pllacin dhe shtëpinë, dhe nuk din për detalet. 

  

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

identifikimin e ngastrës kontestuese, me nr.5397/13 ZK Pejë, gjykata ka konstatuar, se kjo 

ngastër është në sipërfaqe të tërësishëm prej 550 m², me kulturë pemishte, kl.3, e cila evidentohet 

në evidencat kadastrale në emër të M. B.. Është konstatuar se kjo ngastër e cila gjendet në lagjen 

......., afër nënstacionit elektrik, në mes të rrugës ,,.......”, dhe rrugës ,,.............”, është me kulturë, 

pjesërisht pemishte, dhe livadh, në anën veri-lindore nga rruga ,,24 Marsi”, është e rrethuar me 

rrjetë metalikë si dhe në anën veriore dhe jug-perëndimore nga rruga ,,.............”, ndërsa ne anën 

lindore nuk ka rrethoja apo ndonjë kufi ndarës, kjo ngastër ne anën veri-lindore kufizohet me 

rrugën ,,24 Marsi”, në anën veri-perëndimore me ngastrën nr.5397/12, në anën jug-perëndimore 

kufizohet me rrugën e ,,...............”, dhe anën jug-lindore kufizohet me ngastrën nr.5397/14, në 

pronësi të N. M.. 

 

 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 konstatojë identifikimin e ngastrës kontestuese, dhe gjykatës i’a dorëzojë edhe 

ekspertizën me shkrim. 

 

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

të lartcekur, provave të 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 nëpërmes të autorizuarit të tij, janë në harmoni dhe përputhje 

me provat e administruara pranë kësaj gjykate. 

  Gjendja faktike u vërtetua edhe nga deklarimet e përfaqësuesit të përkohshëm të të 

paditurit, i cili në fjalën përfundimtare i ka propozuar gjykatës që të vendos bazuar në provat e 

administruara, pasi që nuk ka autorizim nga pala e paditur të veproi ndryshe, duke potencuar se 

nuk ka arritur që të kontaktojë të paditurin, të cilin e ka përfaqësuar, mirëpo, gjykata gjen se 

përfaqësuesi i përkohshëm në bazë të ligjit (neni 82 të LPK-së) i ka të gjitha të drejtat dhe detyrat 

e përfaqësuesit ligjor. 

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

posedim të paraardhësit të paditësit diku rreth viteve 1968, ka filluar posedimi i qetë dhe faktik 
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në pronën lëndore, se edhe 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. 

 

Fakti se paditësi, e ka të drejtën e pronësisë në paluajtshmërisë kontestuese në bazë të 

trashëgimisë, vërtetohet edhe me deklaratën e R. B., të dhënë me dt.10.02.2017, tek noterja M. 

B., në ........, R. ........, ku ka deklaruar se është e vërtetë se axha i tij, M. B., i'a ka shitur ngastrën 

lëndore paraardhësit të paditësit, respektivisht tani të ndjerit M.(N.)Ç.. 

  
   Andaj gjykata konsideron se paditësi, në pasurinë 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 par.4 të Ligjit Mbi Marrëdhëniet Pronësoro-Juridike, por edhe 

me dispozitat e nenit 40.1 të Ligjit Mbi Pronësinë dhe të Drejtat e Tjera Sendore të Republikës 

së Kosovë, pra në rastin konkret janë përmbushur tri kriteret themelore, që paraqesin bazë për 

fitimin e të drejtës së pronësisë në bazë të mbajtjes e që janë: ndërgjeshmëria, posedimi dhe koha. 

Në rastin konkret paditësi është mbajtës i ndërgjegjshëm i pasurisë kontestuese, pasi që 

patundshmëria është blerë nga paraardhësi i paditësit në vitin 1968, e çka do të thotë se e mbanë 

në posedim të qetë ka 53 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 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.1938/21, me dt.18.10.2021. 

 

 

                                                                                                        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. 

 

 

 

 

 

 

 


