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Numri i lëndës: 2019:288021 

Datë: 19.11.2022 

Numri i dokumentit:     03665497 

C.nr.541/19 

 

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

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

B.B.M, B.Q.M, R.B.M, N.M.M, I.M.M, A.Sh.M që të gjithë nga fshati S., Komuna e Istogut të 

cilët i përfaqëson M.Sh. avokat në P., kundër të paditurve T.S.D, T.D e veja e S. , T.S.M, T.S.J, 

T.S.D.1, G.N.R, G.R.O që të gjithë nga fshati K. Komuna e Istogut tani me vendbanim të pa 

njohur, të cilët i përfaqëson përfaqësuesja e përkohshme P.U-P avokate në I.,  nga baza juridike:  

vërtetim pronësie nga baza e mbajtjes, vlera e kontestit 5,000.00 €, në seancën e shqyrtimit 

kryesor të mbajtur të mbajtur  me datë 15.11.2022 në prezencën e të autorizuarit të paditësve dhe 

të  përfaqësuesit të përkohshëm, morri këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësve B.B.M, B.Q.M, R.B.M, N.M.M, 

I.M.M, A.Sh.M që të gjithë nga fshati S., Komuna e Istogut, ashtu që: 

 

I.VËRTETOHET se paditësi B.Q.M, nga fshati S., Komuna e Istogut, është pronar në bazë të 

mbajtjes (parashkrimit fitues) të sipërfaqes prej 3.700 m2 që është pjesë e kompleksit të 

ngastrave kadastrale (A) që përbëhet nga parcelat amë nr. .-., .-., .-., .-., .-., .-., .-., .-., nga ZK-K., 

të cilat evidentohen në pronësi të G.R.N me pjesën e pronës 1/1, me kulturë pemishte dhe 2 

objekte përcjellëse ndërtimore e cila në skicën e matjes nr.2. është me ngjyrë të verdhë dhe fillon 

nga pika detale 1. për të shkuar në drejtim të lindjes në pikat detale 2, 3, 4, 5, 6, deri në pikën 7. 

dhe në anën jugore nga pika detale 7. e deri ne piken 8. ne gjatësi prej 20.22 m. e cila vazhdon 

në drejtim të perëndimit deri në pikën detale 1. në gjatësi prej 59,23 m. Paditësi B.Q.M është 

pronar edhe i pjesës së ngastrës kadastrale nr..-. në sipërfaqe prej 60m2 në skicën e matjes nr. 2. 

me ngjyre vjollcë nga ZK- K. e cila evidentohet ne emër të G.O.R, me kulturë shtëpi, oborr dhe 

pemishte të cilat gjenden ne vendin e quajtur *...*. 

 

II. VËRTETOHET se paditësi R.B.M, nga fshati S., Komuna e Istogut, është pronar në bazë të 

mbajtjes i sipërfaqes prej 6309 m2 qe është pjese e kompleksit te ngastrave kadastrale (A) nr: .-

., .-., .-., .-., .-., .-., .-., .-. në skicën nr. 2. e ngjyrosur me ngjyre *e gjelbërt e mbylltë* si dhe e 

pjesës së ngastrës kadastrale nr..-.ne sipërfaqe prej 2339 m2 të cilat evidentohen ne pronësi te 

G.O.R ne skicën e matjes nr. 2. me ngjyre * të gjelbër te qelltë* e cila fillon nga ana veriore nga 

pika detale nr. l. deri ne piken 8. ne gjatësi prej 59,23 m. e vazhdon anës Lindore dhe jugore nga 

pika detale nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dhe 24 e skicuar ne skicën e 

matjes nr. 2. qe evidentohet ne pronësi të G.O.R.  

 

III. VËRTETOHET se paditësit N.M.M dhe I.M.M, që të dy nga fshati S., Komuna e Istogut, 

janë pronar në bazë të mbajtjes secili me nga ½ të pjesëve ideale i kompleksit të parcelave *A* 

nr. .-., ...-., .-., .-., .-.  dhe parcelës .-.. në skicën e matjes III. me kulture rruge në sipërfaqe prej 

154m2 e cila evidentohet ne pronësi të G.R, nga ZK-K., qe gjendet ne vendin e quajtur* ...t*e 
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skicuar ne skicën e matjes nr.2.me ngjyre *te bardhe* ne hyrje prej rrugës publike *...* ne gjerësi 

prej 9,79m. dhe ne fund ne gjerësi prej 5,91m dhe ne gjatësi prej 40,32m. 

 

IV. VËRTETOHET se paditësi B.B.M, nga fshati S., Komuna e Istogut është pronar në bazë të 

mbajtjes i pjesës se kompleksit *A* që përbëhet nga parcelat amë nr..-., .-. , .-., .-., .-., .-., .-. dhe 

parcela nr..-. në sipërfaqe prej 24556 m2 nga ZK-K., e paraqitur ne piken IV. Në skicën e matjes 

nr. 2. e skicuar me ngjyre *të kaltër* nga ZK-K., që evidentohet në pronësi të G.R, të cilat 

gjenden në vendin e quajtur *...t* e cila ne anën veriore kufizohet me rrugën publike *...*, pastaj 

kufizohet me ngastrat kadastrale nr..-. dhe .-. , ne anën jugore kufizohet me ngastrat nr. .-. dhe 

nr. .-., ne anën jug-perëndimore kufizohet me ngastrat nr. .-. dhe .-. dhe ne anën perëndimore 

kufizohet me ngastrën kadastrale nr..-. .  

 

V. VËRTETOHET se paditësit B.B.M, A.Sh.M, B.Q.M dhe R.B.M, që të gjithë nga fshati S., 

Komuna e Istogut, janë pronar në bazë të mbajtjes secili me nga 1/4 të ngastrës kadastrale nr..-. 

në sipërfaqe prej 3464m2 nga ZK-K., me kulture mal, klasa V. dhe ngastrës kadastrale nr. .-. në 

sipërfaqe prej 2485m2, me kulturë arë, klasa e V. Që ndodhen në vendin e quajtur *...t* të cilat 

evidentohen në pronësi të G.R.N . 

 

VI. VËRTETOHET se paditësi A.Sh.M, nga fshati S., Komuna e Istogut, është pronar në bazë 

të mbajtjes i pjesës së ngastrës kadastrale nr. .-. në sipërfaqe prej 668m2 e paraqitur në skicën e 

matjes nr. 3. me ngjyrë *të verdh* në pjesën me shkronjën *A* e cila në anën veriore nga pika 

detale nr.1. deri në pikën detale nr. 5. në gjatësi prej 46,82m në anën lindore nga pika detale nr. 

5. deri ne piken detale nr 4. ne gjatësi prej 12,96m, ne anën jugore nga pika detale nr. 4. deri ne 

piken detale nr. 2. ne gjatësi prej 38m. ne anën perëndimore kufizohet me rrugën publike *...* 

nga pika detale nr.2. deri ne piken detale nr. l në gjatësi prej 21,14m kufizohet me tela gjembor 

me shtylla te betonit e cila evidentohet ne bashkëpronësi te familjes T. D. S. D. (e veja e S.), M., 

J. dhe T. D.1, secili me nga 1/6 dhe i pjesës se ngastrës kadastrale nr../. ne sipërfaqe prej 522m2 

e paraqitur në skicën e matjes nr. 3. me ngjyrë * te verdh* në pjesën e shkronjës *B* e cila në 

anën veriore nga pika detale nr.6. deri në pikën detale nr. 8. Në gjatësi prej 43,22m. kufizohet 

me megjë natyrore, në anën lindore nga pika detale nr.8, deri në pikën detale nr. 9 gjatësi prej 

27,36m. kufizohet me ngastrën kadastrale nr..-. në anën jugore nga pika detale nr.9. deri ne piken 

detale nr.6. ne gjatësi prej 38,40m. kufizohet me ngastrën kadastrale nr..-. si dhe është pronar i 

pjesës se ngastrës kadastrale nr.308/2 ne sipërfaqe prej 5778m2 e skicuar në skicën e matjes nr. 

3. me shkronjën *C* me ngjyrë të * verdhë* të gjitha në bashkëpronësi të familjes T. e që nga 

ana veriore nga pika detale nr.8. deri ne piken nr.9 ne gjatësi prej 38, 29m kufizohet me megjë 

natyrore ne anën lindore nga pika 11. Deri në piken detale nr.17 kufizohet me ngastrën kadastrale 

nr..-. ne pronësi te U.O, ne anën jugore kufizohet me ngastrën kadastrale nr. .-., ne anën jug-

lindore kufizohet me ngastrën kadastrale. nr. .-. ne pronësi të F.M dhe se paditësi A.Sh.M në 

bazë të mbajtjes është pronar ne tërësi i ngastrës kadatrale nr..-. ne sipërfaqe prej 1758m2 nga 

ZK-K., të cilat gjenden ne vendin e quajtur *...t* dhe evidentohen ne bashkëpronësi te T. D., T. 

M., T. Joviea dhe T. D.1 scili me pjesën prej 1/6 dhe T.D  (e veja e S.) me pjesën prej 2/6. 

 

VII.DETYROHEN të paditurit T.D (e veja e S.), me pjesën prej 2/6, T. D. (S.), T. M. (S.), T. J. 

(S.), T. D.1 (S.), G.R  (N.) e G.O.R secili me pjesën prej 1/6, të gjithë nga fshati K., Komuna e 

Istogut, që paditësve të ua pranojnë këtë të drejtë dhe te lejojnë që kjo paluajtshmëri të bartet ne 

emër të paditësve në regjistrin e të drejtave të pronës se paluajtshme pranë Zyrës Komunale 

Kadastrale në Istog, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, prej ditës së dorëzimit të aktgjykimit, e 

nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.  

 

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

 

Paditësit, përmes të autorizuarit të tyre, me anë të padisë dhe parashtresës për precizim të 

kërkesëpadisë të datës 13.10.2022, gjatë shqyrtimit kryesor, si dhe në fjalën përfundimtare kanë 

kërkuar që të I.Vërtetohet se paditësi B.Q.M, nga fshati S., Komuna e Istogut, është pronar në 

bazë të mbajtjes i sipërfaqes prej 3.700 m2 qe është pjese e kompleksit te ngastrave kadastrale 

(A) që përbëhet nga parcelat amë nr..-., .-., .-., .-., .-., .-., .-., .-., nga Z.K-K., të cilat evidentohen 

ne pronësi të G.R.N me pjesën e pronës 1/1, me kulture pemishte dhe 2- objekte përcjellëse 

ndërtimore e cila ne skicën e matjes nr.2. është me ngjyre të verdhë  dhe fillon nga pika detale 1. 

për te shkuar ne drejtim te lindjes ne pikat detale 2, 3, 4, 5, 6, deri ne piken 7. dhe ne anën jugore 

nga pika detale 7. e deri ne piken 8. ne gjatësi prej 20.22 m. e cila vazhdon ne drejtim te 

perëndimit deri ne piken detale 1. ne gjatësi prej 59,23 m. Paditësi B.Q.M është pronar edhe i 

pjesës se ngastrës kadastrale nr..-. ne sipërfaqe prej 60m2 ne skicën e matjes nr. 2. me ngjyre 

vjollcë nga ZK- K. e cila evidentohet ne emër të G.O.R, me kulture shtëpi, oborr dhe pemishte 

te cilat gjenden ne vendin e quajtur *...*. II. Vërtetohet se Paditësi R.B.M, nga fshati S., Komuna 

e Istogut, është pronar në bazë të mbajtjes i sipërfaqes prej 6309 m2 qe është pjese e kompleksit 

te ngastrave kadastrale (A) nr: .-., .-., .-., .-., .-., .-., .-., .-. në skicën nr. 2. e ngjyrosur me ngjyre 

*e gjelbërt e mbylltë* si dhe e pjesës së ngastrës kadastrale nr..-.ne sipërfaqe prej 2339 m2 të 

cilat evidentohen ne pronësi te G.O.R ne skicën e matjes nr. 2. me ngjyre * te gjelbert te qelte* 

e eila filion nga ana veriore nga pika detale nr. l. deri ne piken 8. ne gjatësi prej 59,23 m. e 

vazhdon anës Lindore dhe jugore nga pika detale nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23 dhe 24 e skicuar ne skicën e matjes nr. 2. qe evidentohet ne pronësi të G.O.R. III. 

Vërtetohet se paditësit N.M.M dhe I.M.M, që të dytë nga fshati S., Komuna e Istogut, janë pronar 

në bazë të mbajtjes secili me nga ½ të pjesëve ideale i kompleksit të parcelave *A* nr. .-., .-., .-

., .-., .-.  dhe parcelës .-. në skicën e matjes III. me kulture rruge në sipërfaqe prej 154m2 e cila 

evidentohet ne pronësi të G.R, nga ZK-K., qe gjendet ne vendin e quajtur* ...t*e skicuar ne skicën 

e matjes nr.2.me ngjyre *te bardhe* ne hyrje prej rrugës publike *...* ne gjerësi prej 9,79m. dhe 

ne fund ne gjerësi prej 5,91m dhe ne gjatësi prej 40,32m. IV. Vërtetohet se paditësi B.B.M, nga 

fshati S., Komuna e Istogut është pronar në bazë të mbajtjes i pjesës se kompleksit *A* qe 

përbëhet nga parcelat amë nr..-., .-. , .-., .-., .-., .-., .-. dhe parcela nr..-. në sipërfaqe prej 24556 

m2 nga ZK-K., e paraqitur ne piken IV. ne skicën e matjes nr. 2. e skicuar me ngjyre *të kaltër* 

nga ZK-K. , qe evidentohet ne pronësi të G.R, të cilat gjenden ne vendin e quajtur *...t* e cila ne 

anën veriore kufizohet me rrugën publike *...*, pastaj kufizohet me ngastrat kadastrale nr..-. dhe 

.-. , ne anën jugore kufizohet me ngastrat nr. .-. dhe nr. .-., ne anën jug-perëndimore kufizohet 

me ngastrat nr. 343-0 dhe 337-0 dhe ne anën perëndimore kufizohet me ngastrën kadastrale nr....-

.. V. Vërtetohet se paditësit B.B.M, A.Sh.M, B.Q.M dhe R.B.M, të gjithë nga fshati S., Komuna 

e Istogut, janë pronar në bazë të mbajtjes secili me nga 1/4 të ngastrës kadastrale nr..-. ne 

siperfaqe prej 3464m2 nga ZK-K. , me kulture mal, klasa V. dhe ngastrës kadastrale nr. .-. ne 

sipërfaqe prej 2485m2, me kulture are, klasa e V. Qe ndodhen në vendin e quajtur *...t* te cilat 

evidentohen në pronësi të G.R.N. VI. Vërtetohet se paditësi A.Sh.M, nga fshati S., Komuna e 

Istogut, është pronar në bazë të mbajtjes i pjesës së ngastrës kadastrale nr. .-. ne sipërfaqe prej 

668m2 e paraqitur ne skicën e matjes nr. 3. me ngjyre *te verdh* ne pjesën me shkronjën *A* e 

cila në anën veriore nga pika detale nr.1. deri ne piken detale nr. 5. ne gjatësi prej 46,82m. ne 

anën lindore nga pika detale nr. 5. deri ne piken detale nr 4. ne gjatësi prej 12,96m, ne anën 

jugore nga pika detale nr. 4. deri ne piken detale nr. 2. ne gjatësi prej 38m. ne anën perëndimore 

kufizohet me rrugën publike *...* nga pika detale nr.2. deri ne piken detale nr. l në gjatësi prej 

21,14m kufizohet me tela gjembor me shtylla te betonit e cila evidentohet ne bashkëpronësi te 

familjes T. D. S. D. (e veja e S.), M., J. dhe T. D.1 , secili me nga 1/6 dhe i pjesës se ngastrës 
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kadastrale nr../. ne sipërfaqe prej 522m2 e paraqitur ne skiçën e matjes nr. 3. me ngjyre * te 

verdh* ne pjesën e shkronjës *B* e cila ne anën veriore nga pika detale nr.6. deri ne piken detale 

nr. 8. ne gjatësi prej 43,22m. kufizohet me megjë natyrore, ne anën lindore nga pika detale nr.8, 

deri ne pikën detale nr. 9 gjatësi prej 27,36m. kufizohet me ng. kad. nr..-. ne anën jugore nga 

pika detale nr.9. deri ne piken detale nr.6. ne gjatësi prej 38,40m. kufizohet me ngastrën 

kadastrale nr..-. si dhe është pronar i pjesës se ngastrës kadastrale nr.308/2 ne sipërfaqe prej 

5778m2 e skicuar ne skicën e matjes nr. 3. me shkronjën *C* me ngjyre te * verdhe* te gjitha 

ne bashkëpronësi te familjes T. e që nga ana veriore nga pika detale nr.8. deri ne piken nr.9 ne 

gjatësi prej 38, 29m kufizohet me megjë natyrore ne anën lindore nga pika 11. Deri ne pikën 

detale nr.17 kufizohet me ngastrën kadastrale nr..-. ne pronësi të U.O, ne anën jugore kufizohet 

me ngastrën kadastrale nr. .-., ne anën jug-lindore kufizohet me ngastrën kadastrale nr. .-. ne 

pronësi te F.M dhe se paditësi A.Sh.M në bazë të mbajtjes është pronar ne tërësi i ngastrës 

kadatrale nr..-. ne siperfaqe prej 1758m2 nga ZK-K., të cilat gjenden ne vendin e quajtur *...t* 

dhe evidentohen ne bashkëpronësi të T. D., T. M., T. Joviea dhe T. D.1 secili me pjesën prej 1/6 

dhe T.D  (e veja e S.) me pjesën prej 2/6, duke shtuar se paditësi i parë B.M. si kryesues i familjes 

(zoti i shtëpisë)  të  bashkësisë së madhe  familjare sipas  traditave të vendit,  në vitin 1970  e 

pastaj edhe në Maj të viti  1980 pasi që ka arritur marrëveshje paraprake  me  anëtarët e familjes  

e ka blerë paluajtshmërinë e cila është objekt  i vendosjes në këtë çështje, mirëpo  në vitin 1995  

paditësi i parë B.M e ka shkëputur  bashkësinë  familjare dhe pasurore  ashtu që  është kryer  

edhe ndarja  fizike dhe secilit i ka takuar pjesa  e patundshmërisë në bazë të ndarjes fizike të 

cilën saktësisht e ka përshkruar eksperti i gjeodezisë  në raportin e vet. Shpenzime procedurale 

nuk i kërkojmë. 

 

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

mungesë te adresës se vendbanimit përkatësisht vendqëndrimit të të paditurve, të njëjtit në 

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

interesave të tyre në procedurë iu ka caktuar përfaqësuesen e përkohshme nga radha e avokatëve, 

P.U.- P., avokate në Istog, e cila shpallje nga ana e gjykatës është publikuar në gazetën zyrtare 

si dhe në tabelën e shpalljeve të kësaj gjykate.  

 

Përfaqësuesja e përkohshme me përgjigje në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare,  ka deklaruar se e kundërshton kërkesëpadinë, duke shtuar  se nga  dalja  në teren 

e gjykatës së  bashku me ekspert gjeodet pastaj nga dëgjimi i dëshmitarëve dhe sqarimit të 

ekspertit gjeodet, gjatë seancës u sqaruan rrethanat relevante të këtij rasti dhe gjendja faktike sa 

i përket ngastrave kontestuese, andaj meqenëse në ketë  çështje  jam e caktuar si përfaqësuese e 

përkohshme e nuk  kam autorizim të drejtpërdrejtë nga palët, ia lë gjykatës që pas analizimit dhe 

vlerësimit të provave që gjenden në shkresat e lëndës e bindjes së lirë të gjyqtarit të vendos lidhur 

me këtë çështje. Sa i përket shpenzimeve procedurale, të njëjtat janë përmbushur deri më tani, 

ndërsa për seancën e fundit i kërkoi shpenzimet dhe atë në bazë të OAK  për përfaqshim në 

seancë shumë prej 405 euro. 

 

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

ndërgjyqëse zhvilloi procedurën e provave dhe certifikatat mbi të drejtat pronësore me nr. 

3783/2017 dt.11.07.2017 për ngastrat kontestuese, përgjigjen e kthyer nga Agjencia Kosovare 

për krahasim  dhe verifikim të pronës, me nr. reference 01034/21/hj, i dt.09.12.2021, raportin e 

ekspertit gjeodet B.G të datës 30.08.2022, së bashku me skicën e terrenit, certifikatat pronësore,  

12  foto të vendit të ngjarjes, orto fotot. 
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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 Certifikatat pronësore me numër ./. dt.11.07.2017, ./. e dt.19.04.2019, ./. e dt.19.04.2019, ./. 

e dt.19.04.2019,  për ngastrat kontestuese, gjykata  ka konstatuar se njësitë kadastrale me nr..-., 

.-., .-., .-., .-., .-., .-., .-., .-., .-., evidentohen në pronësi të G.R.N 1/1 në ZK K.,  ngastra me numër 

.-.evidentohet në pronësi të G.O.R 1/1 në ZK K., ndërsa parcelat kadastrale .-., .-., .-., .-., .-., .-.,  

evidentohen në bashkëpronësi të T.D. (S.), T.D (Ud.S.) 2/6, T. M.S. 1/6, T. J. (S.) 1/6 dhe T. D.1 

(S.) 1/6 në ZK K. Komuna e Istogut.  

 

Në bazë të ekspertizës gjyqësore të punuar nga ekspertit gjeodet B.G, e dt. 30.08.2022, si dhe 

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

Parcela kadastrale me nr. te njësisë .-. me sipërfaqe të tërësishme prej 5897 m2, shtrihet/ndodhet 

në ZK. K., vendi i quajtur "...T", me kulturë pemishte e klasës 4, parcela kadastrale me nr. të 

njësisë .-. me sipërfaqe te tërësishme prej 2199m2, shtrihet/ndodhet ne ZK. K., vendi i quajtur 

"...T", me kulturë pemishte e klasës 4, parcela kadastrale me nr. të njësisë .-. me sipërfaqe te 

tërësishme prej 2149m2, shtrihet/ndodhet ne ZK. K., vendi i quajtur "...T", me kulture pemishte 

e klasës 4, parcela kadastrale me nr. te njësisë .-. me sipërfaqe te tërësishme prej 1339m2, 

shtrihet/ndodhet ne ZK. K., vendi i quajtur "...T", me kulture are e klasës 4, parcela kadastrale 

me nr. të njësisë .-. me sipërfaqe të tërësishme prej 5946m2, shtrihet/ndodhet ne ZK. K., vendi i 

quajtur "...T", me kulturë arë e klasës 4, parcela kadastrale me nr. te njësisë .-. me sipërfaqe të 

tërësishme prej 4772m2, shtrihet/ndodhet ne ZK. K., vendi i quajtur "...T", me kulture livadh e 

klasës 4, parcela kadastrale me nr. të njësisë .-. me sipërfaqe të tërësishme prej 3073m2, 

shtrihet/ndodhet ne ZK. K., vendi i quajtur "...T", me kulturë arë e klasës 4, parcela kadastrale 

me nr. te njësisë .-. me sipërfaqe të tërësishme prej 9344m2, shtrihet/ndodhet në ZK. K., vendi i 

quajtur "...T", me kulturë livadh e klasës 4,te cilat shfrytëzohen si kompleks i parcelave me 

sipërfaqe totale prej 34719 m2, gjenden buzë rrugës publike të fshatit "..." dhe kufizohen me këto 

parcela fqinje: - në anën Veriore, përgjatë tërë gjatësisë se parcelës kufizohet me parcelën 

kadastrale .-. e cila evidentohet ne pronësi të B.M. me gjatësi të tërësishme prej 57.44m nga pika 

detalit 2 deri ne piken nr.1 Ne teren nga kjo anë nuk gjendet kufij faktik pasi qe është njëjti 

posedues me pjesën (I) – në anën Veri-Lindore, në drejtim të shtrirjes Veri kah Jugu, përgjatë 

tërë gjatësisë se parcelës kufizohet me kanalin e betonuar 362-0 e cila evidentohet ne pronësi te 

P.SH. Ujrat me gjatësi 49.25m, nga pika e detalit 1 deri në pikën nr.32, ku në teren përgjatë kësaj 

gjatësie gjendet rrethoja me themel betoni dhe shtylla metalike. Pastaj kthehet në drejtim të 

Perëndimit nga pika detale nr.32 deri në pikën 31 me gjatësi 36.73, kthehet në drejtim të jug-

lindjes nga pika detale nr.31 deri në pikën 30  me gjatësi prej 45.82 ku përfundon me një kthesë 

në drejtim të Lindjes nga pika detale nr.30 deri në pikën nr.26, përgjatë pikave thyerëse nr.29, 

28, 27, në anën Lindore në drejtim të shtrirjes Veri kah jugu, përgjatë kësaj pjese të gjatësisë së 

parcelës kufizohet me parcelat kadastrale .-., .-., .-., të cilat evidentohen në pronësi të R. M. , 

T.E. , respektivisht I.E. me gjatësi prej 364.65m, nga pika detale nr.26 deri në pikën nr.20, 

përgjatë pikës thyerse nr.25, 24, 23, 22, 21 ku në teren përgjatë kësaj gjatësie gjenden kufij faktik 

me tela rjetë me shtylla betoni, themel betoni me shtylla metalike, mëgje natyrore me drunjë të 

ndryshëm dhe tela xhëmbor me hunjë druri. Në anën Jug-Lindore, përgjatë kësaj pjese të 

gjatësisë së parcelës kufizohet me parcelat kadastrale .-., .-. të cilat evidentohen në pronësi të 

R.H.me gjatësi prej 97.95m, nga pika e detalit nr.20 deri në pikën nr.18, përgjatë pikave thyerse 

nr.19, ku në teren përgjatë kësaj gjatësie ka kufij faktik të megjës natyrore. Në anën Jug 

Perëndimore, përgjatë kësaj pjese të gjatësisë së parcelës kufizohet me parcelën kadastrale .-. e 
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cila evidentohet në bashkëpronësi të familjes S. me pjesë ideale 1/6 me gjatësi prej 95.82m, nga 

pika e detalit nr.18 deri në pikën nr.16, përgjatë pikave thyerse nr.17, ku në teren përgjatë kësaj 

gjatësie ka kufij faktikë të megjës natyrore. Pastaj kthehet në drejtim të lindjes nga pika detal 

nr.16 deri në pikën nr.14, përgjatë pikës thyerse nr.15 me gjatësi prej 71.85m, me parcelën .-. në 

pronësi të I.M. , ku përgjatë kësaj gjatësie ka mëgje natyrore me drunjte të ndryshëm,  ku vazhdon 

në drejtim të Veriut nga pika detale nr.14 deri në pikën nr.13 me gjatësi prej 67.79m. Në anën 

perëndimore, përgjatë kësaj pjese të gjatësisë së parcelës kufizohet me parcelat kadastrale .-., .-

., .-. dhe .-. të cilat evidentohen në pronësi të N.M. me gjatësi prej 241.73m, nga pika e detalit 

nr.13 deri në pikën nr.7, përgjatë pikave thyerse nr.12, 11, 10, 9, 8 ku në teren përgjatë kësaj 

gjatësie ka kufij faktik të megjës natyrore, rrethojës me tela rrjetë dhe shtylla betoni. Në anën 

Veri-Perëndimore, përgjatë kësaj pjese të gjatësisë së parcelës kufizohet me parcelat kadastrale 

.-.. .-., .-. të cilat evidentohen në pronësi të I.M., R.M. me gjatësi prej 146.83m, nga pika e detalit 

nr.7 deri në pikën nr.2, përgjatë pika thyerës nr.6, 5 , 4, 3 ku në teren përgjatë kësaj gjatësie ka 

kufij faktikë të megjës natyrore, rrethojës me tela rrjetë dhe shtylla betoni dhe pjesa tjetër pa 

kufij faktik. Pas identifikimit të parcelave që është objekt shqyrtimi i kërkesës, me urdhër të 

gjyqtarit të lëndës ka bërë matjen e gjendjes faktike në teren të paraqitur në skicë të matjes me 

linjë ngjyrë të kuqe me pika detale ngjyrë të kuqe, referencë skica e matjes nr.2 Bazuar në vend 

shikim në teren ka konstatuar se Pjesa e (I) e paraqitur në skicë të matjes në anën Veriore ka 

sipërfaqe prej 3700m2, pjesë e kompleksit të parcelave (A) të cilën në teren e ka në posedim 

faktik-shfrytëzim paditësi B.Q.M nga fshati K.. Kjo pjesë është e paraqitur në skicë të matjes me 

shufër ngjyrë të verdhë duke filluar nga pika detale nr.1 e cila përshkon në anën veriore në drejtim 

të Lindjes me pikat detale nr.2, 3, 4, 5, 6 deri në pikën nr.7 si dhe në anën jugore nga pika detale 

nr.7 deri në pikën 8 me gjatësi prej 20.22m, e cila vazhdon në drejtim të perëndimit nga pika 

detale 8 deri në pikën detal 1 me gjatësi prej 59.23m. Në kuadër të kësaj pjese paditësi ka të 

ndërtuar një objekt banimi në skajin Verior të parcelës me dimensione 14.15m x 13.35m, në 

etazhitet P+1K e cila është e fasaduar nga jashtë, si dhe dy objekte përcjellëse në etazhitet P+0 

me dimensione 15.10m x 5.65m dhe tjetra 15.05m x 7.0m. I njëjti paditës ka në posedim faktik 

dhe pjesën (V) me sipërfaqe prej 60m2, pjesa e ngastrës kadastrale .-., e paraqitur në skicë të 

matjes me shufër ngjyrë vjollce duke filluar nga pika detale nr.7 deri në pikën detale nr.8 përgjatë 

pikës thyerës nr.9 me gjatësi prej 19.41m. E cila sipas certifikatës  së pronës evidentohet në 

pronësi të G.O.R. Kjo pjesë ka shfrytëzim aktual oborr, shtëpi, kopsht, livadh dhe pemishte. 

Pjesa (II) e paraqitur ne skicë të matjes me shrafurë, ngjyrë të gjelbërt ka sipërfaqe 6309m L, 

pjesë e kompleksit te parcela (A) të cilën në teren e ka ne posedim faktik-shfrytëzim paditësi 

R.B.M nga fshati K.. Kjo pjesë fillon nga Ana Veriore nga pika detale nr. l deri ne piken 8 me 

gjatësi prej 59.23m në drejtim të Lindjes, përgjatë anës Lindore dhe Jugore me pikat detale nr.10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dhe 24. I njëjti ka ne posedim faktik dhe pjesën 

(VI) me sipërfaqe prej 2339m', pjese e ngastrës kadastrale .-., e paraqitur ne skice te matjes me 

shrafure ngjyre te gjelbert e qelët duke filluar nga pika detale nr.8 deri ne piken 9 me gjatësi 

19.41 m, si dhe ne anën Lindore prej pikës detale nr.9 deri ne piken 15, pastaj ne anën Jugore 

me pjesën (II) me pikat detale nr. 14, 13, 12, 11 duke vazhduar ne drejtim te Veriut gjere tek 

pika 10. E cila sipas qertifikates se pronës evidentohet ne pronësi te G.O.R. Kjo pjese ka 

shfrytëzim aktual are e mbjellë me misër.  Pjesa (III) e paraqitur ne skice te matjes pa shrafure, 

me linja ngjyre te kuqe me sipërfaqe prej 154m 2, pjese e kompleksit te parcelave (A) te cilën ne 

teren e ka ne bashkë posedim faktik-shfrytëzuesit paditësit N.M.M. 1/2 dhe I.M.M. 1/2 nga fshati 

K. , e cila ne teren është rruge faktike e shtruar në zhavorr e kufizuar me pikat detale nr.17, 18, 

19,20, 25, 26 me gjerësi ne hyrje prej anës Lindore 9.79m nga pika detale nr.17 deri ne piken 

nr.26 dhe ne fund nga ana Perëndimore nga pika detal nr.25 deri ne piken detale nr.20 me gjerësi 

5.9m, me gjatësi nga ana Jugore 40.32m. Pjesa (IV) e paraqitur ne skicë të matjes me shrafurë 

ngjyre te katërt ka sipërfaqe 24556vm2 Pjesë e kompleksit te parcelave (A) te cilen ne teren e ka 

ne posedim faktik-shfrytëzim paditësi B.B.M nga fshati K.. Kjo pjesë gjendet ne anën Jugore te 



 Numri i lëndës: 2019:288021 
 Datë: 19.11.2022 
 Numri i dokumentit: 03665497 
 

7 (11)  

 2
0

1
9

:2
8

8
0

2
2

 

kompleksit te parcelave ku ne anën Veriore kufizohet me rrugën (III) nga pika detale 26 deri ne 

piken 25 me gjatësi prej 40.32rn. Pastaj ne anën Lindore kufizohet me rrugën publike "..." nga 

pika detale nr.26 deri ne piken detale nr. 30 përgjatë pikave thyerës nr.27 ,28, 29, që kufizohet 

me parcelat .-.,.-. dhe .-., ku kufijtë e gjendjes faktike janë dhënë ne pikën I të  raportit. Ne anën 

Jugore kufizohet me parcelat .-. dhe 345 nga pika detale nr.30 deri ne piken 31. Nga ana Jug-

Perëndimore kufizohet me parcelat .-. dhe 3.. -. me pikat detale nr.31, 32, 33 dhe 34. Ne anën 

Perëndimore kufizohet me parcelën .-. nga pika detale nr.35  deri ne piken nr.25 përgjatë pikave 

thyerës nr.36 dhe 37. Ne kuadër te kësaj parcele gjendet e ndërtuar objekti shtëpi banimi e 

fasaduar në etazhitet P+ 1 K me dimensione 12 55m x 10 55m, si dhe një objekt përcjellës ne 

etazhitet P+O me dimensione 20.78m x 7 12m. Pjesa dërmuese përpos shtëpisë dhe oborrit ka 

kulture kopsht bujqësore, pemishte, are e mbjellë me misër dhe pjesa tjetër livadh. III) 

Identifikimi i kompleksit të parcelave kadastrale (3) .-. dhe .-. sipas elaboratit kadastral Parcela 

kadastrale me nr. te njësisë 280-1 me sipërfaqe te tërësishme prej 3464 m2 ,shtrihet ndodhet ne 

ZK. K., vendi i quajtur "...T”, me kulture Mal e klasës 5, parcela kadastrale me nr. te njësisë .-. 

me sipërfaqe te tërësishme prej 2485m2 ,shtrihet ndodhet ne ZK. K., vendi i quajtur "...T", me 

kulture are e klasës 5, qe te dy parcelat evidentohen ne pronësi te G.R.N 1/1, te cilat kufizohen 

me këto parcela fqinje: - ne anën Verilindore, përgjatë tere gjatësisë se parcelës kufizohet me 

parcelën kadastrale .-. e cila evidentohet ne bashkëpronësi te Gala M. dhe R.R. me gjatësi te 

tërësishme prej 79.33m nga pika detalit 1 deri në pikën nr.3,pergjate pikës thyerës nr.2. Në teren 

nga kjo ane nuk gjendet kufij faktik por vetëm megjë natyrore. - ne anën Lindore, përgjatë tere 

gjatësisë se parcelës kufizohet me parcelën kadastrale 281-0 e cila evidentohet ne bashkëpronësi 

te B.B. dhe D.B.me gjatësi te tërësishme prej 66.31m nga pika detali 3 deri në pikën nr.5,  

përgjatë pikës thyerëse nr.4. Në teren nga kjo anë nuk gjendet kufij faktik por vetëm mëgje 

natyrorë. Në anën Jug-Lindore, përgjatë tërë gjatësisë së parcelës kufizohet me parcelën 

kadastrale .-. e cila evidentohet në pronësi të S.R. me gjatësi të tërësishme prej 47.7m nga pika 

detalit nr.5 deri në pikën nr.6. Ne teren nga kjo anë nuk gjendet kufij faktik por vetëm mëgje 

natyrore. Në anën Perëndimore, në drejtim të shtrirjes jug-veri përgjatë tërë gjatësisë së parcelës 

kufizohet me parcelën kadastrale .-. e cila është Lumi “. i .” ne gjatësi të tërësishme prej 189.57m, 

nga pika detalit 6 deri në pikën nr.1, përgjatë pikës thyerëse nr.7, 8, 9, 10. Në teren nga kjo 

gjendet mëgje natyrore me brigjet  e lumit. Në bazë të vend shikimit në teren dhe pretendimeve 

të palëve ndërgjyqëse konstatoj se: Dy parcelat që janë objekt shqyrtimi i i kërkesës shfrytëzohen 

si kompleks i parcelave në një të vetme të cilat kanë shfrytëzim aktual një pjesë ka livadh dhe 

pjesa tjetër dërmuese sipërfaqe me drunjte të larta tel llojeve të ndryshme dhe e cila është në 

bashkë posedim faktik të poseduesve B.M 1/4, A.M. ¼, B.M.1 ¼, dhe R.M. ¼. Identifikimi i 

kompleksit të parcelave kadastrale (2) .-., .-., .-. dhe .-. sipas elaboratit kadastral. Parcela .-., .-., 

.-., .-., në regjistrat kadastral evidentohen në bashkëpronësi të T. D. (S.) 1/6, T.D (UD. S.) 2/6, 

T. M. (S.) 1/6, T. J. (S.) 1/6 dhe T. D.1 (S.) 1/6 në ZK K., Komuna e Istogut. Bazuar nga vend 

shikimi në teren dhe matje e gjendjeve faktike sipas pretendimeve te palëve ndërgjyqëse 

konstatoj se:  Pjesa (A) e paraqitur në skicën e matjes nr.3 me shrafurë ngjyrë të verdhë me 

shkronjë (A) ka sipërfaqe prej 668m2, pjesa e parcelës .-. të cilën në teren e ka në posedim faktik 

A.M.. Duke filluar nga ana veriore nga pika detale nr.1 deri në pikën detale nr.5 me gjatësi prej 

46.82m, ku përgjatë kësaj ane në terren ka mëgje natyrore ndarëse me dy fqinjëve e sinjalizuar 

me hunjtë druri. Në anën lindore nga pika detale nr.5 deri në pikën nr.4 me gjatësi prej 12.96m 

nuk ka kufij faktik pasi që i njëjti e ka në posedim faktik parcelën .-. e cila evidentohet në pronësi 

të R.M.. Në anë jugore nga pika nr.4 deri në pikën nr.2 përgjatë pikës thyerëse nr. me gjatësi prej 

38.0m. Përgjatë kësaj ane nuk ka kufij faktik. Në anën Perëndimore kufizohet me rrugën publike 

“....” nga pika detale nr.2 deri në pikën nr.1 me gjatësi prej 21.14m, ku përgjatë kësaj ane ka kufij 

prej telave xhëmbor me shtylla betoni. Pjesa (B) e paraqitur në skicën e matjes nr.3, me shrafurë 

ngjyrë të verdhë me shkronjën (B) ka sipërfaqe prej 522m2, pjesa e parcelës 308-1 të cilën në 

teren e ka në posedim faktik A.M.. Duke filluar nga ana Veriore nga pika detale nr.6 deri në pikë 
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detale nr.8, përgjatë pikës thyerëse nr.7 me gjatësi prej 43.22m,  ku përgjatë kësaj ane në teren 

ka mëgje natyrore ndarëse mes dy fqinjëve e sinjalizuar me hunjtë druri. Në anën Lindore nga 

pika detale nr.8 deri në pikën detale nr.9 me gjatësi prej 27.36m nuk ka kufij faktik pasi që i 

njëjti e ka në posedim faktik pjesën e parcelës 308-2, në anën jugore nga pika detale nr.9 deri në 

pikën nr.6, me gjatësi prej 38.4m, kufizohet me parcelën .-.. Përgjatë kësaj ane nuk ka kufij 

faktik. Pjesa (C) e paraqitur në skicën e matjes nr.3 me shrafurë ngjyrë të verdhë me shkronjën 

(C) ka sipërfaqe prej 5778m2, pjesa e parcelës 308-2 të cilën në teren e ka në posedim A. M. 

duke filluar nga ana Veriore nga pika detale nr.8 deri në pikën detale nr.11, përgjatë pikës 

thyerëse me nr.10 me gjatësi prej 38.29m, ku përgjatë kësaj ane në teren ka mëgje natyrore 

ndarëse mes dy fqinjëve e sinjalizuar me hunjtë druri. Në anën Lindore nga pika detale nr.11 deri 

në pikën detale nr.17, përgjatë pikave thyerëse nr. 12, 13, 14, 15, 16 me gjatësi prej 113.30m ku 

përgjatë kësaj gjatësie kufizohet me parcelën 7-0 ne pronësi te U.O qe ne teren është kufij I 

megjës natyrore me drunjte te ndryshëm. Në anën Juglindore kufizohet me parcelën .-. ne pronësi 

te F.M nga pika detale nr. l7 deri ne pike 18 me gjatësi prej 16.44m. Ne anën Jugore kufizohet 

me parcelën .-. nga pika detale nr.18 deri ne piken nr,19 me gjatësi prej 15.48m, ku ne teren nuk 

ka kufij faktik. Në anën Perëndimore kufizohet me parcelat kadastrale 3..-. dhe .-. nga pika detale 

nr.19, deri ne piken detale nr.9 me gjatësi prej 99.70m, ku përgjatë kësaj gjatësie nuk ka kufij 

faktik. Në anën Veriperëndimore kufizohet me pjesën  (B) nga pika detale nr.9 deri ne piken nr.8 

me gjatësi prej 21 30m. Nuk ka kufijtë faktik. Komplet parcela .-. e paraqitur ne skicën e matjes 

nr.3, pa shrafurë ka sipërfaqe prej 1758m2 , të cilën ne teren e ka ne posedim faktik A. M.. Duke 

filluar nga ana veriore nga pika detale nr.22 deri në pikën detale nr.18, përgjatë pikave thyerëse 

nr.21.19 me gjatësi prej  prej 95.69m,ku përgjatë kësaj ane ne teren nuk ka kufij faktik, kufizohet 

me parcelën .-.. Ne anën Lindore nga pika detale nr.18 deri ne piken nr.25 me gjatësi prej 34.75m,  

ku përgjatë kësaj gjatësie kufizohet me parcelën .-. ne pronësi te F.M që në teren është kufij i 

megjës natyrore me drunjte te ndryshëm. Në anën Jug Lindore kufizohet me parcelën .-. ne 

pronësi te F.M nga pika detale nr.17 deri ne pike 18 me gjatësi prej 16.44m. Ne anën Jugore 

kufizohet me parcelën .-. nga pika detale nr.25 deri ne piken nr.23 me gjatësi prej 74.66m, ku ne 

teren ka kufij të megjës natyrore me drenjë te ndryshëm, kufizohet me parcelën .-. ne pronësi te 

B.M. Në anën Perëndimore kufizohet me parcelën kadastrale .-. nga pika detale nr.23 deri ne 

piken detale nr.22 me gjatësi prej 16.98m, ku përgjatë kësaj gjatësie nuk ka kufij faktik. Ter 

gjitha këto pjese kane shfrytëzim aktual të arës e mbjellë me misër dhe një pjese tjetër livadh. 

Këto katër pjese ne teren shfrytëzohen si kompleks i parcelave me parcelat nr..-. dhe .-.. Pjesët 

tjera te mbetura të parcelave .-.,.-.,.-.,.-.,.-. nuk janë ne posedim faktik te asnjërës prej palëve 

ndërgjyqese. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike procedoj në cilësi të dëshmitarëve Rr. S. nga 

fshati H., A. O. nga fshati S. Komuna e Istogut. 

 

Dëshmitari Rr. S. nga fshati H.,  lidhur me çështjen kontestuese ka deklaruar se në fshatin S. kam 

jetuar dhe atë deri  para 12 viteve, edhe paditësit në te njëjtin fshat kanë jetuar dhe jetojnë, ndërsa 

të paditurit G.  R.  dhe  familjen  T. i  kemi njohur  përpara. E di që paditësit kanë  blerë  

patundshmëri nga të paditurit, viti i saktë se kur ka ndodhur shitblerja nuk më kujtohet për shkak 

të kohës së kaluar, por  për aq sa unë jam në dijeni  e njëjta  ka ndodhur diku  në vitet  1970  rreth  

50 vite.  E  dije se është blerë,  e dije  se është bërë kontrata, ndërsa B. ka qenë  vëllai i dytë,  ka 

qenë zot i shtëpisë, dhe e ka blerë. Sa i përket çmimit  të shitblerjes nuk me kujtohet, por jam në 

dijeni se paditësit  familja  e tyre, krejt çka kanë pasur  e kanë shitur  për ta  blerë ketë 

patundshmëri, por  kanë pasur edhe para te gatshme, dhe unë sa e dij  është paguar në tërësi dhe 

ata pastaj ia kanë dorëzuar  tokën në posedim dhe ata kanë shkuar  dhe se ka kanë shkuar për 

këtë rrethanë unë nuk jam në dijeni. Bashkësia familjare dhe masa pasurore është shkëputur diku 

rreth vitit 1995. Jam në dijeni se nga ky vit secili e ka marr pjesën e vet qe iu ka takuar  në bazë 
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të ndarjes fizike në bazë te marrëveshjes dhe asnjëherë nuk kanë pasur kurrë pengesë nga dikush 

sepse edhe unë pse jetoj në P. vazhdimisht shkoi në fshatin S. aty e kam pronën. Jam në dijeni 

se paditësit kanë te ndërtuar  objekte ndërtimore, shtëpi, garazhda  dhe objekte tjera përcjellëse. 

 

Dëshmitari A. O. nga fshati S. Komuna e Istogut lidhur me çështjen kontestuese ka deklaruar se 

jeton në të njëjtin fshat me paditësit, dhe jam në dijeni se paditësit kanë blerë patundshmërinë  

prej te paditurve, shitblerja ka ndodhur afër 50 viteve, e për shkak të kohës së kaluar çmimi i  

shitblerjes nuk më kujtohet por është dhënë në tërësi, e menjëherë pas pagesës  prona është 

dorëzuar  paditësve të cilët e punojnë vazhdimisht  që 50 vite. E di  që kanë qenë në bashkësi  të 

përbashkët  familjare  dhe  si kryefamiljar ka qenë B.. Sa i përket ndarjes në mes veti viti  nuk 

më kujtohet por e dije se janë ndarë dhe secili e ka marr pjesën e vet  e cila ju ka takuar sipas  

ndarjes fizike me marrëveshje. Paditësit  në atë parcelë  kanë ndërtuar shtëpi dhe objekte  tjera 

përcjellëse, në këtë parcelë edhe B.1, R., N., I. dhe A. M., kanë të ndërtuar objekte përcjellëse, 

për aq  vite sa unë jetoj në atë vend  nuk e dije  se paditësit janë penguar nga të paditurit  apo nga 

persona  tjerë  me ndonjë pretendim pronësor a me ndonjë kërkesë tjetër, njëherë deklaroj se unë 

kam qenë dëshmitar i shitblerjes së patundshmërisë, aty ka qenë prezent Rr. , dhe  familjaret e 

tij, ndërsa pas shitblerjes nga ajo patundshmëri të paditurit janë larguar  dhe se kah kanë shkuar 

unë nuk e dije. 

 

Faktin se palujtshmëria kontestuese ishte blerë nga paditësit në vitin 1970 dhe atë nga paditësi 

B.B.M si kryefamiljar nga të paditurit dhe se po atë vit, ndërgjyqësit ishin futur në posedim dhe 

shfrytëzim të saj, meqë të paditurve ja kishte paguar në tërësi çmimin kushtues, këtë fakt gjykata 

e konsideroj si te provuar me anë të dëgjimit të dëshmitareve Rr. S. nga fshati H. dhe A. O. nga 

fshati S. Komuna e Istogut, deklaratave të cilëve dëshmitar gjykata jua fali besimin, pasi që 

deklarata e tyre ishin pothuajse në përputhshmëri të plotë njëra me tjetrën, me vetë deklarimin e 

te autorizuarit te paditësve të bërë gjatë shqyrtimit kryesor, e në parashtresën për precizim të 

kërkesëpadisë të datës 13.10.2022,  por veçmas me gjendjen faktike të konstatuar nga gjykata 

me rastin e daljes në vend shikim, për të bërë identifikimin kadastral dhe përshkrimin faktik në 

paluajtshmëritë 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, e sipas deklarimeve në seancat gjyqësore nga paditësit përmes të 

autorizuarit të tyre, si dhe provat tjera në shkresat e lëndës gjykata ka konstatuar paditësi B.B.M. 

si kryesues i bashkësisë familjare e kishte blerë patundshmërinë kontestuese, duke paguar në 

tërësi çmimin e kontraktuar dhe duke hyrë 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 të paditurit si shitës apo pretendim i ndonjë pale të tretë, të cilën mbajtje dhe 

vazhdojnë ta kenë, e që në kohën e shitblerjes paditësi B. ka jetuar bashkërisht me paditësit e 

tjerë (vëllezërit e tij R., Sh., dhe Q. e që pasardhësit e të ndjerit Shaban dhe të të ndjerit Q. e kanë 

shkëputur bashkësinë familjare dhe pasurore në vitin 1995 duke e bërë edhe ndarjen fizike të 

patundshmërisë. 

 

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 



 Numri i lëndës: 2019:288021 
 Datë: 19.11.2022 
 Numri i dokumentit: 03665497 
 

10 (11)  

 2
0

1
9

:2
8

8
0

2
2

 

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

fitues.  

 

Prandaj në bazë të administrimit të të gjitha provave materiale të cilave gjykata në 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: 

ndërgjeshmëria, posedimi dhe koha, me çka duke pas parasysh se për gjykatën u bë jokontestues 

paditësit në bazë te punës juridike-kontratës se shitblerjes te lidhur me te të paditurin në vitin 

1970, e cila nuk ka qenë e vërtetuar për shkak të rrethanave të kohë dhe e djegur në luftën e 

fundit, kanë hyrë në posedim dhe shfrytëzim të qetë dhe te lirë te paluajtshmërisë kontestuese se 

bashku me familjarët e tyre 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 Marrëdhëniet 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 drejtë 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.541/19, 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. 
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