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Numri i lëndës: 2019:253566 

Datë: 17.01.2020 

Numri i dokumentit:     00767131 
 

C.nr.530/19 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË – DEGA NË KLINË-Departamenti i Pergjithshem 

Divizioni Civil- më  gjyqtarit  Prenk Palushi,dhe asistentën administrative Violeta Lecaj  Lulaj 

duke vendosur  në çështjen  juridiko-civile  të paditësit:P. (J.) Gj.dhe Gj. (J.) Gj.që të dy  nga 

fshati .............K......., të cilët i përfaqëson av.Hil Prenaj nga Klina, kundër të paditurëve-

kundërpaditësve: M. (N.) Gj. dhe P. (N.) Gj.ky i fundit njëherit edhe i autorizuar  i të paditurit 

të parë, si dhe M. (Z.) Gj. po ashtu nga fshati .............K..... të cilët i përfaqëson av.Gjergj Skeli 

nga Klina, baza juridike : vërtetim i të drejtës së  pronësisë në bazë të trashëgimisë, vlera e 

kontestit 4.000 euro, pas mbajtjës së seancës së shqyrtimit kryesor me dt.15.01.2020,të cilët 

prezantuan  i autorizuari i paditëseve, të paditurit-kundërpaditësit si  dhe i autorizuari i të 

paditurit-kundërpaditësit , me dt.20.01.2020 bijë këtë:  
    

A K T GJ Y K I M 

në bazë të pohimit 
 

I. APROVOHET SI E BAZUAR-Kërkesëpadia e paditësive: P. Gj. dhe Gj. Gj. nga fshati 

.............K......  
 

II. VËRTETOHET- se: 1.P. (J.) Gj. nga fshati .............K...... ,është pronar nga baza e 

trashëgimisë i  paluajtëshmerive të shtrira në parcelat  kadastrale: P-........, me sip. prej 4698m
2
 

në vendin e quajtur .....,P-........, me sip. prej 4980 m
2
 në vendin e quajtur ........,P-........ me sip 

prej 7340m
2
, në vendin e quajtur ........,P-........, , me sip. prej 4555 m

2
, në vendin e quajtur 

........,P-........, me sip. prej 5238 m
2
, në vendin e quajtur ........, P-........, me sip. prej 4215 m

2
, në 

vendin e quajtur ........, P-........me sip. prej 2075m
2
, në vendin e quajtur ........,P-........ ne 

sipërfaqe prej 14523m
2 

 në vendin e quajtur ........, P-........ në sipërfaqe prej 5435m
2
 në vendin e 

quajtur ........
 
,P-........, me sip. prej 11141m

2 
, në vendin e quajtur ........, P-........me sip. prej 

6755m
2  

në vendin e quajtur ........,  dhe P-........, me sip. prej 15m
2
 në vendin e quajtur ........, që 

të gjitha Z.K. ........... 
 

 

 

 2.Gjergj (Jak) Gjetaj është pronar nga baza e trashëgimisë  i paluajtëshmërive të shtrira në 

parcelat  kadastrale: P-........, me sip. prej 4698m
2
 në vendin e quajtur ........,P-........, me sip. prej 

4980 m
2
 në vendin e quajtur ........,P-........ me sip prej 7340m

2
, në vendin e quajtur ........, P-

........ me sip. prej 10031m
2
, në vendin e quajtur ........,P-........ me sip. prej 8348m

2
, në vendin e 

quajtur ........,P-........ me sip. prej 4555 m
2
, në vendin e quajtur ........, P-........, me sip. prej 5238 

m
2
, në vendin e quajtur ........, P-........ me sip. prej 4215 m

2
, në vendin e quajtur ........, P-

........me sip. prej 2075m
2
, në vendin e quajtur ........,P-........ në sipërfaqe prej 14523m

2
, P-........ 

në sipërfaqe prej 5435m
2 

, në vendin e quajtur ........, P-........në sipërfaqe prej 11141m
2
, , në 

vendin e quajtur ........ , dhe P-........në sipërfaqe prej 6755m
2  

 në vendin e quajtur ........, që të 

gjitha Z.K ........ 
 

 

III.  OBLIGOHEN – të paditurit-kunderpaditësit  që të drejtën e pronësisë në paluajtëshmerinë e 

theksuar si më lartë të ja njohin  dhe pranojnë palës paditëse, në atë mënyrë që të njëjtit të 

përmbahen lidhur më regjistrimin e të drejtës se pronësisë të paditësive në  regjistrin e të 

drejtave për pronë të paluajtshme të Drejtorisë për Gjeodezi Kadastër e Pronësi K.Klinë, dhe 
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këtë në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjës së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit 

ligjor. 

 
 

 

IV. APROVOHET kundërpadia  e  kundërpaditsëve- të paditurve: M. (N.) Gj., P. (N.) Gj. dhe M. 

(Z.) Gj.të gjithë nga fshati .............K...... si e bazuar. 

 

V. VËRTETOHETse:Kundërpaditesit-tëpaditurit:1.Mark(Nikollë)GjetajdheP. (N.) Gj.nga baza 

e trashëgimisë janë bashkëpronar në bashkëpronësi sipas pjesëve ideale me nga ½ në parcelat 

kadastrale si në vijim:P-........ me sip prej 10031m
2
, në vendin e quajtur ........, P-........ prej 

8348m
2
, në vendin e quajtur ........, P-71011011-00027-2 me sip. prej 4314m

2
,në vendin e 

quajtur ........, P-........,me sip. prej 4555 m
2
, në vendin e quajtur ........,P-........, me sip. prej 5238 

m
2
, në vendin e quajtur ........ ,P-........, me sip. prej 4215 m

2
, në vendin e quajtur ........ ,P-

........me sip. prej 2075m
2
, në vendin e quajtur ........, P-........ në sipërfaqe prej14523m

2
, ne 

vendin e quajtur ........ ,P-........ në sipërfaqe prej 5435m
2
, në vendin e quajtur ........, P-........me 

sip.prej 11141m
2,
 , në vendin e quajtur ........, dhe  P-..........me sipërfaqe prej 15787m

2
 në 

vendin e quajtur ........, që të gjitha Z.K.......... 
 

2.I padituri-kundërpaditësi M. (Z.) Gj.është pronar  nga baza e trashëgimisë në 

paluajtëshmërinë e  shtrirë në parcelat kadastrale: P-.......... me sip. prej 1783m
2
, ne vendin e 

quajtur ........, P-.......... me sip. prej 4826m
2
 në vendin e quajtur .........., P-........, me sip. prej 

4698m
2
 në vendin e quajtur ........,P-........, me sip. prej 4980 m

2
 në vendin e quajtur ........,P-

........ me sip prej 7340m
2
, në vendin e quajtur ........, P-........ me sip. prej 10031m

2
, në vendin e 

quajtur ........,P-........ me sip. prej 8348m
2
, në vendin e quajtur ........,P-........, me sip. prej 4555 

m
2
, në vendin e quajtur ........ ,P-........, me sip. prej 5238 m

2
, në vendin e quajtur ........,P-........ 

me sip. prej 4215 m
2
, në vendin e quajtur ........, P-........me sip. prej 2075m

2
, në vendin e 

quajtur ........,P-.......... me sip.prej 2890m
2
, në vendin e quajtur ........,P-.......... me sip.prej 

1405m
2
, në vendin e quajtur ........,P-.......... me sip. prej 727m

2
, në vendin e quajtur ........,P-

.......... me sip.prej 701m
2
, në vendin e quajtur ..........,P-.......... me sip.prej 1979m

2
, në vendin e 

quajtur ..........,P-.......... me sip.prej 2059m
2
 dhe në vendin e quajtur ..........,P-..........me sip.prej 

15787m
2
 në vendin e quajtur ........ ,që të gjitha Z.K. ........... 

 
 

 

VI. OBLIGOHEN- paditësit –kundërtëpaditurit  që të drejtën e pronësisë në paluajtëshmerinë e 

theksuar si në pikën 5 të dispozitivit të këtij aktgjykimi të ja njohin  dhe pranojnë 

kundërpaditësve-të paditurve, në atë mënyrë që të njëjtit të përmbahen lidhur më regjistrimin e 

të drejtës se pronësisë të të paditurve-kundërpaditsëve në  regjistrin e të drejtave për pronë të 

paluajtëshme të Drejtorisë për Gjeodezi Kadastër e Pronësi K.Klinë, dhe këtë në afat prej 15 

ditësh nga dita e marrjës së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit ligjor 
 
 

 

VII. Secila palë ndërgjyqëse i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
 

A r s y e t i m 

             

 Paditësit P. (J.) Gj.dhe Gj. (J.) Gj.nga fshati ..........,K.......  përmes të autorizuarit të tyre av.Hil 

Prenaj  nga Klina,  në ketë gjykatë paraqesin padi për vërtetimin e të drejtës se pronësisë  dhe 

këtë për paditësin e parë  parcelat kadastrale: P-........, me sip. prej 4698m2 në vendin e quajtur 

........,P-........, me sip. prej 4980 m2 në vendin e quajtur ........,P-........ me sip prej 7340m2, në 

vendin e quajtur ........,P-........, , me sip. prej 4555 m2, në vendin e quajtur ........,P-........, me 

sip. prej 5238 m2, në vendin e quajtur ........, P-........, me sip. prej 4215 m2, në vendin e quajtur 

........, P-........me sip. prej 2075m2, në vendin e quajtur ........,P-........ ne sipërfaqe prej 14523m2  

në vendin e quajtur ........, P-........ në sipërfaqe prej 5435m2 në vendin e quajtur ........ ,P-........, 

me sip. prej 11141m2 , në vendin e quajtur ........, P-........me sip. prej 6755m2  në vendin e 

quajtur ........,  dhe P-........, me sip. prej 15m2 në vendin e quajtur ........, që të gjitha Z.K. 

........... Dhe Gj. (J.) Gj., parcelat kadastrale: P-........, me sip. prej 4698m2 në vendin e quajtur 

........,P-........, me sip. prej 4980 m2 në vendin e quajtur ........,P-........ me sip prej 7340m2, në 
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vendin e quajtur ........, P-........ me sip. prej 10031m2, në vendin e quajtur ........,P-........ me sip. 

prej 8348m2, në vendin e quajtur ........,P-........ me sip. prej 4555 m2, në vendin e quajtur ........, 

P-........, me sip. prej 5238 m2, në vendin e quajtur ........, P-........ me sip. prej 4215 m2, në 

vendin e quajtur ........, P-........me sip. prej 2075m2, në vendin e quajtur ........,P-........ në 

sipërfaqe prej 14523m2, P-........ në sipërfaqe prej 5435m2 , në vendin e quajtur ........, P-

........në sipërfaqe prej 11141m2, , në vendin e quajtur ........ , dhe P-........në sipërfaqe prej 

6755m2   në vendin e quajtur ........, që të gjitha Z.K ........... 

 

I autorizuari i paditësve av.Hil Prenaj nga Klina  ,gjatë shkoqitjes gojore të kërkesëpadisë në 

seancën e shqyrtimit kryesor si dhe në fjalën përfundimtare duke qëndruar në tërësi prapa 

kërkesëpadisë, për të cilën i propozon gjykatës që të aprovoj si të bazuar, ndërkaq sa i përket 

kundërpadisë së kundërpaditësve- të paditurëve nuk e kundërshton të njëjtën me arsyetimin se 

paditësit dhe të paditurit, përkatësisht , kundërpaditësit dhe kundërtëpaditurit  janë ndarë nga 

bashkësia familjare që nga viti 1976 të cilat këto prona i  kanë trashëguar nga paraardhësit e 

tyre, e qe nga ky vit secila palë i mban në shfrytëzim dhe posedim të lirë  faktik, dhe se lidhur 

me posedimin  shfrytëzimin tyre nuk ka asgjë kontestuese në mes të palëve. Deklaron se 

kundërpadinë përkatësisht kërkesëpadinë   e të paditurve e pranon si të vërtetë për shkak se 

secila palë e din që ato pjesë që i mban janë të tij. Përfundon duke i propozuar gjykatës  që të 

aprovojë padinë dhe kërkesëpadinë si dhe kundërpadinë e të paditurive në tërësi si të bazuar 

dhe ti shpall pronar: P. (J.) Gj. nga fshati .............K.... , në paluajtëshmërinë që shtrihet në 

parcelat kadastrale te theksuara ne padi, si dhe  paditësin Gj. (J.) Gj.po ashtu  edhe për 

paditlësin nga fshati .............K..... të vërtetohet e drejta e pronësisë në paluatëshëmërinë 

lëndore të theksuar në kërkesëpadi.  

 

  I padituri P. (N.) Gj., njëherit edhe i autorizuar i të paditurit të parë M. (N.) Gj. gjatë 

shkoqitjes gojore të përgjigjes në padi si dhe kundërpadinë në seancën e shqyrtimit kryesor si 

dhe në fjalën përfundimtare nuk e kundërshton deklarimet e paditësve  të thëna se qysh në vitin 

1967 kanë bërë shkëputjen e bashkësisë familjare, me çrast nga baza e trashëgimisë kanë bërë 

ndarjen fizike  të paluajtëshmërisë të shtrira nga parcelat kadastrale  e cila është objekt lëndor i 

padisë dhe kundërpadisë , të cilat parcela secili i ka pas në posedim të lirë faktikisht që nga ajo 

kohë deri më tani, gjë që të njëjtat tani e tutje  ti regjistroj secili në emër të vetin në regjistrin e 

të drejtave për  pronë të paluajtshme të drejtorisë përkatëse. Përfundon deklarimet e tij duke  

theksuar  se kërkesëpadinë  e parashtruar përmes kundërpadisë ta aprovojë si të bazuar , me që 

plotësohen kushtet për një gjë të tillë, në atë mënyrë që përmes aktgjykimit të paditurit Mark N. 

Gj. dhe P. N. Gj. të shpallen pronar me nga ½  në pjesë ideale si bashkëpronar në parcelat 

kadastrale  të theksuara si në kundërpadi.  

   I  autorizuari i të paditurit të tretë M. (Z.) Gj., av.Gjergj Skeli  nga Klina, gjatë shkoqitjes 

gojore të përgjigjes në padi deklaron se mbetet pranë përgjigjes në padi dhe se nuk e 

kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë  e paditësve e as bazën juridike të saj. Paditësit dhe të 

paditurit kanë jetuar në një bashkësi familjare deri në vitin 1976, ndarjen fizike e kanë bërë 

sipas bazës së trashëgimisë dhe se deri më tani secili është pronar faktik i pjesës së 

trashëgimisë ,mirëpo nuk janë pronar juridik. Përfundon deklarimet e tij duke i propozuar 

gjykatës që të bie aktgjykim e më të cilin të shpall pronar M. Z. Gj.në paluajtëshëmrinë lëndore 

të theksuar si në në kundërpadi.  

 

 

I padituri-kundërpaditësi M. Z. Gj.përmes te autorizuarit të tij në kuptim të dispozitat ligjore 

257 të LPK-së në seancën e shqyrtimit kryesor i propozon gjykatës ndryshimin e kundërpadisë 

në kontestin objektiv, në atë mënyrë që  objektit të paluajtëshëmrisë lëndore ti shtohet edhe 

parcela Kadastrale P-.......... Z.K. .............në sip. prej 1783m
2 

.Gjykata përmes aktvendimit 

aprovon propozimi e te autorizuarit të të paditurit kundërpaditësit për zgjerimin e padisë , me 

që palët tjera ndërgjyqës dakordohen plotësisht për një gjë të tillë. 
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Gjykata konsideron se me pohimin e fakteve, përjashtohet nevoja e të provuarit të tyre ndërkaq  

me pranimin e kërkesëpadisë pushon nevoja që gjykata ta zbatojë rregullën përkatëse të se 

drejtës materiale,  në gjendjen e konstatuar  faktike, mirëpo gjykata me qëllim te vërtetimi te 

drejt dhe ne mënyrë të plotë të gjendjes faktike lexon  provat materiale si në vijim: 
 

 

Çertifikata e pronës P-.... e dt.24.10.2019  në bazë të së cilës vërtetohet se parcela kadastrale 

nr..... me sip. prej 4826m2 në vendin e quajtur ......ZK. .............është  evidentuar në emër të F. 

Gj. me 3/8, Z. M. Gj. me 1/8 dhe J. P. Gj. me 4/8 sipas pjesëve ideale në  bashkëpronësi , 

çertifikata e pronës e dt: 24.10.2019  në bazë të së cilës  vërtetohet se të gjitha parcelat 

kadastrale që janë objekt lëndor i kësaj qeshtje juridiko-civile janë të regjistruara në 

bashkëpronësi sipas pjesëve ideale me bashkëpronar F. Gj. me 3/8, Z. M. Gj. me 1/8 dhe J. P. 

Gj. me 4/8, ekstrakti nga regjistri qendror i gjendjes civile nr. ser. E 24086293 i lëshuar nga  

Zyra e Gjendjës Civile  në .............me dt 22.11.2019, çertifikata e lindjes nr. ser. E 24086196 e 

lëshuar me dt 22.11.2019 nga  Zyra e Gjendjes Civile   në ............., çertifikata e lindjes nr. ser 

E 24086191 e lëshuar me dt 22.11.2019 nga Zyra e Gjendjës Civile   në .........., çertifikata  

lindjes E 24086182 e lëshuar me 22.11.2019 nga Zyra e Gjendjës Civile    në .........., çertifkata 

e lindjes nr ser, E 24086172 e leshur me dt: 22.11.2019 nga Zyra e Gjendjës Civile  në .........., 

çertifikata e vdekjes V 10306289 nr rendor 582 e lëshuar me dt 22.11.2019 nga  Zyra e 

Gjendjes Civile  në .........., çertifikata  vdekjës nr. V 10306287 nr rendor 6 e lëshuar me 

22.11.2019 nga Zyra e Gjendjes Civile  në .........., çertifikata e vdekjes V 10306286 rendor 2 e 

lëshuar me 22.11.2019 nga Zyra e Gjendjes Civile në .........., çertifikata e vdekjes V 50523 nr 

rendor 1108 e lëshuar  nga Zyra e Gjendjes Civile  në Prishtinë, procesverbali i këqyrjes në 

vend i dt: 20.12.2019,  mendimi dhe konstatimin  profesional në formën e shkruar i eskpertit 

gjeodet A. Th. me plotësimin sipas parashtresë se datës së 15.01.2020  e të  autorizuarit të të 

paditurve lidhur me zgjerimin padis në kontestin objektiv. 
 

Në bazë të provave të sipërtheksuara si dhe deklarimeve të palëve ndërgjyqëse , përkatësisht  të 

paditëseve-kundërtëpaditurëve si dhe te paditurve-kundëpaditësve ,gjykata vije deri të 

përfundimi se palët ndërgjyqësve   kanë   fituar të drejtën e pronësisë në paluajtëshmërinë 

lëndore të theksuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi , në bazë të dispozitës ligjore të nenit 20 

të ligjit mbi marrëdhenjët themelore juridike pronësore , në të cilën dispozitë ligjore 

përcaktohet:‘’ e drejta e pronësisë fitohet sipas vetë ligjit , në bazë të veprimit juridik dhe me 

trashëgimi ,e drejta pronësisë fitohet edhe në bazë të vendimit të organit shtetëror në kushtet 

dhe në mënyrën e caktuar me ligj . Sipas vetë ligjit e drejta e pronësisë fitohet me krijimin e 

sendit te ri , më bashkim , më përzierje , më ndërtim në tokën e huaj, më ndarjën e fryteve , më 

parashkrim fitues , më fitim të pronësisë nga jopronari, më okupim dhe në raste të tjera të 

caktuara më ligj”. 
 

Dispozitat ligjore të nenit 33 të po të njëjtit ligj përcaktojnë:’’ në bazë të veprimit juridik e 

drejta e pronësisë në paluajtëshmeri  fitohet më regjistrimin në librin publik ose në mënyrën 

tjetër përkatëse të caktuar më ligj’’. 
 

Gjykata vije deri të përfundimi se kërkesëpadia e paditësve –kundërtëpaditurve dhe 

kundërpadia e të paditurve –kundëpaditësve është e bazuar ,pasi që palët ndërgjyqëse kanë 

vërtetuar faktin relevant duke mos e kontestuar asnjërën se në vitin 1976 të njëjtit përkatësisht 

paraardhësit e tyre i kanë rregulluar raportet juridike në mes tyre ,duke bërë ndarjën fizike me 

marrveshje të pasurisë qe u ka takuar nga paraardhësit juridik ,dhe se çdo njëri nga ata e ka në 

posedim dhe e shfrytëzon pjesën e vet fizike që i ka takua në bazë të ndarjës fizike verbale,që 

derivon nga baza e trashëgimisë.  
 
 

Konform dispozitave ligjore të nenit 3.3 të LPK-së gjykata vije deri të përfundimi ,se palët 

ndërgjyqëse në këtë qështje juridiko civile kanë të drejtën e plotë ,për të disponuar më 

kërkesëpadinë-kundërpadinë, andaj në bazë të kësaj rezulton edhe fakti se i autorizuari  i të 

paditurëve-kundërpaditësëve, dhe i autorizuari i paditësve-kundërtëpaditurëve, gjatë seancës së 

shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare kanë  pasur  mbështetje ligjore për të pohuar 

kërkesëpadinë dhe kundërpadinë e  paditësve kundër të paditurëve dhe të paditurëve-
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kundërpaditësëve në tërësi ,  si dhe faktet  në të cilën mbështetet të njëjtat . 

Konform dispozitave ligjore të nenit 148 LPK-së gjykata në këtë qështje juridiko civile merr 

aktgjykim në bazë të pohimit, me që plotësohen të gjitha kushtet ligjore për marrjen e të njëjtit. 
 

Konform dispozitave ligjore të nenit 457 të LPK-së gjykata vendosi lidhur  me pagesën e 

shpenzimeve procedurale. 
 

Nga arsyet e theksuara më lartë konform dispozitave ligjore të nenit 3.3  dhe 148  dhe 142 i 

LPK-së  u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE  PEJË – DEGA NË KLINË 

Departamenti i Përgjithëshem –Divizioni Civil 

C.nr.530/19, me dt. 20.01.2020 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE:                                                                                                                   

Kundër këtij aktgjykimi mund të ngritët                                                              

ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita  

e marrjës së të njëjtit, gjykatës së Apelit                                                                 Gj y q t a r i 

në Prishtinë përmes kësaj gjykate.                                                                         Prenk Palushi 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


