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C.nr. 18/14 

 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA NË KLINË, permes gjyqtarit Jashar Gashi, ne 

qështjen juridike të paditësve P.N.,Gj.N.,Gj.N.,A.N. dhe N. N. të gjithë nga fshati ......,Komuna 

Klinë, të cilët i përfaqëson me autorizim avokati Bekë Lajqi nga Peja, kundër të paditurëve A. 

(H.) Sh.nga fshati ........, M. Z. P.me vendbanim në ........ë cilin e përfaqëson me autorizim 

avokatja Qendresa Lajqi nga Peja dhe V. (M.) V.më pare nga fshati ........,Komuna e ....... tani 

me adresë të panjohur të cilin e përfaqëson përfaqësuesja e përkohshme avokatja Kaltrina 

Shala nga Klina, per shkak të Vertetimit të te drejtës  së pronesisë, pas mbajtjes dhe 

përfundimit të shqyrtimit kryesor ne prezencën e të autorizuarit të paditësve si  dhe  te paditurit 

të parë ,A. H. SH. ,të autorizuarit të të paditurit M. P. si dhe perfaqsuesja e përkohshme,  më 

datën  15.10.2020,mori dhe shpalli këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M  

 

APROVOHET  kërkespadia e paditësve si e bazuar.  

 

VERTETOHET se paditësit P.N.,Gj.N.,Gj.N.,A.N. dhe N. N. të gjithë nga fshati ...... Komuna 

...........,  janë pronar në bazë të shitblerjës dhe mbajtjes secili prej tyre me nga 1/5 të 

patundshmërisë më sa vijon: 

 Ngastra kadastrale.nr.98/15 në sipërfaqe prej 0.08.00ha , që sipas f.p. nr.57 ZK ........ 

evidentohet në emër të Z. (M.) P. nga fshati ........, 

 Ngastra kadastrale.nr.98/16 në sipërfaqe prej gjithsejt 0.16.15ha , që sipas f.p.nr.57 ZK 

........ evidentohet në ëmër të ish pronarit V. (M.) V., më parë nga fshati ........,komuna e 

........ 

 Ngastra kadastrale nr.98/17 në sipërfaqe prej 0.10.85ha dhe , 

 Ngastra kadastrale nr.98/18 në sipërfaqe prej 0.14.15ha , që sipas f.p.nr.105 ZK ........ , 

komuna e ....... evidentohen në ëmër të H. (D.) Sh. nga fshati ........,komuna e ........ 

 

D e t y r o h e n  të paditurit  A. (H.) Sh. nga fshati ......,Komuna e ....... , M.,Gj.,P.,Z. dhe B. 

(Z.) P. dhe V. (M.) V. të gjithë këta të fundit më venbanim më parë në fshatin ........,Komuna e 

......., që paditësve të ja njohin të drejtën e pronësisë lidhur me këto patundshmeri të cekura si 

më lartë dhe se të njëjtën t’ua lejojnë që në Librat.Kadastrale për ZK. ........ ta regjistrojnë në 
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emër të tyre.e tëra këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi , e nën 

kërcënim të përmbarimit të dhunshëm.  

 

Secila palë i heqë shpenzimet e veta procedurale.  

 

A r s y e t i m  

 

Paditësit përmes të autorizuarit të tyre avokatit Bekë Lajqi nga Peja si ne padi  dhe ne fjalen 

perfundimtare   kontestin e ka përshkruar si vijon: Babai i paditësve M. N. qysh para 50 viteve 

me të paditurit e ka lidhur kontratën formale interne mbi shitblerjen e patundshmërive por, se 

nuk e kanë legalizuar në Gjykatë ,sipas numrit të ngastrave : 

 

1.N.k.nr.98/15 në sipërfaqe prej 0.08.00ha që sipas f.p.nr.57 ZK ........ gjëndja kadastrale ka 

mbetur e tillë e pandryshueshme në emër të pronarit të mëparshëm.Z. (M.) P.. 

 

2.N.k.nr.98/16 në sipërfaqe prej 0.16.15ha që sipas f.p.nr 57 ZK ........ evidentohet në ëmër të 

V. (M.) V. më pare nga fshati ........ , komuna e .......   

 

3.N.k.nr.98/17 në sipërfaqe prej 0.10.85ha dhe n.k.nr.98/18 në sipërfaqe prej 0.14.15ha që 

sipas f.p.nr.105 ZK ........ , komuna e ....... që evidentohet në emër të H. (D.) Sh.. 

Të paditurit 1 dhe 2 që nga momenti i shitblerjes së kësaj patundshmërie e kanë lëshuar fshatin 

........ dhe se kanë shkuar për të jetuar diku në .......... tani 50 vite më parë dhe se nga atëherë e 

gjër më tani as më parë paraardhësi i paditësve , e as tani paditësit nuk kanë asnjë njohuri për 

vendodhjen e  tyre. 

Sa i përket të paditurit të dytë V. (M.) V. padiësit i propozojn Gjykatës që të i caktohet një 

përfaqësues ë përkohshëm sipas dispozitës së nenit 79 të LPK-së. 

Gjithashtu i autorizuari i paditësve e ka lutur Gjykatën që trashëgimtari i të ndjerit Z. P. djali i 

tij M. P. e ka autorizuar avokaten nga Peja Qendresa Lajqi si dhe të njëjtën ka kërkuar që 

Gjykata ta caktoj përfaqësuese për trashëgimtarët e tjerë t’i pranoj shkresat e Gjykatës. 

Gjykatës i ka propozuar që padia dhe kërkesa e saj të aprovohet në tërsi si e bazuar. 

 

Shpenzimet nuk i ka kërkuar. 

  

Gjykata në pamundësi që të ftoj të paditurin V. (M.) V. më parë nga fshati ........,komuna e ....... 

dhe me qëllim të krijimit të kushteve procedurale e në propozim të autorizuarit të palëve 

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 dhe në gazetën zyrtare të Rep.Kosovës ku me këtë rast Gjykata nga lista e avokateve 

e ka caktuar avokaten Kaltrina Shala nga Klina. 

Përfaqësuesja e përkohshme e të paditurit V. V. avokatja Kaltrina Shala gjatë seancës së 

shqyrtimit kryesor ka deklaruar se që nga koha kur është caktuar dhe ka pranuar që të jetë 

përfaqësuese e përkohshme e të paditurit ka tentuar dhe ka bërë përpjekje që të bije në kontakt 

me të dhe për Gjykaten të siguroj ndonjë adresë të vendqëndrimit por pa sukses duke theksuar 

se nuk e kundërshton propozimin e palëve paditëse që në shyrtim gjyqësor të administrohen 

provat dhe të nxirret vendim meritor nga Gjykata. 

Përfaqësuesja e përkohshme në fjalën përfundimtare nuk e ka kundërshtu administrimin e 

provave të nxjerrura nga Gjykata por i ka propozuar Gjykatës që në bazë të provave që janë 

administruar të vendos në mënyrë meritore. 
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E autorizuara e të paditurit M. P. si dhe pëfaqësuesja për pranimin e shkresave për të paditurit 

tjerë vëllezër dhe motra të M. P.-t avokatja Qendresa Lajqi gjatë seancës së shqyrtimit kryesor 

si dhe në fjalën pëfundimtare ka deklaruar se e pranon padinë dhe kërkesën e saj të parashtruar 

nga paditësit në këtë Gjykatë. 

 

I padituri A Sh. gjithashtu ka deklaruar se më tepër se 50 vite paditësit janë në posedim të 

këtyre patundshmërive që figurojn ende në ëmër të babait tim H. Sh. dhe shumë mirë e di që 

pagesa është bërë nga babai i paditësve dhe nuk ka asgjë kontestuese rreth kësaj qështjeje. 

 

Shpenzimet nuk i ka kërkuar.  

 

Me qëllim te vertetimt të plotë të gjëndjes faktike gjykata nxori provat e duhura përmes 

degjimit të të autorizuarit të paditesve si dhe të autorizuarës së të paditurit M. P., të paditurit A. 

Sh.dhe përfaqsueses së përkoheshme avokates Kaltrina Shala nga Klina  dhe te raportit të 

ekspertit gjeometër Agron Thaqi si dhe aktvendimit të kësaj Gjykate N.nr.20/09 të dates 

15.12.2010 për sigurimin e provave për paditësit, te cilat prova i ka vlërsuar veq  veq dhe  te 

gjitha se bashku  e në kuptim te nenit 8 te LPK-së, ka konkluduar se padinë e paditesve duhet 

aprovuar si të bazuar.  

 

Gjykata  në procedurën  e provave ka berë leximin e raportit gjeometër të gjeodetit Agron 

Thaqi me numër N.n.r.20/09 në të cilin raport në mënzrë të detajuar shihet qartë se 5 paditësit 

mbajnë patundshmërit që janë objekt i kësaj padie dhe në mënyrë të barabartë secili e mban 

nga 1/5 e këtyre patundshmërive. Gjithashtu sipas raportit gjeometër kjo Gjykatë me datë 

15.12.2010 ka nxjerr aktvendim për sigurimin e provave për paditësit që janë në posedim të 

këtyre patundshmërive ashtu siq e ka skicuar eksperti gjeometëer me palët paditëse në terren 

dhe nuk ka pasur asgjë kontestuese në mes tyre. 

 

Nga vertetim i këtille i gjendjes faktike gjykata konkludon se  padine e paditësve duhet 

aprovuar  nga fakti se paditësit përmes prindit të tyre e kanë blerë këtë patundeshmëri nga të 

paditurit dhe janë në posedim më shumë se 50 vite. Andaj gjykata  padinë e paditësve e  ka 

aprovuar si të bazuar nga fakti se këtë e kanë blerë nga pronari i ligjshëm.  

  

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 në 

konform dispozitave të nenit.28 par.4 të Ligjit mbi mardhëniet pronësore-juridike por edhe në 

dispozitat e nenit 40.1 të Ligjit mbi pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore të Republikës së 

Kosovës , pra në rastin konkret janë përmbushur tri kriteret themelore që paraqesin bazë për 

fitimin e të drejtës së pronës në bazë të mbajtjes që janë :ndërgjegjshmëria,posedimi dhe koha. 

Në rastin konkret paditësit janë mbajtës të ndërgjegjshëm të pasurisë kontestuese pasiqë 

patundshmëria është blerë nga prindi (babai i tyre) para se më shumë se 50 viteve do të thotë që 

nga atëherë e mbajnë në posedim të qetë. 

 

Lidhur me shpenzimet procedurale Gjykata ka vendosur duke u bazuar në nenin 463 par.1 të 

LPK-së, meqenëse asnjëra palë nuk i ka kërkuar shpenzimet e veta procedurale. 

 

Nga sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA KLINË, C.nr.18/14 me datën 15.10.2020. 
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KËSHILLA JURIDIKE:                                 Gj  y  q  t  a  r  i  

Kundër këtij aktgjykimi  palet                       Jashar Gashi 

kane te drejta ankese në afatin prej  

15 ditësh nga dita e pranimit të tij,  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  

e përmes kësaj Gjykate.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


