
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

Ac.nr.4913/2015 
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë prej gjyqtarëve 

Kujtim Pasuli - kryetar i kolegjit dhe Nenad Llaziq e Nora Bllaca-Dula anëtarë të kolegjit, në 

çështjen juridike të paditësve: M.M.1., e martuar Z. nga fshati ..., Komuna e Istogut, I.H., 

A.M.1., nga fshati ..., rajoni III, Kumuna e Pejës, F.M.1., e martuar  GJ., nga fshati  ..., A.M.2., 

M.M.2. e martuar P. nga fshati, ..., R.M., H.M. dhe B.M., të gjithë nga fshati ..., rajoni III, 

Komuna e Pejës , të cilët i përfaqëson, Av B.L. nga Peja, me autorizim kundër të paditurve: 

N.M., F.M.2., nga fshati ..., SH.M. ,  e martuar B. nga fshati ..., F.M.3., e martuar SH. nga fshati 

..., A.M.3. dhe XH.M., nga fshati ..., Komuna e Istogut, të cilët i përfaqëson Av. M.K. nga Peja, 

me autorizim, për vërtetim të pronësisë në bazë të trashëgimisë , me propozim për lëshimin e 

masës së përkohshme vlera të kontestit 10.000€, duke vendosur sipas ankesës të autorizuarit të 

paditurve av. M.K., kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë –Departamenti i 

përgjithshëm, C.nr.814/13, të datës 26.11.2015 , në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

26.02.2020,  mori këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 
 

 

REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e të paditurve, VËRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Pejë –Departamenti i Përgjithshëm, , C.nr.814/13, të datës 26.11.2015.  

 

 

A r s y e t i m 

 

   

Me aktgjykimin e goditur  nën I të dispozitivit është vërtetuar se paditësit: M.M.1., e martuar Z. 

nga fshati ..., Komuna e Istogut, I.H., A.M.1., nga fshati ..., rajoni III, Kumuna e Pejës, F.M.1., e 

martuar  GJ., nga fshati  ..., A.M.2., M.M.2. e martuar P. nga fshati, ..., R.M., H.M. dhe B.M., të 

gjithë nga fshati ..., rajoni III, Komuna e Pejës, janë bashkëpronar në bazë të trashëgimisë në 

pjesë të barabartë  prej 1/9 pjesës ideale të parcelës  nr.... me kulturë livadhe dhe arë, në 

sipërfaqe prej 0.51.67 ha, sipas certifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme, nr. UL 

7161101500381 ZK- Vitomiricë, e cila patundshmërisë evidentohet në emër të  ndjerit K.M. ish 

fshati ... Komuna e Pejës, paraardhës këtu i të paditurve .Nën II të dispozitivit të padituritë janë 

detyruar: N.M., F.M.2. SH.M., F.M.3. dhe XH.M., që paditësve t ua njohin të drejtën e pronësisë 

në këtë  patundëshmëri si në pikën I të dispozitivit të këtijë aktgjykimi, dhe të lejojnë që 

patundshmërinë ta regjistrojë në emër të paditësve pranë librave Kad. ZK- Pejë, në afat prej 15 

ditëve pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit e nën kërcenim të përmbarimit me dhunë. Nën III të 

dispozitivin është refuzuar si e pabazuar me ligje propozimi i paditësve për caktimin e masës së 

përkohshëm të sigurisë. Nën IV të dispozitivit janë detyruar të paditurit N.M., F.M., SH.M., 
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F.M.3., A.M.3., dhe XH.M., që paditësve të ua paguajë shpenzimet e procedurës në shumë prej 

5.456€ ( Pesëmijë e katër qind e pesëdhjetë e gjashtë euro) në afat prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimi nën kërcenim të përmbaruesit me dhunë.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka ushtruar ankesë autorizuari i të  paditurve av. M.K. 

nga Peja , për shkak të: 

 

-Shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore   

-Vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

-Zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës në 

Prishtinë, të aprovon në tërësi ankesën e paditurve si të bazuar, ndërsa aktgjykimi i goditur të 

ndryshohet ashtu që  kërkesëpadia  e paditësve të refuzohet si e pabazuar ose të prishet dhe 

çështja ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

 

Përgjigje në ankesë  nuk është  parashtruar. 

 

Gjykata  e Apelit e Kosovës si gjykatë e shkallës së dytë, duke vepruar në kuptim të nenit 194, të 

Ligjit të Procedurës Kontestimore, ka vlerësuar aktgjykimin e goditur në kuadër të kufijve të 

arsyeve të theksuara në ankesë, duke pasur kujdes sipas detyrës zyrtare për shkeljet thelbësore të 

dispozitave  të procedurës kontestimore nga neni 182 par. 2 dhe për zbatimin e drejtë të së drejtës 

materiale dhe gjeti se:  

 

Ankesa është e pabazuar.  
 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit kanë parashtruar padi me të cilën kanë kërkuar që të 

vërtetohet se janë bashkëpronar në bazë të trashëgimisë në pjesë të barabarta prej 1/9 të pjesës 

ideale të ngastrës kadastrale nr. ..., me kulturë livadh dhe arë në sipërfaqe prej 0.51,67 ha, sipas 

certifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme nr.Ul-7161101500381 ZK Vitomiricë, e cila 

paluajtëshmëri evidentohet në emër të ndjerit K.M., si paraardhës i këtu të paditurve. Njëherit 

kanë kërkuar që të detyrohen të paditurit që paditësve t’ua njohin të drejtën e pronësisë në këtë 

patundshmëri përkatësisht në ngastrën kadastrale ... dhe të lejojnë që patundshmëria të 

regjistrohet në emër të tyre, përkatësisht paditësve pran librave kadastrale ZK Pejë, në afat prej 

15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit e nën kërcenim të përmbarimit me dhunë. Kanë 

kërkuar që gjykata të merr aktvendim mbi caktimin e masës së përkohshme të sigurisë, ashtu që 

të urdhërohet të paditurve që mos të ndërmarrin asnjë veprim fizik apo tjetër e që ka të bëjë me 

ndërrimin e gjendjes juridike, faktike apo fizike në terren lidhur me pjesën kontestuese të 

patundshmërisë ngastra kadastrale nr. .... Paditësit kanë kërkuar edhe shpenzimet e procedurës 

kontestimore.  

 

Gjykata e shkallës së parë ka marr aktgjykim të përshkruar më për së afërmi si në dispozitiv të 

aktgjykimit të goditur, duke gjetur se kërkesëpadia e paditësve është e bazuar në fakte, prova dhe 

ligj dhe gjen mbështetje në dispozitën e nenit 40 të LPDTS-së. Kjo për arsye se ka provuar se 

pasuria lëndore evidentohet në emër të babait të të paditurve K.M. dhe se K. dhe SH. kishin 

shkëputur bashkësinë familjare në vitin 1954 dhe kishin ndarë pasurin ashtu që secili kishte bart 

në emër të vetin. I ndjeri K. kishte bart në emër të vet edhe pasurinë e vëllait U. dhe pas vdekjes 

së U., i cili nuk kishte lënë trashëgimtar SH. duke u thirr në masën trashëgimore kishte kërkuar 

që pasuria e U. të ndahet në mënyrë të barabartë me nga ½, pasi që K.a kishte mohuar një të 

drejtë të tillë i ndjeri SH. kishte ushtruar padi kundër vëllait K. në vitin 1985, për vërtetim të 

pronësisë nga baza e trashëgimisë dhe kjo procedurë ka përfunduar me aktvendimin me të cilën 

padia është konsideruar si e tërhequr në vitin 1986. Për ndryshe gjykata e shkallës së parë ka 



provuar faktin se babai i paditësve SH. nga viti 1985 e kishte në posedim pasurinë lëndore, pastaj 

djemtë e tij këtu paditësit pandërprerë edhe të papenguar nga K. babai i të paditurve e as nga të 

paditurit deri në vitin 2012. Gjykata e shkallës së parë ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve 

pasi që ata kanë arritur ta bindin gjykatën se kanë pasur në posedim të vazhdueshëm si posedues 

të ndërgjegjshëm dhe me mirëbesim dhe këtë pasuri e kanë pandërprerë që nga viti 1985, së pari 

babai i tyre e pastaj paditësit, ku edhe paditësi A. në paluajtshmërinë lëndore ka ndërtuar shtëpi. 

Prandaj, ka përfunduar se kanë fituar të drejtën e pronësisë e duke u bazuar në nenin 40 par. 1 të 

LPDTS-së, ndërsa të paditurit nuk kanë mundur të ofrojnë ndonjë provë se paditësit janë 

posedues me keqbesim. Njëherit gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar se palët në procedurë 

kanë legjitimitet si aktiv ashtu edhe pasiv. Ka refuzuar lëshimin e masës së sigurisë si propozim i 

pabazuar në dispozitën e nenit 297 të LPK-së. Vendimin për shpenzime e bazon në nenin 452 

par. 1  dhe neni  453 të LPK-së.   

 

Pranë gjendjes së tillë të çështjes sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në procedurën 

e marrjes së aktgjykimit të shkallës së parë nuk janë bërë shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore të parapara në nenin 194, e lidhur me nenin 182 par 2 pika b),g),j),k) 

dhe m), për të cilat gjykata e shkallës së dytë shikon sipas detyrës zyrtare, e as relative në të cilat 

thirret ankesa, të cilët do të ndikonin në drejtëshmërinë dhe ligjshmërinë e aktgjykimit.  

 

Me vlerësim të drejtë të provave të administruara, gjykata e shkallës së parë në mënyrë bindëse 

dhe në tërësi ka vërtetuar gjendjen faktike relevante për marrjen e vendimit të drejtë dhe për 

vendimin e vet ka dhënë arsye të mjaftuara e të cilat arsye i pranon në tërësi edhe kjo gjykatë. 

Gjykata e shkallës së parë nga certifikata mbi të drejtat e pronësisë të datës 10.12.2012, daljes në 

vend të ngjarjes me ekspertin përkatës, nga ekspertiza gjyqësore në shkresat e lëndës nr. 123/12 

të datës 31.12.2013, aktvdekjes për të ndjerin K.M. dhe për të ndjerin SH. M., ekspertizën 

gjyqësore të dt. 24.02.2014, historiatit të datës 21.09.2015, shkresave të lëndës C nr.231/85, 

shkresat e lëndë N.nr.123/12, me dëgjimin e dëshmitarëve H.G., N.G. dhe nga dëgjimi i palëve 

A., B. dhe F.M., si dhe deklarimet e të autorizuarve të ndërgjyqësve, ka vërtetuar se paditësit 

kanë provuar bindshëm se kanë pasur në posedim të vazhdueshëm si posedues të ndërgjegjshme 

dhe me mirëbesim ngastrën kontestuese ... ZK Vitomiricë, në posedim duke ditur se prona është 

e tyre dhe në posedim të kësaj prone kanë hyrë trashëgimtar të të ndjerit SH. M. e ky i fundit ka 

hyrë në posedim në vitin 1985, si trashëgimtar i vëllait të tij U. dhe i cili në posedim është sjell si 

pronar për më shumë se 20 vite gjatë jetës së tij, e tani në posedim të papenguar janë paditësit 

deri në vitin 2012. Kjo gjykatë pajtohet në tërësi me vlerësimin e gjykatës së shkallës së parë se 

fitimi i të drejtës së pronësisë me parashkrim fitues, fitohet kur plotësohen dy kushte 

kumulativisht dhe atë ta ketë mirëbesimin dhe të kaloj koha e nevojshme e që në rastin konkret 

ekziston mirëbesimi dhe ka kaluar periudha kohore më tepër se 20 vite të posedimit të 

pandërprerë. Kjo provohet aq më tepër edhe nga fakti se paditësi A. në ngastrën në fjalë ka 

ndërtuar edhe shtëpi, ndërsa nga ana tjetër të paditurit asnjëherë nuk kanë reaguar, e as që kanë 

parashtruar ndonjë padi apo pretendim tjetër lidhur me pasurinë në fjalë.  

 

Prandaj, pran gjendjes faktike të vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, gjykata e shkallës së 

parë drejtë ka zbatuar edhe të drejtën materiale.  

 

Kjo gjykatë vlerësoj edhe thëniet tjera ankimore të autorizuarit të paditurve e posaçërisht 

pretendimet ankimore të autorizuarit të paditurve në drejtim të mos ekzistimit të legjitimitetit 

aktiv dhe pasiv dhe gjeti se janë të pa bazuara e nga arsyet e dhëna nga gjykata e shkallës së 

parë, ndërsa pretendimet e tjera ankimore janë gjithashtu të pabazuara dhe nuk ndikojnë në 

marrjen e vendimit ndryshe nga ajo të cilën e ka marr gjykata e shkallës së parë.  

 



Nga të lartcekurat e në kuptim të dispozitës të nenit 195 paragraf 1 pika d) të LPK-së, u vendos si 

në dispozitiv. 

      

  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

 Ac.nr.4913/2015, të datës 26.02.2020 

 

 

Kryetar i kolegjit – gjyqtari  

      Kujtim Pasuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


