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Numri i lëndës: 2019:179525 

Datë: 05.11.2020 

Numri i dokumentit:     01249621 
 

 

                                                                                                               C.nr.353/2019 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË – DEGA NË KLINË - Departamenti i Përgjithshëm–

Divizioni Civil, - më gjyqtarin Prenk Palushi, asistenten administrative Violeta Lecaj- Lulaj, 

në çështjen juridike civile të paditësve: A. F. H., L. Xh. G. nga fsh............, K.Klinë,  H. M. H., 

me vendbanim në Klinë, rr “Lidhja Pejës”, nr 6, Klinë, U. S. H.  nga fsh. ..........., K.Klinë, që të 

gjithë më të autorizuar av.Cenë Gashi, nga Klina,  kundër te paditurit S. S. G., nga fsh............, 

K.Klinë më të autorizuar av.Zef Marleku nga Klina, baza juridike: Vërtetim pronësie, pas 

mbajtjes së seancës së shqyrtimit kryesorë në të cilën prezantuan i autorizuari i paditësve, av. 

Cenë Gashi  si dhe i autorizuari për të paditurin av. Zef Marleku nga Klina, me dt.05.11.2020 

bijë këtë: 
 

A K T GJ Y K I  M 
 
 
 

   I     APROVOHET SI E BAZUAR- Kërkesëpadia e paditësve : A. F. H., L.  Xh.  G., U. S. 

H.  qe te gjithë nga  fsh. ..........., K.Klinë si dhe  H. M. H., me vendbanim në Klinë, rr 

“............”, nr .....,  kundër të paditurit S. S. G., nga fsh............, K.Klinë  

 

  II          VERTETOHET se:  

 

1. Paditësi H. M. H. nga fsh. ...........,K.Klinë me vendbanim , rr “............”, Klinë  

nr.6,  është bashkëpronar i paluajtshëmrisë lëndore  prej ½ ne pjese ideale  të 

shtrirë në parcelën kadastrale Nr........... ZK. ..........., në sipërfaqe prej 0.11.95 ha, e 

cila parcelë evidentohet në emër të S. H. G. nga fsh............K.Klinë, e përkufizuar 

për se gjati në anën lindore me parcelën Nr. 94-1, ZK. ..........., pronë e S. D. R., 

ndërkaq në anën perëndimore përkufizohet me parcelën Nr. 92-9, ZK...........,  e 

evidentuar  në  emër të M. H. G., si dhe me parcelën Nr. 92-8 e evidentuar në emër 

të S. H. G., në anën veriore me parcelën kadastrale Nr. 92-10, e evidentuar në emër 

te S. H. G., ndërkaq në anën jugore, me parcelën  Nr.92-2 ZK ...........,  e evidentuar 

në emër të F. |B. G. dhe H. Xh. M., nga baza  parashkrimit fitues-Usucapio. 

 

2. Paditësi A. F. H. nga fsh ...........K.Klinë, është pronar i pjesës se   paluajtshëmrisë  

lëndore në sipërfaqe prej 00.25 ha, si dhe në bashkëpronësi në pjese ideale me ½ të 

shtrira në parcelën  kadastrale Nr. 00092-11, ZK........., në sipërfaqe 0.11,95 ha, e 

cila është e evidentuar në emër të S. H. G., nga fshati ...........K.Klinë, nga baza  

parashkrimit fitues-Usucapio. 

 

 

 



 Numri i lëndës: 2019:179525 
 Datë: 05.11.2020 
 Numri i dokumentit: 01249621 
 

2 (7)  

 2
0

1
9

:1
7

9
5

2
6

 

3. Paditësi L. Xh. G. nga fsh............, K.Klinë, është pronar i palujatshmerisë lëndore  

në sipërfaqe prej  0.03.06 ha të shtrirë në parcelën kadastrale  Nr.00092-11, ZK. 

............, që evidentohet në emër të S. H. G., nga fsh............K.Klinë, nga baza e 

parashkrimit fitues Usucapio.  

 
 

4. U. S. H. nga fsh. ..........., K.Klinë, është pronar i paluajtshmërisë lëndore  në 

sipërfaqe prej 0.01.03 ha të shtirë në parcelën  kadastrale, Nr.00092-11 ZK. 

............, e cila është evidentuar në emër të S. H. G. nga fsh............, K.Klinë nga 

baza e parashkrimit fitues -Usucapio. 
   

 

 

III. DETYROHET-i padituri që paditësit  për paluajtshmerinë lëndore të theksuar si më 

lartë, të ua njohë dhe lejoje regjistrimin e pronësisë, në emër  e paditësve në regjistrin e 

te drejtave  për pronë te paluajtshme të Drejtorisë për Gjeodezi Kadastër e pronësi 

K.Klinë , si dhe tu paguaj paditësve shpenzimet procedurale vlera në shumë prej 

1,723.50  euro,   në afate prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë se aktgjykimit nen 

kërcenim te përmbarimit me dhunë. 
 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit A. F. H., L. Xh. G. U. S. H.  që të gjithe nga fsh............, K.Klinë,  si dhe H. M. H., me 

vendbanim në Klinë, rr “................”, nr 6, , në këtë gjykatë kanë parashtruar padi ndaj te 

paditurit S. S. G., nga fsh............, K.Klinë, baza juridikë; Vërtetim i te drejtës se pronësisë nga 

baza e parashkrimit fitues. 
 

Paditësit përmes të të autorizuarit  të tyre av .Cenë Gashi nga Klina , duke qëndruar në tërsëi 

prapa padisë dhe kërkesës se saj, precizimit të kërkesëpadisë si dhe në  fjalën përfundimtare ne 

formën e shkruar theksojnë se prindërit e ndërgjyqësve tani të ndjerë Xh., S., S., U. dhe M. (te 

bijtë e H.) kanë qenë vëllezër, të cilët kanë jetuar në fshatin ...........,  K.Klinë, në bashkësi 

familjare të gjerë , deri në vitin 1953, kur sipas dokeve dhe traditave të vendit, e kanë 

shkëputur bashkësinë familjare dhe kanë bërë ndarjen fizike të pasurisë se përbashkët  nga baza 

e trashëgimisë, me ç ‘rast kanë formuar  5 (pese) bashkësi te veçanta familjare, andaj edhe tërë 

pasuria e përbashkët familjare është ndarë në pesë pjesë. 
 

Objekt i ndarjës fizike ka eënë edhe sipërfaqja prej 01.21.24 ha, e shtrire në parcelën kadastrale 

Nr.........., e cila ndarje fizike prej vitit 1953 asnjëherë nuk është kontestuar nga askush e as nga 

i padituri, deri me dt: 26.04.2011, kur me rastin e identifikimit dhe përkufizimit të pronës, 

paska vërtetuar se kjo sipërfaqe evidentohet në emër të babait të tij tani të ndjerit S. G. nga 

fshati ...........K.Klinë. 

 

Palujatshmëria e theksuar si ml lartë, e përshkruar në ngastrën kadasrale Nr ........, shtrihet dhe 

kufizohet në njërën anë  në mes të ngastrave të ndërgjyqësve,  Nr. ........, ........., .........., ............, 

............, dhe në anën tjetër deri në kufirin e ngastrës Nr............. 

Secilës prej parcelave kadastrale prej ndërgjyqësve të theksuara si me lartë u ka takuar dhe 

aktualisht u takon edhe nga një pjesë  e sipërfaqes se ngastrës Nr. 00092-11,  e cila ka qenë 

edhe është në përbërje të ngastrave të përmendura, që nga viti 1953, kur është bërë shkëputja e  

gjerë e bashkësisë familjare e  deri me sot . 
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Andaj që nga ajo datë e deri me sot paditësit paluajtshemrinë lëndore të përfshirë në 

kërkesëpadi e mbajnë në posedim dhe shfrytëzim të pandërprerë  dhe te pa kontestuar nga 

askush, as nga i padituri dhe paraardhësit e tij juridik. 

Më procedimin e  ndërgjyqësve ne cilësi te palëve, është vërtetuar se secili prej paditësve e 

mbanë në posedim  pronësor dhe shfrytëzon pjesët përkatëse të pronës lëndore të parcelës Nr. 

00092-11, ZK. ............, e qe evidentohet në emër te babait të të paditurit, tani të ndjerit S. H. 

G.. 
 

Po ashtu me procedimin e ndërgjyqësve në cilësinë e palës është vërtetuar se  pjesët përkatëse 

të pronës lëndore janë të bashkuara dhe paraqesin një tërësi unike me paluajtshmërinë e 

parcelave të paditësve që ende evidentohen në emra të prindërve- paraardhësve juridik të tyre, 

ashtu siç edhe janë identifikuar, incizuar dhe matur nga eksperti gjeodet Agron Thaqi  

ekspertiza nga vend shqimi i dt: 13.02.2020. 
 

Me deponimin e të paditurit S. G. i proceduar  ne cilësinë e palës  vërtetohet se prona 

kontestuese qe nuk e di saktësisht sipërfaqën, më parë ka qenë llugë,  e më vone një pjese e se 

njëjtës është shndërruar në tokë pune  nga Uka me vëllezër para 30 viteve, gjithashtu një pjesë 

të pronës kontestuese e kane shndërruar në tokë pune L. me vëllezërit  e tij gjë qe nuk i 

kujtohet koha. 
 

Përfundon deponimin në cilësinë e pales së paditur duke theksuar se  nuk e ka në dijeni se si 

prona kontestuese e evidentuar në emër të babait te tij, ka mbetur në posedim dhe shfrytëzim 

duke punuar paditësit, andaj siç thot prona kontestuese e cila është e  evidentuar në emër të 

babait tim pa të drejtë ka mbetë në posedim dhe shfrytëzim të paditësve. 
 

Në bazë të ekspertizës se ekspertit gjeodet Agron Thaqi, sipas lëndës C.nr 353/2019 i 

dt:13.03.2020 është bërë identifikimi i parcelës lëndore nr. 92-11, matja dhe përshkrimi  si në 

aspektin grafik edhe tekstual i kësaj parcele në të cilën ekspertizë është pasqyruar  pozita dhe 

shtrirja e njësisë 92-11 si dhe përkufizimi me njësitë kufitare me te cilat kufizohet . Nga kjo 

ekspertize vërtetohet se njësia  92-11 në sipërfaqe prej 0.21.24 ha, Zona Kadastrale ............ 

sipas certifikatës se pronës evidentohet në emër të S. H. G. tani i ndjer[ babai i të paditurit S.G.. 
 

Parcela nr 92-11 Zona Kadastrale ............ që evidentohet në emër të S. H. G. tani i ndjerë  

babai i të paditurit S.G., e cila parcelë është objekt lëndorë i kërkesëpadisë, në anën e epërme 

pothuajse në tërë gjatësinë e saj kufizohet me parcelën nr 94-1 pronë e S. D. R., ndërsa në anën 

e kundërt kufizohet  me pronat e ndërgjyqësve të cilat ende evidentohet në emër të prindërve-

paraardhësve juridik të paditësve por edhe të të paditurit , përkatësisht  babait të tij të ndjerë S. 

H. G. ( Parcelën nr 92-10 në emër të S. H. G./ babai i të paditurit S. G., parcelën nr 92-9 në 

emër të M. H. G./baba  i H.  H. ; parcelën nr. 92-8 në emër të S. H. G., gjysh i paditësit  A. F. 

H.; parcelën nr.92-7 në emër të F. B. G. dhe H. Xh. M. nëna dhe motra e paditësit L. G.. 

Përfundon deklarimin duke i propozuar gjykatës  që të aprovoj kërkesëpadinë si të bazuar të 

paditësve  nga baza e parashkrimit fitues, nga se të njëjtit e kanë poseduar ligjërisht dhe me 

mirëbesim paluajtshmerinë lëndore. 

Kërkon shpenzimet procedurale vlerë në shumë prej 1,728. 50 euro. 
 

I autorizuari i të paditurit av Zef Marleku nga Klina duke qëndruar në tërësi prapa përgjigjes në 

padi  deklarimeve në seancë të shqyrtimit kryesore si dhe në fjalën përfundimtare thekson që  i 

kundërshtoj në tërësi si të pa bazuara pretendimet  e paditësve përmes të të autorizuarit e tyre, 

me arsyetimin se paluajtshmeria lëndore evidentohet në emër ëe babait të të paditurit S. G. tani 

i  ndjerë, të cilën paluajtshmeri  i njëjti e ka trashëguar nga paraardhësit . 
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Palujtshmeria lëndore nuk kontestohet që mund  të jetë shfrytëzuar nga palët ndërgjyqëse, për 

faktin që të njëjtit janë të afërm më të paditurin, mirëpo nuk mund te pretendohet e drejta e 

pronësisë në pronën kontestuese. 

Parcela kadastrale kontestuese është me kulturë llugë dhe të njëjtën përpos të  paditurit dhe 

paditësve e kanë shfrytëzuar edhe personat tjerë,  duke prerë thupra e drunjë nga e njëjta . 

Përfundon deklarimin e  tij duke theksuar që i padituri S. S. G. është pronar faktik dhe juridik i 

parcelës kontestuese Nr. 00092-11 në sipërfaqe prej 0.21,24 ha e cila evidentohet në emër të 

babait tl tij S. H. G., andaj propozon gjykatës që ta refuzoje kërkesëpadinë si të pa bazuar. 

Kërkon shpenzimet procedurale për seancat mbajtura vlerën në shumë prej 260,00 euro  

Konform dispozitave ligjore të nenit 440 të LPK-së, si dhe në pajtim të parimit të 

drejpërdrejtshëmrisë, gjykata vendos të përsëriten disa veprime procedurale me qe kemi te 

bëjmë me ndërrim të  gjyqtarit të çështjes, si dhe me arsyetimin se te gjyqtari i çështje krijohet 

bindja se është i domosdoshëm një gjë e tillë për dhënjen e vendimit të ligjshëm.  
 

Në kuptim të dispozitave ligjore të nenit 257 të LPK-së paditësit përmes të të autorizuarit të 

tyre zvogëlojnë kërkesëpadinë duke e tërhequr të njëjtën ndaj parcelave kadarsale Nr . 00088-

5, në sipërfaqe prej 0.34.08 ha, Nr.00092-7, në sipërfaqe prej 27000882m2, Nr. 00092-9 në 

sipërfaqe prej 0.32,66 ha, nr . 00092-8 në sipërfaqe prej 0.27,00 ha, dhe nr.00092-6 në 

sipërfaqe prej 3,006 m2 qe te gjitha ZK. ............ K.Klinë. Gjithashtu paditësit përmes të të 

autorizuarit të tyre tërheqin padinë ndaj të paditurit A. B.S. nga fsh .........K.Pejë , për te cilen 

nuk kundërshtohen nga i padituri, përkundër faktit se nuk ishte e nevojshëm pëlqimi tij me qe 

veprimet procedurale ishin rikthyer qe nga fillimi në kuptim të nenit 440 të LPK-së . 
 

Në mes te palëve nuk ishte kontestuese rrethana se prona kontestuese e përfshirë në 

kërkesëpadi ishte në posedim dhe shfrytëzim prej vitit 1953 deri në vitin 2011 nga paditësit, 

gjithashtu nuk ishte kontestuese se palujatshmeria lëndore evidentohet në emër të  babait  të të 

paditurit  S. H. G. nga fshati ...........K.Klinë, nuk ishte kontestuese se paluajtshmeria lëndore 

ishte shndërruar pjesërisht në tokë pjellore, kurse pjesa tjetër drunjë e qe shfrytëzohej  nga të 

gjithë paditësit,  gjithashtu nuk ishte kontestuese fakti se gjatë periudhës kohore nga viti 1953 

deri në vitin 2011 shfrytëzuesit ishin me mirëbesim, kontestuese  ndërmjet palëve ndërgjyqëse 

ishte fakti i fitimi të të drejtës së pronësisë, me që paditësit insistonin se kanë fituar të drejtën e 

pronësisë, në baze te mbajtjes-posedimit te ligjshëm dhe me mirëbesim, ndërkaq i padituri 

konsistonte në të drejtën e pronësisë ne pronën kontestuese siç thoshte të derivuar nga 

regjistrimi  i të drejtës në regjistrin përkatës kadastral  në emër të babait të tij S. H. G.. 
 

Paditësit  posedimin e ligjshëm e mbështetnin në bazën e trashëgimisë, kur kishin bërë 

shkëputjen e bashkësisë familjare dhe ndarjen fizike të të gjithë paluajshmerisë së paraardhësve 

duke përfshirë në këtë edhe pronën kontestuese, ndërkaq në mirëbesim konsistonin në 

rrethanën  se deri ne vitin 1911 nuk e kanë pasur ne dijeni faktin se prona kontestuese 

evidentohej në emër te babait të të paditurit S. H. G..  
 

Me qëllim të vërtetimit të drejte dhe të plotë të gjendjes faktike me propozimin e palëve 

ndërgjyqëse përmes të të autorizuarve të tyre gjykata zhvilloi procedurën  provave,  duke 

vlerësuar secilën veç e veç e në lidhmëni njëra me tjetrën  në kuptim të dispozitave ligjore të 

nenit 8 të LPK-së si në vijim: nga ekstrakti i lindjes E. 24717852 lëshuar nga ZGJC  K.Kline 

me dt.15.10.2020 vërtetohet se paditësi L. G. është i lindur me 13.03.1935 në fshatin 

.......K.Klinë nga babai Xh. G. dhe nëna F. G. . Në bazë të ekstraktit të lindjes E 24717899 i 

lëshuar nga ZGJC K.Klinë me dt 15.10.2020, vërtetohet se H. M.  ka lindur me 13.07.1951, në 

....... nga babai Xh. G. dhe nëna F.G.. Në bazë të ekstraktit të vdekjes V 10358798  i lëshuar 

nga ZGJC K.Klinë me dt. 15.10.2020  vërtetohet se I.M. nga fshati .......... K.Klinë, me banim 

të fundit në ............. K.Klinë ka vdekur në .......... dhe njëjti ka qenë i martuar me H. Xh.M.  e 

lindur G., në bazë të ekstraktit të lindjes E 247117819 i lëshuar nga ZGJC K. Klinë me dt 
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15.10.2020 vërtetohet se paditësi H.H. është i lindur me 04.07.1942 ne fshatin ...........K.Klinë 

nga babai M.H. dhe nëna B.H., në bazë të ekstraktit të lindjes se lëshuar nga ZGJC K. Klinë me 

dt 15.10.2020 vërtetohet se  paditësi U.H. është i lindur me 01.05.1966 në fshatin 

...........K.Klinë  nga babi S.H. dhe nena Z.H., në bazë të ekstraktit të vdekjes V 10358801 i  

leshuar nga  ZGJC K. Klinë me dt 15.10.2020 vërtetohet se S.H. ka  vdekur me  28.03.2005 në 

fshatin ...........K.Klinë, në bazë të ekstraktit të lindjes E 24717852 i lëshuar nga  ZGJC K.Klinë 

e dt 15.10.2020 vërtetohet se paditësi A.H. është i lindur me dt 25.08.1962, në  fshatin  

...........K.Klinë nga babi F.H. dhe nena Z.H., në bazë të certifikatës së vdekjes V 10359067 e 

lëshuar nga ZGJC K.Klinë me dt 19.10,.2020 vërtetohet se S.G. ka vdekur me 01.03.1973 ne 

fshatin ...........Klinë ( babai i të paditurit S.G.). 

Nga raporti i vendshiqimit  C.nr 353/19 i dt 13.02.2020 i punuar nga eksperti gjeodet Agron 

Thaqi u vërtetua se palujtshmeria lëndore shtrihet në parcelën kadastrale , Nr 00092-11 në 

sipërfaqe prej 0.21.24 ha, dhe e njëjta mbahet e përkufizuar  në vazhdimësi në drejtimin e 

parcelave  kadastrale të paraardhësit të paditësit A.H. dhe këtë në sipërfaqe prej ½ në pjesë 

ideale, paraardhësit të paditësit H.H. në sipërfaqe prej ½ ,paraardhësit të paditësit L.G. në 

sipërfaqe prej 0.03.06 ha, dhe paraardhësit të paditësit U.S.G. në sipërfaqe prej 0.01.03 ha, 

parcela kadastrale Nr. 00092-11 në sipërfaqe prej 2124 m2 në  emër të S. H. G. ZK. ............, 

parcela kadastrale nr .00092-9 në sipërfaqe prej 3266m2 ZK, ............ e evidentuar në emër të 

M.H.G., parcela kadastrale nr. 00092-8, në sipërfaqe prej 2700m2 ZK. ............ e evidentuar në 

emër të S.J.G., parcela kadastrale nr 00092-7 në sipërfaqe prej 2788m2 e  evidentuar në emër të 

F.B.G. dhe H.Xh.M. me 1/9 në pjese ideale për secilën , dhe parcela kadastrale nr 00092-6 në 

sipërfaqe prej 3,006 m2 ZK. ............ e cila është evidentuar në emër te U.H.G.  

Nga provat e theksuara si më lartë gjykata vërtetoi legjitimitetin real aktiv dhe atë real pasiv të 

palëve ndërgjyqëse në këtë çështje kontestimore. 
 
 

Me propozimin e ndërgjyqësve gjykata bëri marrjen e provës përmes dëgjimit të palëve duke i 

dëgjuar të njëjtat në cilësinë  e dëshmitareve paditësit H.M.H,  L. Xh. G. dhe U.S.H., si dhe  të 

të paditurin S. S. G.. 
 

Nga deponimet e paditësve në cilësinë e dëshmitareve gjykata vërtetoi se paluajtshmeria 

lëndore  e shtrirë në parcelën kadastrale 00092-11 në sipërfaqe prej 0.21,24 ha, e evidentuar në 

emër të S. H. G.,  që nga viti 1953 kur paraardhësit juridik të ndërgjyqësve kishin bërë 

shkëputjen e bashkësisë familjare dhe ndarjen fizike e gjithë palujatshmerisë nga baza e 

trashëgimisë duke përfshirë edhe parcelën kadastrale  Nr.00092-11,  e kanë pasur në posedim 

dhe shfrytëzim te lirë duke shfrytëzuar të njëjtën pa u penguar nga askush, duke përfshire në 

ëetë mospengim edhe te paditurin deri në vitin 1911, kur i padituri me rastin e identifikimit të 

një prone tjetër informohet nga eksperti gjeodet  se prona kontestuese evidentohej në emër te 

babait te tij  në regjistrin përkatës të drejtorisë gjeodete. Gjatë asaj kohë, që përfshinë 

periudhën kohe prej 50 viteve paditësit pronën kontestuese  e kanë poseduar dhe shfrytëzuar 

duke punuar-mbjellur me kultura lavërtare pasi që e kanë shndërruar nga llugë në tokë pjellore, 

një pjesë të saj, si dhe pjesën tjetër duke i prerë drunjtë, për djegie dhe nevoja  të tjera 

familjare. Këtë fakt e pohon edhe i padituri gjatë dëgjimit e tij në cilësinë e palës. 
 

Paditësit palujtshmerinë lëndore  e kanë poseduar dhe shfrytëzuar me posedim të ligjshëm dhe 

me mirëbesim, më që të njëjtit deri në vitin 1911, kur njoftohen  nga i padituri,  nuk kanë qenë 

në dijeni së prona kontestuese evidentohet në emrin e babait të të paditurit. 

Dëshmisë se palëve ndërgjyqëse të theksuar si më lartë gjykata plotësisht ua fali besimin  më 

që të njëjtat janë në harmoi të plotë më njëra tjetrën dhe më të  gjitha provat personale dhe 

materiale të nxjerra dhe te administruara në shqyrtim kryesorë. 
 

Dispozitat ligjore të nenit 28 të Ligjit Mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore 

përcaktojnë:“Mbajtësi me mirëbesim dhe i ligjshëm i sendit të luajtshëm, mbi të cilin tjetri ka 
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të drejtën e pronësisë, fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë send me parashkrimin fituese 

me kalimin e kohës prej tre vjetësh. Mbajtësi me mirëbesim dhe i ligjshëm 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 dhjetë vjetësh. Mbajtësi me mirëbesim i 

sendit të luajtshëm, 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 dhjetë vjetësh. Mbajtësi me 

mirëbësim 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. 

Trashëgimtari bëhet mbajtës me mirëbesim nga momenti i hapjes së trashëgimisë edhe në rastin 

kur trashëgimlënësi ka qenë mbajtës me keqbesim, e trashëgimtari këtë nuk e ka ditur as që ka 

mundur ta  dinte kurse koha për parashkrimin fitues fillon të ece nga momenti i hapjes së 

trashëgimisë”.  
 
 

Ndërkaq  dispozitat ligjore te nenit 40 par.1 te LPDTS përcaktojnë:  Personi i cili me mirëbesim e 

ka njëzet (20) vjet në posedim të pandërprerë një paluajtshmëri ose një pjesë të saj, e fiton 

pronësinë në të. 
 
 

Duke ju referuar dispozitave ligjore të lartëcekura gjykata vie deri tek përfundimi se paditësit 

në këtë çështje kontstimore kanë fituar të drejtën  e pronësisë në parcelën kadastrale  

kontestuese më posedim të ligjshëm dhe mirëbesim. Posedimi me mirëbesim ekziston kur 

poseduesi nuk e dinë që sendi që  e mbanë nuk është  i tij, apo nga rrethanat  e arsyeshme nuk 

kërkohet që ta dijë, që sendin që e mbanë nuk është i tij (se posedimi i tij është i paligjshëm), 

sikur ai të jetë pronari të posedojë sendin në mënyrë publike. Rastet kur pronari i pronës fqinje 

e posedon edhe një pjesë të pronës e cila kufizohet me pronën e tij dhe në këtë mënyrë i njëjti 

nuk është fare ne dijeni se një pjesë e pronës që e posedon nuk është në pronësi të tij,  

konsiderohet posedim me mirëbesim. Kur kufinjët kadastral të palujtshemrive konkrete si në 

rastin konkret në këtë çështje kontestimore nuk përputhen me kufijtë faktik të posedimit të 

pronës në situata te tilla poseduesit  e pronës e kane mirëbesimin, për shkak se te njëjtit nuk e 

kanë në dijeni  se ajo pjesë e pronës nuk është në pronësi të tyre. 
 

Sjellja e poseduesit në raport me sendin e caktuar duhet të jetë sjellje sikurse sjellje e pronarit 

me sendin  në atë mënyrë qe poseduesi të  kryej te gjitha veprimet mbi sendin, duke krijuar 

bindjen që ai është pronar i vërtet i sendit. Në qoftë se poseduesi nuk e posedon në mënyrë 

publike por  të fshehtë, nuk mund të behet pronarë i sendit të paluajtshëm. Sjellja publike në 

raport mbi sendin e caktuar nënkupton mbajtën e sendit, kujdesin për te dhe mbrojtjen e sendit 

nga veprimet e të tjerëve, të këtë pra corpusin dhe animusin  mbi sendin, pra corpus possionis ( 

zotërimin faktik mbi sendin) dhe animus possionis( vullnetin që sendin ta mbajë për vete). 

Elementët e posedimit të cilat në rastin konkret paditësit i kanë pasur që nga viti 1953, kur 

ndërgjyqësit kanë rregulluar raportet juridike në mes tyre dukë bërë ndarjen fizike me 

marrëveshje të  pasurisë që  u ka takuar nga paraardhësit juridik nga baza e trashëgimisë, dhe 

se çdo njëri nga ata e kanë në posedim dhe shfrytëzim pjesën e vet fizike që u ka takuar në bazë 

të ndarjes fizike verbale deri ne vitin 2011 kur i padituri e konteston këtë posedim me 

mirëbesim.  
 

Gjykata krijonë bindjen e plote nga provat materiale  dhe personale te sipërtheksuara , dhe vie 

deri tek përfundimi se paditësit në cilësinë e poseduesve, duke shfrytëzuar paluajtshmerinë 

lëndore i kanë përmbushur kriteret themelore të posedimit me mirëbesim për tu fituar e drejta e 

pronësisë nga baza e parashkrimit fitues Usucapio, posedimi, mirëbesimi dhe koha. 
 

Gjykata ka vlerësuar edhe provat dhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse , por ka gjetur se 

te njëjtat janë pa ndikim në vendosjen meritore të kësaj çështje juridike kontestimore. 
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Konform dispozitave ligjore të nenit 452 të LPK-së gjykata vendosi lidhur me shpenzimet 

procedurale duke e obliguar palën e paditur tua paguaj paditësve vlerën në shumë prej 1, 728, 

50 euro dhe këtë  për përpilimin e padisë shuma prej 195,00 euro, taksa gjyqësore për padi 

16,00 euro, përfaqësimi në  5 (pesë) seanca nga 195,00 euro, shumën prej 975,00 euro, 

përfaqësimi në një seancë të shtyrë, shuma prej 97,50 euro, parashtresa për i precizimin e 

kërkesëpadisë shuma prej 195,00 euro,  për pagesën e ekspertit gjeodet 100 euro+150 euro, 

shuma prej 250,00 euro, e gjithsejt prej 1,728.50 euro. 
 

Andaj nga arsyet e theksuara më lartë konform dispozitave ligjore të nenin 142, si dhe 143 të 

LPK-së u vendos si në diapozitiv te këtij aktgjykimi  

  

GJYKATA THEMELORE PEJË–DEGA NË KLINË 

Departamenti i Përgjithshëm–Divizioni Civil 

                                                            C.nr.353/19, me dt.05.11.2020 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE:                                                                                   G j y q t a r i 

Kundër këtij aktgjykimi  mund të paraqitët ankesë në                                      Prenk Palushi 

afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtit , 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate.                                                 
 


