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Numri i lëndës: 2019:118386 

Datë: 12.10.2021 

Numri i dokumentit:     02269390 

C.nr. 320/18 

 

        GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i Përgjithshëm, sipas gjyqtares, 

Merita Baloku, në çështjen  kontestimore të paditësit: M. G. nga ....., të cilin  e përfaqëson S. M. 

av. në Pejë, kundër të paditurës: Komuna  e Pejës , të cilën e përfaqëson D. (S.) G. av. nga 

Prishtina me autorizim në shkresat e lëndës, për vërtetim të  pronësisë, vlera e kontestit 1.000 €, 

nën prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe të autorizuarës të paditurës në shqyrtimin kryesor 

të dt.28.09.2021, murr dhe përpiloi me datë 12.10.2021  këtë :  

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET  kërkesëpadia e paditësit  M. K. G.   nga Peja SI E PA BAZUAR me të 

cilën ka kërkuar nga gjykata të VËRTETOHET se paditësi M. K. G.  nga Peja  është  pronarë i 

patundshmërisë  e cila evidentohet si ngastër katastrale nr.5301/9 dhe 5303/8 në sipërfaqe të 

përgjithshme prej 320 m2 me kulturë oborr dhe shtëpi në bazë të ndërtimit dhe mbajtjes së 

ndërgjegjshme  dhe  të OBLIGOHET e paditura Komuna e Pejës që paditësit të ia pranojë të 

drejtën e pronësisë në ngastrat e cekura dhe të ia mundësoj bartjen dhe legalizimin  në emër të 

paditësit pranë DKGJ në Pejë të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit. 

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

  

A r s y e t i m 

 

Paditësi,  M. (K.) G. përmes të autorizuarit të tij në këtë gjykatë ka parashtruar padi me 

datë 29.03.2018,  kundër të paditurës Komuna e Pejës për vërtetim pronësie të cilen e ka 

precizuar në shqyrtimin kryesor me datë 14.06.2021. Me padinë e ushtruar ka parashtruar 

çështjen si vijon: se menjëherë pas luftës së dytë botërore në vitet (1947-1948), babai i paditësit 

tani i ndjerë K. G. me lejen, dhënien e placit për ndërtim nga organi komunal të atëhershëm  

fillon dhe përfundon ndërtimin e shtëpisë banuese në Pejë. Në vitet e cekura  përpara babai e tani 

paditësi jetojnë në shtëpinë e tyre pa asnjë problem faktik dhe juridik. Të njëjtit ishin në lajthim  

se patundshmëria lëndore shumë kohë më parë evidentohet në emër të të ndjerit, por kuptojnë se 

e njëjta evidentohet si pronë shoqërore në emër të komunës së Pejës. Në vitin 1996, me 

ndërmjetësimin e shërbimit juridik të komunës së Pejës të njëjtëve, me që me ligjin nr. 29/96 të 

njëjtëve iu pranohet e drejta e pronësisë, me që ligji në fjalë në at kohë e barazon fitimin e të 

drejtës në pronësisë me ndërtim nga  prona shoqërore.   

Nga të cekurat lartë gjykatës e propozon që pas nxjerrjes së provave të duhura dhe 

përfundimit të shqyrtimit kryesor të bie aktgjykim me të cilin vërteton se paditësi është pronarë 

i kësaj patundshmërisë.  

             Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare, paditësi nëpërmjet të 

autorizuarit të tij  ka deklaruar se: në tërësi mbetet  pranë padisë dhe kërkesës së saj si dhe  pranë 
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pretendimeve dhe provave nga seancat e mëparshme. Meqenëse, në këtë çështje juridike janë 

konsumuar të gjitha çështjet procedurale e duke pasur parasysh edhe obligimin e përfaqësueses 

së të paditurës që eventualisht të sjellë ndonjë provë, konsideron që procedura e provave ka 

përfunduar. me përfundimin e shqyrtimit të sotëm gjyqësor pas shumë prejudikimesh dhe 

nxjerrjen e provave të duhura është vërtetuar në tërësi baza juridike e kërkuar në kërkesëpadinë 

për vërtetim pronësie. Para se gjithash, thekson pa ofendim raportin e sotëm se gjëja shkresat e 

dorëzuara kanë të bëjnë me uzurpim të pronës shoqërore nga ana e paditësit. Nuk është 

kontestues fakti se patundshmëria lëndore gjegjësisht pllaci i paditësit ishte i dedikuar për 

ndërtim që nga pas lufta e dytë botërore. Së pari, babagjyshi i paditësit diku viteve 1948, ka 

ndërtuar shtëpi banimi, pastaj këtë e ka trashëguar babai i paditësit dhe së fundmi paditësi. Kjo 

shtëpi në pllacin lëndor ishte ndërtuar menjëherë pas viteve të 50-ta dhe si e tillë ka qëndruar 

deri në vitin 1997 e mos të thuhet që në të njëjtin prag është vrarë babai i paditësit. Posaçërisht 

thekson, se në vitin 1996 me shkresat e atëhershme të cilat janë zhdukur për shkak të djegies së 

shtëpisë i është vërtetuar pronësia babait të paditësit të cilat shkresa fshihen apo asgjësohen. Këtë 

rrethanë, nuk e mohojnë dy dëshmitarët e proceduar të cilët në mënyrë bindëse pa asnjë dyshim 

vërtetojnë se shtëpia në patundshmëria lëndore ishte e ndërtuar shumë e shumë vite para luftës 

në Kosovë. Këtë rrethanë, e vërteton edhe identifikimi me dalje në vend me ekspertin gjegjës që 

konstaton se në patundshmërinë lëndore ka ekzistuar shtëpia dhe pas djegies së saj është 

rindërtuar apo adaptuar edhe shtëpia e sotme banuese e paditësit. Thekson se në afërsi të pronës 

lëndore disa shtëpi tjera janë legalizuar por siç duket “sipas simpatisë së të paditurës”. Më tej 

deklaron se, duke pasur parasysh faktet jo kontestuese, ekzistimin e shtëpisë së pari shumë kohë 

para lufte, shfrytëzimin e së njëjtës, adaptimin në mure dhe objektin e mëparshëm që në rastin 

konkret fiton pronësinë e duke u bazuar në nenin 20, fleta zyrtare 29/1996 që në rastin konkret 

është më i favorshëm për palën paditëse, paditësi ka fituar të drejtën e pronësisë në bazë të Ligjit 

mbi Ndërtimin në Pronën e Huaj. Së fundmi, nëse nuk është qëndrim i gjykatës propozon që 

kërkesëpadia të aprovohet në tërësi si e bazuar dhe paditësit ti lejohet e drejta. Shpenzimet e 

procedurës i ka kërkuar.  

 

E paditura nëpërmjet të autorizuarës së  saj ka parashtruar përgjigje në padi  me datë 

17.04.2018,  me të cilën e ka kundërshtuar në tërësi si të pa bazuar si padinë ashtu edhe 

kërkesëpadinë e paditësit se është e pa mbështetje ligjore, juridike  dhe faktike me arsyerat e 

cekura si në përgjigje në padi. Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vetë përfundimtare e 

nëpërmjet të autorizuarës së saj e paditura ka deklaruar se: E kundërshton padinë dhe kërkesën e 

saj , mbetet pranë  përgjigjes në padi, i kundërshtojmë pretendimet e palës paditëse sepse pala 

paditëse gjatë gjithë kohës ka qenë në dijeni se ka uzurpuar pronën shoqërore, e që ka qenë në 

dijeni i kemi sjellë provat, procesverbalet nga vetë pala dhe nga zyrtarët e Komunës së Pejës,  e 

gjithë procedurën se si ka shkuar lënda për palën paditëse e cila pretendon për këto pjesë të 

ngastrave, e të cilat prova ia dorëzoj gjykatës dhe palës, që tregojnë faktin se M. G., ka uzurpuar 

këto ngastra dhe i propozoj gjykatës që këto të administrohen se prova. të pa bazuar.  Më tej 

deklaron se: Fillimisht, dua të theksoj faktin se si në padinë fillestare po ashtu edhe gjatë të gjitha 

seancave por edhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i palës paditëse ka deklaruar dhe 

pretenduar me bazën juridike e vërtetim pronësie mbi bazën e mbajtjes mbi njëzet (20) vite, ashtu 

e ka shkruar në petitumin e padisë por e theksoi edhe në këtë seancë duke u thirr në nenin 29 të 

Gazetës Zyrtare të vitit 1997. Mirëpo, që nuk qëndron kjo e vërtetojnë të gjitha provat e 

deponuara në lëndë në këtë gjykatë, konkretisht procesverbali me numër 08-350-4286 i datës 

01.06.2011, i nënshkruar nga M. G. këtu pala paditëse që do të thotë ky është në dijeni që nga 

viti 2011 që e mban tokën e huaj dhe nuk është përmbushur kriteri nga neni 29 i Gazetës Zyrtare 

i vitit 1996, pra nuk kanë kaluar njëzet (20) vite, e që është pronë shoqërore është vërtetuar edhe 

me ekspertizën e ekspertit gjeodet të datës 03.03.2021, po ashtu edhe me historiatin të cilin kjo 

gjykatë e ka kërkuar zyrtarisht nga Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër ku është vërtetuar që 
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këto ngastra që nga viti 1956 kanë qenë dhe tani janë pronë shoqërore. Përveç kësaj pala paditëse 

në procesverbalin e lartcekur është deklaruar se është edhe i gatshëm të paguaj për këtë pronë në 

raport me të paditurën Komuna e Pejës sepse i njëjti është në njohuri se nuk është pronë e tij. 

Komuna e Pejës ka nxjerrë konkluzion me datë 25.08.2011, ku është urdhëruar M. G. që ta 

largojë uzurpimin sepse kjo ngastër është pronë shoqërore. Ndaj këtij konkluzioni pala paditëse 

M. G. ka bërë ankesë ku i është drejtuar Agjencisë Kadastrale të Kosovës, ku ky Agjencion ka 

refuzuar këtë ankesë dhe ka lënë në fuqi Konkluzionin e Komunës së Pejës, sepse është vërtetuar 

që në të vërtetë ekziston uzurpimi. Andaj, mbi bazën e provave dhe gjitha pretendimeve nga 

seancat e mëparshme, po ashtu edhe në përgjigje në padi, i propozon gjykatës që të refuzojë 

kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar. 

 

             Për vërtetimin e gjendjes plote faktike, gjykuar drejtë lidhur me këtë çështje 

kontestimore, me propozimin e palës paditëse, gjykata bëri administrimin e këtyre provave:  

Fatura mbi Tatimin në Pronë e datës 29.01.2015, Fatura Hidro Drini e datës 15.12.2017, 

ekspertiza e ekspertit gjeodet F. H. e datës 03.03.2021, së bashku me Kopjen e Planit, Ortofoto, 

Certifikatat e Pronës,  Historiati i Pronës i datës 28.06.2021, Prova nga Hidro Drinit në Pejë, 

Mbështjellësi për dosjen e paditësit të dorëzuara nga e paditura dhe atë: Ankesa e parashtruar 

nga M. G. e datës 06.09.2011, Lista e Banorëve për lëndën e M. G., bëri shikimin e letërnjoftimit 

të paditësit, Ftesa e drejtuar paditësit  e datës 16.11.2011, Ankesa drejtuar Agjencisë Kadastrale 

të Kosovës të parashtruar nga paditësit, Procesverbali me numër 8/350/4286 i datës 01.06.2011, 

Ankesa e paditësit e datës 23.09.2011, Plotësimi i lëndës i datës 14.09.2011, Konkluzioni i 

Drejtorisë për Çështje Pronësore Juridike me numër protokolli 10-352/4925 e datës 25.08.2011, 

bëri shikimin e Kopjeve të Planit dhe Certifikatave të Pronës, Aktvendimi 03/1004/11 i datës 

28.09.2011, lexoi shkresat tjera të lëndës C.nr. 320/18 si dhe dëgjoi dëshmitarët E. Sh. O.  dhe 

F. K.. 

 

Pas vlerësimit të provave  të cilat gjykata i shqyrtoi me kujdese dhe ndërgjegje si dhe 

bazuar në deklarimet e palëve ndërgjyqësore, gjykata vërtetoi se  kërkesëpadia e paditësit është  

e pa  bazuar andaj të njëjtën e refuzoi  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. për faktin se : nga 

provat e administruara gjykata vërtetoi se paraardhësi i paditësit fillimisht gjyshi i tij ndjerë M. 

së bashku me të ndjerin  K. të cilin e ka pasure  djalë këtu babai i paditësit  para 80 vitesh e ka 

ndërtuar shtëpinë e cila gjatë luftës së fundit në Kosovë është djegur. Pa s luftës shtëpinë e 

ndërton paditësi me ndihma humanitare. Këtë gjendje gjykata e vërtetoi nga dëshmitarët e 

dëgjuar nga gjykata. Vlen të theksohet se dëshmitarët e dëgjuar nga gjykata nuk kanë qenë në 

dijeni se shtëpia e ndërtuar nga  paraardhësit të paditësit tani e ndërtuar nga paditësi ka qenë e 

ndërtuar në parcelën  ku pronarë evidentohet e paditura Komuna e Pejës. 

 

Me dalje në vend me ekspert gjeodet nga ekspertiza e tij e datës  të datës 03.03.2012 e 

punuar në mënyrë profesionale, gjykata vërtetoi se  ngastrat katastrale objekt i këtij kontesti në 

të cilat pretendon paditësi nr.5301/9 është jo pjellore dhe ka sipërfaqen prej 20 m2 dhe  ngastra 

katastrale nr.5303/8 ZK Pejë ka kulturë truall  në sipërfaqe prej 300 m2 në evidencën katastrale  

evidentohen në emër të Komuna e Pejës. 

 

Po ashtu  nga Historiati i pronës u vërtetua se qe nga viti 1956 kjo ngastër evidentohet në 

emër të paditurës, e cila fillimisht sipas shënimeve ngastra katastrale nr.5301-3 në sipërfaqe prej 

1174 m2 dhe ngastra katastrale  nr.5303-0 në sipërfaqe prej 6760 m2 në ZK Pejë, kanë qenë në 

pronësi të P.SH.K.K. Pejë. Në vitin 2010 (regjistri i ndryshimeve nr.507/2010) ngastra katastrale 

nr. 5301-3 me sipërfaqe 1174 m2 dhe ngastra nr.5303-0 në sipërfaqe prej  6760 në Z.K Pejë, 

kanë pasur ndarje  dhe mes tjerash fitohen ngastra katastrale nr.5301-9 me sipërfaqe prej 20 m2 

dhe ngastra katastrale nr.5303-8 në sipërfaqe prej 300m2, të cilat janë objekt kontesti, e të cilat  
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në teren përbëjnë një tërësi  e të cilat në vitin 2021, nga AKK në Prishtinë, është bërë ndryshimi 

i emrit nga P.SH.K.K në Pejë, në Komuna e Pejës, çka do të thotë ngastrat objekt kontesti 

evidentohen në emër të Komunës së Pejës.  Nga kjo rrjedh se askund nuk evidentohet si pronarë 

paraardhësi i paditësit. 

 

Pra qe nga viti 1956 pasuria e cila është objekt kontesti evidentohet në emër të P.SH.K.K 

në  Pejë e cila në vitin 2021 ndërron emërtimin dhe tani evidentohet në emër  të Komunës së 

Pejës, gjykata vlerëson se paraardhësi i paditësit tani paditësi këtë rrethanë e kanë ditur, këtë e 

vërtetojnë edhe dëshmitë e dorëzuara nga e paditura dhe ate: Ankesa e parashtruar nga M. G. e 

datës 06.09.2011, Lista e Banorëve për lëndën e M. G., Ftesa e drejtuar paditësit  e datës 

16.11.2011, Ankesa drejtuar Agjencisë Kadastrale të Kosovës të parashtruar nga paditësit, 

Procesverbali me numër 8/350/4286 i datës 01.06.2011, Ankesa e paditësit e datës 23.09.2011, 

Plotësimi i lëndës i datës 14.09.2011, Konkluzioni i Drejtorisë për Çështje Pronësore Juridike 

me numër protokolli 10-352/4925 i datës 25.08.2011, Aktvendimi 03/1004/11 i datës 

28.09.2011, të cilat dëshmi vërtetojnë se për ngastra kontestuese është udhëhequr procedura 

administrative me kërkesën e paditësit M. G.. 

 

          Është fakt i vërtetuar se paraardhësi i paditësit para luftës së fundit në Kosovë ka ndërtuar 

shtëpinë e cila i është djegur dhe  tani paditësit pas luftës së fundit ka ndërtuar shtëpinë në 

ngastrat kontestuese, mirëpo meqenëse  konform nenit 29 të Ligjit mbi Marrëdhënie Juridiko 

Pronësore,  parasheh se mbi sendin  në pronësinë shoqërore e drejta e pronësisë nuk mund të 

fitohet me parashkrim pra pasuria shoqërore nuk mund të kaloj në pronësi të paditësit me mbajtje 

siç pretendon paditësi, andaj  bazuar në nenin 29 të LMJP gjykata padinë e paditësit e refuzoi si 

të pa bazuar dhe vendosi  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Gjithashtu është me rëndësi të ceket 

se duke qenë se nuk mund të fitohet e drejta e pronësisë në pronë shoqërore siç u cek më lartë, 

nga kjo rrjedh se as me ndërtim paditësi nuk mund ta fitoj të drejtën e pronësisë në ngastrat që 

pretendon. 

 

Me rastin e vendosjes gjykata pati parasysh pretendimet e palës paditëse, por të njëjtat 

nuk mundi ti argumentoj me asnjë provë me të cilat do të kishte ndikim qe gjykata të vendosë 

ndryshe. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve te procedurës kontestinore, gjykata vendosi qe 

secila palë ti bartë shpenzimet e procedurës nga qe duke u mbështetur në 452.2  të LPK-së.  

 

Nga të cekurat lartë u vendos si në dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA  THEMELORE  NË PEJË, Departamenti i përgjithshëm C.nr. 320/18 me datë 

28.09.2021                                     

               Gjyqtarja 

                    Merita Baloku  

 

 

UDHËZIM JURIDIK 

Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka te drejtë ankese  

ne afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit  të këtij Aktgjykimi  

Gjykatës se Apelit në Prishtinë, e përmes kësaj gjykate. 


