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C. nr.109/2015 

 

 GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – Departamenti i përgjithshëm,  Gjyqtari Ahmet Idrizaj, 

zyrtaren ligjore Albana Curri, duke vendosur në çështjen e paditësit S. H.nga Gjakova, Rr. “...” nr. .., të cilin 

e përfaqëson i autorizuari H. P., avokat në Gjakovë, kundër të paditurit S. G., nga Gjakova, Rr.“...” pa nr., 

për dorëzim në posedim, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 15.10.2018,  në prezencën 

e të autorizuarit të paditësit dhe të të paditurit,  me datë 04.12.2018, këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M  

 

 KËRKESË-PADIA  e paditësit S. H.nga Gjakova, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet i padituri S. 

G. nga Gjakova, që paditësit, të ia dorëzojë në posed paluajtshmërinë e shitëblerë e cila gjendet në pjesën 

juglindore në kuadër të parcelës kadastrale me nr. ... ZK – Gjakovë – jashtë qytet, në përmasat duke filluar 

nga pika ku takohet parcela kadastrale nr. ... me parcelën kadastrale ... dhe ... dhe shkon në drejtim kah 

perëndimi në gjatësi prej 13.94 m, ku thyhet dhe vazhdon në drejtim kah veri-perëndimi në një gjatësi prej 

26.06 m, ku po ashtu thyhet dhe vazhdon në drejtim kah veriu në një gjatësi prej 22.47 m, ku po ashtu 

thyhet dhe vazhdon në drejtim juglindje në një gjatësi prej 41.53m, përkatësisht në sipërfaqe të përgjithshme 

prej 0-05-50ha dhe të detyrohet i padituri S. G. nga Gjakova, që në këtë paluajtshmëri të ia njoh të drejtën  e 

pronësisë, si dhe të lejojë që e njëjta të regjistrohet pranë elaboratit kadastral, pranë zyrës komunale 

kadastrale në Gjakovë,  si dhe të ia kompensojë shpenzimet procedurale, gjitha këto në afatin prej 15 ditëve, 

nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kërcënim të përmbarimit, REFUZOHET në tërësi si e pa themeltë. 

  

 Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

   

A r s y e t i m 

 

 Paditësi në padi dhe gjatë shqyrtimit nëpërmes të autorizuarit të tij, ka parashtruar se nga i padituri ka 

blerë 9/81 pjesë ideale të paluajtshmërisë, e cila evidentohet si parcelë kadastrale nr. ..., me kulturë parcelë 

në sipërfaqe prej ... m2, ..., me kulturë parcelë në sipërfaqe prej 389 m2, ..., me kulturë parcelë në sipërfaqe 

prej 410 m2, ..., me kulturë parcelë në sipërfaqe prej 409 m2, ..., me kulturë parcelë në sipërfaqe prej 408 

m2, ..., me kulturë parcelë në sipërfaqe prej 945 m2, ..., me kulturë parcelë në sipërfaqe prej 362 m2, sipas 

Certifikatës ... – Gjakovë – jashtë qytet. Paluajtshmëria e shitblerë sipas kontratës ..., datë 08.03.2014, e 

legalizuar në Gjykatën Themelore në Gjakovë, është regjistruar në elaboratin kadastral të të drejtave 

pronësore, në Zyrën Kadastrale Komunale në Gjakovë. Më tej ka theksuar se paditësi me rastin e incizimit 

kadastral nga ana e shërbimit gjeodezik në Gjakovë, ka vërtetuar se paluajtshmëria e shitblerë është pronë 

shoqërore me kulturë : rrugë publike. Edhe pse paditësi pronësinë në paluajtshmërinë lëndore, e ka fituar në 

bazë të punës së vlefshme juridike, i njëjti nuk mundet të futet në posedim të qetë dhe të lirë të saj. I 

autorizuari i paditësit, në shqyrtimin e datës 15.10.2018, e bëri precizimin detal të kërkesëpadisë. 

 

  I autorizuari i paditësit, në fjalën e tij përfundimtare deklarojë se : në bazë të provave të administruara, u 

vërtetua se paditësi paluajtshmërinë lëndore, e cila është lëndë e këtij kontesti, e ka blerë nga i padituri dhe 

për këtë transaksion, është lidhur edhe kontrata për shitblerjen e paluajtshmërisë e legalizuar në këtë gjykatë 

me të dhënat e lartcekura. Gjykatës i ka propozuar që kërkesëpadinë e precizuar t’a miratojë në tërësi si të 

themeltë dhe t’a detyrojë të paditurin që paditësit të ia kompensojë shpenzimet për përfaqësim në 6 seanca, 

nga 135,00€ si dhe shumën prej 180,00€, në emër të shpenzimeve për shpërblim të ekspertëve të gjeodezisë.  
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 I padituri në përgjigjen në padi, të parashtruar me datë 15.04.2015, ka parashtruar se e kundërshton në 

tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të pathemeltë dhe të pa argumentuar. Këtë nga fakti se: si mund të jetë 

publike prona të cilën e ka blerë paditësi dhe të cilën pronë e ka vërtetuar në kontratën e shitblerjes në 

Gjykatën kompetente. Paluajtshmërinë të cilën ja kam shitur paditësit, i njëjti në atë paluajtshmëri i ka 

ndërtuar themelet e shtëpisë.  

 

 I padituri në fjalën përfundimtare deklarojë se : paluajtshmërinë e identifikuar me rastin e daljes në 

vend, ja kam shitur paditësit për çmimin e kontraktuar prej 11,200.00€, të cilën shumë e ka paguar i padituri 

dhe nga ai moment ka hyrë në posedim të paluajtshmërisë lëndore. I propozojë gjykatës që të vendosë në 

bazë të provave të administruara. 

 

Nuk kërkojë shpenzime procedurale.  

 

 Gjykata pas vlerësimit të provave relevante në këtë çështje juridike dhe në kuptim të nenit 8 të LPK-së, 

e bëri vlerësimin e provave veç e veç dhe të gjitha së bashku, bëri çmuarjen e tyre me ndërgjegje dhe me 

kujdes, si dhe në bazë të rezultatit të të gjithë procedimit, vërtetojë se kërkesëpadia, e precizuar e palës 

paditëse, është në tërësi e pa themeltë dhe si e tillë u refuzua.  

 

 Nga provat e zbatuara është argumentuar gjendja faktike siç më poshtë vijon: 

 

 Nga kontrata e shitblerjes ..., të datës 08.03.2013, vërtetohet se : këtu i padituri në cilësinë e shitësit, ia 

shet – tjetërson paditësit në cilësinë e blerësit 9/81 pjesë ideale të parcelave, me nr. nr. ..., me kulturë parcelë 

në sipërfaqe prej ... m2, ..., me kulturë parcelë në sipërfaqe prej 389 m2, ..., me kulturë parcelë në sipërfaqe 

prej 410 m2, ..., me kulturë parcelë në sipërfaqe prej 409 m2, ..., me kulturë parcelë në sipërfaqe prej 408 

m2, ..., me kulturë parcelë në sipërfaqe prej 945 m2, ..., me kulturë parcelë në sipërfaqe prej 362 m2, sipas 

Certifikatës ...– Gjakovë – jashtë qytet (e që sipërfaqja e përgjithshme sipas kësaj pjese ideale 9/81 është 

595 m2).  

 

 Gjykata me rastin e daljes në vend, së bashku me ndihmën e ekspertëve të gjeodezisë B. M., ing. i dipl. i 

gjeodezisë dhe G. B.– gjeometër, e vërtetojë këtë gjendje faktike : ndodhemi në parcelën kadastrale nr. ...  

ZK – Gjakovë – jashtë qytet, në anën lindore të së cilës parcelë, gjendet pikërisht parcela të cilën siç 

deklaruan palët në procedurë: i padituri ja ka shitur paditësit. Në një sipërfaqe të kësaj parcele, paditësi e ka 

mënjanuar – larguar dheun dhe shifet pjesa fundore e betonuar – bodrumi dhe disa shufra të hekurit, me 

qëllim që të vazhdohen punimet e mëtejme për përfundimin e ndërtimit të bodrumit dhe të shtëpisë, mirëpo 

paditësi ka sqaruar faktin se ka qenë i penguar nga inspektorët komunal të ndërtimtarisë në vazhdimin e 

mëtejmë të punimeve. Kjo pjesë e parcelës ... gjendet në anën juglindore të parcelës burimore dhe sipërfaqja 

e kësaj pjese të parcelës, të cilën i padituri ja ka tjetërsuar paditësit, është 550 m2 dhe ekspertët e 

lartpërmendur të gjeodezisë, pasi që i kanë bërë matjet e duhura në teren dhe me ekspertizën e tyre të datës 

27.09.2018, i kanë përcaktuar të gjitha anët e horizontit, gjatësi – gjerësi dhe sipërfaqe të parcelës lëndore 

(siç më saktësisht janë përshkruar në precizimin e kërkesëpadisë dhe në dispozitivin e këtij aktgjykimi). 

Parcela kadastrale në të cilën paditësi në një sipërfaqe të konsideruar të saj (siç është theksuar edhe më 

sipër, i ka hapur themelet për ndërtimin e bodrumit dhe të shtëpisë), evidencohet sipas gjendjes së fundit 

kadastrale, si parcelë nr. .../2 ZK – Gjakovë, jashtë qytet, me kulturë rrugë në sipërfaqe prej 2-83-73 ha dhe 

sipas evidencës kadastrale, evidentohet në emër të P.sh “Rrugë publike”. Në kuadër të kësaj parcele, 

përkatësisht në anën juglindore të saj, gjenden themelet e shtëpisë, të cilat i ka ndërtuar paditësi, në një 

sipërfaqe të përgjithshme prej 550 m2, e për të cilën sipërfaqe paditësi – këtu të paditurit, ja ka paguar 

shumën prej 11,200.00€, fakt ky i cili nuk kontestohej as nga ana e të paditurit, përkatësisht ky fakt ishte 

jokontestues në mes të palëve.  

 

 

 Meqenëse gjykata është e lidhur me precizimin detal të fundit të kërkesëpadisë, të parashtruar nga ana e 

të autorizuarit të paditësit dhe nuk mund të vendosë jashtë kësaj kërkese nga fakti se e bënë tejkalimin e 

kërkesëpadisë dhe bie ndesh me nenin 2 par. 1, të LPK-së dhe parimin juridik “Ne eat iudex petita partium” 
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nuk mund të vendosë për tej kërkesës së palës, atëherë rezulton se: pala e paditur, paditësit ja ka tjetërsuar 

sipërfaqen prej 550 m2, por në parcelën e cila është e evidencuar si : pasuri shoqërore – Rrugë publike. 

Andaj, në rastin konkret vlenë potencuar faktin se: i padituri nuk ka pasur të drejtë që të i tjetërsojë më 

shumë të drejta, paditësit se sa që ai i ka vetë, në kuptim të parimit juridik: “Nemo plus iuris, ad alium 

transfere quam ipse haberet”. Për këtë arsye kërkesëpadia e precizuar e paditësit, u refuzua si e pathemeltë 

nga fakti se i padituri nuk ka qenë pronar i paluajtshmërisë lëndore, dhe as posedues i saj, ashtu që nuk ka 

mundur të bartë në paditësin as të drejtën e pronësisë dhe as dorëzimin në posedim faktik të të njëjtës 

paluajtshmëri. Për më tepër pala paditëse, nuk e ka provuar as bazën e as mënyrën e fitimit të pronës 

kontestuese, siç parasheh neni 319, i LPK-së, përkatësisht në rastin konkret, barra e të provuarit, bie 

pikërisht mbi palën aktive në procedurë siç parashihet me nenin 322 të LPK-së, ndërsa i padituri i ka 

tjetërsuar paditësit (dhe marrë kundërvlerën e çmimit të kontraktuar të shitblerjes - të përcaktuar më 

detalisht në dispozitiv të këtij aktgjykimi, në lartësi prej 11,200.00€), pjesën e paluajtshmërisë lëndore, 

përkatësisht sipërfaqen prej 550 m2, pa qenë asnjëherë pronar i saj dhe as posedues i të njëjtës, ashtu që në 

rastin konkret, palës paditëse, po ashtu edhe të paditurit, lidhur me paluajtshmërinë e pretenduar (precizuar), 

ju mungon legjitimiteti i plotë real aktiv dhe pasiv në këtë çështje juridike. Dihet mirëfilli se mungesa e 

legjitimitetit real, është e karakterit materialo juridik dhe në këtë kontest, prodhon edhe pasoja të caktuara 

juridike.  

 

Përveç kësaj në rastin konkret vlen potencuar faktin se dispozita ligjore e nenit 20 të LMTHPJ 

parasheh që e drejta e pronës fitohet sipas vet Ligjit, në bazë të punës juridike, trashëgimisë dhe me vendim 

të Organit shtetëror në mënyrë dhe nën kushtet e parapara me Ligj. Edhe Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat 

tjera Sendore, Ligji nr. 57/09, i publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, me datë 

04.08.2009, i cili është në implementim nga data 20.08.2009, pikërisht në nenin 36, ka paraparë se: “Për 

bartjen e pronësisë në paluajtshmëri është e nevojshme një punë juridike e vlefshme ndërmjet tjetërsuesit 

dhe fituesit si bazë juridike dhe regjistrimi i ndryshimit i pronësisë, në regjistrin e të drejtave në 

paluajtshmëri. Kontrata për bartjen e paluajtshmërisë, duhet të lidhet me shkrim, në prezencë të dy palëve, 

në një zyrë kompetente”. Andaj, si rrjedhojë pala paditëse me asnjë nga këto mënyra nuk ka arritur të e 

argumentojë se e ka fituar të drejtën e pronësisë në paluajtëshmërinë e pretenduar, andaj edhe precizimi i 

kërkesëpadisë, në shqyrtimin e fundit që të detyrohet i padituri, që këtë sipërfaqe të parcelës lëndore, të ia 

dorëzojë në posedim faktik paditësit, nuk ka mbështetje ligjore dhe si e këtillë u refuzua.  

 

          Vendimi mbi shpenzimet procedurale u muarr sipas nenit 450 të LPK-së dhe deklarimit të të paditurit, 

i cili pati sukses në kontest, por të njëjtat nuk i kërkojë.  

 

          Nga të sipërcituarat u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

 GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

C.nr.109/2015, datë 04.12.2018 

 

 

                                                                                                                            GJ Y Q T A R I, 

                                                                                                                           Ahmet Idrizaj 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 15 ditëve, nga dita e              

pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet të kësaj Gjykate. 

 

 

 


