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

Divizioni Civil, me gjyqtar Shemsedin Haxhiaj, në çështjen juridiko kontestimore të paditësve 

H.M, H.M.1, M.M, H.M.2 dhe K.M që të gjithë nga fshati V. Komuna Istog, të cilët me autorizim 

i përfaqëson Z.B avokat nga Istogu, kundër të paditurit Q.R.Sh ish nga fshati V. Komuna Istog, 

i përfaqësuar nga përfaqësuesi i përkohshëm G.K avokat nga I., nga baza juridike: vërtetim 

pronësie sipas përshkrimit fitues, vlera e kontestit 300€, në seancën e shqyrtimit kryesor të 

mbajtur, me datë 15.11.2022 në prezencën paditësve dhe të autorizuarit të tyre si dhe 

përfaqësuesit të përkohshëm, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësve H.M, H.M.1, M.M, H.M.2 dhe 

K.M që të gjithë nga fshati V. K.Istog. 

 

I. VERTETOHET  se paditësit, H.M, H.M.1, M.M, H.M.2 dhe K.M që të gjithë nga fshati V. 

Komuna Istog, janë pronar nga baza e mbajtjes (parashkrimit fitues) secili me pjesë ideale nga  

1/5 të ngastrave kadastrale me numër: .-. me sipërfaqe prej 7390 m2, me kulturë arë e klasit 6-

të; .-. me sipërfaqe prej 3220 m2 me kulturë mal i klasit të 4-të; .-. e cila ka sipërfaqe prej 30 m2, 

me kulturë mal i klasit 4-të me sipërfaqe të përgjithshme prej 10640 m2, si dhe ngastrat 

kadastrale me numër: .-. me kulturë tokë ndërtimore, shtëpi-oborr me sipërfaqe prej 290 m2 dhe 

ngastra kadastrale .-. me kulturë arë e klasit të 5-të me sipërfaqe prej 900 m2 e në total sipërfaqja 

prej 1190m2.  

 

 II.DETYROHET  i padituri Q.R.Sh ish nga fshati V. K.Istog me përfaqësues të përkohshëm 

G.K avokat nga I., që paditësve të ua njohë, të drejtën e pronësisë si në pikën i të dispozitivit të 

këtij aktgjykim dhe të lejoj që të njëjtit të regjistrohen si pronar në regjistrin e të drejtave 

pronësore, pranë DGJK-së në Istog, në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 

 

III.Secila palë i bartë  shpenzimet e veta procedurale. 
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 A r s y e t i m 

 

Paditësit përmes të autorizuarit në këtë gjykatë me datë 11.04.2018 , kundër të paditurit kanë 

ushtruar padi me bazë juridike: për vërtetim pronësie në bazë të mbajtjes, vlera e kontestit 300€. 

 

Paditësit përmes të autorizuarit të tyre me padi të precizuar sipas parashtresës së datës 

15.11.2022, gjatë shqyrtimit kryesor ka deklaruar se mbeten pranë kërkesë padisë, parashtresës 

së datës 04.09.2020 dhe parashtresës së datës 15.11.2022 duke kërkuar që të vërtetohet se 

paraardhësi i paditësve ka hyrë në marrëdhënie kontraktuese me të paditurin Q.R.Sh nga i cili i 

ka blerë ngastrat kadastrale me numër: .-. me sipërfaqe prej 7390 m2, me kulturë arë e klasit 6-

të; .-. me sipërfaqe prej 3220 m2 me kulturë mal i klasit të 4-të; .-. e cila ka sipërfaqe prej 30 m2, 

me kulturë mal i klasit 4-të me sipërfaqe të përgjithme prej 10640 m2. Faktin e shitblerjes se 

është kryer në atë kohë duke e paguar çmimin prej 100.00,00 dinarë e vërtetojnë edhe dëshmitarët 

R.I. dhe S.P. që të dy nga fshati V. K.Istog. Ngastrat e lartcekura shtrihen në anën veriore nga 

pika 1 gjerë tek pika 2 në gjatësi prej 12.15 m dhe nga pika 3 në gjatësi prej 58.99 m përgjatë 

rrugës së fshatit rr.V.dhe me ngastrën kadastrale nr..-. me shfrytëzues F.R., A.R. dhe A.R.1 , në 

anën lindore me ngastrën kadastrale nr..-. dhe .-. të cilat i mbanë në pronësi H.M. në gjatësi prej 

146,35 m, në anën jugore me ngastrën kadastrale nr.493-1 pronë e S.M. dhe ngastra kadastrale 

me nr. .-. dhe .-. pronë e E.G. dhe atë nga pika 4 gjere tek pika 5 me gjatësi prej 55,02 m, në anën 

jugperëndimore me rrugën fushore me gjatësi 19,90m nga pika 4 gjere tek pika 6, ndërsa në anën 

perëndimore me ngastrën kadastrale nr..-. dhe .-. pronë kjo e N.M. dhe atë nga pika 6 gjere tek 

pika 7 me gjatësi prej 144,91m deh nga pika 7 deri tek pika 1 me gjatësi prej 10,61m të gjitha 

këto tek vendi i quajtur G.. Si dhe ngastrat kadastrale me numër: .-. me kulturë tokë ndërtimore, 

shtëpi-oborr me sipërfaqe prej 290 m2 dhe ngastra kadastrale .-. me kulturë arë e klasit të 5-të 

me sipërfaqe prej 900 m2 e në total sipërfaqja prej 1190m2 të cilat gjinden në jug nga kompleksi 

i ngastrës .-., .-., .-.. Me shtrirje gjeografike , në anën veriore kufizohet me ngastrën kadastrale 

nr. .-. pronë e R.B., në gjatësi prej 47,52m, në anën lindore me rrugën fushore me ngastrën 

kadastrale  nr..-. në gjatësi prej 25,21m, në anën jugore dhe perëndimore me pronën e S.M. në 

gjatësi prej 43,88m në tërësi të thurura me mexhë faktike me drunjë të llojeve të ndryshëm. Në 

fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësve deklaroi se duke u mbështetur në provat deh 

shkresate lëndës deh deklaratat e e palëve ndërgjygjëse si deh dëshmitë e dëshmitarëve është e 

pakontestuar se babi i paditësve tani i ndjeri Xh.M. ish nga fshati V. K.istog e kishte blerë 

patundshmërinë nga i padituri Q.Sh. ish nga fshati V. K.Istog tani me adresë të panjohur me 

çrastë blerësu e ka përmbushur obligimin financiar dhe ka hyrë në shfrytëzim të lirë e të 

papenguar  nga askush. 

 

Gjykata me qëllim të krijimit të kushteve procedurale e me propozimin e palës paditëse në 

mungesë të adresës se vendbanimit përkatësisht vendqëndrimit të të paditurit, të njëjtit në 

mbështetje të dispozitës së nenit 79, par.3, pika a) dhe b), të LPK-së, e më qëllim të mbrojtjes te 

interesave të tij në procedurë ia  ka caktuar përfaqësuesen e përkohshme nga radha e avokatëve, 

G.K, avokat në Istog, e cila shpallje nga ana e gjykatës është publikuar në gazetën zyrtare si dhe 

në tabelën e shpalljeve të kësaj gjykate.  
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Përfaqësuesi i përkohshëm me përgjigje në padi, gjatë shqyrtimit kryesor ka deklaruar se 

fillimisht e kam kundërshtuar kërkesëpadinë e saj por nuk kam kundërshtuar që pala paditëse të 

ofroi prova e dëshmi për të vërtetuar gjendjen faktike dhe besueshmërinë e kërkesëpadisë, gjatë 

shqyrtimit gjyqësor të kësaj çështje kontestuese nga provat e nxjerrura, raporti i ekspertit gjeodet 

dhe dëshmitarët të cilët janë deklaruar në favor të arsyeshmërisë së padisë, për çka gjykatës i 

mbetet në vlerësim të lirë dhe sa i përket shpenzimeve procedurale deri më tani janë përmbushur 

në tërësi dhe konsiderojë se edhe këtë seancë do të përmbushen.   

  

Shpenzimet e procedurës me janë përmbushur deri me tani ne tërësi, shpresojmë se edhe ne këtë 

seancë do te përmbushë obligimin si ne seancat paraprake.  

 

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

ndërgjyqësve zhvilloi procedurën e provave dhe atë: Certifikata mbi të drejtat pronësore me nr. 

2802/22 e dt. 02.08.2022 së bashku me kopjen e planit e dt. 06.04.2018, raporti  i ekspertit 

gjeodet M.A. i dt. 11.08.2022 së bashku me skicën e terrenit dhe orto-fotot, kopjen e planit, 

certifikatën pronësore si dhe 4 foto të vendit të ngjarjes, gjithashtu gjykata për te vërtetuar 

gjendjen e plotë faktike në  seancën e shqyrtimit kryesore dëgjoi  dëshmitarët S.P. nga fshati G. 

K.Istog dhe R.I. nga fshati V. K.Istog, e po ashtu gjykata pati parasysh edhe deklarimet e 

përfaqësuesit së përkohshëm të bëra gjatë seancës së shqyrtimit kryesor dhe në fjalën e tyre 

përfundimtare.  

 

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

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

konstatoi se: 

 

Kërkesëpadia  e paditësve është në  tërësi si e BAZUAR. 

 

Nga Certifikata mbi të drejtat pronësore me nr. 2802/22, për ngastrat kadastrale me numër:  .-. 

me sipërfaqe prej 7390 m2, me kulturë arë e klasit 6-të; .-. me sipërfaqe prej 3220 m2 me kulturë 

mal i klasit të 4-të; .-. e cila ka sipërfaqe prej 30 m2, me kulturë mal i klasit 4-të me sipërfaqe të 

përgjithme prej 10640 m2, si dhe ngastrat kadastrale me numër: .-. me kulturë tokë ndërtimore, 

shtëpi-oborr me sipërfaqe prej 290 m2 dhe ngastra kadastrale .-. me kulturë arë e klasit të 5-të 

me sipërfaqe prej 900 m2 e në total sipërfaqja prej 1190m2, të gjitha këto në vendin quajtur “...” 

në ZK V. Istog,  gjykata  konstatoi se i padituri Q.R.Sh ish nga fshati V. K.Istog, është pronar i 

ngastrës së përshkruar si me lartë me 1/1. 

 

Në bazë të ekspertizës gjyqësore e punuar nga ekspertit gjeodet M.A.  i dt. 11.08.2022, si dhe 

me rastin e daljes se gjykatës në vend shqim, gjykata e ka konsideruar si të provuar faktin se 

njësitë kadastrale me nr. : .-. me sipërfaqe prej 7390 m2, me kulturë arë e klasit 6-të; .-. me 

sipërfaqe prej 3220 m2 me kulturë mal i klasit të 4-të; .-. e cila ka sipërfaqe prej 30 m2, me 

kulturë mal i klasit 4-të me sipërfaqe të përgjithme prej 10640 m2 të cilat gjindet në vendin e 

quajtur “...”, ZK. V., K.Istog, të cilat njësi sipas evidencës kadastrale evidentohen ne Certifikatën 

e Pronësisë në emër të paditurit Q.R.Sh ish nga fshati V. K.Istog. Ngastrat e lartcekura shtrihen 

në anën veriore nga pika 1 gjerë tek pika 2 në gjatësi prej 12.15 m dhe nga pika 3 në gjatësi prej 
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58.99 m përgjatë rrugës së fshatit rr.V.dhe me ngastrën kadastrale nr..-. me shfrytëzues F.R., 

A.R.dhe A.R.1 , në anën lindore me ngastrën kadastrale nr..-. dhe .-. të cilat i mbanë në pronësi 

H.M. në gjatësi prej 146,35 m, në anën jugore me ngastrën kadastrale nr..-. pronë e S. M. dhe 

ngastra kadastrale me nr. .-. dhe .-. pronë e E.G  dhe atë nga pika 4 gjere tek pika 5 me gjatësi 

prej 55,02 m, në anën jugperëndimore me rrugën fushore me gjatësi 19,90m nga pika 4 gjere tek 

pika 6, ndërsa në anën perëndimore me ngastrën kadastrale nr..-. dhe .-. pronë kjo e N.M. dhe 

atë nga pika 6 gjere tek pika 7 me gjatësi prej 144,91m deh nga pika 7 deri tek pika 1 me gjatësi 

prej 10,61m. 

 -Ndërsa ngastrat kadastrale me numër: .-. me kulturë tokë ndërtimore, shtëpi-oborr me sipërfaqe 

prej 290 m2 dhe ngastra kadastrale .-. me kulturë arë e klasit të 5-të me sipërfaqe prej 900 m2 e 

në total sipërfaqja prej 1190m2 të cilat gjinden në jug nga kompleksi i ngastrës .-., .-., .-.. Me 

shtrirje gjeografike , në anën veriore kufizohet me ngastrën kadastrale nr. .-. pronë e R.B. , në 

gjatësi prej 47,52m, në anën lindore me rrugën fushore me ngastrën kadastrale  nr..-. në gjatësi 

prej 25,21m, në anën jugore dhe perëndimore me pronën e S.M. në gjatësi prej 43,88m në tërësi 

të thurura me mexhë faktike me drunjë të llojeve të ndryshëm në vendin e quajtur G. në Zk V., 

K.Istog. 

 

Gjykata me qellim të vërtetimit të gjendjes faktike procedoj në cilësi të dëshmitarit S.P i ka  

deklaruar se: Se shitblerja mes Q  dhe Xh   ka ndodhur këtë e di se kam qenë prezent në vitin 

1971, çmimi kushtues ishte rreth 100,000 dinarë të asaj kohe ( para të siguruara nga Gjermania) 

pagesë të cilën e ka kryer dy- tre muaj më vonë gjë të cilën e kam dëgjuar edhe nga banorët e 

fshatit e që nga ajo kohë e ka punuar H  dhe se nuk kam dëgjuar se ka qenë dikush me pretendime 

në atë tokë, ndërsa shtëpiat që janë aty i ka ndërtuar H  me babai e tij. Xh pas vete ka lënë 6 

trashëgimtarë e ka rreth 20 vite që janë ndarë, ashtu që secili prej trashëgimtarëve e kanë ndarë 

pjesën e tyre. Q  e kam njohur mirë sepse kam punuar së bashku me të nepër ara dhe në atë kohë 

ka shkuar në Bosnjë e që nga ajo kohë më kurrë nuk është paraqitur. 

 

Ndërsa dëshmitari R.I ka deklaruar se: Sa i përket shitblerjes unë kam lindur në fshatin V., kam 

punuar në G  dhe rregullisht kam shkuar aty e pasi që jam takuar me të ndjerin Xh  i cili më ka 

treguar se ka blerë tokën nga Q  e kjo ka ndodhur në vitin 1971 e sa i përket ëmimit kushtues 

nuk më kujtohet. E që çmimi kushtues është përmbushur në tërësi por që është përmbushur më 

vonë për shkak se ai jetonte në Gjermani.Që nga ajo kohë e deri më tani tokëne punon H , ndërsa 

Q  e kam njohur se e kam pasur fqinjë deh e di se është larguar për në Bosnjë dhe nuk është 

lajmëruar më kurrë. Gjatë kësaj kohe deri më sot askush nuk është paraqitur me pretendime në 

këtë tokë. Xh  ka lënë edhe djem të tjerë por nuk më kujtohen se sa janë. Paditësi me vëllezërit e 

tjerë e kanë shkëputur bashkësinë familjare dhe shtëpitë i kanë të ndërtuara.  

 

Faktin se paluajtshmëria kontestuese ne vitin 1971, nga babai i paditësve, tani i ndjeri Gj.M. që 

ishte blere nga i padituri dhe se po atë vit, i ndjeri Gj. ishte futur ne posedim dhe shfrytëzim te 

saj, me që të paditurit ja kishte paguar ne tërësi çmimin kushtues, këtë fakt gjykata e konsideroj 

si të provuar në bazë të dëshmitarëve S.P. dhe R.I. , pasi qe deklarata e tyre ishin pothuajse në 

përputhshmëri të me plote njëra me tjetrën, me vete deklarimin e të autorizuarit te paditësve të 

bërë gjate shqyrtimit kryesor, por veçmas me gjendjen faktike te konstatuar nga gjykata me rastin 

e daljes në vendshiqim, për të bërë identifikimin kadastral dhe përshkrimin faktik në 
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paluajtshmërin kontestuese, fakt ky që paditësit i bënë posedues të ligjshëm  dhe mbajtës me 

mirëbesim, i cili është kusht esencial për fitimin e së drejtës së pronësisë bazuar në dispozitën e 

nenit 28  të Ligjit mbi marrëdhëniet themelore juridike pronësore, i cili ka qenë në fuqi në kohën 

kur është krijuar ky raport juridik pronësor. 

 

Nga dëgjimi i dëshmitarëve, deklarimi i të autorizuarit të paditësve  si dhe provat tjera në shkresat 

e lëndës gjykata ka konstatuar se paraardhësi i paditësve në vitin 1971, e kishte blerë 

patundshmërinë kontestuese, duke paguar në tërësi çmimin e kontraktuar dhe duke hyre në 

shfrytëzim të lirë dhe të pa penguar të kësaj patundshmërinë dhe nga momenti i shitblerjes e deri 

më sot asnjëherë nuk ka qenë i shqetësuar apo penguar nga i padituri si shitës apo pretendim i 

ndonjë pale të tretë, të cilën mbajtje e kanë vazhduar trashëgimtaret e tij, këtu paditësit pas 

vdekjes së babait të tyre Gj.M. , me dt. 26.12.2020. 

 

Fakti se paraardhësi i paditësve që nga koha e blerjes se paluajtshmerisë kontestuese pandërprerë 

e ka shfrytëzuar dhe poseduar deri në vdekjen e tij dhe tani paditësit e posedojnë dhe e 

shfrytëzojnë edhe tani paluajtshmerinë kontestuese të pa penguar nga askush, këto fakte gjykata 

i konsideroj si të provuara në bazë të dëgjimit të dëshmitarëve S.P  dhe R.I , qe të dy K-Istog, 

deklaratave të të cilëve dëshmitarë gjykata në tërësi ua ka falur besimin pasi që deklaratat e tyre 

kanë qenë në përputhshmëri njëra me tjetrën si dhe me provat nga shkresat  e lëndës, ku të njëjtit 

dëshmitar meqenëse kanë jetuar dhe jetojnë në të njëjtën lagje ku gjendet paluajtshmëria 

kontestuese dhe se për rrethanën e shitblerjes e cila ishte bërë në mes të paraardhësit të paditësit 

dhe me të paditurin u ishin të njohura rrethanat dhe koha e shitblerjes se paluajtshmërisë 

kontestuese, nga familjaret e tyre, dhe se paraardhësi i paditësve në tërësi ia kishte paguar çmimin 

kushtues të paditurit menjëherë me rastin e blerjes dhe se që nga koha e blerjes është në posedim 

dhe shfrytëzim të pandërprerë të saj i papenguar nga askush, fillimisht babai i paditësve tani vetë 

këta të fundit, ku i njëjti fakt nga ana e gjykatës u vërtetua edhe me rastin e daljes në vend shikim 

me ç ‘rast gjykata ka konstatuar se në paluajtshmërinë kontestuese paditësit kanë shtëpi të 

ndërtuar. 

 

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 

posedim sendin dhe mbaron me kalimin e ditës se fundit të kohës se nevojshme për parashkrimin 

fitues.  

 

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

besimin, deklarimi i dëshmitarëve gjatë shqyrtimit kryesor, 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 paditësve 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: 
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ndërgjeshmëria, posedimi dhe koha, me çka duke pas parasysh se për gjykatën u bë jokontestues 

fakti se paraardhësi i paditësve në bazë te punës juridike-kontratës se shitblerjes te lidhur me  të 

paditurin në vitin 1971, e cila nuk ka qenë e vërtetuar për shkak të rrethanave të kohës, ka hyrë 

në posedim dhe shfrytëzim të qetë dhe te lirë te paluajtshmërisë kontestuese se bashku me 

familjen e tij si mbajtës me mirëbesim dhe i ligjshëm, të cilën paluajtshmëri e kanë në posedim 

dhe shfrytëzim të lirë edhe tani paditësit,  ku paditësit të drejtën e pronësisë në paluajtshmërinë 

kontestuese në bazë të Ligjit mbi Marrdhëniet Themelore Juridike Pronësore e kanë fituar përmes 

parashkrimit fitues me anë të mbajtjes për me shumë se 20 vite,  me çka gjykata gjeti se në rastin 

konkret kërkesëpadia e paditësve 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. 113/18, datë 15.11.2022. 

 

                                                                                                                          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. 

 

 

 


