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                  C.nr.1474/18 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Afërdita 

Mulhaxha, në çështjen kontestimore të paditësit A. E., nga ......, të cilin e  përfaqëson sipas 

autorizim S. B., avokat në Pejë, kundër të paditurës A. D., me parë nga ......, tani me vendbanim 

të panjohur, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm B. Sh., avokat në Pejë, për shkak të 

vërtetimit të drejtës së pronësisë, vlera e kontestit 5.000€, pas shqyrtimit kryesor të mbajtur me 

dt.06.10.2021, në prezencën e përfaqësuesve të palëve ndërgjyqëse, me dt.13.10.2021, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

VËRTETOHET se paditësi A. E., nga ......, është pronar i ngastrës kadastrale nr.04780-

17, ZK Pejë, në sipërfaqe prej 400m². 

  DETYROHET e paditura A. D., me parë nga ....., tani me vendbanim të panjohur, që t’ia 

njoh të drejtën e pronësisë paditësit A. E., nga ....... dhe t’ia mundësoj që këtë paluajtshmëri, ta 

regjistroi në emër të tij, në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme të Komunës së Pejës, 

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. 

 

MASA E PËRKOHSHME E SIGURISË, e caktuar me Aktvendimin e kësaj gjykate 

C.nr.1474/18, të dt.30.04.2019, mbetet në fuqi deri në plotfuqishmëri të këtij aktgjykimi. 

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

                                                      A r s y e t i m 

 

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

autorizuarit të tij, ka potencuar se ai nga paraardhësja e të paditurës-tani e ndjera M.(M.)D., në 

vitin 1986-87, e ka blerë ngastrën kadastrale me nr.4780/17 ZK Pejë, në sipërfaqe prej 400m², 

për çmimin kontraktues të asaj kohe prej 4 milion din. të atëhershëm jugosllav.   

Ka sqaruar se paditësi që në atë kohë ia ka paguar çmimin kontraktues të ndjerës M., 

ndërsa e njëjta paditësit i'a ka dorëzuar në posedim të lirë dhe faktik ngastrën kadastrale, dhe në 

mes kontraktuesve janë përmbushur detyrimet reciproke, se paditësi me të hyrë në posedim ka 

ndërtuar shtëpi, dhe që nga ajo kohë e shfrytëzon pa pengesa, se gjatë ngjarjeve të vitit 1999, 

shtëpia është djegur e seë bashku me të edhe kontrata private, dhe i tërë dokumentacionet tjera 

të paditësit, dhe paditësi pas luftës së cekur, përsëri e ka ndërtuar shtëpinë, ku edhe tani jeton. 

Ka potencuar se shitësja e paluajtshmërisë lëndore, ka nderuar jetë, dhe trashëgimtarë të rendit 

të parë nuk ka lënë, si trashëgimtare e rendit të tretë të trashëgimisë, është shpallur vajza e motrës 

së saj- A. D., nga Peja, sipas Aktvendimit të Noterit B. S., me shenjën, LRP.nr.831/2019, 

ref.nr.297/2019, të dt.18.03.2019.  
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 Ka cekur se paditësi tani ka interes juridik, që pronën e blerë nga paraardhësja e të 

paditurës ta regjistroj në librat kadastrale, pasi që të drejtën e pronësisë e ka fituar në mënyrë 

origjinere, në bazë të dispozitave ligjore dhe atë si posedues i ligjshëm dhe me mirëbesim, dhe 

atë me shumë se 34 vite.  

Gjatë shqyrtimit gjyqësor ka mbetur pranë thënieve të mëparshme, dhe gjykatës i ka 

prezantuar prova shtesë me qëllim të vërtetimit të bazës se kërkesëpadisë së paditësit, duke 

mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesës së saj.  

   Në fjalën përfundimtare, ka ritheksuar se me provat e administruara në tërësi është 

vërtetuar kërkesëpadia e paditësit si e bazuar, pasi se paditësi patundshmërinë lëndore e ka blerë 

që nga viti 1986-87, por për shkak të pengesave,-të Ligjit mbi ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit 

për Qarkullimin e Patundshmërive të RS e Serbisë, është paraparë që për vërtetimin e kontratave 

në mes të nacionaliteteve të ndryshme, duhet të sigurohet pëlqimi prej Ministrisë së Financave-

Sektori për Çështje Pronësoro-Juridike të Serbisë, dhe kjo dispozite ka vlejte vetëm për ish 

KSAK, dhe për pjesën jugore të Serbisë, e që në kuptim të Rregullores së UNMIK-ut, kjo 

dispozitë është paraparë si dispozitë diskriminuese. Ka theksuar se është lidhë kontratë me 

shkrim, nënshkrimet e të cilës nuk janë vërtetuar në gjykatë, për arsye të cekura më lartë, ka 

ritheksuar se për shkak të rrethanave të vitit 1999 kjo kontratë është djegur apo asgjësuar.  

  Ka potencuar se pretendimet nga padia vërtetohen në bazë të dëshmisë së dëshmitarëve, 

daljes së gjykatës në vend shikim, në bazë të pasqyrave financiareve të KESCO dhe të 

Ujësjellësit, të cilët konfirmojnë se paditësi ka qenë shpenzues i rrymës dhe ujit në atë shtëpi.  

  Ka cekur se nga përgjigjja e Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, 

vërtetohet se ndaj paditësit apo ndonjë personi tjetër, lidhur me ngastrën kontestuese, nuk është 

zhvilluar ndonjë procedurës sipas Rreg. UNMIK-ut lidhur me kategoritë e pronave A, B dhe C, 

çka do të thotë, se po të mos ishin të vërteta pretendimet nga padia, sigurisht do të kishte ndonjë 

parashtresë nga ky Agjencion. Andaj, konsideron se në kuptim të dispozitës së nenit 28.4 të 

LMTHPJ, paditësi e ka fituar të drejtën e pronësisë me mbajtje, kështu që i njëjti i ka propozuar 

gjykatës, që kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoj si të bazuar. 

 

 Gjykata në pamundësi që të ftoj të paditurën A. D., me parë nga ......., 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, dhe në gazetën e përditshme ditore të Kosovës. 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës, B. Sh., avokat në Pejë, në përgjigje në padi të 

bërë me shkrim, dhe gjatë seancës së shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare, ka 

deklaruar se që nga koha kur është caktuar dhe ka pranuar që të jetë përfaqësues i përkohshëm i 

të paditurës, ka bërë përpjekje që të bie në kontakt me te, por pa sukses. 

Nuk ka qenë kundër administrimit të provave, duke bërë edhe propozime për prova 

shtesë, për tu vërtetuar drejt gjendje faktike. 

Në fjalën përfundimtare ka potencuar se gjate këtij shqyrtimi kryesore e veçanërisht pas 

administrimit të provave materiale, është provua fakti se pronare legjitime juridike është A. D., 

se gjithashtu në kuptim të ligjit e njëjta konsiderohet edhe si pronare faktike, andaj, gjykatës i ka 

propozuar, që pas analizimit dhe vlerësimit të të gjitha provave materiale, dhe pas vlerësimit të 

deklarimeve të pjesëmarrësve në këtë procedurë, të marr një vendim meritor dhe të ligjshëm në 

këtë çështje juridike. 

 

 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: 

certifikata e pronës e dt.27.12.2018, në emër të M. D., bashkë me skicën e vendit, ortofoton, 

evidenca e ujësjellësit e dt.26.12.2018, për paditësin A. E., ekstrakti nga librat afarist të KESCO; 

certifikata e pronës në emër të A. D. e dt.25.04.2019; procesverbali mbi dalje në vend hikim i 

dt.16.07.2021; ekspertiza e ekspertit gjeodet F. H. e dt.02.08.2021, bashkë me raportin me 
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shkrim, kopjen e planit, skicën e vendit, ortofoton, fotot nga vendi dhe certifikatën e pronës në 

emër të A. D.; pasqyra e KESCO nga librat afariste e lëshuar me dt. 15.07.2021; shkresat mbi 

trashëgimin për të ndjerën M. D. të kryera te noteri B. S.; shkresa nga AK për Krahasim dhe 

Verifikim të Pronës dhe përgjigja nga Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës 

e dt.20.08.2021; dëgjimi i dëshmitarëve: I. T., S. G., dhe A. H., të gjithë nga Peja; deklarimet e 

pjesëmarrësve në procedurë dhe të gjitha provat që gjenden në shkresa të lëndës.  

  

 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. 

  
Gjykata ka konstatuar  se shitësja e paluajtshmërisë lëndore, M.(M.)D. ka ndruar jetë, 

dhe se trashëgimtarë të rendit të tretë, është shpallur vajza e motrës së saj, respektivisht e paditura 

A. D., nga Peja, e cila e ka trashëguar edhe ngastrën kontestuese me nr.04780/17, ZK Pejë, në 

sipërfaqe prej 400m², sipas Aktvendimit mbi Trashëgiminë(të kryer të Noteri B. S., në Pejë, me 

shenjën, LRP.nr.831/2019, dhe ref.nr.297/2019, të dt.18.03.2019).  

 

Me provat e administruara është bërë jokontestues fakti se paditësi më shumë se 34 vite 

është në posedim të qetë, faktik dhe të pandërprerë të patundshmërisë lëndore, e në posedimin e 

të cilës nuk është penguar nga askush, se me provat e administruara është vërtetuar fakti: se 

paditësi në vitin diku 1986-87, nga paraardhësja e të paditurës, respektivisht tani e ndjera 

M.(M.)D., e ka blerë ngastrën kadastrale nr.4780/17, ZK Pejë, në sipërfaqe prej 400m², dhe  ka 

hyrë në posedim, dhe menjëherë ka ndërtuar objektin e banimi, ku  jeton edhe sot, objekti është 

djegur në luftën e fundit në Kosovë, por se pas luftës së cekur është ndërtuar përsëri, dhe ky 

ndërtim i objektit të parë(të djegur) dhe këtij faktik, nuk është penguar asnjëherë nga askush, dhe 

nuk ka pasur ndonjë kërkesë as në Agjencionin Kosovarë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, 

lidhur me pronën lëndore, se ka prova që vërtetojnë edhe posedimin e gjatë mbi 20 vite të 

paditësit.  

 

 Gjykata, këtë gjendje faktike e vërtetoi edhe me dëgjimin e dëshmitarëve: I. T., S. G., 

dhe A. H.. 

  Dëshmitari I. T., ka dëshmuar se ka dijeni për këtë shitblerje, ngase e ka shtëpinë e babait 

afërsisht përballë këtij objekti, se këtë pronë e ka blerë paditësi, nga M., prej të cilës edhe 

personat e tjerë kane blerë pronat e tyre, sepse aty më parë ka qenë livadh, ndërsa tani është me 

shtëpi. Ka dëshmuar se paditësi në këtë plac ka ndërtuar shtëpinë e tij ku mund të jetë viti 1984, 

dhe ka jetuar aty prej momentin të blerjes, dhe asnjëherë nuk e  ka qenë i penguar nga askush, 

sepse si kojshi kishte me dëgjuar. Ka dëshmuar se ka dijeni se shtëpia në luftën e fundit në 

Kosovë është djegur, por përsëri paditësi e ka rinovuar, dhe pas renovimit e ka ngritur edhe 

gjysmë kati-nën kulm. Dëshmitari ka dëshmuar se nuk ka qenë prezent kur është bërë shitblerja 

e kësaj prone, por ka dijeni për faktin se paditësi dhe familja e tij jetojnë në të njëjtën rrugë, ka 

theksuar se nuk e njeh A. D., por e ka njohur të ndjerën M., të cilin sipas tij e quanin ,,gospogjja”, 

e cila deri në luftën e cekur, ka jetuar afër, por pak më poshtë në rrugën ,,.........”, dikur ,,Viktimat 

e fashizmit”. Në veçanti ka potencuar se nuk e mban mend çmimin kushtues por e manë në mend 

se ka qenë një kofer me para.   

 Dëshmitari S. G., nga ..., ka dëshmuar se është gjithashtu kojshi i paditësit dhe se M. e 

ka njohur, pasi që edhe ai e kishte blerë pronën prej saj. Ka cekur se pas luftës së cekur M. me 

familje janë larguar, dhe se askush gjer më sot nuk ka ardhur nga kjo familje me i pyetur apo 

diçka tjetër. Nuk e din se sa ka qenë çmimi kushtues i shitblerjes, dhe faktin se e kanë ble e dinë 

sepse kanë qenë në një mëhallë dhe se familja E., edhe me parë kane jetuar aty në këtë mëhallë, 

në pjesën tjetër ka dëshmuar njëjtë si dëshmitari Tigani.  

 Dëshmitari A. H., ka dëshmuar se ndërgjyqësit nuk i ka njohur para lufte, por se e ka 

qitur puna në Rozhajë, dhe është njoftuar me A. D., e cila ishte trashëgimtarja e të ndjerës M. 
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D., e cila ka kërkuar nga ai që t’ia kryej trashëgimin për tezën e saj të ndjerë, ndërsa E. e ka 

njohur pas kësaj pune, dhe e ka takuar në Ulqin ku ai jeton, dhe i ka treguar lidhur me pronën e 

tij lëndore, që se ka të përkthyer, dhe i ka thënë se M., i kishte thënë A., se janë disa prona të 

cilat janë shitur, para lufte, por nuk janë të përkthyera në kadastër, për arsye se ka qenë e ndaluar 

shitblerja në mes të shqiptarëve dhe qytetarëve serb, dhe se arsye tjetër i ka thënë se nuk ka pas, 

dhe kështu e kanë kontaktuar A. E..  

Ka dëshmuar se ajo i ka thënë se këto pagesa janë bërë, por kanë mbetur vetëm procedurat  

administrative, se këto fjalë ja ka thënë tezja e saj e ndjera M., dhe më ka treguar se prona është 

bartë në emër të saj, si trashëgimtare,  e të cilën procedurë e ka kryer ai, por në kërkesë të A., se 

e ka marr aktvendimin mbi trashëgiminë, pasi që prona ka kaluar në emër të saj.   

  Ka cekur se ajo i ka thënë nëse paraqitet dikush, për pronat se i ka blerë, unë do të japi ty 

autorizimin, por dëshmitari nuk ka pranuar, që ta marr menjëherë atë autorizim sepse nuk i ka 

njohur njerëzit, që i kanë blerë pronat e veta.  

  Dëshmitari ka potencuar se A. jeton jashtë, dhe se i duhet bërë mundim, të madh për me 

gjet atë. Ka potencuar se janë shumë kojshi, që i kanë blerë pronat prej tezes së saj, dhe nuk e 

kanë kryer procedurën e bartjes, e të njëjtat janë të paguara, ka cekur se s'ka kontest por ai nuk 

ka dashur të merret me ketë punë, dhe se ka njohuri se pronën lëndore e ka blerë A. E., sepse 

kanë biseduar për rastin, se do i kishte ndihmuar, por ka shumë telashe te noteri për shkak të 

pagesës që është bërë shumë herët) sepse noteri nuk pranonë, pa e pas vërtetimin për bartjen e 

mjeteve.  

   Ka dëshmuar në veçanti se A. i ka thënë se të gjitha pronat e tezës, janë të shitura, por se 

nuk e din se kush janë blerësit, dhe se më A. pas takimit në Rozhajë nuk e ka takuar, dhe as që 

ka kontakte me të, përveç se kur e ka përfunduar procedurën e trashëgimisë, A. i'a ka dërguar 

aktvendimin dhe fletën poseduese në emër të saj, dhe këtë e ka bërë në autobus që shkon për 

Beograd (tek një afërm i saj), dhe sa ka dijenie ka qenë në pushime atëherë dhe krejt kjo 

procedurë ka zgjatur 2-3 muaj dhe e ka kryer diku para 2-3 viteve.  

Me ekspertizën e ekspertit gjeodet F. H., dhe me rastin e daljes në vend shikim për 

identifikimin e ngastrës kontestuese me nr.4780/17 ZK Pejë, gjykata ka konstatuar se: kjo ngastër 

është në sipërfaqe të tërësishëm prej 400m², dhe me kulturë livadh, kl. 2, e cila evidentohet në 

evidencat kadastrale në emër të A. D., se kjo ngastër e cila gjendet në rrugën ,,........”, në anën 

veriore kufizohet me ngastrën 4780/18, e cila evidentohet ne emër të A. M. E., dhe D. A. B. , 

ndërsa në anën lindore kufizohet me ngastrën kadastrale 4780/7, e cila evidentohet në evidencat 

kadastrale në emër të B. B., në anën perëndimore kufizohet me ngastrën 4782/14, e cila 

evidentohet në evidencat kadastrale në emër të D. A. B. , dhe ne anën jugore kufizohet me 

ngastrën 4780/1, e cila evidentohet në evidencat kadastrale në emër të M. E. T.. Gjykata ka 

konstatuar edhe faktin se në këtë ngastër është e ndërtuar shtëpia e banimit e tipit B+P+1K+NK, 

e cila ka dy hyrje dhe shfrytëzohet nga paditësi, se dyert prej metalit i ka nga ana jugore, për 

dalje në rrugën publike dhe pjesa tjetër është muri i fasaduar, në anën lindore ka themele të 

betonit, mbi to, të vendosura pllakat e llamarinës, në anën veriore nuk ka kufi ndarës, por i është  

bashkangjitur pronës së paditësit, dhe në anën perëndimore është e kufizuar pjesërisht me 

themele të betonit dhe shufra të metalit, dhe në pjesën tjetër është muri i fqinjit, ndërsa pjesa 

tjetër e ngastrës është oborr i shtruar me beton.  

 Në teren, 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 konstatojë identifikimin e ngastrës kontestuese dhe gjykatës i’a dorëzojë 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 nëpërmes të autorizuarit të tij, janë në harmoni dhe përputhje 

me provat e administruara pranë kësaj gjykate. 
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  Gjendja faktike u vërtetua edhe nga deklarimet e përfaqësuesit të përkohshëm të të 

paditurës, i cili në fjalën përfundimtare i ka propozuar gjykatës që të vendos bazuar në provat e 

administruara, pasi që nuk ka autorizim nga pala e paditur të veproi ndryshe, duke potencuar se 

nuk ka arritur që të kontaktojë të paditurën që e ka përfaqësuar e cila sipas tij është pronare 

legjitime..., mirëpo gjykata gjen se përfaqësuesi i përkohshëm në bazë të ligjit (neni 82 të LPK-

së) i ka të gjitha të drejtat dhe detyrat e përfaqësuesit ligjor. 

  Gjykata nga të lartcekurat ka konstatuar se me dorëzimin e patundshmërisë lëndore në 

posedim të paditësit diku rreth viteve 1986-1987, ka filluar posedimi i qetë dhe faktik në pronën 

lëndore, 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. 

 Fakti se paditësi, pas blerjes së paluajtshmërisë kontestuese jeton në këtë pronë, 

vërtetohet edhe me provat siç janë: evidenca e ujësjellësit e dt.26.12.2018, për paditësin A. E., 

ekstrakti nga librat afarist të KESCO dhe pasqyra e KESCO nga librat afariste e lëshuar  për 

paditësin, të cilave gjykata i'u fali në tërësi besimin, pasi që janë dokumente të lëshuara nga 

ndërmarrjet dhe organet kompetente publike, në bazë të të cilave qartë konstatohet se paditësi ka 

jetuar dhe jeton me familjen e tij në pronën lëndore. 

   Andaj gjykata konsideron se paditësi, në pasurinë kontestuese të precizuar si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, e 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, që do të thotë se 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: ndërgjeshmëria, posedimi 

dhe koha. Në rastin konkret paditësi është mbajtës i ndërgjegjshëm i pasurisë kontestuese, pasi 

që patundshmëria është blerë nga paraardhësja e të paditurës diku rreth viteve 1986-1987, e çka 

do të thotë se e mbanë në posedim të qetë që 34 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. 

Sa i përket masës së përkohshme të sigurimit të caktuar me aktvendimin e kësaj gjykate 

C.nr.1474/18, të dt.30.04.2019, Gjykata vendosi që të njëjtën ta lë në fuqi, deri në përfundim të 

plotfuqishëm të këtij kontesti, në mënyrë që mos të vije deri te shkaktimi i ndonjë dëmi të 

pariparueshëm për palët ndërgjyqëse. 

  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 NË PEJË , C.nr.1474/18, me dt.13.10.2021. 

 

                                                                                                            Gj y q t a r j a 

                                                                                                                    Afërdita Mulhaxha 

 

 

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. 


