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C.nr.346/14 
 
GJYKATA THEMELORE PEJË – DEGA NË KLINË, Departamenti i Përgjithshëm, 

përmes Gjyqtarit Jashar Gashi, në çështjen juridiko-civile të paditësit M. (Z.) P.nga fshati 
........Komuna e Klinës, të cilin e përfaqëson sipas autorizimit Gjergj Skeli , avokat nga 
Klina, kundër të paditurve C. M.dhe D. M., me parë nga fshati ......., tani me vendbanim të 
panjohur, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm Hil Prenaj, avokat në Klinë, për 
shkak të vërtetimit të drejtës së pronësisë, vlera e kontestit: 900€, pas shqyrtimit kryesor të 
mbajtur me dt.23.12.2020, në prezencën e të autorizuarit të palës paditëse dhe 
përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurve , me dt.23.12.2020, merr këtë: 

 
 
                                                A K T GJ Y K I M 
 
 
APROVOHET padia dhe kërkesëpadia e paditësit si e bazuar. 
VËRTETOHET se paditësi M. (Z.) P.nga fshati ........Komuna e Klinës, është pronar në 

bazë të shitblerjes dhe mbajtjes së paluajtshmërisë së evidentuar si ngastra kadastrale P-
71011034-00035-0 me sipërfaqe prej 1840 m2, dhe i  ngastrës P-71011034-00036-0 23-2 
me sipërfaqe prej 6424 m2 ZK........, në vendin e quajtur Trsovi. 

 
DETYROHEN të paditurit C. M.dhe D. M., më parë nga fshati ......., tani me 

vendbanim të panjohur, që t’ia njohin të drejtën e pronësisë paditësit dhe t’ia mundësojn që 
këtë paluajtshmëri, ta regjistroi në emër të tij, në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së 
Paluajtshme të fshatit ......., Komunës së ......, 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, precizim të saj të bërë gjatë shqyrtimit kryesor të dt.23.12.2020, dhe 

në fjalën përfundimtare e përmes të autorizuarit të tij, ka potencuar se patundshmërinë 
lëndore, paditësi me një kontratë me shkrim e cila nuk ka qënë e vërtetuar por, vetëm me 
nënshkrimet e shitësit dhe blerësit , paditësi ka blerë në vitin 1967 nga i padituri me dinar të 
atëhershëm, të cilin çmim e ka paguar menjëherë dhe ka hyrë në posedim, dhe që nga ajo 
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kohë këtë paluajtshmëri e shfrytëzon pa u penguar nga askush dhe para 35 viteve blerësi 
ka ndërtuar shtëpi P+2 dhe objekte tjera përcjellëse. Ka cekur se duke marr parasysh faktin 
se paditësi është në posedim dhe pronësi faktike të paluajtshmërisë në fjalë, e në bazë të 
shitblerjes për më shumë se 50 vite, se tani ka interes juridik që të vërtetohet pronësia e tij  
në këtë patundshmëri dhe të bëhet bartja e pronësisë në emër të paditësit. 

Edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i palës paditëse, ka deklaruar se mbetet 
në tërësi pranë padisë, dhe njëherit ka mbetur pranë kërkesëpadisë pas ekspertizës së 
ekspertit gjeodet.  Në fjalën përfundimtare ka ritheksuar se paditësi M. (Z.) P.nga fshati 
........, e ka blerë këtë pronë lëndore nga babai i të paditurve R. M. dhe se kanë jetuar dhe 
jetojnë në objektin e blerë edhe sot, të njëjtën patundshmëri që nga atëherë e kanë në 
posedim dhe e punojnë me kultura bujqësore edhe sot, se me të paditurin kanë lidhur 
kontratë që gjëndet në shkresat e lëndës.Nga gjykata kërkon që të aprovohet 
kërkesëpadia, duke u bazuar  në faktin se ka më shumë se 50 vite që paditësi e ka në 
posedim të qetë dhe faktik, se në bazë të provave të administruara është vërtetuar se 
paditësi është pronar që prej momentit kur është krijuar ky raport juridik, andaj mendon se 
konform dispozitave ligjore paditësi e ka fituar të drejtën e pronësisë në paluajtshmërinë 
lëndore.   

 
Gjykata në pamundësi që të ftoj të paditurit C. M.dhe D. M. me parë nga fshati ......., 

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, të publikuar me 
dt.22.10.2020. 

 
Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit H. P., avokat në ...., në përgjigje në padi të 

bërë gjatë seancës të 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 me të paditurit por pa sukses, duke theksuar se nuk e 
kundërshton propozimin e të autorizuarit të palës paditëse që në shqyrtim gjyqësor të 
administrohen provat  duke kërkuar që të behët dalja në vend shikim për 
paluajtshmëritë,ngastrat kontestuese dhe gjithashtu të dëgjohen dëshmitarët për të 
vërtetuar posedimin gjegjësishtë mbajtjen e paditësit.  Përfaqësuesi i përkohshëm në fjalën 
e tij përfundimtare ka theksuar se në bazë të provave të administruara është vërtetuar se 
paditësi e ka mbajte në posedim faktik këto paluashmëri si tersi të ngastrave të cekur në 
ekspertizë të ekspertit gjeodet. i njëjti deklaron se nuk ka autorizim që ta pranoi 
kërkesëpadinë, por i ka propozuar gjykatës që në bazë të provave që janë administruar të 
vendos në mënyrë meritore. 
 
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:Çertifikata e pronës te ngastres me nr.35-0 dhe 36-0 ZK ............ , Kontrata e 
përpiluar me dore ne mes te shitësit dhe blerësit, Procesverbali i daljes ne vend te datës 
09.12.2020 , Raporti i ekspertit gjeodet Hajredin Gashi i datës 15.12.2020,dëgjimi i 
dëshmitarëve: M. Gj. dhe N. G. dhe deklarimet e përfaqësuesve të palëve ndërgjyqësore. 

 
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. 
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Me provat e administruara është bërë jokontestues fakti se paditësi afër 50 vite e gjerë me 
sot është në posedim të qetë, faktik dhe të pandërprerë të patundshmërive lëndore, në 
posedimin e të cilit nuk është penguar nga askush gjer më sot. 
 

Gjykata, këtë gjendje faktike e vërtetoi me dëgjimin e dëshmitarëve M. Gj. dhe N. G. 
të dytë nga fshati ........Komuna e Klinës.Dëshmitari M. Gj. deklaroj se shumë mirë i njoh 
edhe paditësin edhe te paditurin C. M.i cili më parë ka jetuar ne fshatin .......dhe shume 
mire e di se qysh ne vitin 1967 M.eshte ne posedim te këtyre dy ngastrave i papenguar nga 
askush. M.gjithashtu e ka te ndërtuar edhe shtëpinë që para shume vitesh dhe aty jeton me 
familje.Ndërsa, dëshmitari i dytë N. G. deklaroj se para shume vitesh , une mbaj mend dhe 
di se M. P. jeton ne fshatin ......ne këto ngastra qe shumë vite siq edhe ceket ne padi ku e 
ka te ndërtuar shtëpinë dhe objektet tjera percjelëlese shume herë në oborret e tyre kemi 
luajtur kur kam qene me i ri edhe me fëmijët e tyre , familjen e  Markit e kam shume afër 
vetëm një gardh na ndan , asnjëherë as une as lagjia nuk kam dëgjuar se kan pasur ndonjë 
problem lidhur me këto patundshmëri me te paditurin C. M. 

Dëshmitarët kanë theksuar se kanë vërejtur vazhdimisht që paditësi me antarët e vetë 
të familjes i punon këto ngastra dhe mbjellë kultura të ndryshme bujqësore dhe se paditësi 
deri më sot nuk është penguar nga askush në shfrytëzimin e kësaj paluajtshmërie.. 
Dëshmitarët kanë theksuar se paditësi jeton në këtë paluajtshmëri me familjen e tij.   Me 
ekspertizën e ekspertit gjeodet dhe me rastin e daljes në vend shikim për identifikimin e 
ngastrave kontestuese ZK ......., gjykata ka konstatuar se ngastrat kadastrale me nr. të 
njësive si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi e të cilat evidentohen në evidencat kadastrale në 
emër të M. C. dhe D. M. dhe janë në posedim dhe mbahen nga paditësi. Në njërën prej 
këtyre ngastrave paditësi e ka të ndërtuar edhe shtëpinë ku banon me familjen e vetë disa 
antarëshe. 

 
Në terren 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 ngastrave kontestuese dhe gjykatës i’a dorëzoi edhe 
ekspertizën me shkrim. 

 
Gjykata posedimin e gjatë dhe të qetë të paditësit, 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, respektivisht të autorizuarit të tij, janë 
në harmoni dhe përputhje me provat e administruara pranë kësaj gjykate. 

 
Gjendja faktike u vërtetua edhe nga provat e administruara, nga deklarimet e  

përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurit, i cili në fjalën përfundimtare nuk i kontestoi 
faktet të cilat e argumentojnë bazën e kërkesëpadisë, duke i'a lënë gjykatës që në bazë të 
vlerësimit të provave dhe dispozitave ligjore të vendosë lidhur me këtë çështje. I njëjti ka 
potencuar se nuk ka arritur që të kontaktojë me të paditurin që 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. 

 
Gjykata, nga të lartcekurat ka konstatuar se me dorëzimin e patundshmërive lëndore 

në posedim të paditësit, ka filluar posedimi i qetë dhe faktik në pronën lëndore. Nga provat 
e administruara është vërtetuar 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. 
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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: ndërgjegjshmëria, posedimi dhe koha. 

 
Në rastin konkret paditësi është mbajtës i ndërgjegjshëm i pasurisë kontestuese pasi 

që patundshmëria është blerë nga i padituri në vitin 1967 e çka do të thotë se e mban në 
posedim të qetë me mbi 50 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 PEJË-DEGA NË KLINË,C.nr.346/14, me datë 
23.12.2020 
 
                                                                                                              GJYQTARI 
                                                                                                           Jashar  Gashi 
 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


