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Numri i lëndës: 2019:253274 

Datë: 16.11.2022 

Numri i dokumentit:     03651329 

                  C.nr.1340/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Afërdita 

Mulhaxha, në çështjen kontestimore të paditësit H.K., nga fshati N., Komuna e Pejës, të cilin e 

përfaqëson sipas autorizim A.SH, avokat në Pejë, kundër të paditurit K.M., me parë nga fshati 

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

përkohshëm Ahmet Rexhaj, avokat në Pejë, për shkak të vërtetimit të drejtës së pronësisë, vlera 

e kontestit: 4.500€, pas shqyrtimit kryesor të mbajtur me dt.07.11.2022, në prezencën e 

përfaqësuesve të palëve ndërgjyqëse dhe paditësit, me dt.15.11.2022, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

VËRTETOHET se paditësi H.K., nga fshati N., Komuna e Pejës, është pronar i ngastrës 

kadastrale nr...-., ZK D., Komuna e Pejës, në sipërfaqe prej 5082m². 

 

  DETYROHET i padituri K.M., me parë nga fshati V., Komuna e Pejës, tani me 

vendbanim të panjohur, që t’ia njoh të drejtën e pronësisë paditësit H.K., nga fshati N., Komuna 

e Pejës, 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 qysh në vitin 1960 nga i padituri ka 

blerë pasuri-paluajtshmeri, dhe diku në vitin 1966 nga i njëjti e ka blerë edhe paluajtshmerinë 

lëndore, respektivisht ngastrën me nr.../., nga fleta poseduese nr.1, ZK D., në vendin e quajtur 

,,F. L”, tani me sipërfaqe prej 5082m². Kjo paluajtshmeri ka mbetur e pa përkthyer në emër të 

paraardhësit të paditësit nga se kjo pronë kishte vlerën e vogël, dhe taksat administrative te asaj 

kohe kushtonin më shumë se sa e kishte blerë ketë pronë blerësi, ndërsa me vonë është bërë e 

pamundur, për shkak të ligjeve diskriminuese që i aplikonte shteti i atëhershëm. Pas vdekjes se 

paraardhësit të paditësit, është bërë ndarja(shkëputja e bashkësisë familjare) dhe paluatshmerije 

lendore i ka ra hise paditësit, dhe tani i njëjti ka interes juridik, që pronën e blerë nga i padituri 

ta regjistroj në librat kadastrale, andaj duke i marr për baze këto rrethana, i autorizuari i paditësit 

i ka propozuar gjykatës që pas shqyrtimit gjyqësore dhe administrimit të provave, të aprovoje në 

tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit.  

   Në fjalën përfundimtare, ka ritheksuar se me provat e administruara në tërësi është 

vërtetuar baza e kërkesëpadisë, se ky fakt vërtetohet në bazë të dëshmisë së dëshmitarëve të 

dëgjuar që dëshmuan, se ngastra që është objekt i kërkesëpadisë është blerë nga i padituri K. M. 
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dhe atë në vitet 1960, theksoj se paditësi e ka fituar të drejtën e pronësisë në kuptim të nenit 28 

të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridiko Pronësore, i cili është i aplikueshëm, pasi që në 

rastin konkret janë përmbushi tri kriteret themelore që paraqesin bazë për fitimi e të drejtës së 

pronësisë në bazë të mbajtjes e që janë: ndërgjegjshmëria, posedimi dhe koha, tënenit 40 të Ligjit 

për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, ngase paditësi është në posedim ma tepër se 20 vite. 

Për këtë arsye i njëjti i ka propozuar gjykatës t’a aprovoj kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar 

si në petitumin e padisë. 

 

 Gjykata në pamundësi që të ftoj të paditurin K.M., me parë nga fshati V., 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. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit Ahmet Rexhaj, avokat në Pejë, 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, së këndejmi mbështetur 

në këtë rrethanë i ka propozuar gjykatës që në këtë çështje kontestimore të vendos në pajtim me 

provat materiale dhe subjektive të administruara në shqyrtimin kryesor, pasi që nuk ka autorizim 

nga pala e paditur që të veprojë ndryshe, andaj i'a la 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: 

kopja e planit e dt.14.05.2014; certifikata e pronës e lëshuar me dt.13.05.2014; procesverbali i 

daljes në vend shikim i gjykatës me ekspert gjeodet i dt.03.08.2018; ekspertiza e ekspertit gjeodet 

F.H e dt.12.10.2022, bashkë me kopjen e planit, ortofoton, skicën, çertifikata e pronës dhe 

raportin me shkrim dhe fotot në kolor; dëgjimi i dëshmitarëve: S. T. dhe Sh. T.; 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 paraardhësi i paditësit më 

shumë se 56 vite, është në posedim të qetë, faktik, dhe të pandërprerë të patundshmërisë lëndore, 

dhe pas ndarjes se bashkësisë familjare me vdekjen e paraardhësit të paditësit, kjo pronë i ka 

takuar paditësit, dhe i njëjti ka vazhduar ta ketë paluajtshmërin në posedimin të qete dhe të pa 

penguar nga askush, 

Gjykata me  provat e administruara, ka vërtetuar faktin se paraardhësi i paditësit në vitin 

1966, nga i padituri K.M., e ka blere ngastrën kadastrale nr.20/2, në sipërfaqe prej 5082m²,  nga 

fleta poseduese nr.1, ZK D., në vendin e quajtur ,,F. L”, dhe  ka hyrë në posedim, dhe në 

shfrytëzim të pandërprerë.  

 

 Gjykata, këtë gjendje faktike e vërtetoi me dëgjimin e dëshmitarëve: S. T. dhe Sh. T. 

  Dëshmitari S. T., nga fshati Lipë, Komuna e Pejës, ka dëshmuar se paditësin e ka kojshi, 

por e ka pas kojshi edhe të paditurin K. të cilin e ka njohur mirë. H. e ka afërsisht 20m larg 

shtëpisë, pra i kane shtëpitë afër. Edhe pse ka qenë i ri, ka dijeni se kjo pronë është blerë nga 

familja e H., respektivisht nga babai i tij T., ata ishin atëherë në bashkësi dhe i kanë pasur punët 

mirë, dhe kanë punuar shumë, se ata kanë blerë edhe disa toka tjera përreth, por e kanë blerë 

edhe këtë tokë.  Ka potencuar se i ndjeri T. sa ka qene gjalle i ka ndarë fëmijët e vet, ashtu që 

Halilit përveç pasurisë tjetër i ka takuar edhe kjo tokë, të cilën së bashku me familjen e vet e ka 

punuar shumë herët, shumë para luftës së fundit në Kosovë. Ka dëshmuar edhe faktin se i padituri 
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K. me familje është larguar shumë herët prej aty dhe nuk ka dijeni ku është vendosur tani, ka  

dijeni se këtë tokë e quanim tokë,, batall-utrinë” por me kohë duke e punuar H. ajo u shëndruar 

në mal dhe tokë, pasi që pronari paraprak pra K. nuk ka punuar fare, dhe i njëjti ka pasur shume 

tokë, të cilat i'a ka shitur edhe fshatarëve të tjerë. Çmimi i shitblerjes nuk i kujtohet, pasi që bëhet 

fjalë për një ngjarje para viteve 70, por H. asnjëherë nuk kanë pasur telashe nga askush, e as 

djemtë e T. në mes vete. 

   
 Dëshmitari Sh. T. nga fshati N., Komuna e Pejës, ka dëshmuar se e njeh mirë H. e ka 

kushëri të largët, janë të një fshati, por e ka njohur mirë edhe K. dhe familjen e tij të cilët janë 

larguar në fillim të luftës së fundit në Kosovë. Dëshmitari ka theksuar se është çoban me 

profesion, dhe shumë mirë e dine kur baba i tij e qonte me i kullotë bagëtitë në livadhin e  mixhës 

H. dhe çdo herë e ka ditë se kjo tokë dhe pak mal është i mixhës H., e din se kanë qenë familje e 

madhe, dhe e ka njohur babën e H.-mixhën  T., dhe ka dijeni se me ndarje kjo tokë i ka takuar 

H., sepse ata kanë pasur edhe pasuri tjetër. I njëjti ka potencuar se nuk i dinë detalet e shitblerjes, 

por e dinë nga babai i tij, se ata e kanë blerë shumë herët ketë tokë-diku para viteve 70. Asnjëherë 

nuk ka dëgjuar se ka ardhur dikush ta pengojë paditësin që ta lirojnë këtë pronë, sepse çdo gjë 

ka qenë në rregull. 

  

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

identifikimin e ngastrës kontestuese, gjykata ka konstatuar se kjo ngastër është në sipërfaqe të 

tërësishëm prej 5082m², me kulturë kullosë, kl.2, e cila evidentohet në evidencat kadastrale në 

emër të paditurit. Kjo ngastër, në anën perëndimore kufizohet me ngastrën nr.40 rrugë publike, 

ndërsa në anën veriore kufizohet me ngastrën 18/19 dhe 18/32, në pronësi të T. K.. Në anën 

lindore kufizohet me ngastrën 18/33, në pronësi paditësit dhe në anën jugore me ngastrën 20/1, 

në pronësi të K. B. V.(.) e lindur B..  

  Kjo ngastër në teren është me kulturë mal dhe në anën lindore dhe veriore kufizohet me 

pronat e fqinjëve livadh pa rrethoja, por vetëm megjë natyrore ndërsa në anën jugore është e 

kufizuar me një pjesë kullose, pjesa tjetër mal i familjes K. B., pa rrethoja, në anën perëndimore 

përgjatë rrugës publike është pa rrethoja, por vetëm megjë natyrore nga drunjtë e ndryshëm. Kjo 

ngastër në teren ka qasje ka rruga publike që lidh fshatin D. me fshatin N., ku në anën e majtë të 

rrugës në drejtim të fshatit N. është rruga fushore, ku shihen shenjat e shfrytëzimit që kalojnë 

pronarët e ndryshëm. 

 

 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 dhe paraardhësit të tij, 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 që 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(tani të ndjerit T.) dhe vet paditësit diku rreth viteve 1966, ka 
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filluar posedimi i qetë dhe faktik në pronën lëndore, se 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. 

  

   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 paditësi është mbajtës i ndërgjegjshëm i pasurisë kontestuese, pasi që 

patundshmëria është blerë nga i padituri, diku rreth viteve 1960, e çka do të thotë se e mbanë në 

posedim të qetë që 56 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.1340/19, me dt.15.11.2022. 

 

 

                                                                                                            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. 

 

 

 


