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Numri i lëndës: 2019:156340 

Datë: 11.05.2021 

Numri i dokumentit:     01770801 

 

                         C.nr.858/19 

 

GJYKATA  THEMELORE  NË  PEJË,-Gjyqtari Fatmir Baloku në çështjen kontestimore të 

paditësve F. (B.) D. dhe S. (T.) D. nga ..... rr.’’.............’’ nr.56 të cilët i përfaqëson i autorizuari 

E. M. avokat nga Peja, kundër të paditurës M. G. nga ..... rr.’’...............’’ ish ‘................’’ nr.56 

tani me vendbanim të panjohur të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm av.G. K.  nga 

Peja, me bazë juridike vërtetim i drejtës së pronësisë në bazë të mbajtjes, pas përfundimit të 

seancës së shqyrtimit kryesorë me datë 07.05.2021, jashtë seancës me datë 11.05.2021, bie 

këtë : 

 

          A   K   T   GJ   Y   K   I   M 

 

I. VËRTETOHET se paditësit S. D. dhe F. D.j, janë bashkëpronarë me nga ½ të 

pjesëve ideale  të ngastrave kadastrale  me numër 187,188,4906/1 dhe 4906/2, ZK 

Pejë , në sipërfaqe të përgjithshme  prej 0.27 .43 ha në bazë të mbajtjes me 

mirëbesim. 

 

II. DETYROHET e paditura M. G. që paditësve  të i ‘u njoh të drejtën e 

bashkëpronësisë në paluajtshmëritë të përshkruara si në pikën I të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi dhe të lejojnë që paditësit si bashkëpronarë, në bazë të këtij 

aktgjykimi, të regjistrohen në libra përkatës pronësorë, pranë Drejtorisë për 

Gjeodezi, Pronësi dhe Kadastër në Pejë, në afatin prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, 

nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet  e veta procedurale. 

 

    A    r    s    y   e   t   i   m 

 

Në këtë gjykatë me datën 19.07.2019 paditësit kanë parashtruar padi me bazë juridike  

vërtetim i drejtës së pronësisë në bazë të mbajtjes, duke kërkuar që t’iu aprovohet padia dhe 

kërkesa e saj si dhe të vërtetohet që  paditësit janë pronarë të  ngastrave kadastrale me numër  

187, 188/ 1, 4906/1 dhe 4906/2 në ZK Pejë. 
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Në pamundësi që gjykata të ftojë të paditurën M. G. dhe me qëllim të krijimit të kushteve 

procedurale e në propozim të palës paditëse ka caktuar me aktvendimin e datës  18.03.2021, 

përfaqësuesin e përkohshëm av. G. K.  nga Peja në harmoni me  dispozitat ligjore të LPK 

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

kësaj gjykate dhe në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës me datë 22.10.2020. 

 

Në seancën e shqyrtimit kryesorë dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësve 

deklarojë se: në bazë të administrimit të provave të propozuara dhe të njëjtat të administruara 

dhe atë ekspertiza C.nr 858/19 të kryer nga ana e gjeodetit F. H. lidhje me identifikimin e 

pronës kontestuese  pastaj me dëgjimin e dëshmitareve te propozuar R. K. dhe R. H. është 

vërtetuar që paditësit saktësisht F. D. i biri i B. D. dhe paditësi S. D. në vitin 1973 e kanë blerë  

patundshmërinë ne sipërfaqe 27.43 m2 nga M. G. e veja e M.  për shumën prej 365.000  dinar 

të atëhershëm me ç ‘rast  është përpiluar edhe kontrata ne dorëshkrim e cila gjatë luftës është 

asgjësuar në shtëpi të cilën gjatë luftës e kanë djegë. Fakt është që dhe e vërtetuan edhe 

dëshmitarët si kojshi të parë që paditësit prej vitit të blerjes së shtëpisë gjeri tani janë duke 

jetuar në pronën e blerë ku edhe pas luftës i kanë ndërtuar objektet për banim, nuk kemi 

asnjë informata ne atë drejtim të cilën e vërtetojnë edhe paditësit që ish pronarja ose personi 

i tretë kanë penguar në shfrytëzimin e pronës se blerë, prandaj propozoi gjykatës  qe ne baze 

te Ligjit mbi Pronësinë dhe të Drejta tjera Sendore ta pranojë bazën juridike të mbajtjes se të 

njëjtit janë më tepër se 20  vite në posedim të pronës së blerë pa penguar nga pronarët ose 

personi i tretë. Shpenzimet gjyqësore nuk i kërkoj.  

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës në fjalën e tij përfundimtare deklarojë: nga 

ekspertiza gjyqësore e përpiluar nga gjeodeti F. H. me daljen në vend të ngjarjes si dhe nga 

dëshmitë e dëshmitarëve të cilët në seancën e sotme u deklaruan se paraardhësit e të 

paditësve kane blerë patundshmërinë kontestuese dhe në të njëjtën paluajtshmëri jetojnë dhe 

veprojnë me të gjithë familjen e tyre edhe për kundër kësaj meqenëse nuk kam autorizimin 

të  dhënë nga e  paditura nuk mund të pranojë padinë dhe kërkesëpadinë prandaj i propozoi 

gjykatës që në bazë të bindjes së lirë dhe administrimit të provave të vendos në mënyrë 

meritore. 

 

Për të vërtetuar gjendjen faktike gjykata ka zhvilluar procedurën kontestimore dhe sipas 

propozimit të palëve ka administruar këto prova:  dalja e gjykatës në vend të ngjarjes me 

ekspert të gjeodezisë, ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë F. H., dëshmia e dëshmitarëve R. K. 

dhe R. H. 

 

Pas vlerësimit  të provave dhe vlerësimit të tyre së bashku gjykata, e duke u mbështetur në 

dispozitat e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në përfundim se për këtë 

çështje kontestimore duhet të vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke e  vërtetuar  

këtë gjendje faktike : 

 

Se paditësit F. D.j dhe S. D. janë bashkëpronarë të ngastrave kadastrale me numër 

187,188,4906/1 dhe 4906/2, ZK Pejë , në sipërfaqe prej 0.27 .43 ha në bazë të mbajtjes me 

mirëbesim është vërtetuar nga provat e administruara siç vijon: 
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Bazuar në gjendjen e vërtetuar faktike gjykata vlerëson se kërkesëpadia e paditësve  është e 

bazuar dhe si e tillë duhet aprovuar ashtu që bindja e gjykatës për aprovim bazohet në 

dëshminë e dëshmitarit R. K. i cili në seancën e datës 07.05.2021 deklarojë se: Rreth  vitit 

1972 apo 73 kur me ka ftuar fqinja ime M. G. që të më pyes për shitjen e pllacit të saj ku ka 

qenë një shtëpi e vogël kur ka vendosur që ta shes se pasi më ka pyetur mua dhe te gjithë 

fqinjët tjerë se a dëshirojmë qe ta blejmë pllacin me shtëpi, por ne nuk kemi pas mundësi që 

ta blejmë dhe pas kësaj pasi është paraqitur si blerës baba  i paditësit F. D.  

 

 

B. dhe paditësi S. D. e njëjta është konsultuar me mua në lidhje me blerësit, dhe atë ditë është 

dhënë shuma kontraktueses në dinar, duke e shit pasurinë  dhe duke shkuar në Serbi   dhe 

më nuk kam pasur kontakt, duke deklaruar se paditësi prej vitit kur e ka blerë këtë tokë ka 

jetuar dhe nuk  e ka penguar askush, ndërsa dëshmitari R. H. për këtë çështje deklaron: unë 

qe nga viti 1955 jetoi ne lagjen ............ku gjendet edhe parcela kontestuese e di shumë mirë  

se diku në vitin 1973 nga ish pronarja M. G. e kanë blerë S. D. dhe B. D. babai i këtu paditësit 

Fadil kur është bërë pazari kamë qenë i pranishëm për shkak se më ka thirrur M. si fqinjë që 

lidhur me shitjen e pllacit dhe e di se aty eshte bërë pagesa e çmimit kontraktuesi ne dinat te 

atheshim Jugosllave dhe nuk me kujtohet se kanë  bërë ndonjë kontratë me shkrim, 

menjëherë pas shitjes familja e B. D. dhe S. D. janë vendosur në këtë pllac ku ka qen nje 

shtëpi e vogël e tipit te vjetër dhe pas një kohe blerësit secili ka ndërtuar nga një shtëpi ne 

këtë pllac. M. menjëherë pas shitjes se pronës është shpërngulur diku në Serbi dhe nuk kemi 

pasur kontakt me të. 

 

Me rastin e daljes në vend gjykata së bashku me ekspertin gjeodet, përfaqësuesin e paditësve 

dhe përfaqësuesin e përkohshëm të të paditurit avokatin G. K. , në rrugën  ‘’.............’’ vendi i 

quajtur ........ , ka konstatuar se në ngastrën kadastrale me numër  188 janë të ndërtuara dy 

objekte banimi, objektin e parë të tipit  P+1K+NK  e shfrytëzon S. D. e cila është e banueshme 

ndërsa në vazhdim objektin e  dytë të tipit B+P+1K+NK  e shfrytëzon  F. D. në të cilën banon, 

ndërsa në ngastrën me numër 187 është ndërtuar objekti  B+P të cilin e shfrytëzon S. D. dhe 

ngastrën  4906/1 është ndërtuar objekti P+1K+NK  të cilin e shfrytëzon F. D., pjesët e tjera të 

këtyre ngastrave  janë oborre të kubëzuara ndërsa ngastra 4906/2 në terren është kullosë. 

 

 

 

 

 

 

 

Nga ekspertiza gjyqësore me shkrim e punuar nga eksperti gjoeodet  F. H. është konstatuar 

se ngastrat kadastrale me numër  187,188,4906/1 dhe 4906/2, ZK Pejë, janë të identifikuara 

në emër të  G. M. e lindur M., ashtu që ngastrat kadastrale   i shfrytëzojnë paditësit S. D. dhe 

F. D., ashtu që në kopje të planit evidentohen me ngjyrë të kaltër , nga ortofoto që i është 

bashkangjitur  ekspertizës konstatohet se në sipërfaqen që e shfrytëzojnë paditësit  janë të 
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ndërtuara shtëpitë e banimit edhe atë shtëpia e parë  në të cilën jeton S. D. dhe shtëpia e dytë 

në të cilën jeton F. D., shtëpi këto të rrethuara dhe të mirëmbajtura. 

 

Prandaj nga të lartcekurat më lartë gjykata erdhi në përfundim se paditësit  sipas bazës 

juridike të mbajtjes me mirëbesim në kuptim të nenit 40 të Ligjit për Pronësinë dhe të 

Drejtën Sendore e kanë fituar të drejtën e bashkëpronësisë në ngastrat kadastrale me  numër  

187,188,4906/1 dhe 4906/2, ZK Pejë , në sipërfaqe prej 0.27 .43 ha në bazë të mbajtjes, 

paluajtshmëri të cilat i kanë në posedim të pandërprerë prej më shumë se 20 vite, e me këtë 

janë përmbushur  tri kriteret themelore për fitimin e pronësisë në bazë të mbajtjes sipas nenit 

28 par 4 të Ligjit mbi marrëdhëniet themelore pronësore juridike siç janë ndërgjeshmëria , 

posedimi dhe koha.   

 

Pasi që asnjëra nga palët nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke u bazuar në nenin 450 të LPK-së. 

 

Nga të lartcekurat më lartë e duke u bazuar në nenin 143 të LPK-së gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË me datë 11.05.2021                     

                                                                                                                                    

                      Gj y q t a r i 

                                                                                                                                Fatmir Baloku 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE:   

Kundër këtij aktgjykimi është  e lejuar ankesa, 

në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtit, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e përmes kësaj gjykate. 

 
 


