
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PEJË  - DEGA E GJYKATËS ISTOG 

 

1 (3)  

 2
0

1
9

:1
2

7
4

8
8

 

Numri i lëndës: 2019:127487 

Datë: 31.05.2021 

Numri i dokumentit:     01833541 

C.nr. 269/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA NË ISTOG Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtar Shemsedin Haxhiaj, në çështjen juridiko-kontestimore të paditësit: S. (R.) Gj.   nga fsh. 

.............K-........ i përfaqësuar nga i av. Z. B. nga Istogu, kundër të paditurve: I., S., H., dhe S. K.  

te gjithë nga fsh. ............ K ....... , baza juridike: Vërtetim pronësie nga baza e mbajtjes, vlera e 

kontestit 300 €, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur, me dt. 18.05.2021 në prezencën e 

përfaqësuesit të paditësit  dhe te paditurve, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesë padia e paditësit S. (R.) Gj.   nga fsh. .............K-

......., VERTETOHET  se paditësi S. (R.) Gj.   nga fsh. .............K-...... është pronar në bazë të 

mbajtës i ngastrës kadastrale nr.00182-3 ne sipërfaqe prej 3869 m2, 00181-1 ne sipërfaqe prej 

4506 m2, si dhe pjesën e ng.nr.00182-1 në masën prej ½ gjegjësisht 3364 m2, ne sipërfaqe të 

përgjithshme prej 11739 m2 ,ashtu që kjo paluajtshmeri ne baze te këtij aktgjykimi , do të 

regjistrohet në Librat Kadastral pranë DGJK në Istog në emër të paditësit , gjë që të paditurit 

janë të detyruar që këtë të drejtë t’ia pranojnë paditësit , e krejt këtë në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë se këtij Aktgjykimi, nën mundësinë e përmbarimit te detyrueshëm. 

 

II.Secila pale i heqë shpenzimet e veta  procedurale . 

  

 

 

 A r s y e t i m 

 

Paditësi në këtë gjykatë me datë 27.08.2018 , kundër të paditurve ka ushtruar padi me bazë 

juridike: për vërtetim pronësie nga baza e mbajtjes,  vlera e kontestit 300 €, ku çështjen e ka 

parashtruar si në vijim:  

 

I autorizuari i paditësit me padi si dhe parashtresës së precizuar me dt. 28.04.2021 gjatë 

shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare deklaron se mbetet pranë padisë duke shtuar se 

është e pa kontestuar se babai i paditësit R. Gj. në vitin 1968 e ka blerë patundshmërinë ne fjalë 

dhe ka përmbushtur ne tërësi obligimin financiar. Po ashtu ne të njëjtën kohë ka kryer në 

shfrytëzim të lirë të pronës, të cilët e ka shfrytëzuar pa pengesa nga askush, gjë qe e dëshmojnë 

edhe të paditurit të cilët nuk nuk e kontestojnë kërkesëpadinë në asnjë mënyrë, në tersi e pohojnë 

se është e vërtetë dhe me vendim të gjykatës qe kishte më vërtetu të drejtën e pronësisë nga baza 

e mbajtës të njëjtit nuk do të kundërshtojnë, duke i propozuar gjykatës që të aprovoi në tërësi 

kërkesëpadin e paditësit. 
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Të paditurit një zëri kanë deklaruar se nuk e kontestojmë kërkesë padinë e paditësit, të gjitha 

pretendimet nga padia janë të vërteta dhe qëndrojnë, dhe obligimet e ndërsjellat janë kryer në 

mes të paraardhësve tonë kështu nuk ka mbetur asgjë pa u përmbushur, me rastin e shitblerjes 

prindi ka pranuar shumën e të hollave, ndërsa paraardhësi i paditësit e ka marrë në posedim 

tokën, dhe për këtë çështje nuk kemi çfarë të shtojmë.   

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes se plotë faktike dhe me propozimin e palëve 

ndërgjyqëse zhvilloi procedurën e provave dhe atë: certifikata e pronës me nr.4401/18, certifikata 

e pronës me nr. 4401/18 dt.20.08.2018, kopja e planit e dt. 20.08.2018, certifikata e vdekjes qe 

mban  nr. ref.6/2015 RV/6004/SP me nr. rendor 7 e lëshuar me dt. 06.12.2019 nga zyra e gjendjes 

civile në Dobrushë, raporti i ekspertit gjeodet B. G. e dorëzuar në gjykatë me 10.02.2021 se 

bashku me skicën e terrenit ortofotot si dhe certifikatat pronësore, aktvdekja për të ndjerin J. K.  

e lëshuar nga zyra e gjendjes civile në Dobrushë me dt. 07.04.2021 si  edhe deklarimet e të 

autorizuarit të paditësit dhe të paditurve të bëra gjatë seancës se shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

e tyre përfundimtare.  

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave se bashku, çmuarjes me 

kujdes e ndërgjegje të secilës provë e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, arriti 

në përfundim se në këtë çështje juridiko kontestimore duhet vendosur sikurse në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi pasi qe me provat e administruara gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike:  

 

Në bazë të ekspertizës , si dhe me rastin e daljes se gjykatës në vend shiqim, gjykata e ka 

konsideruar si të provuar faktin se ngastat kadastrale nr.00182-3 ne sipërfaqe prej 3869 m2, 

00181-1 ne sipërfaqe prej 4506 m2, si dhe pjesën e ng.nr.00182-1 në masën prej ½ gjegjësisht 

344 m2, ne total 8718 m2 qe evidentohen në certifikatën nr.4401/2018 dt.20.08.2018 janë pronë 

e paditësit S. Gj. nga fsh. .............. K- ..... 

 

 

Faktet se paditësi paluajtshmërinë kontestuese e kishte blerë babai i tij R. Gj. ish nga fsh. 

................... tani i ndjerë i cili ka vdekë në vitin 2013 sa ishte në jetë gjegjësisht në vitin 1968 e 

ka blerë patundshmërinë nga babai i të paditurit J. K. qe evidentohet me çertifikatë nr. 4401/2018 

në Zonën Kadastrale Dobrushë në çmimin prej 50.000,00 dinarë të atëhershëm. Me rastin e 

shitblerjes kanë hartuar edhe kontratën e shitblerjes  të cilën nuk  e kanë legalizuar te organi 

kompetent e e njëjta është djegur se bashku me shtëpinë e paditësit me rastin e Luftës në Kosovë 

në vitin 1999. Pasi qe paditësi gjegjësisht blerësi kishte përmbushur të gjitha obligimet financiare 

i njëjti po atëherë hyn në shfrytëzim të patundshmërisë  se blerë te cilën e shfrytëzon edhe sot e 

kësaj dite pa pengesa nga askush. Këto  fakte gjykata i konsideroj si të provuara nga se vet te 

paditurit kanë pohuar kërkesë padinë , të cilave gjykata në tërësi ua fali besimin pasi që në bazë 

te tyre qartë konstatohet se objekt i shitblerjes në mes ndërgjyqësve ka qenë pikërisht 

paluajtshmëria kontestuese, e cila paluajtshmëri në evidencën kadastrale figuron në emër te 

paraardhësit të paditurve kishte blerë paluajtshmërinë kontestuese  për çmimin e atëhershëm që 

ka qenë diku rreth 50.000,00 DM, ku babai i paditësit në tërësi ia kishte paguar çmimin kushtues 

të babait të paditurve dhe kishte hyrë menjëherë në posedim dhe shfrytëzim të saj të cilën e ka 

në shfrytëzim dhe posedim të qetë edhe tani paditësi.  

 

Me dispozitën e nenit 28, par.4, të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore, 

shprehimisht parashihet 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 vjetësh, ndërsa me dispozitën e nenit 30, par.1, të po të njëjtit ligj parashihet se 

koha e  nevojshme për parashkrimin fitues fillon të ec nga ajo ditë kur mbajtësi ka marr në 
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posedim sendin dhe mbaron me kalimin e ditës se fundit të kohës se nevojshme për parashkrimin 

fitues.  

 

Prandaj ne bazë te administrimit te të gjitha provave materiale te cilave gjykata ne tërësi ua fali 

besimin e posaçërisht, deklaratës mbi pranimin e tërësishëm të çmimit kushtues nga të paditurve, 

konstatimi i gjendjes faktike në vend të bërë nga ana e gjykatës me rastin e daljes në vend shikim 

se bashku me ekspertin gjeodet si dhe provat tjera të administruar nga ana e gjykatës, gjykata 

gjeti se në rastin konkret kërkesëpadia e paditësit ka mbështetje ligjore në dispozitën e nenit 28 

alinea 4, të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore Juridike, pasi qe në rastin konkret janë 

përmbushur tri kriteret themelore që paraqesin bazë për fitimin e së drejtës se pronësisë në bazë 

të mbajtjes e që janë: ndërgjegjshmëria, posedimi dhe koha, me çka duke pas parasysh se për 

gjykatën u bë jokontestues fakti se babai i paditësit  nga paraardhësi- babai i të paditurve në vitin 

1968, ka hyrë në posedim dhe shfrytëzim të qetë dhe te lirë te paluajtshmërisë kontestuese, të 

cilën paluajtshmëri e ka në posedim dhe shfrytëzim të lirë edhe tani, paditësi të drejtën e 

pronësisë në paluajtshmërinë kontestuese në bazë të Ligjit mbi Marrdhëniet Themelore Juridike 

Pronësore e ka fituar përmes parashkrimit fitues me anë të mbajtjes për me shumë se 20 vite,  me 

çka gjykata gjeti se në rastin konkret kërkesëpadia e paditësit ka mbështetje ligjore dhe si i tillë 

duhet aprovuar me çka edhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

E drejta e pronësisë është e drejt subjektive e karakterit absolut dhe si e tillë gëzon mbrojtje 

juridike në të gjitha sistemet juridike dhe se sendet e paluajtshme të cilat janë të regjistruara në 

librat kadastrale, vlen supozimi se sendi është në pronësi të personit në emër të të cilit është e 

regjistruar, mirëpo edhe nëse paluajtshmëria nuk është e regjistruar në emër të atij që kërkon 

pronësinë, në rastin konkret paditësi ka detyrim ta provoi pronësinë e vet, por edhe të 

paraardhësit e tij deri sa mos të gjendet personi i cili procesin e ka fituar në ndonjërën prej 

mënyrave origjinare si mënyra të fitimit të pronësisë, dhe këto fakte në rastin konkret i ka 

vërtetuar pala paditëse e jo pala e paditur.  

 

Për shpenzimet procedurale gjykata vendosi në mbështetje të nenit 463 par.1, të LPK-së, pasi që 

asnjëra prej palëve në afat  të caktuar nuk kanë specifikuar me listë shpenzimet që i kanë pasur 

në këtë procedurë dhe kështu që secila palë i bartë shpenzimet e veta.  

 

Prandaj nga te cekurat me lartë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

          NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË- DEGA NE ISTOG ,  

               Departamenti i Përgjithshëm , C.nr. 269/18, datë 18.05.2021. 

 

                                                                                                                          Gj y q t a r i 

                                                                                                                        Shemsedin Haxhiaj 

Udhëzim juridik : 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet e drejta  

në ankesë, në afat prej 15 ditësh nga dita e  

marrjes se të njëjtit, Gjykatës se Apelit  

në Prishtinë e  përmes kësaj gjykate. 


