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                                                                                                                   Cnr.901/18  

 

                

  GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, sipas gjyqtares 

Afërdita Mulhaxha, në çështjen juridiko civile të paditësve: I. (O.) M. dhe K. (O.) M., që të dy 

nga ....., të cilët i përfaqëson i autorizuari O. L., avokat në Pejë, kundër të paditurës, M. I., më 

parë nga …., tani me vendbanim të panjohur, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm F. 

K., avokat në Pejë, për shkak të vërtetimit të drejtës së pronësisë, në shqyrtimin e mbajtur, me 

dt.03.06.2021, në prezencën e të autorizuarit të paditësve dhe të përfaqësuesit të përkohshëm të 

të paditurës, me autorizime në shkresa të lëndës, me dt.10.06.2021, merr këtë:  

 

 

                                                      A K T GJ Y K I M     

 

 

  VËRTETOHET se paditësi I. (O.) M., nga ......, është pronar dhe posedues i 

patundshmërisë dhe ate pjesës së ngastrës kadastrale me nr.4561/1, në sipërfaqe prej 465m² Zona 

Kadastrale Pejë (sipas ekspertizës së ekspertit të gjeodezisë F. H., e dt.29.03.2021, e shënuar në 

skicën e matjes me ngjyrë të kaltër). 

 

 VËRTETOHET se paditësi K. (O.) M., nga ......, është pronar dhe posedues i 

patundshmërisë dhe ate pjesës së ngastrës kadastrale me nr.4561/1, në sipërfaqe prej 465m² Zona 

Kadastrale Pejë(sipas ekspertizës së ekspertit të gjeodezisë F. H., e dt.29.03.2021, e shënuar në 

skicën e matjes me ngjyrë të gjelbër). 
 

 DETYROHET e paditura M. I., më parë nga …., tani me vendbanim të panjohur, që 

paditësve t’iu njohë të drejtën e pronësisë, siç është cekur në pjesën I dhe II të këtij dispozitivi, 

dhe të lejoj që në emër të tyre si pronar 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.  

 

                                                      A r s y e t i m 

 

 

 Paditësi I., nëpërmes të autorizuarit të tij ka ushtruar padi me dt.31.08.2018, kundër të 

paditurës M. I., për vërtetimin e drejtës së pronësisë. 

Me dt.18.01.2021, i autorizuari i paditësit I., O. L., avokat në Pejë, ka bërë rregullimin 

e padisë në kuptimin e subjektiv në anën e paditësit ashtu që në cilësinë e paditësit është përfshirë 

edhe paditësi K. (O.) M., nga ......, pasi që edhe ai ka interes juridik që me këtë padi të rregullohet 

çështja e pronësisë dhe për faktin se paditësit janë vëllezër. 
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 Pas deklarimit të përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurës M., F. K., avokat në Pejë, 

me parashtresën e dt.28.01.2021, se nuk e kundërshton përfshirjen edhe të paditësit K.-vëllaut 

të paditësit, gjykata ka marr vendim procedural dhe me dt.18.03.2021, ka lejuar rregullimin e 

padisë, dhe pas kësaj Gjykata, ka filluar me procedurën e rregullt.  

 

Paditësit me padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare, e përmes të 

autorizuarit të tyre kanë potencuar se patundshmërinë lëndore, e kanë blerë në vitin 1978, nga e 

paditura, dhe e kanë paguar çmimin kontraktues në tërësi në din. të atëhershëm jugosllavë, e në 

vlerë prej 10.000DM, duke hy në posedim të qetë dhe faktik e të pa penguar nga askush. 

 Ka cekur se për këtë shitblerje është përpiluar edhe kontrata e shitblerjes por e njëjta 

është djegur në luftën e fundit në Kosovë, se tani kanë interes juridik që të vërtetohet pronësia e 

tyre në këtë patundshmëri, dhe të bëhet bartja e pronësisë në emër të tyre. 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe pas ekspertizës së ekspertit gjeodet, i autorizuari i palës 

paditëse, ka mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesës së saj të precizuar dhe të mbështetur në 

ekspertizë.  

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

saj të precizuar pas ekspertizës me parashtresën e dt.18.05.2021, duke potencuar se para më 

shumë se 30 vite, paditësit e kanë blerë patundshmërinë lëndore nga e paditura M., që fillimisht 

ishte parcelë, ku pastaj paditësit fillimisht kanë ndërtuar një shtëpi të vogël, e më vonë i kanë 

ndërtuar dy objekte të mëdha banimit e që i kanë edhe sot. Ka ritheksuar se shitblerja është kryer 

në vitin 1978, kur edhe paditësit kanë hyrë në posedim të qetë dhe faktikë, se e kanë paguar në 

tërësi çmimin dhe atë në din. të atëhershëm jugosllav e në kundërvlerë prej 10.000DM. 

  Ka potencuar se paditësit janë posedues me mirëbesim, dhe se nuk kanë qenë të penguar 

nga askush, dhe se paditësit të drejtën e pronësisë e kanë fituar edhe në bazë të ligjit, respektivisht 

të nenit 28 të LMJP të Kosovës dhe nenit 36 dhe 40.2 të LPDS të Kosovës, sepse janë në posedim 

të pandërprerë, për më shumë se 30 vite dhe atë me mirëbesim, i cili në shqyrtim kryesor është 

vërtetuar me prova materiale dhe subjektive. Andaj ka mbetur në tërësi pranë parashtresës mbi 

precizimin e padisë dhe kërkesës së saj, dhe ka propozuar që gjykata të aprovoi padinë dhe 

kërkesën e saj, si të bazuar. 

 

 Gjykata në pamundësi që të ftoj të paditurën M. I., me parë nga Peja, dhe me qëllim të 

krijimit të kushteve procedurale e në propozim të autorizuarit të paditëseve, 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, etj., si përfaqësues ka caktuar F. K., avokat në Pejë. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës, F. K., avokat në Pejë, në përgjigje në padi të 

bërë me shkrim, me dt.20.10.2020, dhe më pas zgjerimit të padisë me dt.28.01.2021, dhe gjatë 

seancës së shqyrtimit kryesor, ka deklaruar se që nga koha kur është caktuar, dhe ka pranuar që 

të jetë përfaqësues i përkohshëm i të paditurës, ka tentuar dhe ka bërë përpjekje që të bie në 

kontakt me të paditurën M., por pa sukses, parimisht e ka kontestuar padinë dhe kërkesën e saj, 

por nuk e ka kundërshtuar propozimin e të autorizuarit të palës paditëse që në shqyrtim gjyqësorë 

të administrohen provat, duke kërkuar që fillimisht të behët dalja në vend shikim, dhe gjithashtu 

të dëgjohen dëshmitarët për të vërtetuar posedimin e paditësve.  

  Në fjalën e tij përfundimtare ka theksuar se edhe më tutje mbetet në tërësi pranë 

përgjigjeve në padi që janë dhënë me shkrim, pasi që nuk ka arritur që të kontaktoi të paditurën, 

duke potencuar se nuk mund ta aprovoi kërkesën e padisë, sepse nuk ka autorizim, t’a bëjë një 

gjë të tillë, andaj i’a ka lënë gjykatës në vlerësim dhe vendosje. 
 

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

të palëve ndërgjyqësore, zhvilloi procedurën e provave, ku u lexua dhe shikua si provë: 

certifikata e dt.29.082018; pasqyra e transaksionit të konsumatorit nga KKFE-KESCO-KPSE, 
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dt.27.08.2018; procesverbali i daljes në vend shikim i gjykatës me ekspert gjeodet i 

dt.22.01.2021; ekspertiza e ekspertit gjeodet F. H. e dt.22.01.2021, bashkë me kopjen e planit, 

skicën e matjes ortofoton, certifikatën e pronës dhe raportin; dëgjimi i dëshmitarëve: H. Sh. dhe 

A. E., që të dy nga Peja, 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. 

   

  Me provat e administruara, është bërë jokontestues fakti se paditësit më shumë se 30 vite 

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

të cilës nuk janë penguar nga askush, e as nga e paditura, se me provat e administruara është 

vërtetuar fakti se:  

  -në vitin 1978, paditësit: nga e paditura M. I., më parë nga …., tani me vendbanim të 

panjohur, kanë blerë pronën lëndore, se e kanë paguar në tërësi çmimin kushtues, në din. të 

atëhershëm jugosllavë, e që kanë paraqitur vlerën prej 10.000DM, dhe kanë hy menjëherë në 

posedim të qetë dhe faktik e të pa penguar nga askush, se për këtë shitblerje është përpiluar edhe 

kontrata e shitblerjes, por e njëjta është djegur në luftën e fundit në Kosovë dhe nuk është 

vërtetuar në Gjykatë.  

  Paditësit në këtë parcelë fillimisht kanë ndërtuar një objekt të vogël të banimit, dhe pas 

disa viteve kanë ndërtuar dy objekte më të mëdha të banimit, ku secili paditës jeton veç e veç me 

familjet e tyre. Është vetëtuar edhe fakti se paditësit jetojnë të pa penguar që nga blerja e pronës 

lëndore gjerë më sot. 

 

 Gjykata, këtë gjendje faktike e vërtetoi me dëgjimin e dëshmitarëve: H. Sh. dhe A. E. , 

që të dy nga Peja, të cilët kanë dëshmuar njëjtë se kanë dijeni se paditësit e kanë blerë këtë pronë 

që nga viri 1978, se aty jetojnë të pa penguar nga askush e as nga paditësja pasi që nuk ka asgjë 

kontestuese,  nga se paditësit e kanë paguar në tërësi çmimin kushtues. 

 

  Dëshmitarja H. Sh., ka dëshmuar se paditësit i ka  djemtë e dajës, dhe se e ka njohur edhe 

të paditurën, pasi që edhe ajo me bashkëshortin e saj, kishte blerë para paditësve pronën e saj, 

ku tani jeton, dhe se nga e paditura M. kishte kuptuar se ka ende pronë për të shitur, andaj edhe 

për këtë i ka njoftuar djemtë e dajës-këtu paditësit për ta blerë pronën lëndore, gjë që edhe ka 

ndodhur, se ka dijeni për këtë shitblerje edhe për faktin se burri i saj-tani i ndjeri R., ka qenë 

prezent kur është bërë pazari...rreth pronës lëndore në mes të ndërgjyqësve. 

 

 Dëshmitari A. E. , ka dëshmuar se edhe babai i tij, e ka blerë shumë shpejtë pronën e tyre, 

që e kanë edhe sot, se ka qenë i mitur atëherë, kur është blerë kjo pronë, por se asnjëherë nuk ka 

dëgjuar se dikush ndonjëherë i ka penguar paditësit në posedimin e tyre, se babi i tij ka dhënë 

edhe deklaratë te noteri për këtë shitblerje, ka pohuar fakit se paditësit kanë objektet e banimit 

aty, ashtu sikurse edhe ai-dëshmitari, ka potencuar se e paditura sigurisht se nuk do t’i lejonte 

me nderuar aty po të ishte diçka kontestuese.  

 

 Andaj Gjykata përfundon se dëshmitarët njëjtë kanë dëshmuar, se nuk kanë dëgjuar se 

ka ardhur dikush me i penguar paditësit në posedim të pronës lëndore, se ata kanë jetuar dhe 

jetojnë të qetë aty, dhe se nuk e dinë se ku është larguar e paditura M., pasi që kur më nuk e kanë 

parë.  
  

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

dhe matjen e ngastrës kontestuese me nr.4561/1 ZK Pejë, gjykata ka konstatuar se në këtë 

ngastër, gjenden dy objekte të banimit që ju takojnë paditësve, dhe atë: në anën jugore të ngastrës 
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së cekur gjendet objekti i paditësit Imer, ndërsa në anën jugperëndimore gjendet objekti i 

paditësit Kamber.  

 

 Është vërtetuar se objekti i parë i banimit-pronë e paditësit I., është i tipit B+1+NK , i 

ndërtuar ka më shumë se 15 vite, se objekti i dytë i banimit i paditësit K. është i tipit P+2K+NK, 

i përfunduar gjithashtu në tërësi, ndërtimi i tij është filluar para luftës së fundit në Kosovë.  

 

 Gjykata ka vërtetuar se në shikim të parë këto objekte paraqesin prona të ndara të  

paditësve, se ka një gardh në mes të dy pronave, me rrjetë me tela dhe hunj të drurit, dhe secili 

prapa objektit, ka oborrin e vet të veçantë. Në anën jugore është hyrja për në këtë pronë të 

përbashkët nga rruga publike Pejë-Trstenik 
 

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

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

profesionale e konstatoi identifikimin dhe bëri matjen e ngastrës kontestuese, dhe gjykatës i’a 

dorëzoi edhe ekspertizën me shkrim bashkë me raportin me shkrim, ortofotot, skicën e matjes 

dhe certifikatën e pronës. 

 

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

të lartcekur, provave të tjera të prezantuara, si dhe me dalje të gjykatës në vend shikim, e nga të 

cilat prova, logjikisht gjykata, vjen në përfundim se deklarimet e paditësve nëpërmes të 

autorizuarit të tyre, 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 

paditurës i cili në fjalën përfundimtare ka theksuar se edhe pse baza juridike nuk është 

kontestuese, nuk ka autorizim nga pala e pa ditur të veproi ndryshe, duke potencuar se nuk ka 

arritur që të kontaktojë të paditurën që e ka përfaqësuar, 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 lartcekurat ka konstatuar se me dorëzimin e patundshmërisë lëndore në 

posedim të paditësve në vitin 1978, ka filluar posedimi i qetë dhe faktik në pronën lëndore, se 

paditësit e kanë mbajtur, shfrytëzuar dhe disponuar në kufijtë e caktuar me ligj, duke mos ju 

cenuar kjo e drejtë nga askush gjer më sot. 

 

 Fakti se paditësit me familjet e tyre, pas blerjes së paluajtshmërisë kontestuese jetojnë në 

këtë paluajtshmëri, vërtetohet edhe me provat që janë administruar në procedurën e provave, në 

bazë të të cilave qartë konstatohet se paditësit kanë jetuar dhe jetojnë me familjen e tyre në 

pronën lëndore. 

 

   Andaj, gjykata konsideron se paditësit në pasurinë kontestuese të precizuar si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, e kanë 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 në 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: 

ndërgjegjshmëria, posedimi dhe koha.  

  Në rastin konkret paditësit janë mbajtës të ndërgjegjshëm të pasurisë kontestuese, pasi që 

patundshmëria është blerë nga i padituri në vitin 1978 e çka do të thotë se e mbajnë në posedim 

të qetë me mbi 20 vite. 
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Nga të lartë cekurat gjykata përfundon se kërkesëpadia e paditësve 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.901/18, me dt.10.06.2021. 

 

 

                                                                                            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. 

 

 

 

 

 

 


