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Numri i lëndës: 2020:034108 

Datë: 14.01.2021 

Numri i dokumentit:     01407177 

 

C.nr.293/19 

 
GJYKATA THEMELORE NË PEJË- Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil, si 

gjykatë e shkallës se parë, me gjyqtaren: Ganimete Puka, në çështjen  juridike kontestimore : te 

paditësit R. Sh. nga Peja, rr. “.......” nr.88, të cilin e përf. av. Muharrem Shala nga Peja, kundër 

të paditurit R. (D.) M. më parë nga Peja, rr. “........” nr. 44, tani me vendbanim të panjohur, të 

cilët e përfaqëson përf. i përkohshëm av. Isa Kelmendi nga Peja, baza juridike: vërtetim 

pronësie, vlera e kontestit 5.000 euro, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 

12.01.2021 , në prezencë të autorizuarit të paditësit, dhe përfaqësuesit të përkohshëm të 

paditurit, me datë 14.01.2021, bie ketë:  

   
                                                     A K T G J Y K I M 

 

I. VËRTETOHET se paditësi R. Sh. , nga Peja, rr. “.......” nr.88, është pronar në 

bazë të mbajtjes , i patundshmërisë e cila evidentohet në parcelës katastrale ........, 

me sipërfaqe prej 500 m2, - ZK Pejë, dhe shtëpisë së banimit e tipit P+0K, me 

dimensione 8.00x10.00 m, dhe DETYROHET i padituri R. (D.) M. më parë nga 

Peja, që paditësit t’ia pranoj ketë të drejtë dhe të lejoj që kjo  palujtshmëri të bartet 

në emër të paditësit në regjistrat për të drejta e palujshmerisë në Drejtorit për 

Gjeodezi dhe Kadastër në Pejë,  në afat prej 15 ditëve, nga dita e pranimit të 

aktgjykimit , e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë .  

 

II. Secila palët i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

  

A r s y e t i m 

   

I autorizuari i paditësit në padinë e datës 15.03.2019, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare ka mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesës së tij, duke shtuar se në bazë të 

provave të administruara, shikimit të gjykatës në vend, së bashku me ekspertin e gjeodezisë, si 

dhe dëgjimin e dëshmitareve, me pa mëdyshje dhe në mënyre të sigurte u vërtetua fakti 

vendimtar se paditësi ketë patundshmëri objekt i këtij kontesti e ka në posedim dhe shfrytëzim 

që nga viti 1986. Në ketë ngastër kishte të ndërtuar shtëpinë familjare, e cila shtëpi ju është 

dëmtuar në luftën e vitit 1999 , dhe pastaj paditësi me ndihmën e organizatës humanitare pas  

marrjes së pëlqimit nga Drejtorati për Urbanizëm në ...., ka ndërtuar objektin banesor të tipit 

P+0K, me dimensione 8.00x10.00 m,  të cilën paditësi e shfrytëzon për nevojat e veta 

banesore, ashtu që paditësi si posedues i ligjshëm dhe me mirëbesim i ngastrës kadastre , ka 

fituar të drejtë e pronësisë në bazë të mbajtjes , dhe  i ka propozuar gjykatës që ta aprovoj 

kërkesëpadisë e paditësit të precizuar si në parashtresën e datës 23.11.2020, si të bazuar. 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 
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Gjykata për ti krijuar kushtet procedurale në këtë çështje juridike kontestimore në kuptim të 

nenit 79 par.3 pika a ) të LPK –së , të paditurit R. (D.) M. , ish nga ...., me adresë të panjohur , 

me aktvendimin e datës 16.06.2020, i caktoj përfaqësues të përkohshëm av. Isa Kelmendi nga 

Peja, me qellim të mbrojtjes së interesave të tij në ketë kontest, i cili aktvendim u publikua ne 

gazetën Koha Ditore , me datë 19.06.2020, në Gaztën Zyrtare të Republikës se Kosovës , me 

datës 18.06.2020, është afishuar ne tabelën e shpalljes se gjykatës me dt. 16.06.2020, dhe është 

njoftuar organi i kujdestarisë pra Qendrës për pune sociale në ....., i padituri nuk ka prezantuar 

në gjykatë e as i autorizuari i tij me prokurë.  

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit , gjatë shqyrtimit kryesor si dhe në fjalën 

përfundimtare e ka kundërshtuar në tërësi kërkese padinë e paditësit, me arsyetim se paditësi 

nuk është posedues i ligjshëm, pasi që mungon kontrata mbi shitblerjen e palujtshmerisë nga 

pronari i mëparshëm, që sipas ligjit mbi qarkullimin e patundshmërive, në kohen kur ka hyrë 

në posedim paditësi në këtë patundshmëri,  kontrata mbi shitblerjen e patundshmërisë duhet të 

ishte e vërtetuar, ashtu që në mungesë të kontratës së shitblerjes ,  kërkesëpadia e paditësit 

duhet të refuzohet.  Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 
Gjykata me qellim të vërtetimit të gjendjes faktike dhe me propozimin e palëve zhvilloj 

procedurën dhe administroj këto prova: ka lexuar certifikatën e pronësisë e lëshuar nga zyra 

kadastrale në ...., e datës 08.03.2020, kopja e planit, njoftimi i lëshuar nga Drejtorati për 

Urbanizëm në ....., numër 08-350-4840, datë 09.03.2001, ekspertiza e ekspertit gjeodet Rexhep 

Mehmetaj, datë 09.11.2020, certifikata e pronësisë, kopja e planit, orfo foto, ka dëgjuar 

dëshmitares I. B., Xh. G. dhe H. G., që të tre me banim në Pejë. 

 

Pasi gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku duke u mbështetu 

ne dispozitat e nenit 8 te LPK-se arriti në përfundim në këtë çështje juridike kontestimore 

duhet vendosur sikur në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Me provat e pa kontestuar , ka rezultuar si e provuar se paditësi nga i padituri në vitin 1986, e 

ka blerë parcelën kadastral nr.5439/1, me çmimin kontraktues prej 3000.000.00 dinar të asaj 

kohë, dhe detyrimet kontraktuese janë përmbushur në tersi, paditësit ka paguar çmimin e 

shitblerje , ndërsa i padituri ia ka dorëzuar në posedimit,  palujshmeria lëndore , në të cilën 

palujshmeri ka pas të ndërtuar një shtëpi banimi , e cila shtëpi ju kishte dëmtuar në luftën e 

vitin 1999, dhe pas lufte një organizatë humanitare, se rishte ia ndërton shtëpinë për banim e 

tipit P+0K, ku paditësi jeton me familje, nga vitin 1986, pa ndërprerje , në mënyrë të qetë , dhe 

i pa penguar nga askush , mirëpo pasuria e palujshme ende evidentohet ne emër të paditurit R. 

M., rrethana të vërtetuar dhe të pa kontestuar nga palët në procedurën gjyqësorë. 

 

Gjykata ketë gjendje faktike e vërtetoi edhe me dëgjimin e dëshmitarëve I. B., Xh. G., dhe H. 

G., të cilën në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 12.01.2021, në mënyrë identike 

deklaruan se paditësin e kanë fqinjë, dhe në atë lagje kanë ardhur para paditësit, dhe paditësi 

jeton me familje në atë shtëpi afër 35 vite, asnjë herë nuk ka pas ndonjë problem nga askush  , 

shtëpia ju është djeg gjatë luftës dhe e ka ndërtuar shtëpinë tjetër në të cilën  jeton me familje 

edhe tani , të cilës dëshmi gjykata ia fal besim e plotë sepse dëshmia e tyre ka qenë korrekt e 

qartë dhe dëshmitë e dëshmitarëve përputhen me njëra tjetër , si dhe me provat tjera që gjendën 

në shkresat e lëndës.  
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Gjykata ka vendosur sikur në dispozitiv të këtij aktgjykimit edhe duke u bazuar në ekspertizën 

gjyqësore të punuar nga ekspertit gjeodet Rexhep Mehmetaj, me dt. 30.09.2020, dhe nga 

konstatimet e ekspertit rezulton si e provuar , se ngastra katastrale me nr. 5439-1, me sip. prej 

550 m2, - ZK Pejë, evidentohet në emër të paditurit R. M. (D.) , ndërsa në teren është duke e 

mbajt paditësi , dhe në ketë parcelë paditësit ka të ndërtuar një shtëpi të banimit të tipit përdhes 

( P+0) nga materiali i fortë, shtëpia është ndërtuar në pjesën perëndimorë të parcelës. Në anën 

lindore kufizohet me parcelën nr. 5740-0, në anën jugore me parcelën nr. 5439-2, me pronar 

Xh. G.i, në anën perëndimore me parcelën nr. 5434-11 pronar M. I., dhe në anën veriore me 

parcelën nr. 5434-1 me pronar H. B.  

  

Gjykata këtë gjendje faktike e vërteton me shfrytëzimin e provave të lart cekura dhe pjesërisht 

nga deklarimi i përfaqësuesit të përkohshëm të paditurit , i cili në fjalën përfundimtare 

kundërshtimin e tij, e mbështeti vetëm në faktin se nuk u vërtetua posedimi ligjshëm i paditësit 

, pasi që mungon kontrata e shitblerjes siç parashihet me Ligjit për qarkullimin e 

patundshmërisë, që ishte në fuqi në atë kohe, Gjykata duke e marr parasysh edhe faktin se 

përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit,  nuk e konteston faktin sa i përket posedimit të fundit 

të pushtetit faktik , kohën dhe mënyrë se si paditësit ka hy në posedim , që e argumentojnë 

bazën e kërkesëpadisë, për çka edhe gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimit. 

  
Gjykata në një situate të tillë, mendon se kërkesëpadia e paditësit gjen mbështetje në dispozitën 

ligjore te nenit 28 al.4 te Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore Juridike,  dhe në rastin 

konkret janë përmbushur tri (3) kriteret themelore qe paraqesin bazë për fitimin drejtës se 

pronësisë në bazë te mbajtjes , si qe janë ndërgjegjshmëria, posedimi dhe koha e posedimit. Në 

rastin konkret paditësi është mbajtës i ndërgjegjshëm dhe i ligjshëm pasi që patundshmërinë 

lëndore e kishte blerë që nga viti 1986, dhe te njëjtën e posedojnë që nga ajo kohë pa 

ndërprerje, i pa penguar nga askush , që do te thotë se te njëjtën pasuri të paluajtshme e mbanë 

me shumë se 20 vite. 

 

Nga te lartcekurat ne kuptim te nenit 28 par.4 LTHMPJ , e lidhur me nenin 143 të LPK-së u 

vendos  si ne dispozitiv te këtij aktgjykim. 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2020:034108, 14.01.2021 

                                                                                                                          

                                                                                                                            G j y q t a r e         

 

                                                                                                                        _____________ 

                                                                                                  Ganimete Puka 

 

 
 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej15 ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj Gjykate.  
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