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Numri i lëndës: 2019:110175 

Datë: 09.06.2022 

Numri i dokumentit:     03114631 

 

                                                                                                                       C. nr. 371/19 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË, Departamenti Përgjithshëm,  Divizioni  Civil me 

gjyqtaren Afijete Sada-Gllogjani  dhe sekretaren  juridike Vjollca  Gaxha,  duke vendosur në 

çështjen juridike të paditësit L. Z. nga  Gjakova,  rruga “T.” pa numër,  përfaqësuar nga Afrim 

Radoniqi avokat nga Gjakova, kundër të paditurve J. J. dhe M. A. ish nga Gjakova,  të 

përfaqësuar nga përfaqësuesi i përkohshëm Xhemajli Brovina avokat nga Gjakova,  për  vërtetim 

pronësie, vlera e kontestit 3.700.00 euro pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 

06 dhjetor 2021 në prezencën e të autorizuarit te paditësit dhe përfaqësuesit të përkohshëm të 

paditurve, përpiluar me 09 qershor 2022, murr këtë; 

                                                                   

                                                                     A K T GJ Y K I M  

 

I. APROVOHET  kërkesë padia e paditësit L. Z. nga Gjakova dhe VËRTETOHET se paditësi 

L. Z. nga Gjakova  është posedues dhe pronar i paluajtshmërisë - truallit të evidentuar në 

certifikatën e pronësisë numri i lëndës 615/19, njësia kadastrale P-70705028-5124-38 në 

sipërfaqe prej 260m2 ZK Gjakovë jashtë-qytet, për çka të paditurit J. J. dhe M. A. ish nga 

Gjakova DETYROHEN  që paditësit të ia njohin këtë të drejtë me bartjen dhe regjistrimin në 

librat publike kadastrale, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit 

nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

II. DETYROHET pala paditëse  ti bartë shpenzimet procedurale për përfaqësuesin e përkohshëm 

të palës së paditur  në shumën e përgjithshme prej 675.00 euro 

                                                                      

                                                                           A r s y e t i m 

 

Paditësi me padi dhe gjatë shqyrtimit nëpërmjet të autorizuarit të tij  ka parashtruar se me 

kontratën privat të vitit 1993 paditësi ka blerë paluajtshmërinë lëndore nga të paditurit J. J. dhe 

M. A. që të dy ish nga Gjakova dhe atë paluajtshmëri - truallin i cili gjendet në Gjakovë ( 

lokacioni Blloku i ri ) evidentuar në certifikatën e pronësisë numri i lëndës 616/19 njësia 

kadastrale P-70705028-5124-38 në sipërfaqe prej 260m2 ZK Gjakovë jashtë qytet. Që nga lidhja 

e kontratës  me ish pronarët  e paluajtshmërisë lëndore, paditësi është në posedim të qetë, të lirë 

dhe të papenguar, në të njëjtën ka të ndërtuar shtëpi B+P+1, po ashtu në të njëjtën paluajtshmëri 

që nga viti 1995 e tani është i hapur dhe në funksion tregtar marketi “N.”. Paditësi që nga hyrja 

në posed ( vitit 1993) e tani  i ka paguar të gjitha obligimet e komunalive, tatimin në pronë dhe 

shërbimet tjera publike. 
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Për arsye të njohura botërisht paditësi me të paditurit nuk kishin arritur që të finalizojnë kontratën 

kryesore me arsyetim se në atë periudhë kohore ish pushteti i Serbisë kishte aplikuar ligje 

diskriminuese me të  cilat obligoheshin palët kontraktuese që për legalizim të kontratës së 

shitblerjes dhe bartje të paluajtshmërisë në evidencën kadastrale domosdoshmërisht kërkohej 

pëlqimi –vendimi nga ana e Ministrisë së Financave të Republikës së Serbisë, për kontratat e 

shitblerjes të lidhura  me pronarë me përkatësi të nacionalitetit serbë. Tani problemi qëndron në 

faktin se për finalizimin dhe legalizimin e  kontratës kryesore të shitblerjes të paditurit nuk 

gjenden në Republikën e  Kosovë nga se të njëjtit pas vitit 1999 janë shpërngul në drejtim të 

panjohur ashtu që edhe përkundër tentimeve permanente të paditësit për vënien  e kontaktit me 

të paditurit  rezultuan të pasuksesshme, andaj që nga viti 1993 gjendja në librat publike kadastrale 

është e pandryshuar, paluajtshmëria lëndore tani evidentohet në emër dhe pronësi të paditurve.  

Përveç fakteve të cituara  paditësit të drejtën e pronësisë  në paluajtshmërinë lëndore e ka fituar 

dhe në bazë të punës juridike neni 20, në bazë të ndërtimit nenit 24 dhe në bazë të mbajtjes neni 

28 të Ligjit  për marrëdhëniet themelore pasurore juridike ( GZ.RSFJ) i aplikueshëm në bazë të 

Rregullores së UNMIK-ut nr.24/1999 si dhe dispozitave të Ligjit nr.03/L-154 për pronësinë dhe 

të drejtat tjera sendore neni 40 paragrafi 1.  

  

Meqë të paditurit që nga  viti 1993 gjenden në adresë të panjohur  ka propozuar që të ju caktohet 

përfaqësues i përkohshëm në kuptim të nënti 79.1 të LPK-së. 

 

Gjatë shqyrtimit i autorizuari i paditësit ka shtuar se sipas aktvendimit të KK Gjakovë-Drejtoria 

për çështje Administrative pronësore dhe punë të përgjithshme nr.19-951-1 të datës 14 maj 1993 

vërtetohet se ish pronarët e paluajtshmërisë lëndore janë pronarë të ngastrës nr.5124/38 si dhe  të 

ngastrës 5124/35 me nga 1/2pjesë ideale. Pasi që është përcjell historiati për të dy parcelat 

nr.5124/38 dhe 5124/35  eliminohet dilema e mëparshme. Në fjalën përfundimtare i autorizuari 

i paditësit ka deklaruar se nga administrimi i provave materiale u vërtetuan qartë  pretendimet në 

kërkesë padinë andaj i propozoi gjykatës që e njëjta të aprovohet në tërësi si e bazuar siç është 

cekur në petitumin e kërkesë padisë në padinë themelore. 

 

Shpenzimet procedurale i kërkoi konform TA-së dhe atë për 5 seanca nga 135.20 euro, në emër         

të përpilimit të padisë shumën prej 135.00 euro, në emër të ekspertizave gjeodezike dhe të 

ndërtimtarisë shumën e përgjithshme 370.00euro si dhe taksës gjyqësore shumën prej 40.00 euro. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurve më përgjigje në padi  në parim  ka kundërshtuar padinë 

dhe kërkesë padinë nga faktet se pretendimet e parashtruara  në kërkesë padi tani për tani 

trajtohen të pabazuara për arsye të provave materiale bindëse. Referuar referatit të padisë nuk  

kontestohet fakti se në paluajtshmërinë lëndorë njësia kadastrale P-70705028-05124-38 ZK 

Gjakovë jashtë qytet me sipërfaqe 216m2 është në funksion marketi “N.” SHP i hapur sipas 

aktvendimit nr.380-156/238-98 datë 11  nëntor 1998 lëshuar  nga Ministria për Punë dhe 

Mirëqenies Sociale –Inspektori i punës-rrethi Pejë si dhe faktet dhe provat materiale të lëshuara  

nga institucionet shtetërore. Poashtu nuk kontestohet fakti se paditësi është në posedim faktik në 

paluajtshmërinë lëndore. Si më lartë  për çështje të sigurisë juridike pala e paditur propozon 

gjykatës të caktoi ekspertiza nga ekspertët e gjeodezisë dhe ndërtimtarisë me shikimin në vend 

për konstatimin e gjendjes faktike në paluajtshmërinë lëndore dhe të ketë vlerësimin e  bindjes 

së lirë për marrjen të aktgjykimit meritor dhe të bazuar. Mbi bazën e parashtrimeve të lartë cituara 

përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurve në parim ka propozuar gjykatës që kërkesë padia e 

parashtruar nga pala paditëse të refuzohet si e pabazuar.Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i 

përkohshëm i të paditurve  ka deklaruar dhe ka kërkuar nga Gjykata ta vlerësoi saktë dhe drejtë,se 

me të vërtetë posedon fakte dhe prova të mjaftueshme nga palët ndërgjyqëse për vendosjen e 

çështjes  e pastaj të bie  aktgjykim të drejtë dhe meritor.  
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Shpenzimet procedurale i kërkoi sipas TA për 5 seanca nga 135.00 euro. 

 

Gjykata më Aktvendimin C.nr.317/19 datë 17 tetor 2019të paditurve ju ka caktuar përfaqësuesin 

e përkohshëm avokatin Xhemajli Brovina   ( i caktuar nga Oda e Avokatëve të Kosovës ) pasi 

që vendqëndrimi i të paditurve ka qenë i panjohur  bazuar  në nenin 79.3 pika a)  dhe b) dhe 

lidhur me nenin 86  të Ligjit të procedurës kontestimore. 

 

Për të vendosur në këtë çështje juridike gjykata bëri nxjerrjen e provave si: Kopjes së planit 

(fotokopje) datë 21 qershor 1993, Kopjes së planit datë 10 maj 2010, Kontratës për dhënien në 

shfrytëzim të paluajtshmërisë të përhershme të datës 15 korrik 1992 nr.19 – 464, Aktvendimit të 

dhënies në shfrytëzim të palujtshmërisë nr. 19–464 datë 03 qershor 1992. Aktvendimit nr. 380–

165/238–98 datë 11 nëntor 1998, Transaksionit të konsumatorit KKFE – periudhë 11 tetor 2002 

– 23 shkurt 2021, Kartelës financiare të pagesës së tatimit në pronë për periudhën 2002–2021 

lëshuar me datë 23 shkurt 2021 nr. 2028380/30210144 evidentuar në emër të L. (A.) Z. rr. “B. 

I.”- Gjakovë jashtë qytet, faturave të pagesave Telekom Serbia për muajin mars 1999, ekspertiza 

e gjeodezisë ekspertit Xhelal Zhubi datë 28 qershor 2021, sqarimi i ekspertit të gjeodezisë në 

seancë , ekspertiza e ndërtimtarisë ekspertit Bekim Kryeziu datë 27 gusht 2021, historiati i 

Drejtorisë  për kadastër gjeodezi dhe pronë numër 952-06-299/2021 datë 10 tetor 2021 dhe 

përfundimi i Drejtorisë  për  Punë Administrative, Çështje Pronësore në KK Gjakovë nr.19-915-

1 datë 17 qershor 1993 dhe Aktvendimi i KK Gjakovë Drejtorisë për çështje administrative , 

pronësore me punë të përgjithshme nr.19-951-1 datë 14 maj 1993,  procedimin e dëshmitarëve: 

J. Sh., I. R.,  D. K. F. Z., B. Zh., A. B., Xh. H, A. H., dëgjimi i paditësit L. Z.,   ku pas vlerësimit 

veç e veç të këtyre provave  dhe në lidhshmërinë e tyre reciproke bazuar në nenin 8 të LPK-së, 

gjeti se kërkesë padia e precizuar e paditësit është e bazuar dhe si e tillë u aprovua. 

 

Nga Kopja e planit datë 10 maj 2019  (fotokopje) Drejtoria për kadastër gjeodezi dhe pronë  

parcela numër 5124-38 evidentohet me kulturë jo pjellore në sipërfaqe prej 260m2  zona 

kadastrale Gjakovë  jashtë qytet me posedues 1/2 J. J.dhe 1/2 M. A. 

 

Nga Kopja e planit ( fotokopje) të datës 21 qershor 1993  zona kadastrale Gjakovë jashtë qytet 

nr. parcelës 5124/38 (O.) me pronar M. A. dhe J. J.  ju aprovohet  që në parcelën  e lartcekur  të 

bëjnë ndërtim individual sipas kushteve teknike urbanistike 1.ndërtesë: P+1, 2. Projekti: Tip. 3. 

Dimensionet 8.00x12.00m, 4.Themelet:+0.80 mbi tokë , 5.rregullimi i  oborrit mund të jetë në 

lartësi 1.45m nga ana e  rrugës me kufizim të         shikueshem.( Kopja e planit është  e kopjuar 

nga Aktvendimi detal urbanistik  punuar nga Fatos Deda).    

 

Në bazë të Kontratës për dhënien në shfrytëzim të përhershëm të paluajtshmërisë  në mes të  

Komunës së Gjakovës të përfaqësuar nga Drejtori komunal i Drejtorisë për punë pasurore 

juridike   dhe marrëseve të tokës në shfrytëzim  M. A. dhe J. J. është lidh kontrata me datën 15 

korrik 1992, ku  ju është lejuar  ndërtimi i objektit banesor  në shfrytëzim të përhershëm në 

lokacionin “O.” ngastra kadastrale nr.5124/35 në sipërfaqe 265m2 (dokument i siguruar nga 

Agjencioni Shtetëror i Arkivave të Kosovës.)  

Në bazë të  aktvendimit të Drejtorisë për çështje  pasurore juridike të Komunës së Gjakovës sipas 

kërkesës së këtu të paditurve ju është dhënë në shfrytëzim të përhershëm  sipas Vendimit  01 

nr.06-6 nga data 3-06 të muajit mars 1992  toka ndërtimore  sipas licitacionit J. J. dhe M. A. 

rruga “E. D.” numër .. dhe numër .. në lidhje me rregullimin e tokës pjesës së parcelës  sipas 

përfundimit të komisionit  për shfrytëzim  të përhershëm të tokës ndërtimore, me rregullim  me 

kontratë të posaçme. Drejtoria  e komunale  për çështje  pasurore juridike  që të zgjidh çështjen  

ka siguruar prova si Përfundimin  ekzekutiv të komunës së Gjakovës 01 nr. 06-06 të datës 3 -06 
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muaji mars 1992 dhe procesverbalit të Komisionit të licitacionit të datës 29 qershor 1992, për 

çka ju ka aprovua parashtruesve të kërkesës  ndërtimin e shtëpisë  së banimit. Vendosur në 

Drejtorinë e lartcekur 19 nr.464 datë 22 korrik 1992. 

 

Nga ekspertiza e gjeodezisë datës 28 qershor 2021 me rastin e  daljes në vend me datë 14 qershor 

2021 së bashku me ekspertin  e gjeodezisë Xhelal F. Zhubi, gjeodet i licencuar  në zonën 

kadastrale Gjakovë jashtë qytet u bë identifikimi dhe matja e gjendjes faktike  në ngastrën 

nr.5124-38 ZK Gjakovë jashtë qytet. Sipas evidencës kadastrale rezulton me sa vijon: ngastra 

kadastrale 5124/38  me kulturë jo pjellore në sipërfaqe prej 260 m2 me posedues 1/2 J. J. dhe 

1/2 M. A. Ngastra lëndore kufizohet nga ana veriore me ngastrën nr.5124/37 me kulturë oborr 

në sipërfaqe prej 162m2 dhe me kulturë shtëpi në sipërfaqe prej 98 m2 posedues A.( A. ) Z., nga 

ana  jugore me ngastrën kadastrale nr.5124/39 me kulturë jo pjellore në sipërfaqe prej 260m2 

posedues B.( H. ) M., nga ana perëndimore me rrugën “E. S.” dhe  nga ana lindore me ngastrën 

nr.5124/32 rrugë publike. Gjendja grafike nuk është e azhuruar në sistemin  informativ kadastral                                      

( gjeoportal) andaj në skicë  është paraqitur me ngjyrë të kuqe gjendja faktike. Nga matjet e 

duhura të gjendjes faktike rezulton si në vijim: në ngastrën lëndorë është ndërtuar në podrum 

marketi ”N.” në sipërfaqe prej 206m2, në përdhese objekti banimi individual në sipërfaqe prej 

96m2 dhe ballkoni në sipërfaqe prej 10.68m2 si dhe në pjesën lindore zyrat e maketit “N.” në 

sipërfaqe prej 110.91m2. Në katin e parë është ndërtuar objekti i banimit në sipërfaqe prej 102.40 

m2, ballkoni në anën perëndimore në sipërfaqe prej 8.42m2 dhe ballkoni në anën lindore në 

sipërfaqe prej 4.65m2. Objekti i banimit individual është B+P+1, sipërfaqja e përgjithshme e 

bodrumit është 206.00m2, sipërfaqja e tërësishme e përdheses është 217.47m2 dhe sipërfaqja e 

tërësishme e katit të parë është 115.47m2. 

Eksperti Xhelal Zhubi  i  është përgjigjur gjykatës  për plotësim të ekspertizës dhe në formë të 

shkruar me datë 03 shtator 2021 ku  ka bërë plotësimin e  ekspertizës së gjeodezisë, nga se 

eksperti  në ekspertizë  nuk ka paraqitë gjendjen kadastrale. Eksperti është deklaruar se mbetet 

pranë ekspertizës së paraqitur në formë të shkruar me datën 03 shtator 2021 dhe sqaroi se në 

Drejtorisë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë nuk ekzistojnë koordinatat e truallit ose parcelës në 

fjalë nr.5124/38 ZK Gjakovë jashtë qytet andaj ka qenë e pamundur me saktësi të prezantoi 

gjendjen kadastrale në ekspertizë. Ka konsideruar se vlen të ceket se “Blloku i ri “ ose ZK 

Gjakovë jashtë qytet ku gjendjet kjo parcelë 80% e trojeve dhe objekteve të ndërtuara me leje 

nuk janë të azhuruar në sistemin  kadastral. Gjendja faktike pothuajse është e njëjtë me gjendjen 

kadastrale dhe mund të ketë dallim minimal. Në ngastrën nr.5124/35 e cila është fqinjë me 

ngastrën 5127/34  ku bashkëpronar  dhe posedues  i asaj ngastre është Z.M. nga Gjakova e cili 

ka shtëpi banimi dhe jeton në atë shtëpi. Në atë lagje ku edhe eksperti banon, në ngastrën 

nr.5127/34 ajo pjesë në përgjithësi është e paraqitur si në ekspertizën e ngastrave fqinjë me 

ngastrën lëndore me gjendjen faktike e që gjendja faktike është e përshkruar me ngjyrë të kuqe 

pra nuk ekziston gjendje faktike e përshkruar me ngjyrë të zezë. 

 

Në bazë të Historiatit të KK Gjakovë-Drejtoria për Kadastër Gjeodezi dhe Pronë 952-6-299/21 

datë 20 tetor 2021 pas shqyrtimit të kërkesës së kësaj gjykatë për dhënien e historiatit për parcelat 

nr.5124/38 dhe 5124/35 ZK Gjakovë jashtë qytet  ka njoftuar si në vijim: 

Në vitin 1993 sipas zgjidhjes urbanistike janë formuar parcela të reja 5124/35 dhe 5124/38. 

Parcela nr.5124/35 me kulturë jo pjellore në sipërfaqe 0.02.65 ha në bazë të  aktvendimi 

përfundimtar, vendosur në Drejtorinë për Punë  Pasurore Juridike, me numër 19-951-1 datë 17 

qershor 1993 kalon në posed të Z. M., në vend të parcelës nr.5124/38 e cila është lëshuar 

gabimisht . 

 

Parcela nr.5124/38 me kulturë jo pjellore në sipërfaqe prej 0.02.60ha në bazë të aktvendimit 

përfundimtar vendosur në Drejtorinë për punë  pronësore juridike nr.19-951-1 datë 17 qershor 
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1993 kalon në posed 1/2 M. A. dhe 1/2 J. J. në vend të parcelës nr.5124/35 e cila është lëshuar  

gabimisht. Kjo gjendje mbetet e pandryshuar deri në datën e lëshimit të këtij historiati. Krahas 

historiatit kanë bashkëngjitë edhe aktvendimin përfundimtar lëshuar nga ajo  Drejtori.Në bazë të 

Përfundimit të Drejtorisë për Çështje Pasurore Juridike dhe Punë të Përbashkëta KK Gjakovë  

me rastin e  marrjes së aktvendimit të datës 14 maj 1993 nr.19-951-1 janë bërë  ndryshime në  

paluajtshmëri në bazë të nenit 219 të Ligjit  për punët e përgjithshme  juridike dhe ka pasuar 

përfundimi, ashtu që në dispozitivin  e plotfuqishëm  të aktvendimit  të Drejtorisë për Çështje 

Pasurore  dhe Punë të Përgjithshme  nën numër 19-951-1 të datës 14 maj 1993  është bërë 

përmirësimi ashtu që në pikën e 2. duhet te jetë: 

“Z. M.,  në vend të shkrimit  të parcelës numër 5124/38  bëhet  përmirësimi  në parcelën numër 

5124/35”.Në pikën e 5. duhet të jetë: 

“J. J. dhe M. A.  në vend të  përshkrimit  nga 1/2 pjesë ideale në parcelën numër 5124/35 bëhet 

përmirësimi në parcelën numër 5124/38. Në arsyetim është cekur se lidhur me këtë përfundim 

është vendosur sipas kërkesës së datës 17 qershor 1993 të kërkuar nga M. A. që të bëhet 

përmirësimi i gabimit .Ka pasuar aktvendimi i të njëjtës Drejtori nr.19-951-1 datë 14 maj 1993 

që të bëhet ndryshimi i shkrimeve në paluatjshmëritë e Drejtorisë  Komunale të Gjeodezisë  

Kuvendi komunal Gjakovë dhe atë: 

Në pikën 2.  Z. M.  në vend të regjistrimit të bërë  në parcelën nr.5124/35 bëhet regjistrimi i të 

drejtës në parcelën nr.5124/38. Në pikën 5. J. J. dhe M. A.  në vend të regjistrimit të bërë  në 1/2 

pjesë ideale  në parcelën nr.5124/38  bëhet regjistrimi i të drejtës me nga 1/2 pjesë ideale të 

parcelës nr.5124/35. 

Në bazë të Aktvendimit për  Urbanizëm Punë Komunale dhe Ndërtimore të Komunës së 

Gjakovës është shqyrtuar  kërkesa e J. J. dhe M. A. për dhënien e lejes së ndërtimit dhe adaptimit 

dhe të njëjtëve ju është lejuar që në parcelën nr.5124/38  të bëhet ndërtimit i objektit  banesor 

individual me dimensione  8m x11m sipas kushteve teknike urbanistike të dhënë si në kopjen e 

planit dhe  projektit ekzistues. Në arsyetim është cekur se  parashtruesit të kërkesës  së bërë me 

datën 11 nëntor 1992 kanë kërkuar  ndërtimin e objektit banesor individual  P+1 i cili dhe ju 

është lejuar sipas aktvendimit  05 nr.351-887 datë 18 qershor 1993, dokument  i  siguruar nga 

Agjencioni  Shtetëror i Arkivit të Kosovës. 

 

Për vërtetim të gjendjes faktike Gjykata ka bërë procedimin e dëshmitarëve në vend  J. Sh. i  cili 

është në distancë  rreth 50 metra me shtëpinë e paditësit.  Në ngastrën lëndore  nuk ka pas të 

ndërtuar asgjë, po ashtu as në afërsi të objektit – ngastrës  lëndore. Për vendin ku gjendemi ai ka  

dëgjuar nga personat  tjerë se janë të  nacionalitetit serb, emrat e të cilëve  nuk i ka ditë. Sipas 

bisedave në lagje ka dëgjuar se ajo është shitur. Vitin e shitjes saktësisht nuk e di por ka qenë 

diku pas viteve 99. Është interesuar dhe ka pyetur se kush e ka blerë dhe ka marr vesh se blerës 

ka qenë L. Z..  Ka theksuar  se shtëpia e banimit  është ndërtuar nga paditësi. Objekti ku  gjendemi 

sipas planit të atëhershëm ekzistues ka qenë i dedikuar për hapësirë të këndit të lodrave të 

fëmijëve me disa sipërfaqe për rreth. Rreth 6 troje kanë qenë të parapara për sipërfaqet që  ka 

cek. Shtëpitë përreth asaj hapësire ekzistuese kanë qenë shumica të ndërtuara dhe kanë banuar 

qytetar. Më vonë ka ndërruar plani dhe në atë pjesën e zbraztë janë dhënë leje ndërtimi sipas 

planit urbanistik. Paditësin e mban mend kur ka filluar ndërtimin rreth vitit 1994–1995 deri me 

ditën e sodit. 

 

Dëshmitari I.R.   ka deklaruar se jeton në pjesën e pasme të ngastrës lëndore  që ndahet shtëpia  

e tij me atë të paditësit me rrugën “D.e A.”. Banon në shtëpi  nga viti 1986, në vitin 1982  është  

bërë ndarja e troje nga BVI –ja për lëmin strehimore dhe veprimtari komunale. Sipas projektit 

është bërë edhe ndërtimi i shtëpisë tij dhe shtëpive për rreth. Pjesa gjegjësisht ku tani është e 

ndërtuar shtëpia dhe është oborri i paditësit,  kur ai  ka ndërtuar shtëpinë kanë qenë troje. Tri  

troje në një drejtim dhe 3 troje në rrugën tjetër. Nga 44 shtëpi sa janë ndërtuar 6 troje kanë qenë 
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të lira për ndërtim të parkut, gjegjësisht zonës së gjelbertë. Vendi gjegjësisht trualli  ku tani 

gjendemi nuk e ka ditë atëherë i kujt ka qenë dhe as për personat tjerë. Të paditurit nuk i ka 

njohur dhe nuk e ka ditur se kanë ndonjë truall. E di se para vitit 1999 paditësi L. Z. ka ndërtuar 

shtëpi po ashtu i njëjti e ka pas të hapur edhe marketin ekzistues “N.”. Nuk e di se nga kush e ka 

blerë pronën kontestuese. Të njëjtin e mbaj në mend në shfrytëzim para vitit 1999 e tutje në 

vazhdimësi sepse ka banuar në shtëpinë B+P+1 dhe gjatë tërë kohës përjashtimisht në vitin 1999 

gjatë luftës ka pasur ndërprerje të veprimtarisë së tij. 

 

Dëshmitari D. K. ka deklaruar se jeton në afërsi të shtëpisë së paditësit në rrugën  ”D. e A.” në 

distancë kanë 4 shtëpi. Ka filluar të banojnë nga muaji qershor i vitit 1998. Në atë kohë dhe më 

pas është furnizuar në marketin “N.” që ka qenë pronar i saj paditësi. Gjendja në vitin 1998 ka 

qenë kështu siç e shohim edhe sot. Në shtëpinë ekzistuese ka banuar paditësi me familje e po 

ashtu ata kanë punuar edhe në market. Nuk e di se më herët e kujt ka qenë kjo pronë e as që ka 

dëgjuar nga të tjerët. 

 

Dëshmitari A. H.  ka deklaruar se prej vitit 1991  ka  ushtruar detyrën e  avokatit . Me sa  i  

kujtohet  ka qenë viti 1994  kur në zyrën tij  kanë shkuar ndërgjyqësit si kontraktues  për 

përpilimin e kontratës së shitblerjes lidhur me një truall. Ka  qenë edhe  G. N.  i cili edhe  me 

siguri i ka udhëzuar palët  të shkojmë tek ai pasi të njëjtit i kishte kryer disa punë juridike më 

parë. Kontratën e shitblerjes e ka përpiluar ai sipas deklarimit të palëve kontraktuese, pas 

përpilimit e njëjta ju është lexuar palëve, e kanë pranuar si të veten, kanë nënshkruar  dhe kanë 

marr ekzemplarët  e nevojshëm me vete. Me bindje të plotë deklaroi se kontrata e shitblerjes  ka 

qenë  për një truall  në bllok të ri, është lidh në mes të  kontraktuesve gjegjësisht këtu 

ndërgjyqësve. Nuk është  mundur që të di çmimin e shitblerjes por theksoi se kontrata është lidh 

me vullnetin e plotë të kontraktuesve. Në pyetje të gjykatës se a i ka njohur qytetarët M. A. dhe 

J. J. dëshmitari deklaron se nuk i ka njohur, por  theksoi se  M. A. me sa ai ka njohuri ka qenë 

vëllai i P. A. dhe ka punuar në Gjykatën Komunale në Gjakovë dhe me te njëjtin ka punuar  gjer 

ne vitin 1981. Pas përpilimit të kontratës se a janë udhëzuar palët  që të  legalizojnë atë  në 

gjykatë dëshmitari deklaron se palët kanë qenë të njoftuara se për legalizimin e kontratës në 

gjykatë  ishte i nevojshëm pëlqimi i dhënë nga ana e Ministrisë së Financave të Republikës së 

Serbisë  për çka për çdo legalizim të kontratës në gjykatë pavarësisht nacionalitetit kërkohej ky 

pëlqim. Për nacionalitetit shqiptar nuk ishte problem pëlqimi që kërkonin i njëjti gjithmonë ju 

është dhënë ndërsa për nacionalitet tjera i njëjti pëlqim nuk ju është dhënë dhe nuk kanë mund 

ta marrin. Në pyetje të gjykatës se a mos ndodhet rastësisht ajo kontratë e përpiluar në arkivin e 

juaj dëshmitari deklaron se  në shumicën e rasteve kur kemi përpiluar ndonjë akt  një ekzemplar 

e kemi ruajtur edhe pse nuk ka qenë obligim. Mirëpo gjatë luftës  me datën 01 prill 1999  i është 

djegur zyra ku ka ushtruar veprimtarinë e avokatisë në Pazar dhe aty asgjë  nuk  ka mbet.Pas 

lidhjes së asaj kontrate tek ai nuk ka shkuar asnjëri nga ndërgjyqësit për çështjen lëndore. 

 

Dëshmitari Xh. H.  ka deklaruar se   është  me profesion arkitekt dhe që nga viti 1990  ka pas 

firmën projektuese ndërtimore “S.- ark “me seli në Gjakovë në Çarshi të vjetër.Gjatë vitit 1990-

99 ka punuar në firmën e cekur në projekte të ndryshme qoftë  për persona fizik apo juridik. Nuk 

e di saktësisht se në cilin vit, por  mendon përafërsisht ka qenë viti 95-96 kur tek ai  ka shkuar  

dhe ka kontaktuar drejtë për drejtë paditësi me qëllim të projektimit dhe mbikëqyrjes së objektit 

të tij. Kur ai ka marr mbi këqyrjen e punimeve ka qenë bodrumi  ku tani  funksionon firma “N.” 

. Punimet që ai ka pas me i bërë kanë qenë shtimi - zgjerimi i punimeve në pjesën e pasme të 

bodrumi  dhe përdheses. Në përdhese ka qenë kat banimi  ku kanë banuar paditësi me familje. 

Ka vazhduar me punime edhe në katin e parë  dhe deri në qitjen e kulmit të shtëpisë. Mendon se 

ato punime janë kryer për një periudhë 3-4 muaj. “N.” ka funksionuar si market gjegjësisht si 

vetëshërbim dhe paditësi  me familje ka banuar në  përdhese mbi market. Nuk e ka penguar  në 
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ushtrimin e  veprimtarisë sepse siç ka theksuar është bërë zgjerimi në pjesën e pasme që ka qenë 

e  lidhur me market e që ka qenë deri në kufi të rrugës publike prapa dhe  në katin e parë. Gjatë 

periudhës sa ka punuar në punët ndërtimore nuk ka  pas ndonjë shqetësim qoftë nga të paditurit  

apo persona tjerë. 

 

Dëshmitari F. Z.  vëllai i  paditësit  ka deklaruar se  ka qenë viti 1993 kur i vëllai L.  i  ka thënë 

se dëshiron  të blen një truall  në “O.”  në Gjakovë, në sipërfaqe rreth 2 ari e gjysmë. Trualli  ka 

qenë i dy serbëve të cilët kanë jetuar në Gjakovë, njëri ka pas firmën “L.” butik në Gjakovë. 

Personi i cili ka pas “L.” e ka njohur dhe ka biseduar me te, mirëpo emri nuk i kujtohet ndërsa 

pronari tjetër mendon se është i padituri M. A. i cili ka punuar si mjek në Spitalin e Gjakovës. 

Vëllai i ka kërkuar  për ta blerë truallin nga tani të paditurit  hua shumën prej  10.000 marka të 

cilën shumë edhe ia ka dhënë, në vitin 1993. Në prezencën e tij,  paditësi,  të dy të paditurve ju 

ka  dhënë në dorë 10.000 marka, në një kafe që tani nuk i kujtohet ku ka qenë ajo,  shuma e 

përgjithshme  e truallit sipas deklarimit të paditësit  ka qenë në vlerë prej 53.000 marka gjermane 

të gjitha të hollat janë dhënë atë ditë. Më vonë paditësi ka bërë kontratë private të shitblerjes me 

të paditurit. Paditësi ka blerë vetëm truall në lagjen O.. Aty  ka pas të ndërtuara shtëpi banimi që 

është edhe një kompleks i shtëpive. Më pas vëllai aty ka ndërtuar shtëpi banimi B+P+1. Ka 

ndërtuar bodrumin dhe ka bërë marketin “N.”. Ndërtimi është bërë menjëherë  kur të paditurit 

edhe ia kanë dorëzuar paditësit në posedim. Për shkaqe të ditura të asaj kohe paditësit nuk i është 

lejuar që pronën e blerë ta bartë me kontratë të legalizuar në emër të tij, për shkak të pengesave 

që kanë ekzistuar. Të  paditurit kanë jetuar në Gjakovë deri në vitin 1999 dhe kanë qenë në dijeni 

të plotë për ndërtimin e shtëpisë marketit,  dhe  me sa ai ka dijeni asnjëherë nuk e kanë penguar 

paditësin në shfrytëzimin e paluajtshmërisë lëndore, e që  janë gati tri dekada. Paditësi pas 

periudhës së vitit 2000 nuk ka dijeni se a ka tentuar që të rregulloi bartjen e pronësisë në emër të 

tij nga të paditurit, interesimi i tij ka qenë që i njëjti të ia  kthen shumën të cilën ia kishte huazuar, 

i cili edhe ashtu ka vepruar. Paditësi ka pas banesë në Gjakovë tri dhomëshe në lagjen Blloku i 

ri, të cilën e ka shitur  dhe me ato të holla ka blerë truallin dhe ka ndërtuar shtëpinë. Paditësi ka  

punuar në  Zvicër me ndërprerje të kohë pas kohshme dhe në vitin 1999 paditësi ka qenë jashtë 

Kosovës. 

 

Dëshmitari B. Zh.  deklaroi se ka  punuar në shtëpinë e paditësit  e ndërtuar  me punime të 

vrazhda me tulla dhe ia ka bërë instalimin e rrjetit elektrik në tërë shtëpinë dhe në bodrum, të 

cilin më pas e ka shfrytëzuar si lokal pune,  diku kah  vitet 1993-1994, aty ka punuar  edhe me 

një  punëtor. Punën e ka kontraktuar me paditësin. Pas punës së kryer paditësi ia ka paguar  

çmimin për punën e kryer. Gjatë punës sa ka punuar  rreth dy javë nuk e ka shqetësuar ndonjë 

person. Pasi që shtëpia është ndërtuar edhe për brenda atëherë ka bërë edhe kyçjen e instalimit 

të rrjetit elektrik. 

  

Dëshmitari A. B.  ka  deklaruar se, ka punuar në shtëpinë e paditësit në lagjen O., ku me paditësin 

ka kontraktuar kryerjen e punëve të zdrukthëtarisë, dyerve, dritareve dhe shkallëve diku viti 

1993-94. Ato punë i ka kryer në një interval kohor të shpejtë sepse prodhimet kanë qenë të 

gatshme dhe ai  ka bërë në shtëpi vetëm montimin ndërsa prodhimi është bërë në punëtori. Po 

ashtu ka bërë edhe punimet e drurit të shkallëve që tani nuk i  kujtohet se në sa kate i ka bërë. 

Për punën e kryer paditësi i ka bërë edhe pagesën e kontraktuar. Gjatë kohës sa ka punuar nuk e 

ka penguar askush. 

 

Paditësi L. Z. i dëgjuar në cilësi të palës  ka deklaruar se nga bisedat që ka pas së bashku me G. 

N. tani i ndjerë dhe M. S., po ashtu i ndjerë, ka qenë i interesuar që të blejë truall (plaç) për 

ndërtim të shtëpisë. Nga të njëjtit është  informuar se është një truall në bllok të ri. Ka kontaktuar 

me të paditurin M. A. së bashku me dy personat e lartshënuar. I padituri M. ka punuar si mjek 
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në Spitalin “Isa Grezda” në Gjakovë, po ashtu ka kontaktuar edhe me A. P., i cili ka pas një firmë 

ndërtimore të regjistruar për kryerjen e punëve gjegjësisht ndërmjetësim të shitblerjeve. Ai e ka 

njoftuar se ekziston trualli i cili është këtu objekt lëndor, sepse të gjithë tjerët për rreth kanë qenë 

të shitur, me të njëjtin ka shkuar dhe e ka parë se ku ndodhet. Ai truall ka qenë në emër të paditurit 

M., por ka marrë vesh se evidentohet në emër të dy këtu të paditurve J. J. dhe  M. A. me nga 1/2.  

Të gjitha kontaktet i ka pas me të paditurin M. A.. Pastaj  ka marrë vesh se J.J. kanë pas një butik 

“L.” në afërsi ku ai ka pas lokalet e veta, tek  “R. “në qendër të qytetit. Me të paditurin J. J. ka 

kontaktuar dhe ka qenë i interesuar që edhe ai ta shet pjesën e truallit, të cilin ai e ka blerë. Me 

të paditurin e dytë është takuar  më shpesh dhe është pajtuar  të bëjë kontratë private tek avokati 

të shitblerjes, për shkak se në atë kohë nuk lejohej që të bëheshin  transaksione në mes të 

shqiptarëve dhe nacionaliteteve tjera për shkak të situatës ekzistuese politike. Nga i padituri  i 

dytë  i është thënë se ekziston leje ndërtimi për shtëpi P+1.  Të gjitha shtëpitë për rreth në atë 

bllok  kanë qenë të ndërtuara sipas planit urbanistik të qytetit. Kanë bërë kontratë të shitblerjes 

tek avokati Agim Haraçia në Gjakovë, i cili ka pas zyrën e avokatisë te Pazari i vjetër. Ishim 

pajtuar që çmimi i shitblerjes të ishte në shumë prej 53.000 marka gjermane, ato të holla ju ka 

dhënë të dy të paditurve në prezencë të vëllait të tij  F. Z. nga i cili kishte huazuar shumën prej 

10.000 marka gjermane, ndërsa shuma tjetër e të hollave ishin të holla të cilat i kishte nga banesa 

e shitur më parë. Me pikat e kontratës u pajtuan si shitësit ashtu edhe ai në cilësi të blerësit, 

mirëpo ishin në dijeni të dy palët se nuk mund të legalizonin kontratën në Gjykatë, për shkaqet 

e cekura më lartë.  Ka qenë viti 1993 - 1994 dhe  kur  ka hyrë menjëherë në posed të atij trualli, 

më pas sipas kërkesës së tij në Kuvendin Komunal të Gjakovës i është drejtuar inspektorëve që 

të e lejojnë  të ushtoi biznesin në atë truall dhe i është  lejuar dhe ka ndërtuar shtëpinë dhe 

podrumin. Për shkak të nevojave biznesore i është  aprovuar  hapja e  marketin “N.”, i cili ka 

qenë në bodrum të shtëpisë dhe tani figuron si i tillë dhe për çdo vit i është deshtë që të paguaj 

obligimet tatimore për atë lokal, të cilat janë paguar gjithmonë në emrin të tij.  

 

Nga të paditurit gjegjësisht nga i padituri M. A. me të cilin  është  takuar gati çdo ditë, kanë 

biseduar dhe gjithmonë ka shpreh tek i njëjti që këtë çështje ta rregulloi në mënyrë të plotë. Ai 

gjithmonë i  ka thënë se nga ne nuk do të kesh asnjë problem  sepse të hollat i kishin marrë të 

tëra. Pas luftës ka kontaktuar me  të paditurin e dytë, ndërkaq me të paditurin e parë  nuk ka 

mund të kontaktoi dhe çështja ka mbet e pa zgjidhur. Nga të njëjtit nuk ka pas asnjë shqetësim 

për pronën  të cilën  e ka  nga viti 1993 - 1994 e deri me sot. Po ashtu nuk ka pas ndonjë shqetësim 

lidhur me pronën as nga personat tjerë.  

 

Eksperti i arkitekturës Bekim Kryeziu ka kryer ekspertimin  për shtëpinë e banimit me dyqanin 

afarist në katin e bodrumit, etazhitetin e objekti B+P+1+K sipërfaqen e objektit, vitin e ndërtimit 

1994, materialin dhe elementet konstruktive të objektit, themelet, muret, konstruksioni ndërkat, 

kulmi, maltretimet, dritaret e shtëpisë dhe dyert e drurit, dera e dyqanit alumin me mbushje prej 

xhami, dyshemetë sipas hapësirave parket, qeramikë, mermerë dhe tarracë, instalimit të ujit dhe 

kanalizimit, instalimit të rrymës,  instalimit të ngrohjes sipas standardeve  teknike në Kosovë 

dhe mbulesa e hyrjes në dyqan. Vlera momentale e shtëpisë me rastin e ekspertimit datë 27 gusht 

2021 është llogaritur 174,990.50 euro  ku është llogaritur edhe  vjetërsia e objekti përafërsisht 

27 vite, koha mesatare e kohëzgjatjes së objektit ( 100 vjet) dhe vlera e re  ndërtimore. 

Vlera e ngastrës – parcelës pas ndërtimit të objektit është bërë duke përvetësuar çmimin për një 

ari   të ngastrës të hulumtuar personalisht për komunën e  Gjakovës për hapësirë-ngastër me 

pozitë të njëjtë. Gjatë vlerësimit të ngastrës janë marr parasysh këta faktor, planifikimi dhe 

urbanizimi i ngastrës ku gjendet i ndërtuar objekti, forma e ngastrës kadastrale dhe raporti me 

objekt, pozita e ngastrës kadastrale në raport me qendrën e ngushtë të qytetit, pozita e ngastrës 

në raport me rrugët kryesore dhe hapësirat tjera për rreth, pozita e ngastrës kadastrale në raport 

me strukturat –objektet që e rrethojnë ( funksioni dhe rëndësia e objekteve të ndërtuara për rreth, 
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infrastruktura  e rrjetit publik të ngrohjes qendrore të qytetit, rrjeti elektrik, rrjeti i ujësjellësit dhe 

kanalizimit dhe aspekti historik i trashëgimisë kulturore, ashtu që është përvetësuar 1 ari e 

barabartë me 25 mije euro, sipërfaqja e ngastrës e barabartë me 2.60 ari, ashtu që është llogaritur  

në shumën 65,000.00 euro. Kostoja që vlera e përgjithshme e shtëpisë së bashku me parcelën  

është 239,990.50 euro. 

 

Nga Transaksioni i konsumatorit  të KKFE-KESCO-KPSE Distribucioni Gjakovë  numri i 

njehsorit aktiv 04665241 adresa “B. I.” Gjakovë në emër të paditësit evidentohet që nga data 11 

tetor 2002 e deri me datën 23 shkurt 2021 pagesa e energjisë elektrike  të  konsumatorit  me 

grupin tarifor 4/02, ku vërehet edhe faturat e pagesës së energjisë elektrike. 

Nga Kartela financiare e Kuvendit të Komunës Gjakovës lëshuar me datë 23 shkurt 2021 për 

tatimin në pronë  shihet se nga vitit 2002 e deri në vitin 2021 janë bërë pagesat për 

paluajtshmëritë “B. I.” ZK Gjakovë jashtë qytet. 

Nga Raportet e pagesave të ndërmarrjes së telekomunikacionit “Telekom Srbija” SHA  PT 

Gjakovë, për  muajin mars 1999 paditësi, firma privat “N.” rruga “K. N. “ ka qenë i detyruar në 

pagesën e shpenzimeve  për telefonin fikse nr. 22-699 dhe 20-228. 

Me Aktvendimi e RS –Inspekcioni i Punës rrethi i Pejës numër 380-165/238-98 datë 11 nëntor 

1998, sipas kërkesës së drejtorit të “N.” L. Z., rruga “K. N.” vërteton se objekti –hapësira e punës  

të rregulluara dhe instalimet  për  veprimtarinë tregtare  të  depos ushqimore  i plotësojnë kushtet 

e parapara  të mbrojtës në punë. Sipas Aktvendimit numër 330-361/359 të datës 03 nëntor 1998  

është vërtetur se  në  hapësirat e punës në Gjakovë në rrugën “K. N.” pa numër janë plotësuar  

kushtet teknike minimale për veprimtarinë e firmës “N.” në rrugën e lartcekur. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar  nga Gjykata gjeti mbështetje fillimisht në Kontratën  e lidhur të 

shitblerjes  në mes të shitësve këtu të paditurve me blerësin këtu  paditësin  rreth vitit 1994, ku 

të paditurve kishin nga 1/2 pjesë të ngastrës lëndore, se ju ishte lejuar  ndërtimi i objektit banesor. 

Blerës, shitësve ju ka paguar çmimin  e kontraktuar në tërësi dhe është futur në posedim. Në 

Drejtorinë për Çështje Pasurore juridike  dhe punë të përbashkëta KK Gjakovë janë bërë 

ndryshime në parcelën numër 5124/35  e që në vend të përshkrimit nga 1/2  pjesë ideale në 

parcelën numër 5124/35  është bërë përmirësimi në parcelën 5124/38 , e që për atë ndryshim 

është vendosur sipas kërkesës së M. A.,. Kontrata e shitblerjes  në mes të ndërgjyqësve është lidh 

për ngastrën kadastrale numër 5124/38 Zona kadastrale Gjakovë jashtë qytet. 

Sipas kërkesës së paditësit Inspeksioni i Rrethit të Pejës  me aktvendimin  e datës 11 nëntor 1998 

paditësit në cilësi të Drejtorit të Firmës “N.” në Gjakovë rruga “K.N.” dhe aktvendimit të KK 

Gjakovë të datës 03 nëntor 1998 dhe  11 nëntor 1998 kanë vërtetuar se objekti hapësira e punës 

në Gjakovë në rrugën “K. N. “ pa numër plotëson kushtet teknike për veprimtarinë e firmës 

“Nertili” dhe se  hapësira e punës për depo ushqimore i plotëson kushtet e parapara të mbrojtjes 

në punë. Paditësi ka qenë konsumator i shfrytëzimit të energjisë elektrike për periudhën 11 tetor 

2002 deri më 23 shkurt 2021 , ka paguar tatimin në pronë nga viti 2002 deri në vitin 2021, gjatë 

vitit 1999 ka bërë pagesat e telefonisë fikse,  që të gjitha këto për objektin në ngastrën lëndore 

“K. N.” , tani rruga “B. I.” Përpos marketit ka bërë zgjerimin në objektin banesor dhe në të njëjtin   

vazhdon të banoj.   

 

Nga dëshmitarët e proceduar J. Sh., I.  R., D. K., Xh. H., B. Zh., A. B.,  F. Z., A. H. dhe dëgjimi 

i paditësit në cilësi të palës u vërtetua rrethana se ndërgjyqësit kanë lidh kontratë të shitblerjes 

në cilësi të kontraktuesve, me vullnetin e lirë të tyre, se është paguar çmimi kontraktues, se 

paditësi që nga viti 1993 ka hyrë në posedim të qetë dhe të lirë të ngastrës lëndore, ku në të 

njëjtën ka bërë ndërtime, zgjerime të objektit banesor  në  zgjerimin e punimeve në pjesën e 

pasme të bodrumit dhe  në përdhese, katin e parë deri në ndërtimin  e kulmit, instalimin e rrymës, 
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në punët e zdrukthuarisë  ata nuk janë penguar nga të paditurit apo persona të tjerë, se  në  

marketin “N.” paditësi ka ushtruar veprimtarinë e tij tregtare pa ndërprerë.  

 

Gjendja faktike  e vërtetuar nga Gjykata gjeti mbështetje edhe në ekspertizën e gjeodezisë dhe  

ekspertizën e arkitekturës se  në ngastrën lëndore ekziston dyqan afarist në bodrum, etazhitet  e 

objektit B+P+ 1+K të cilët në mënyrë profesionale  dhe bazuar në faktet dhe provat me shikim e 

drejtë për drejtë të gjykatës ju fali besimin ekspertëve.  

 

Dispozita e nenit 20 paragrafi 1 të  Ligjit mbi marrëdhëniet themelore juridiko-pronësore (Gazeta 

Zyrtare e RSFJ –së numër 6 )  i aplikueshëm sipas Rregullores së UNMIK-ut nr.          1999 /24 

parasheh se  e drejta e pronësisë fitohet sipas vetë ligjit, në bazë të veprimit juridik  dhe me 

trashëgimi. Bazuar në nenin 28 paragrafi 2 të Ligjit mbi marrëdhëniet themelore juridike- 

pronësore  që ka qenë në fuqi  ( Gazeta Zyrtare e RSFJ nr. 6,  datë 08 shkurt 1980) paditësi  ka 

qenë mbajtës me mirëbesim  dhe i ligjshëm  i sendit të paluajtshëm, ngastrës  lëndore  mbi të 

cilën tjetri ka të drejtën e pronësisë  mbi këtë send me parashkrimin fitues me kalimin e kohës 

prej dhjetë vjetësh ndërsa   paragrafi 4 i të njëjtit nen parasheh se  mbajtësi me mirëbesim i sendit 

të paluajtshëm, mbi të cilin tjetri ka të drejtën e pronësisë, fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë 

send me parashkrimin fitues me kalimin e kohës prej 20 vitesh. Po ashtu neni 40 paragrafi 1  i 

Ligjit Nr.03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat  tjera sendore ( Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Kosovës nr. 57/4 gusht 2009) përcakton se personi   cili me mirëbesim e ka njëzet vjet në posedim 

të pandërprerë një paluajtshmëri ose një pjesë të saj e fiton pronësinë në të, e që paditësi ka qenë 

në posedim të pandërprerë të  paluajtshmërisë lëndore  mbi 20 vjet dhe aprovoj kërkesë padinë 

e  paditësit.   

 

Gjykata i vlerësoj edhe thëniet e përfaqësuesit të përkohshëm të paditurve, i cili në parim ka 

kundërshtuar kërkesëpadinë, ndërsa në fjalën përfundimtare ka kërkuar nga gjykata të vlerëson 

saktë  dhe drejtë se me të vërtetë posedon fakte dhe prova të mjaftueshme për vendosjen e 

çështjes që të bie aktgjykim të drejtë dhe meritor ishin pa ndikim në vendosjen ndryshe të 

çështjes.  

 

Vendimi mbi shpenzimet  procedurale u murr bazuar në nenin 81.2 të Ligjit të procedurës 

kontestimore dhe e obligoj paditësin që përfaqësuesit të përkohshëm të paditurve të iu paguajë 

shpenzimet sipas TA për pjesëmarrje në pesë seanca nga 135.00euro, gjithsejtë shumën 675.00 

euro. 

 

Nga sa u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

C.nr, 371/19, datë 09 qershor 2022 

 

                                                                                                                     Gj y q t a r j a  

                                                                                                            Afijete Sada Gllogjani 

 

 

UDHËZIM JURIDIK Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 

15 ditësh nga dita e marrjes së tij Gjykatës së Apelit të Kosovës nëpërmjet kësaj Gjykate.  
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