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Numri i lëndës: 2019:139298 

Datë: 05.08.2020 

Numri i dokumentit:     01051499 

 

                                                     C.nr.1319/17 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, sipas gjyqtares 

Afërdita Mulhaxha, në çështjen juridike civile të paditësit C M D, nga fshati G, Komuna e 

Pejës, të cilin e përfaqëson i autorizuari Selim Berisha, avokat në Pejë, kundër të paditurës M 

V e lindur XH, e veja e D, më parë nga fshati G, Komuna e Pejës, tani me adresë të panjohur, 

të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm Shpetim Berisha, avokat në Pejë, për shkak të 

vërtetimit të drejtës së pronësisë, në seancën e mbajtur me dt.30.07.2020, në prezencën e të 

autorizuarit të paditësit dhe të përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurit, pas së cilës me 

dt.05.08.2020, bie këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

  VËRTETOHET se paditësi C M D, nga fshati G, Komuna e Pejës, është pronar i 

patundshmërisë e cila përbëhet nga ngastrat kadastrale me: nr.429/23, në sip. prej 1.912m²; 

nr.492/5, në sip. prej3.039m²; nr.493/2, në sip. prej 3.434m², e në sipërfaqe të tërësishme prej 

8.385m², ZK G. 

  DETYROHET e paditura M V e lindur XH, e veja e D, më parë nga fshati G, Komuna 

e Pejës, tani me adresë të panjohur, që paditësit t’ia njohë të drejtën e pronësisë sikurse është 

cekur në pjesën I të këtij dispozitivi, dhe të lejojë që në emër të tij si pronar, të bëhet regjistrimi 

i kësaj patundshmërie, në regjistrin e të drejtave të patundshmërive në Zyrën Komunale 

Kadastrale, në Pejë, në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën kërcënim 

të përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m 

 

  Paditësi me padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare, e nëpërmes të 

autorizuarit të tij, ka parashtruar se pasurinë kontestuese e ka blerë para 25 viteve, diku në vitin 

1980-81, nga e paditura M, se në tërësi janë përmbushur obligimet kontraktuese në mes të 

ndërgjyqësve, ashtu që paditësi ka paguar çmimin kushtues dhe ka hy në posedim të kësaj 

patundshmërie, se të njëjtën e ka punuar me kultura të ndryshme e punon edhe sot i pa penguar 

nga askush, ka propozuar administrimin e provave, dëgjimin e dëshmitarëve  dhe daljen në 

vend për identifikim të pasurisë lëndore, gjykatës i ka propozuar që ta aprovoj padinë dhe 

kërkesën e saj si të bazuar.  

  I autorizuari i paditësit  në fjalën e vetë përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi 

pranë padisë, dhe kërkesës së saj të rregulluar, për gabime teknike, duke ritheksuar se me 

provat e administruara  në tërësi është vërtetuar bazueshmëria e kërkesë padisë, e sidomos në 

bazë të dëgjimit të dëshmitarëve: D dhe P, të cilët në mënyrë bindëse kanë sqaruar kohën e 

blerjes dhe rrethanën se që nga ajo kohë paditësi është në posedim të lirë dhe të papenguar nga 

e paditura apo nga ndonjë person tjetër. Se nga këta dëshmitarë në mënyrë bindëse është 
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vërtetuar edhe rrethana se me çfarë kultura bujqësore këto ngastra kanë qenë në kohën e blerjes 

çfarë janë tani dhe me kënd kufizohen, se me rastin e daljes së gjykatës në vend shikim është 

vërtetuar se këto ngastra janë me kulturë arë dhe livadh dhe njëra me kulturë pyll me dru të 

bagremit etj. të cilat i punon edhe sot paditësi e që janë të mbjellura me kulturë misër. Ka 

potencuar se kërkesë padia e paditësit është e bazuar, edhe në kuptim të dispozitave të nenit 28 

të LTHJP e lidhur me nenin 40 të LPDTS të R të Kosovës, ku parashihet mënyra e fitimit të 

drejtës së pronësisë me mbajtj,e ka propozuar që gjykata të aprovoi kërkesë padinë si të bazuar. 

 

  Gjykata në pamundësi që të ftoj të paditurën M V e lindur XH, e veja e D, dhe me 

qëllim të krijimit të kushteve procedurale e në propozim të palës paditëse ka caktuar 

përfaqësuesin e përkohshëm në harmoni me dispozitat ligjore të LPK(neni79 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 dhe në gazetën e përditshme ditore të Kosovës ,,Koha ditore”. 

 

    Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës, Shpetim Berisha, avokat në Pejë,  në përgjigje 

në padi të bërë me shkrim dhe gjatë seancës të shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare 

nuk e ka kundërshtuar vendimin e gjykatës që të përfaqësoi të paditurën në këtë çështje 

kontestimore, duke theksuar se prej momentit kur është njoftuar me vendimin, nga ana e 

gjykatës i mbron interesat e palës së paditur, parimisht e ka kundërshtuar padinë dhe kërkesë e 

saj, por nuk ka kundërshtuar administrimin e provave të propozuara me padi, e në veçanti 

identifikimin e pronës lëndore me ekspert gjeodet, duke rezervuar të drejtën për tu deklaruar 

më zgjanimisht gjatë seancës. 

    Në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se mbetet pranë përgjigjes në padi, , me 

arsyetimin se nuk ka autorizim direkt nga e paditura,  lidhur me ketë çështje, andaj i’a ka lënë 

gjykatës në vendosje, duke u  bazuar në provat e administruara. 

 

  Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike, në propozim të palëve, zhvillojë 

procedurën e provave, ku si provë u lexua: letër njoftimi i paditësit, fl.poseduese e 

dt.06.12.2017,  në emër të paditurës; procesverbali i daljes në vend shikim të gjykatës me 

ekspert gjeodet i dt.17.07.2020; ekspertiza e ekspertit gjeodet Faruk Hysenaj e dt.17.07.2020, 

bashkë me kopjen e planit, ortofoton, skicën e vendit, raportin dhe certifikatën mbi pronën si 

dhe fotot nga vendi i shikimit, deklarimet e dëshmitarëve: M D  dhe M P, si dhe deklarimet e të 

aut. të paditësit dhe të përfaqësuesit të përkohshëm, dhe provat e tjera. 

 

  Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç, dhe të gjithave së bashku mbështetur 

në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, dhe arriti në përfundim se në këtë çështje juridiko 

kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

  Me administrimin e provave gjykata, vërtetoi këtë gjendje faktike: 

  -se paditësi gjegjësisht në vitin 1980-81, kishte blerë pronën lëndore, më saktësisht tri 

ngastra kadastrale, me: nr.429/23, në sip. prej 1.912m²; nr.492/5, në sip. prej3.039m²; nr.493/2, 

në sip. prej 3.434m², e në sipërfaqe të tërësishme prej 8.385m², ZK G. Se  kontraktuesit për 

këtë shitblerje, i kanë përmbushur të gjitha obligimet kontraktuese, se paditësi C ka hy 

menjëherë në posedim të qetë dhe të pa penguar nga askush , dhe e paditura është larguar nga 

aty në adresë të pa njohur, se paditësi gjatë tërë kohës e ka punuar tokën me kultura të 

ndryshme, sot ishte e mbjellë me kulturë misër, ndërsa malin e ka mirëmbajtur që vërehet edhe 

sot. Gjykata ka konstatuar se në kohën e shitblerjes ka qenë inflacion i madhe, se për këtë edhe 

nuk e kemi shumën e çmimit kushtues, por se është fakt i pa kontestueshëm se pagesa e çmimit 

kushtues është bërë sipas kontratës së shitblerjes ku kanë qenë prezent palët dhe dëshmitarët 

nga të dyja palët kontraktuese. 



 Numri i lëndës: 2019:139298 
 Datë: 05.08.2020 
 Numri i dokumentit: 01051499 
 

3 (4)  

 2
0

1
9

:1
3

9
2

9
9

 

  Gjykata me provat e administruara, ka vërtetuar edhe faktin se prej momentit të blerjes, 

e deri me sot, askush nuk e ka penguar paditësin në posedimin e qetë dhe faktikë, të ngastrave 

lëndore.  

  

  Me dëgjimin e dëshmitarëve: M D  dhe M P, nga fsh. G, Komuna e Pejës, Gjykata, 

vërtetoi se paditësi është aty mbi 30 vite, se kanë dijeni se pala paditëse i ka përmbushur në 

tërësi obligimet kontraktuese të kësaj shitblerje, se pagesa e çmimit kushtues është bërë në 

dinarë të atëhershëm jugosllav por se për shkak të inflacionit të madhe atëherë nuk janë në 

gjendje ta theksojnë çmimin kushtues. Që të dy njëjte kanë deklaruar se pala paditëse e ka 

punuar që prej momentit të blerjes tokën e blerë, dhe kanë dijeni se kjo pronë-ngastra janë me 

kulturë arë, livadh dhe mal, po ashtu njëjtë kanë dëshmuar se nuk kanë dëgjuar se dikush e ka 

penguar paditësin, në posedimin e gjatë dhe të qetë të kësaj prone. 

  Dëshmitari M D, ka potencuar se paditësi është vëllai i tij, se ka dijeni se në fillim të 

viteve 80-ta paditësi e ka blerë nga M V, këtë pronë e sa ka dijeni ai sipërfaqja ka qenë diku 80 

ari, se këtë fakt e dinë edhe nga një rrethanë sepse vëllai i tij C D kur e ka blerë këtë tokë i’a ka 

dhënë me punuar, në veçanti ka potencuar se për këtë shitblerje ka dijeni krejt fshati G dhe 

fshati G, ka dëshmuar se M si i ka marr parat e shitblerjes ka shkuar në Serbi dhe nuk është 

bërë ndonjë kontratë me shkrim sepse e kanë konsideruar si çështje të mirëbesimit pa problem. 

Ka dëshmuar se i kujtohet se pagesa është bërë me din të atëhershëm jugosllav, ka cekur se 

vëllai i tij C është 10 vjet më i vjetër, dhe se nuk i din detalet dhe për këtë edhe nuk më 

kujtohet shuma, por se ka dijeni M, ka shitur edhe prona tjera, dhe nuk  kanë pasur problem 

askush, se një pjesë tjetër e kanë blerë qytetarët shqiptar dhe ata gjithashtu nuk kanë pasur 

probleme, ka cekur se unë nuk ka dijeni se a i ka mbetur ndonjë pronë pa shitur të paditurës, 

apo jo, por ka ritheksuar se ju ka shitur bashkëfshatarëve të tijë shqiptar dhe serbë, dhe të gjithë 

jetojnë në ato prona. 

 

  Me ekspertizën e ekspertit gjeodet Faruk Hysenaj dhe me rastin e daljes në vend shikim 

për identifikimin e ngastrave kontestuese, gjykata ka konstatuar se ngastrat me numër: 

nr.429/23; nr.492/5; dhe nr.493/2, shtrihen në ZK G. 

  Është konstatuar se ngastra me nr.493/2, është e mbjellurë me kulturë misër(i rritur) dhe 

ka dalje në rrugën e fshatit G, se kjo ngastër është e rrethuar me mexhë natyrore, në anën 

veriore kufizohet me ngastrën tjetër lëndore që mbanë nr.492/3 dhe është me kulturë mal, 

kryesisht me dru bagremi, e cila pastaj vazhdon me ngastrën tjetër me nr.492/5 e që është me 

kulturë misër, e cila gjithashtu është e rrethuar me rrethoi natyrore, përveç në anën veriore ku 

kemi kanalin e ujitjes-të fshatit, tërë kjo sipërfaqe lëndore në teren paraqet një tërësi. 

 Në teren të autorizuarit e palëve, nuk kanë bërë vërejtje, në konstatimet e gjykatës, dhe 

në identifikimin e patundshmërisë kontestuese nga ana e ekspertit gjeodet, i cili në mënyrë 

profesionale ka bërë identifikimin e pasurisë-ngastrave kontestuese. 

   Gjykata posedimin e gjatë dhe të qetë të paditësit në pasurinë lëndore e vërtetoi me 

dëshminë e dëshmitarëve të lartë cekur, dhe provave të tjera, si dhe me daljen e gjykatës në 

vend(për identifikimin e pronës kontestuese), e nga të cilat prova logjikisht gjykata vjen në 

përfundim se deklarimet e paditësit –të autorizuarit të tij janë në harmoni dhe përputhje me 

provat e administruara pranë kësaj gjykate.  

 

     Gjykata gjatë vendosjes pati parasysh edhe deklarimet e përfaqësuesit të përkohshëm të 

të paditurit i cili në fjalën përfundimtare, mbeti pranë përgjigjes në padi, duke ia lënë gjykatës 

që në bazë të vlerësimit të provave të vendos, për çka gjykata gjen se përfaqësuesi i 

përkohshëm në bazë të ligjit(neni 82 të LPK-së) i ka të gjithat të drejtat dhe detyrat e 

përfaqësuesit ligjor. 

 

  Gjykata nga të lartë cekurat ka konstatuar, se me dorëzimin e pasurisë lëndore në 

posedim, paditësit që nga viti 1980, ka filluar edhe posedimi i qetë dhe faktik në pronën 
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lëndore, nga ana e tij, që do të thotë nga provat e administruara është vërtetuar se paditësi e ka 

mbajtur, shfrytëzuar dhe disponuar në kufijtë e caktuar me ligj, duke mos ju cenuar këto të 

drejta nga askush gjerë 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 

të dispozitave të 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, që në vitin 1967, e çka do të thotë se e mban në posedim të qetë prej 

atëherë. 

 

  Nga të lartcekurat gjykata, përfundon se kërkesëpadia e paditësit është bazuar duke u 

mbështetur në provat e gjithmbarshme e të vlerësuara të cilave ju fali besimin. 

 

  Për shpenzimet procedurale u vendos në kuptim të nenit 463 par.1 të LPK-së, pasi që 

asnjëra nga palët nuk e ka specifikuar listën e shpenzimeve që i kanë pasur në këtë procedurë 

dhe kështu secila palë i bartë shpenzimet e veta.    

 

           Andaj nga sa u tha më lartë u vendos  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

  NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, C.nr.1319/17, me dt.05.08.2020. 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                            Gj y q t a r j a 

                                                                                                                      Afërdita Mulhaxha 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa në afat prej 15 ditësh, 

 pas marrjes së këtij aktgjykimi, drejtuar Gjykatës së Apelit, 

 përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 


