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Numri i lëndës: 2021:016850 

Datë: 24.05.2021 

Numri i dokumentit:     01806769 

 

                                  C.nr.116/2021 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni civil, Gjyqtari Ahmet Idrizaj me zyrtaren ligjore Albana Curri, duke vendosur në 

çështjen juridike të paditëses R.  (H.) S.nga Gjakova, Rr. “. . .” pa nr. të cilën e përfaqëson i 

autorizuari Meshari Selimaj, avokat në Gjakovë, kundër të paditurve 1. H. (Q.) G., 2. Sh. (Q.) 

N., 3. H. (Q.) G., 4. A. (Q.) G., 5. M. (R.) G., 6. I. (R.) S. (e lindur G.), 7. B. (R.) R. (e lindur 

G.), 8. Sh. (R.) Zh. (e lindur G.), 9. M. (D.) G., 10. B. (D.) G., 11. N. (D.) H. (e lindur G.), 12. 

Sh. (I.) G., 13.A. (I.) G.. 14. M. (I.) Z. (e lindur G.), 15. V. (I.) E. (e lindur G.), 16. M. (I.) D. (e 

lindur G.), 17. M. (Xh.) G., 18. Sh. (Xh.) Y. (e lindur G.), 19. L. (Xh.) Zh. (e lindur G.) dhe 20. 

K. (Xh.) M. (e lindur G.), që të gjithë nga Gjakova, Rr. “. . .” pa nr., që të gjithë të përfaqësuar 

nga i autorizuari i tyre Arbër Guta., avokat në Gjakovë, për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, 

pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 26.04.2021, në prezencën e të 

autorizuarve të palëve në procedurë, me datë 24.05.2021 mori këtë:                                                                 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 VËRTETOHET se paditësja R.  H. S.nga Gjakova, është pronare e 1/3 pjesë ideale të 

paluajtshmërisë, e evidencuar: parcelë kadastrale nr. 231-0 ZK – Gjakovë – qytet, në sipërfaqe 

prej 0-06-06 ha, e cila gjendet në anën jugore të parcelës bazë  231-0 ZK – Gjakovë – qytet, në 

përmasat si në vijim: Gjerësi prej 5.08m + 8.10m, duke filluar nga ana jug perëndimore e parcelës 

lëndore dhe shtrihet me disa thyrje, e në vijim, në drejtim, veri lindor, në gjatësi 7.79m+10.44m 

+ 5.08m+3.85m+7.75m+6.63m+13.11m, ku thyet dhe vazhdon në drejtim kah ana veriore në 

gjatësi prej 4.50m+4.73m, ku thyhet dhe vazhdon në drejtim perëndimor në gjatësi 

6.54m+39.41m, ashtu që DETYROHEN të paditurit  1. H. (Q.) G., 2. Sh. (Q.) N., 3. H. (Q.) G., 

4. A. (Q.) G., 5. M. (R.) G., 6. I. (R.) S. (e lindur G.), 7. B. (R.) R. (e lindur G.), 8. Sh. (R.) Zh. 

(e lindur G.), 9. M. (D.) G., 10. B. (D.) G., 11. N. (D.) H. (e lindur G.), 12. Sh. (I.) G., 13.A. (I.) 

G.. 14. M. (I.) Z. (e lindur G.), 15. V. (I.) E. (e lindur G.), 16. M. (I.) D. (e lindur G.), 17. M. 

(Xh.) G., 18. Sh. (Xh.) Y. (e lindur G.), 19. L. (Xh.) Zh. (e lindur G.) dhe 20. K. (Xh.) M. (e 

lindur G.), që të gjithë nga Gjakova, Rr. “. . .” pa nr., që paditëses të ia njohin këtë të drejtë dhe 

të lejojnë regjistrimin në evidencat kadastrale në emër të saj, në afatin prej 15 ditëve nga dita e 

marrjes së aktgjykimit, e nën kërcënim të përmbarimit.  

 

 Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.   

 

                                                          A r s y e t i m 

 

Paditësja në padi dhe gjatë shqyrtimit në këtë çështje kontestimore nëpërmes të 

autorizuarit të saj, ka parashtruar se të paditurit janë pasardhësit juridik të tani të ndjerit A (Y.) 

G., ish nga Gjakova, përkatësisht janë trashëgimtarët (fëmijët) e Q., R., D., I. dhe Xh., që të gjithë 
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G., tani ish nga Gjakova. Paraardhësi i këtu të paditurve A. (Y.) G., është i regjistruar në operatin 

kadastral të Komunës së Gjakovës, si bashkëpronar i parcelës kadastrale lëndore (P-70705029-

00231-0 ZK – Gjakovë – qytet, në sipërfaqe të përgjithshme prej 1817 m2, përkatësisht 1/3 pjesë 

ideale e të njëjtës) Në ngastrën e sipërcituar këtu paditësja është pronare legjitime, në 2/3 pjesë 

ideale të kësaj parcele, në të cilën parcelë e ka të ndërtuar edhe shtëpinë individuale të banimit. 

E njëjta është poseduese me mirëbesim dhe të pandërprerë që nga vitit 1974 të paluajtshmërisë 

lëndore edhe të 1/3 pjesë ideale të të njëjtës, e cila formalisht ende është e regjistruar në emër të 

A. (Y.) G.. Mirëpo, këtë pjesë ideale të parcelës lëndore sipërfaqes prej 0-06-06 ha (përkatësisht 

606 m2),  e cila gjendet në anën jugore të parcelës bazë nr. 231-0 ZK Gjakovë – qytet, 

paraardhësi juridik i paditëses M. S., e ka blerë në muajin gusht të vitit 1974 nga pronarët e 

atëhershëm legjitim Q. G., R. G., D. G., I. G. dhe Xh. G., e ka paguar në tërësi çmimin e 

kontraktuar të shitblerjes dhe blerësi ka hyrë në posedim faktik deri në vdekjen e tij, edhe në 

sipërfaqen e lartcituar të parcelës lëndore – objekt shqyrtimi, e në vazhdimësi edhe paditësja ka 

qenë dhe është poseduese faktike e të njëjtës sipërfaqes të parcelës lëndore që nga viti 1974 e 

deri më tani.  

 

I autorizuari i paditëses në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nga provat e 

administruara në mënyrë të padyshimtë është vërtetuar themelësia e kërkesëpadisë së precizuar 

të paditëses, këtë nga fakti se paluajtshmëria - objekt shqyrtimi, është fituar në bazë të kontratës 

të shitblerjes (e cila nuk është legalizuar) mirëpo e njëjta në tërësi është përmbushur që nga viti 

1974, si pagesa e çmimit të kontraktuar të shitblerjes nga ana e paraardhëses juridike të paditëses, 

ashtu edhe dorëzimi në posedim nga ana e paraardhësve juridik të të paditurve. Pra, meqë në 

rastin konkret nuk ka asnjë rrethanë kontestuese gjykatës i propozojë që kërkesëpadinë e 

precizuar të paditëses, të e miratojë në tërësi si të themeltë.  

 

Shpenzimet e procedurës nuk i kërkojë.  

 

I autorizuari i të paditurve në përgjigje në padi të parashtruar me datë 16.02.2021 ka 

theksuar se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar, për arsye se nuk është kontestuese fakti se 

të gjithë të paditurit janë pasardhësit juridik të të ndjerit A. (Y.) G., ish nga Gjakova, përkatësisht 

janë trashëgimtaret (fëmijët) e Q. G., R. G., D. G., I. G. dhe Xh. G., që të gjithë tani ish nga 

Gjakova. Të gjithë të paditurit, e pohojnë faktin se edhe sipërfaqen e parcelës lëndore 1/3 pjesë 

ideale objekt shqyrtimi, paraardhësit juridik të lartpërmendur të të paditurve, e kanë shitur në 

bazë të kontratës të formës së shkruar të shitblerjes, të lidhur në muajin gusht në vitin 1974, në 

mes tyre – në cilësinë e shitësve dhe të blerësit M. S., në cilësinë e blerësit, i cili në tërësi e ka 

paguar çmimin e kontraktuar të shitblerjes – shitësve, të cilët ia kanë dorëzuar sipërfaqen e 

parcelës lëndore – objekt shqyrtimi, paraardhësit juridik të këtu paditëses (blerësit M. S.), në 

posedim dhe shfrytëzim të qetë faktik, ashtu që blerësi e ka shfrytëzuar deri në vdekje, ndërsa 

këtu paditësja paralel me të, edhe pas vdekjes së të lartpërmendurit M., e deri në ditën e sotit, e 

shfrytëzon pa ndërprerje, paluajtshmërinë e shitblerë.  

 

 

 

I autorizuari i të paditurve në fjalën përfundimtare në fjalën përfundimtare ka deklaruar 

se pas administrimit të provave, në mënyrë të padyshimtë është vërtetuar si e bazuar kërkesëpadia 

e precizuar e paditëses, ashtu që gjykatën e lusin që të njëjtën si të këtillë të e aprovojë, meqenëse 

nuk ka asgjë kontestuese.  

 

Shpenzimet e procedurës nuk i kërkojë.  

 

Gjykata pas vlerësimit të kësaj çështje juridike-civile, zbatimit të procedurës provuese, 

çmuarjes së provave veç e veç dhe në lidhmëni njëra me tjetrën  e në pajtim me nenin 8 të LPK-
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së, vërtetojë se kërkesë-padia e  precizuar e paditëses është në tërësi e themeltë dhe si e tillë u 

miratua.  

 

Nga provat e zbatuara Gjykata vërtetoj gjendjen faktike si në vijim.  

 

Në mes të palëve në procedurë nuk është kontestuese rrethana se paraardhësi juridik i 

këtu paditëses, blerësi M. S., në tërësi e ka bërë pagesën e çmimit të kontraktuar të shitblerjes, 

palës shitëse: Q. G., Xh. G., D. G. dhe R. G., qysh në muajin gusht të vitit 1974 (në lartësinë e 

valutës – mjet pagesë ne atë kohë 50,000.00 dinarë të rinj dhe që nga ajo kohë e tutje, blerësi ( 

deri në vdekjen e tij) e në vazhdimësi edhe këtu paditësja, është në posed të qetë faktik të 

paluajtshmërisë së shitblerë – objekt shqyrtimi, e pa penguar dhe e pa shqetësuar nga askush.  

 

Rrethanë tjetër jokontestues në mes të palëve në procedurë është edhe fakti se i vetmi pas 

ardhës juridik i tani të ndjerit M. S. (blerësi i paluajtshmërisë) objekt  shqyrtimi, është këtu 

paditësja R.  (H.) S., si dhe fakti se këtu të paditurit janë të vetmit trashëgimtar legjitim të tani të 

ndjerit A. G. (në emër të të cilit vetëm formalisht evidencohet sipërfaqja e precizuar e parcelës 

– objekt shqyrtimi).   

 

Nga Kontratë shitblerje në versionin origjinal, e lidhur në muajin gusht të vitit 1974, që 

ka të bëjë pikërisht me paluajtshmërinë e cila është objekt shqyrtimi, vërtetohet se objekt i 

shitblerjes në mes të palëve kontraktuese Q. G., Xh. G., D. G. dhe R. G., në cilësinë e shitësve 

në njërën anë (paraardhësve juridik të këtu paditurve) dhe blerësit M. S. (paraardhësit juridik të 

paditëses), ka qenë pikërisht paluajtshmëria e cila është objekt shqyrtimi. Çmimi i kontraktuar i 

shitblerjes, ka qenë 50,000.00 mijë dinarë të rinj, shumë kjo e cila është paguar nga ana e blerësit, 

të cilit paluajtshmëria lëndore, objekt shqyrtimi është dorëzuar në posedim të qetë faktik.  

 

Nga Historiati nr. 952-06/21, datë 20.01.2021, të lëshuar nga Drejtoria për Kadastër 

Gjeodezi dhe Pronë në Gjakovë, vërtetohet se në vitin 1932, parcela nr. 231, është evidencuar në 

emër të Y. (M.) G. nga Gjakova. Gjatë vitit 1955, në ZK – Gjakovë – qytet, është kryer re-

ambulimi (azhuriteti i gjendjes), matjet e tilla janë ekspozuar në shikim publik. Pas shikimit 

publik, operati kadastral ka hyrë në fuqi. Parcela nr. 231, me kulturë livadh i klasit të 5-të, në 

sipërfaqe prej 0.18.17 ha, sipas fletëposedimit nr. 2332, evidencohet në emër të ½ pjesë ideale 

H. (Y.) G. dhe ½ pjesë ideale në emër të M. (Y.) G., që të dy nga Gjakova. Në mungesë të një 

pjesë të madhe të operatit kadastral, qysh nga lufta e fundit e vitit 1999, nuk është e njohur baza 

juridike se si parcela nr. 231, nga ½ H. (Y.) G. dhe ½ M. (Y.) G., ka kaluar në emër të 1/3  H. 

(Y.) G.,  1/3 M. (Y.) G. dhe 1/3 A. (Y.) G.. Në vitin 1979 në bazë të Kontratës së shitblerjes Leg. 

nr. 1716/79, datë 25.12.1979, parcela nr. 231, prej 1/3  H. (Y.) G.,  1/3 M. (Y.) G. dhe 1/3 A. 

(Y.) G., ka kaluar në emër të 1/3 A. (Y.) G. dhe 2/3 H. (R.) J.. Në vitin 2018, në bazë të 

aktvendimit të trashëgimisë LRP.nr. 6180/18 Ref.nr.1378/18, datë 12.07.2018, parcela nr. 231, 

nga 1/3 A. (Y.) G. dhe 2/3 H. (R.) J., kalon në emër të 1/3 A. (Y.) G. dhe 2/3 R.  S., gjendje kjo 

e pandryshuar deri më tani.  

 

Gjykata me rastin me rastin e daljes në vend, me datë 25.03.2021 së bashku me ndihmën 

e ekspertëve të licencuar të gjykatës, nga fushat: Gjeodezisë: Xh. T., ing. i dip. i gjeodezisë dhe 

Ndërtimtarisë: Xh. J. – inxh. i dip. i ndërtimtarisë, vërtetohet se parcela  

nr. 231- 0 ZK – Gjakovë – Qytet (e cila në evidencën kadastrale evidencohet pronë e R.  S.në 

2/3 pjesë ideale, si dhe 1/3 pjesë ideale), ende evidencohet në emër të tani të ndjerit A. G.. Sipas 

gjendjes faktike në teren kjo parcelë paraqitet si një njësi kadastrale, në të cilën nuk ka kufi të 

ndarë, sikurse paraqitet në fletë-posedim në pjesë ideale. Pra, këtu paditësja është poseduese dhe 

shfrytëzuese faktike e të tërë sipërfaqes së parcelë lëndore.  
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Nga Ekspertizë ekspertit Xh. T., ing. i dip. i gjeodezisë, e përpiluar me datë 23.04.202, 

vërtetohet se sipërfaqja lëndore (prej 606 m2) e parcelës kadastrale nr. 231-0 ZK – Gjakovë – 

qytet, gjendet në anën jugore të parcelës bazë dhe se parcela bazë është si një tërësi, pra nuk ka 

kufi faktik në kuadër të të njëjtës parcelë. Parcela lëndore, përkatësisht pjesa jugore e të njëjtës 

në sipërfaqe prej 0-06-06 ha, është në përmasat më detale të përcaktuara në hartimin e ekspertizës 

gjeodezike të datës 23.04.2021, siç është saktësuar edhe në diapozitivin e këtij aktgjykimi.   

 

Nga Ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë Xh. J., ing. i dip. i ndërtimtarisë, e përpiluar 

me datë 01-07 Prill 2021, vërtetohet se sipërfaqja e cila është objekt shqyrtimi në këtë çështje 

juridike dhe bënë pjesë në anën jugore të parcelës lëndore, është në vlerë prej 78, 736.67€, ashtu 

që lidhur me një vlerësim të këtillë, eksperti në fjalë, ka dhënë arsye të mjaftuara faktike dhe 

profesionale, të cilat janë të aprovuara edhe nga ana e kësaj gjykate.  

 

Gjykata nga provat e lartë cituara në rastin konkret konsideron se pretendimi i të 

autorizuarit  të palës aktive në procedurë se paditësja të drejtën e pronësisë, përkatësisht të drejtën 

e përhershme të shfrytëzimit në paluajtëshmërinë e cila është objekt i këtij kontestit e ka fituar 

me parashkrim fitues qëndron. Dihet mirëfilli se për fitimin e të drejtës së pronësisë në bazë të 

parashkrimit fitues (e cila është njëra nga mënyrat origjinare për fitimin e të drejtës së pronësisë 

sipas Ligjit), lypset plotësuar këto kushte : posedimi i ligjshëm, posedimi me mirëbesim – i 

ndërgjegjshëm  dhe koha e posedimit e caktuar me Ligji. Posedimi i ligjshëm është nëse është 

themeluar në bazë të veprimit juridik të vlefshëm, i cili është i nevojshëm për fitimin e së drejtës 

së pronësisë dhe nëse posedimi nuk është krijuar me forcë, mashtrim apo keqpërdorim të besimit. 

Posedimi me mirëbesim – i ndërgjegjshëm ekziston se poseduesi nuk e din, ose nuk mund të ketë 

ditur se sendi  - pasuria të cilën e posedon nuk është në pronësi të tij. Mirëbesimi – 

ndërgjegjshmëria e poseduesit prezumohet,  derisa të mos vërtetohet e kundërta. Kundërshtimi 

për mohimin e mirëbesimit – ndërgjegjshmerisë së posedimit duhet ta vërtetojë pala e cila e 

mohon këtë. Koha e posedimit e caktuar me Ligj, për fitimin e pronësisë mbi bazën e posedimit 

është paraparë me dispozitën e nenit 28  të LMPJB-së  dhe në sendet e paluajtshme në al.4, në 

mënyrë shprehimore përcaktohet se kohëzgjatja e posedimit të ndërgjegjshëm me mirëbesim dhe 

ligjor duhet të jetë 20 vjet – afat ky i cili është tejkaluar që moti nga ana e paditëses në rastin 

konkret. 

 

Është fakt se paluajtëshmëria lëndore – objekt shqyrtimi, përkatësisht parcela bazë nr. 

231-0 ZK – Gjakovë – qytet, në evidencën kadastrale, evidencohet në emër të 2/3 R.  (H.) S.– 

paditësja në rastin konkret, ndërsa 1/3 pjesë ideale e të njëjtës parcelë, përkatësisht pjesa jugore 

e saj, e identifikuar edhe me rastin e daljes në vend, së bashku me ndihmën e ekspertëve të 

lartpërmendur (në sipërfaqe prej 0-06-06 ha) ende evidencohet në emër të A. (Y.) G., përkatësisht 

paraardhësi juridik i këtu të paditurve, të cilët në përgjigje në padi dhe gjatë shqyrtimit nëpërmes 

të autorizuarit të tyre, nuk e kanë kontestuar kërkesëpadinë e precizuar të palës paditëse.  

 

Për më tepër mendimi i gjykatës është se paditësja e ka fituar të drejtën e pronësisë, në 

bazë të kontratës së formës së shkruar të shitblerjes së paluajtshmërisë – objekt shqyrtimi, çmimi 

kontraktues i të cilës paluajtshmëri, është paguar në tërësi nga ana e blerësit (çka ishte rrethanë 

jokontestuese në mes të palëve), blerësi ka hyrë në posedim të qetë faktik, ndërsa edhe këtu 

paditësja që nga koha e shitblerjes, në vitin 1974 e tutje, gjendet në posedim të qetë dhe të 

papenguar nga askush, të gjithë sipërfaqes së parcelës lëndore (mirëpo vetëm formalisht 1/3 pjesë 

ideale e kësaj parcele), ende evidencohet në emër të A. (Y.) G.. Pra, kontrata e formës së shkruar 

të shitblerjes në rastin konkret është konvaliduar në tërësi dhe si e këtillë, prodhon efekt të plotë 

juridik. Andaj, aktgjykimi meritor në rastin konkret, shërben si bazë juridike për paditësen që e 

njëjta të regjistrohet pronare legjitime edhe 1/3 pjesë ideale të parcelës lëndore (sipërfaqes prej 

0-06-06 ha, e cila gjendet në anën jugore të parcelës bazë), në elaboratin kadastral kompetent.  
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Nga të mësipërmet u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u muar sipas nenit 450 të LPK-së dhe deklarimit 

të autorizuarve të palëve në procedurë.  

  

 

GJYKATA THEMELORE  GJAKOVË 

C.nr.116/2021, datë 24.05.2021 

 

 

 

                                                                                                                    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 marrjes së tij,  Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet  

                                        të kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


