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Numri i dokumentit:     00283837 

 

 

C.nr. 883/15 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – Departamenti i Përgjithshëm, sipas gjyqtarit, Ilir 

Berisha, në çështjen juridike – kontestimore të paditëses GJ. (C.) H. të cilin e përfaqëson sipas 

autorizimit M. SH. avokat në Pejë, kundër të paditurve A. (D.) G., B. (M.) M. S. (H.) S.i , 

aktualisht me vendbanim të panjohur, të cilët i përfaqëson përfaqësuesja e përkohshme V. G. 

avokat ne Pejë, baza juridike: vërtetim i pronësisë, vlera e kontestit 3.100 euro, në prezencë e të 

autorizuarit të palës paditëse dhe në prezencë të përfaqësues së përkohshme të të paditurve, pas 

përfundimit të shqyrtimit kryesorë me datë 11.04.2019, përpiluar me datë 18.04.2019 bie: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.VËRTETOHET: se paditësja GJ.(C.)H. nga Peja, është pronar në bazë të mbajtjes e ngastrën 

kadastrale nr..., nga ZK-Pejë e cila gjendet ne vendin e quajtur “ K. “, me kulture oborr ne 

sipërfaqe prej 128 m2 dhe me kulturë shtëpi ne sipërfaqe 28 m2 ne sipërfaqe te tërësishme prej 

156 m2, e cila evidentohet ne emër te paditurit A. (D.) G., e pjesës se njësisë kadastrale P-... në 

skicën te matjes është shënuar me germën “A”, e cila evidentohet ne emrin e te paditurës B. 

(M.) M., e cila gjendet ne vendin e quajtur “K...” , me kulturë, oborr dhe shtëpi e ne sipërfaqe 

të tërësishme prej 204 m2, dhe e pjesës të njësisë kadastrale ...  ne skicën është shënuar me 

germën “B” ne sipërfaqe prej 75 m2 e cila evidentohet ne emrin e te paditurit S. (H.) S.i, e cila 

gjendet ne vendin e quajtur “K...”, ashtu që DETYROHET te paditurit A. (D.) G. nga Peja, B. 

(M.) M. dhe S. (H.) S.i që paditëses GJ. (C.) H., nga Peja t’ia njohë këtë të drejtë dhe të lejoj që 

i njëjti të regjistrohet si pronarë në Regjistrin e të drejtave pronësore, pranë Zyrës Komunale në 

Pejë, në afat prej 15 dite, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi me padi të precizuar sipas parashtresës së datës 04.02.2019, gjatë shqyrtimit kryesor 

dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit deklaron: Në bazë të provave të 

administruara dhe ne bazë të deponimit të dëshmitareve të deponuara si ne bazë të shikimit të 

gjykatës në vend në mënyre bindëse dhe të sigurte ku u vërtetuan faktet vendimtare së paditësja 

përafërsisht në vitin 1952 e ka blere patundshmërinë lëndore të identifikuar nga ana e ekspertit 
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të gjeodezisë. Detyrimet kontraktuese janë përmbushur ne mënyre komulative, paditësja është 

ne posedim të pa ndërprere dhe pa u penguar nga as kush  , si poseduese e ligjshme dhe se për 

shkak të kalimit të afatit kohor të përcaktuar me ligj konsideron së e ka fituar të drejtën e 

pronësisë ne bazë të mbajtjes. Dhe propozon që kërkesë padia në tersi të aprovohet në mënyre 

ne precizuar me parashtresën e datës 04.02.2019.  

Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoj. 

 

Përfaqësuesja e përkohshme e te paditurve me përgjigje ne padi te datës 20.12.2017, gjatë 

shqyrtimit kryesorë dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se me qene se nuk kam mundur 

që të bej kontakt me të paditurit nuk mund të propozoj as një prove tjetër nga dëgjimi i 

dëshmitareve u pa se paditësja e posedon e pa penguar paluajtshmërisë e cila është objekt i 

këtij kontesti për një periudhe me të gjatë së 50 vite. Andaj me qene se nuk kam kundër prova 

këtë çështje kontestimore ja lë ne vendosje të lire të gjykatës. Shpenzimet i ka kërkuar.  

 

Për të vërtetuar këtë gjendjen faktike gjykata ka zhvilluar procedurën dhe sipas propozimit të 

palës paditëse ka administruar këto prova:1-Lexohen certifikatat e pronës për ngastrën 

kadastrale nr. ...-70, ...-71 dhe .../72. 2-Shikohet kopja e letërnjoftimit të paditëses. 3-Shikohet 

kopja e planit për ngastrat e lartë cekura. 4-Lexohet njoftimi i Komunës së Pejës Zyra e 

Gjendjes Civile e dt. 19.10.2017. 5-Lexohet raporti i zyrtarit policor H. M. i dt. 30.10.2017. 6-

Lexohet ekspertiza gjyqësore e ekspertit gjë odet D. K. të dt. 27.04.2018 si dhe provat tjera 

përcjellëse, dëgjimin e dëshmitarëve A. N. dhe F. H. si dhe deklarimet e të autorizuarve të 

ndërgjyqësve. 

 

Gjykata në seancat e shqyrtimit kryesor pas administrimit dhe analizimit të provave, secilën 

veç e veç dhe në lidhmëni me njëra tjetrën e në kuptim me dispozitën e nenit 8 të LPK-së, 

konstatoi  se:  

 

Kërkesëpadia e paditëses është në tërësi e BAZUAR.  

 

Gjykata pas administrimit të provave vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe konstatoj 

ketë gjendje faktike: 

 

Nga Certifikata e Pronës e datës 01.10.2015,  ngastra kadastrale nr. ngastrën kadastrale nr. P-

.... në sipërfaqe tërësishme prej 156 m2, dhe nga Certifikata e Pronës e datës 01.10.2015, 

ngastra kadastrale nr. ...me sipërfaqe 281 m2 dhe Certifikata e 01.10.2015, ngastra kadastrale 

nr. ... me sipërfaqe prej 100 m2 Zona Kadastrale Pejë, gjykata konstatoi së paditësja GJ. (C.)H., 

e mban ne pronësi mbi 50 vite këto  patundshmëri kontestuese të përshkruar si në këto 

certifikata.  

 

Nga Skica e Matjes e punuar nga ing. D. K. e datës 27.04.2018, gjykata konstaton se për cilën 

pjesë të ngastrave P...-70, P-..., ...-04319/72  është e drejtuar kërkesa e paditësit. 

 

Me rastin e daljes së gjykatës në vend së bashku me ekspert gjeodet dhe të autorizuarin e 

paditësit, gjykata ka konstatuar se patundshmëria e cila është objekt i kontestit është pjesë e 

ngastrës nr. ../70,../71 dhe .../72 , ZK Pejë, te cilat gjenden ne rrugën .... Ne vend Gjykata 

konstaton se këto tri ngastra gjenden ne një kompleks te vetëm dhe janë të lidhura, njëra pas 

tjetrës. Këto ngastra ne anën veriore kufizohen me ngastrën .../73 e që është në pronësi te B. 

M., në anën lindore kufizohen me rrugën ..., me ngastër kadastrale .../65, ne anën Jugore 

kufizohet me ngastrën .../67 qe evidentohet ne emër te GJ., H., V. H. si dhe ne .../69 qe është ne 

emër te SH. SH., ne anën Perëndimore kufizohet me ngastrën .../4 e që evidentohet ne emër te 
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H. H. B.. Sa i përket gjendjes faktike ne teren ngastrat e lart cekura ne teren janë ne kulturë e 

shtëpi dhe oborr, shtëpi banimit e tipit P+O shtrihet gjegjësisht ne ngastrat .../70 dhe .../71. Ne 

anën perëndimore , ne anën lindore është e rrethuar prej bollkave te betonit, gjegjësisht, hyrja 

për ne shtëpi, ne anën jugore është e rrethuar me taraba prej drurit dhe ne anën perëndimore e 

rrethuar gurë prej betonit.  

 

Nga ekspertiza gjyqësore e punuar nga eksperti gjë odet D. K., me datë 10.10.2017, ku shihet 

së ngastrat kontestuese  me nr. ...-17 ka sipërfaqe të tërësishme 152m2, në tersi sipas 

certifikatës se pronësisë qe ne skicë te matjes është e ngjyrosur me ngjyre te portokallte, 

ngastra me nr. ...-71 e mban: pjesën e parcelës ne sipërfaqe prej 204m2 ne skice te matjes është 

e shënuar me germa “A” dhe e ngjyrosur me ngjyre te Verdh qe evidentohet ne emër te B. (M.) 

M., ngastra me nr ...-72 mban ne shfrytëzim pjesën e parcelës ne sipërfaqe prej 75m2 qe ne 

skicë te matjes eshte shënuar me germën “B” dhe e ngjyrosur me ngjyre Blue e qelt e cila 

evidentohet ne emër te S. (H.) S., ngastra nr. ... paditësi mban pjesën e parcelës e cila ne skicat 

e matjes është e shënuar me germën “C” dhe ka sipërfaqen prej 24m2 dhe e ngjyrosur me 

ngjyre pink e cila evidentohet ne emër te GJ., H., V. H. si dhe ngastra kadastrale me nr. ...-69 

paditësi mban pjesën e parcelës e cila ne sipërfaqe prej 11m2 qe  ne skicën e matjes është e 

shënuar me germën “D” dhe e ngjyrosur me ngjyre verdh e cila evidentohet ne emër te SH. 

SH..  

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike procedoj në cilësi të dëshmitarit A. N. nga 

Peja i cili nder te tjera deklaron:  E dije që nga mosha e fëmijërisë hala ime GJ. ka jetuar aty 

jam rritur edhe unë, kanë qene 2 shtëpia tash ekziston vetëm një shtëpi së pse tjetra është 

rrënuar. E njoftoj gjykatën së në atë patundshmëri që nga ajo kohe sa mbaj mend unë e 

shfrytëzon GJ. dhe familja e saje fëmijët e saje dhe as një here nuk ka pasur problem për të. S. i 

cili ka qene i propozuar si dëshmitar në ketë gjykatë është babai im dhe vëllai i paditëses GJ., 

aj ka vdekur para një viti e gjysme. E njoftoj gjykatën se nga babai kam dëgjuar së GJ. e ka 

blere atë patundshmëri pasi që ajo është marr edhe me tregti. Me qene unë i kam 50 vjet dhe 

ajo gjithë monë ka jetuar aty.  

 

Dëshmitarin F. H. nga Peja, i cili ndër të tjera deklaroj: “... se ju njoftoj së GJ. ka qene 

bashkëshortja e B., B. ka qene axha im i cili ka vdekur afërsisht para 35 vite. Ndër sa unë jam i 

biri i H.it pra H.i dhe B. kanë qene vëllezër, dhe ata gjatë jetës së tyre të përbashkët GJ. dhe B. 

e kanë blere atë patundshmëri afërsisht para 50 viteve dhe i kanë paguar paret. Për çmimin nuk 

e dije se është fjala për një ngjarje që ka qene shume kaherë, mirë por nuk kane pasur me as 

kënd problem. Nuk i dije së kush kanë qene shitësit por e dije së njëri nga ata ka qene 

Boshnjak, S. S.i ka qene Rom, dhe nga tre shitësit e dije që e ka blere nga një cope.   

 

Nga deklarimi i dëshmitarëve të cilëve gjykata ua ka falur besimin në tërës, gjykata e vërtetoj 

faktin vendimtar, se paditësja GJ. (C.) H. ka jetuar aty jam rritur edhe unë, kanë qene 2 shtëpia 

tash ekziston vetëm një shtëpi së pse tjetra është rrënuar. E njoftoj gjykatën së në atë 

patundshmëri që nga ajo kohe sa mbaj mend unë e shfrytëzon GJ. dhe familja e saje fëmijët e 

saje dhe as një here nuk ka pasur problem për të. S. i cili ka qene i propozuar si dëshmitar në 

ketë gjykatë është babai im dhe vëllai i paditëses GJ., aj ka vdekur para një viti e gjysme. E 

njoftoj gjykatën se nga babai kam dëgjuar së GJ. e ka blere atë patundshmëri pasi që ajo është 

marr edhe me tekëti. Me qene unë i kam 50 vjet dhe ajo gjithëmonë ka jetuar aty. GJ. ka qene 

bashkëshortja e B.t, B. ka qene axha im i cili ka vdekur afërsisht para 35 vite. Ndër sa unë jam i 

biri i H.it pra H.i dhe B. kanë qene vëllezër, dhe ata gjatë jetës së tyre të përbashkët GJ. dhe B. 

e kanë blere atë patundshmëri afërsisht para 50 viteve dhe i kanë paguar paret. Për çmimin nuk 

e dije se është fjala për një ngjarje që ka qene shume kaherë, mirë por nuk kane pasur me as 
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kënd problem. Nuk i dije së kush kanë qene shitësit por e dije së me njëri nga ata ka qene 

Boshnjak, S. S.i ka qene Rom, dhe nga tre shitësit e dije që e ka blere nga një cope qenë në fuqi 

në kohen kur është krijuar ky raport juridik pronësor. 

 

Nga dëgjimi i dëshmitareve, deklarimi i të autorizuarit të paditësit si dhe provat tjera prezent në 

shkresat e lëndës gjykata ka konstatuar se  paditësja e ka blere ato paluajtshmëri kontestuese 

afërsisht para 50 viteve, duke e paguar në tërësi çmimin e kontraktuar dhe duke hyrë në 

posedim dhe shfrytëzim të lirë dhe të pa penguar të kësaj paluajtshmërie dhe nga momenti i 

shitblerjes e deri më sot asnjëherë nuk ka qenë i shqetësuar apo penguar nga të paditurit si 

shitës apo pretendim i ndonjë pale të tretë. 

 

Këtë mbajtje paditësit ia njeh edhe dispozita e paragrafit 4 të nenit 28 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet Themelore Pronësore Juridike, e cila ka përcaktuar se trashëgimtari bëhet 

mbajtës me mirëbesim nga momenti i hapjes së trashëgimisë edhe në rastin kur trashëgimlënësi 

ka qenë mbajtës me keqbesim, e trashëgimtari këtë nuk e ka ditur e as që ka mundur ta dinte 

kurse koha e parashkrimit fitues fillon të ec nga momenti i hapjes së trashëgimisë. Pra nga kjo 

vijmë në përfundim se edhe poqëse paraardhësi i paditësit të ketë qenë mbajtës me mirëbesim 

nga momenti i vdekjes së tij (momenti i hapjes së trashëgimisë), ligji e konsideron si mbajtës 

me mirëbesim trashëgimtarin e tij këtu paditësin për sa kohë që nuk argumentohet se ai e ka 

ditur se babai i tij është mbajtës me keqbesim. Kjo rrethanë nuk është argumentuar nga i 

padituri përkundër faktit se gjykata ia ka ofruar një mundësi të tillë por i njëjti ka refuzuar që të 

marrë pjesë në këtë shqyrtim gjyqësorë përkundër faktit se në vazhdimësi është ftuar në 

mënyrë të rregullt duke bartur edhe pasojat për lëshime të tij.  

 

Sipas dispozitës së nenit 20 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore Juridike e cila 

shprehimisht parasheh se e drejta e pronësisë fitohet sipas vet ligjit, në bazë të veprimit juridik 

dhe me trashëgimi si dhe në bazë të vendimit të organit shtetërorë në kushte dhe mënyrën e 

caktuar me ligj. 

 

Duke u bazuar në fakte të vërtetuara dhe mbështetur në dispozitat e nenit 12 të LMD, të cilat 

kanë të bëjnë me ndershmërinë dhe ndërgjegjshmërinë e të paditësit si posedues me mirëbesim, 

dhe duke u mbështetur në dispozitat e nenit 28.2 dhe 4 rrjedhë se  paditësi si mbajtës me 

mirëbesim dhe i ligjshëm i kësaj paluajtshmërie e ka fituar, të drejtën e pronësisë me kalimin e 

kohës prej 10 viteve, nga se  paditësi këtë palujshmëri e mban në bazë të trashëgimisë, më 

shumë se 20 vite, edhe sikur paraardhësi i paditësit mos ta kishte blerë këtë paluajtshmëri 

paditësi në kuptim të dispozitës së nenit 28.4 të ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike 

Pronësore, të drejtën e pronësisë do ta fitonte me parashkrim fitues nga se ka kaluar koha më 

shumë se 20 vite, që paditësi e mban këtë palujshmëri dhe asnjëherë nuk ka qenë i shqetësuar 

apo penguar nga i paditur, paraardhësit juridik i tyre apo pretendim i ndonjë pale të tretë. 

 

E drejta e pronësisë është e drejtë subjektive e karakterit absolut dhe si e tillë gëzon mbrojtje 

juridike në të gjitha sistemet juridike dhe se sendet e paluajtshme të cilat janë të regjistruara në 

librat kadastrale, vlen supozimi se sendi është në pronësi të personit në emër të të cilit është e 

regjistruar, mirëpo edhe nëse palujshmërija nuk është e regjistruar në emër të atij që kërkon 

pronësinë, në rastin konkret paditësi ka detyrim ta provoi pronësinë e vet, por edhe të 

paraardhësit e tij deri sa mos të gjendet personi i cili procesin e ka fituar në ndonjërën prej 

mënyrave origjinare si mënyra të fitimit të pronësisë, dhe këto fakte në rastin konkret i ka 

vërtetuar në mënyrë të plotë dhe bindshëm paditësi.  

 



 Numri i lëndës: 2019:085213 
 Datë: 18.04.2019 
 Numri i dokumentit: 00283837 
 

5 (6)  

 2
0

1
9

:0
8

5
2

1
4

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës kontestimore gjykata  vendosi si në diapozitiv të këtij 

aktgjykimi, pasi që asnjëra nga palët nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës- nuk i ka 

specifikuar, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 463.1 të LPK-së. 

 

Andaj duke ju referuar të lartë cekurave u vendosë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, me dt. 18.04.2019 

 

 

Këshilla juridike:            Gjyqtari  

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa,      Ilir Berisha 

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

Gjykatës së Apelit në Prishtinë e nëpërmes të kësaj gjykate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Numri i lëndës: 2019:085213 
 Datë: 18.04.2019 
 Numri i dokumentit: 00283837 
 

6 (6)  

 2
0

1
9

:0
8

5
2

1
4

 

 

 

 


