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Datë: 21.10.2021 

Numri i dokumentit:     02308271 

 

                                                                                                                   Cnr.1265/18 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, sipas gjyqtares 

Afërdita Mulhaxha, në çështjen juridiko civile të paditësve: B.(B.)G., M. G., L.(A.)G., L.(A.)G., 

L.(A.)G.  dhe A.(A.)G., të gjithë nga ......, të cilët i përfaqëson i autorizuari B. M., avokat në 

Pejë, kundër të paditurit H. A., më parë nga Peja, tani me vendbanim të panjohur, të cilin e 

përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm G. B., avokat në Pejë, për shkak të vërtetimit të drejtës së 

pronësisë, në shqyrtimin e mbajtur, me dt.20.10.2021, në prezencën e të autorizuarit të paditësve 

dhe të përfaqësuesit së përkohshëm të të paditurit, me dt.21.10.2021, merr këtë:  

 

                                                      A K T GJ Y K I M     

 

  VËRTETOHET se paditësit: B.(B.)G., M. G., L.(A.)G., L.(A.)G., L.(A.)G.  dhe 

A.(A.)G., të gjithë nga ......, janë  

pronar dhe posedues të patundshmërisë, ngastrës kadastrale me nr.4794/2 ZK Pejë, në sipërfaqe 

prej 561m².  

 DETYROHET i padituri H. A., më parë nga ....., tani me vendbanim të panjohur, që 

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

 

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

autorizuarit të tyre, kanë potencuar se patundshmërinë lëndore, e ka blerë babai gjegjësisht 

vjehrri-gjyshi i tyre, tani i ndjeri B., në vitin 1968, nga i padituri A., dhe e ka paguar çmimin 

kontraktues në tërësi me din. të atëhershëm jugosllav, se i ndjeri ka hy në posedim menjëherë 

me familjen e tij, se aty ishte një objekt i banimit, ku jetuan deri në luftën e fundit në Kosovë, i 

cili objekt në luftën e cekur është djegur tërësisht bashkë me kontratën e shitblerjes të hartuar me 

të paditurin, se nga pas lufta e kanë rindërtuar shtëpinë e re, kanë theksuar se mbi këtë bazë e 

kanë fituar të drejtën e pronësisë, duke propozuar administrimin e provave. 

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

paditëse, ka mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesës së saj.  

   Në fjalën përfundimtare, ka ritheksuar se gjatë shqyrtimit kryesor, është vërtetuar në 

mënyrë të padyshimtë se paditësit gjegjësisht-paraardhësi juridik i tyre e ka blerë pronën 

kontestuese, nga i padituri H., se e ka paguar çmimin kushtues, dhe se pagesën e ka bërë, nga 

mjetet nga prona që e ka pasur në fshatin ........., Komuna e Skenderaj, ka ritheksuar se në vitin 

1968 e kanë bërë shitblerjen, dhe është përpiluar kontrata, e cila është djegur në luftën e cekur 

bashkë me shtëpinë, ka potencuar se ka prova të mjaftueshme që vërtetojnë posedimin e qet dhe 
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të gjatë të paditësve, se gjykatës i’a kanë dorëzuar edhe faturat nga Sigurimi Pensional dhe 

Invalidor, në emër të të ndierit B., për marrjen e pensionit në ketë adresë.  

  Ka cekur se nga këto prova kolaudojnë se paditësit si posedues të ligjshëm dhe me mirëB. 

të plotë, kanë fituar të drejtën e pronësisë në bazë të mbajtjes, pasi që janë në posedim të 

pandërprerë më shumë se 50 vite, duke llogaritur kohën kur kanë paguar çmimin e shitblerjes 

nga ana e babait të tyre, ku fillimisht kanë jetuar në bashkësi familjare, ashtu që paditësi B. dhe 

bashkëshortja e të ndierit A., me të paditurit e tjerë, janë në posedim të pronës së blerë, se nga 

cekurat e sipas dispozitave të ish Ligjit Bazë mbi Marrëdhëniet Pronësoro Juridike, si ligj kur 

këto marrëdhënie janë krijuar në mes të palëve, edhe sipas dispozitave të Ligjit mbi Pronësinë 

dhe të Drejtat Sendore të R të Kosovës, neni 40.1, janë plotësuar të gjitha këto kushte ligjore në 

mënyrë kumulative, kështu që ka propozuar që kërkesë padia të aprovohet si e bazuar .   

 

 Gjykata, në pamundësi që të ftoj të paditurin H. A., me parë nga ....., tani me vendbanim 

të pa njohur, 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, etj. 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit, G. B., avokat në Pejë, në përgjigje në padi të 

bërë me shkrim, 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 paditurit, ka tentuar, dhe ka bërë 

përpjekje që të bie në kontakt, 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, për 

të vërtetuar posedimin e paditësit.  

  Në fjalën e tij përfundimtare, ka theksuar se sipas provave që janë administruar në 

seancën kryesore është vërtetuar posedimi, por se nuk ka autorizim, që të pranojë kërkesën e 

padisë, andaj ka kërkuar që gjykata të vendos në mënyrë meritore. Pasi që nuk ka arritur të 

kontaktoi të paditurin edhe pse është munduar për këtë. 

 
 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 e dt.13.11.2018 neë emër të paditurit, fletë dëshmi akt vdekja, për të ndjerin 

B. G.; procesverbali i daljes në vend shikim të gjykatës me ekspert gjeodet i dt.15.09.2021; 

ekspertiza e ekspertit gjeodet F. H. e dt.15.09.2021, bashkë me kopjen e planit, ortofoton, skicën  

vendit, raportin kopjen e planit; raporti për shfrytëzuesin e pensionit invalidor nga i ndjeri B.; 

dëgjimi i dëshmitarëve Xh. R. dhe  H.  G., N. G., 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, gjegjësisht babai i 

tyre-i ndjeri B., ka më shumë se 50 vite që janë në posedim të qetë, faktik dhe të pandërprerë të 

patundshmërisë lëndore, e në posedimin e të cilës nuk janë penguar nga askush, se me provat e 

administruara është vërtetuar fakti se në vitin 1968, paditësit-babai, gjegjësisht vjehrri-gjyshi i 

tyre, e ka blerë pronën-ngastrën me nr.4794/2 ZK Pejë, në sipërfaqe prej 561m², nga i padituri 

H. A., më parë nga ....., se në këtë pronë fillimisht ka qenë një shtëpi e banimit,  e cila në luftën 

e fundit në Kosovë është djegur, dhe pas luftës së cekur, paditësit e kanë rindërtuar objektin e 

banimit, menjëherë dhe tani aty jetojnë me familjet e tyre, se çmimi kushtues i kësaj prone është 

paguar, në din. të atëhershëm jugosllav, e që ku çmimi kushtues është siguruar nga prona në 

fshatin e ti-........., Komuna  e Skenderajit, që e kishte shitur i ndjeri B.. 
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   Është vetëtuar edhe fakti se paditësit, jetojnë aty, të pa penguar nga askush, se i ndjeri 

B. e kishte ndarë pasurin sa ishte gjallë, ku në pronë lëndore kanë jetuar dy djemtë e tij, B. dhe i 

ndjeri A., ndërsa djali tjetër-dëshmitari H. , ka kaluar në një pronë tjetër, në ............ 

 Gjykata, këtë gjendje faktike e vërtetoi me dëgjimin e dëshmitarëve: Xh. R. dhe  H.  G., 

N. G., të cilët njëjtë kanë dëshmuar, se kanë dijeni për këtë shitblerje, nga se i njohin palët 

ndërgjyqëse, i kanë kojshi dhe familjar, dhe kanë dijeni se babai i paditësve, gjegjësisht vjehrri-

gjyshi i paditësve, e ka blerë pronën lëndore, afërsisht para 50 viteve, se dëshmitarët gjithashtu 

jetojnë aty, dhe me familjet e tyre, janë vendosur pas familjes G., se për të paditurin nuk kanë 

dijeni, se për ku është larguar, dhe nuk kanë dëgjuar se dikush i ka penguar paditësit, në posedim 

të pronës lëndore.  

  Dëshmitari H.  G., i cili është vëllai i paditësit B., ndërsa për paditësit tjerë është kunati 

gjegjësisht axha, ka dëshmuar në veçanti se babai i tij i ndjeri B., në vitin 1968, e ka blerë ketë 

pronë prej të paditurit A., të cilin e mban mend, dhe ka sqaruar se babai i tij për hirë të tij, ka 

ardhur me jetuar në ......, që ky të vijon shkollën e artit, që ishte vetëm në .....,  dhe e ka shitur 

pronën në ........., dhe me ato para e ka blerë ketë pronë, pra ka dijeni se babai i tij e ka paguar 

çmimin kushtues, duke sqaruar gjatë dëshmisë se babai i tij, ka punuar në arsim, dhe se asnjëherë 

nuk ka pasur probleme, për këtë pronë, ka dëshmuar se aty ka qenë një objekt i banimit-shtëpi, 

ku kanë jetuar të gjithë nga viti i blerjes-1968, ka konfirmuar se kjo shtëpi në luftën e fundit në 

Kosovë, është djegur dhe mbas luftës së cekur, paditësit, gjegjësisht vëllezërit e tij, e kanë 

ndërtuar objektin e banimit prej dy kateve, ku secili vëlla jeton në katin e vetë.  

  Dëshmitari ka konfirmuar faktin se ai para luftës së cekur, është ndarë prej bashkësisë 

familjare, dhe e ka blerë një pronë në ........., ku jeton me familjen e tij..., kështu që gjatë 

dëshmisë, ka potencuar se ai nuk ka ndonjë pretendim në pronën e babait-pronën lëndore, sepse 

ai i ka ndarë për se gjalli, dhe se kjo pronësi pas tij, i takon B.it dhe familjes së të ndjerit A..  

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

identifikimin e ngastrës kontestuese me nr.4794/2 ZK Pejë, Gjykata, ka konstatuar se në këtë 

ngastër gjendet objekti i banimit i tipit P+1K, i ndërtuar pas luftës së cekur, pasi që paraprakisht 

ishte djegur objekti i banimit, që e kishte blerë i ndjeri B., se ky objekt gjendet në pjesën jug-

perëndimore të ngastrës lëndore(ku jetojnë paditësit në katet e tyre), se përpara tij është një pjesë 

oborr dhe një tualet me blloka të betonit. Se kjo ngastër është vende-vende e rrethuar me pronat 

e fqinjëve dhe me pronën tjetër të paditësve që e kanë blerë nga N. B.. 

Se në anën veriore e kanë hyrjen për në ngastër-nga rruga ,,..........”, se kjo pronë paraqet 

formën e shkronjës L. 

 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 konstatoi identifikimin e ngastrës kontestuese, dhe gjykatës i’a dorëzoi edhe 

ekspertizën me shkrim bashkë me raportin, skicën e vendit dhe me ortofoton, certifikatën e 

pronës dhe kojen e planit. 

 

  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, për identifikimin e patundshmërisë kontestuese, e nga të cilat prova, 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 

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

administruara të vendosë në mënyrë meritore, pasi që nuk ka autorizim nga pala e paditur, që të 

veproi ndryshe, duke ri 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) 

i ka të gjitha të drejtat dhe detyrat e përfaqësuesit ligjor. 
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  Gjykata, nga të lartcekurat ka konstatuar se me dorëzimin e patundshmërisë lëndore në 

posedim të babait të paditësve gjegjësisht vjehrrit-gjyshit, në vitin 1968, e më pastaj të paditësve 

ka filluar posedimi i qetë dhe faktik në pronën lëndore, se paditësit e kanë vazhduar me 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 paditësit me familjet e tyre, pas blerjes së paluajtshmërisë kontestuese jetojnë në 

këtë paluajtshmëri, vërtetohet edhe me provat tjera, që u administruan në procedurën e provave, 

siq janë: raporti për shfrytëzuesin e pensionit invalidor, nga i ndjeri B.; procesverbali i daljes në 

vend shikim, nga gjykata me ekspert gjeodet, etj. të cilave gjykata i'u fali në tërësi B.in, e në bazë 

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

lëndore. 

   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 

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: ndërgjeshmëria, posedimi dhe koha.   

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

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

posedim të qetë me mbi 50 vite. 

 

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 B.in. 

 

  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.1265/18, me dt.21.10.2021. 

 

 

                                                                                            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. 


