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Numri i lëndës: 2021:063245 

Datë: 15.07.2022 

Numri i dokumentit:     03233495 

 

                           C.nr.258/21 

 

 Gjykata Themelore Prizren – dega  në Suharekë, si gjykatë civile e shkallës së parë, 

gjyqtari Robert Tunaj,  me sek. Juridike F. Kabashi,  në qështjen juridike të paditësit S. J. B. nga 

Suhareka, të cilet me autorizim i  përfaqëson  Av.G. K., kundër të  paditurve  B. T., N. T., J. T., 

Z. T., të cilët i përfaqëson i autorizuari av. R. G. nga Suhareka dhe ndërhyrësi M. E. në anën e të 

paditurve, duke vendosur  sipas padis për vërtetimin e pronësisë, pas mbajtjes se shqyrtimit 

kryesor me dt. 04.07.2021, në prezencë të autorizuarit të paditësit dhe të autorizuarit të paditurve 

mori, ndërsa  me dt.15.07.2022, përpiloi ketë: 

 

        A K T GJ Y K I M  

 

I.REFUZOHET në tërësi si e pa bazuar kërkespadia e paditësit S.  B.   nga  Suhareka, 

me të cilen ka kërkuar “ që të vërtetohet se paditësi S.  B.  mbi bazën e parashkrimit  fitues  është 

pronar  juridik me  1/1  i palujtshmeris, ngastrës  katastrale  P-72116046-0....-0, në sipërfaqe prej  

4332 m2 ZK Suharekë, vendi i quajtur  “O.” tokë bujqësore – arë e klasit të parë  sipas  

certifikatës se pronësisë  nr. 1547/2021 dhe të detyrohen të paditurit  tia  pranojnë ketë të drejtë  

paditësit  dhe të njëjtit ti mundësohet  regjistrimi në librat  katastral”.  

 

II  Refuzohet kërkesa  për caktimin e masës së sigurimit -Masa e përkohshme e  shqiptuar  

me aktvendimin C.nr. 258/21 të dt. 08.04.2021, shfuqizohet . 

 

III. Obligohet paditësi që të paditurit  ti kompensoi shpenzimet e procedurës  

kontestimore ne shumë prej 2228 €, në afat prej  15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi  përmes të autorizuarit  avokatit G. K.  ka parashtruar  padi me propozim për 

masën e sigurimit,  me kërkesëpadi që të vërtetohet  se  paditësi  është  pronar  me 1/1 i ngastrës  

kastrale nr. 1694-0 ZK Suharekë mbi bazën e parashkrimit fitues. 

 

Në shqyrtimin e mbajtur  i autorizuari i paditësit ka ngelur  në tersi si ne padi  dhe 

kërkesëpadi si dhe propozim  per masë të  sigurimit. Në fjalën përfundimtare ka theksuar  se nga 

provat  e administruara  ne shqyrtim gjyqësor  veçanërisht  nga dëgjimi i dëshmitareve  H., T., 

A., E. dhe H. B. në tërësi është vërtetuar  dhe provuar  fakti se  paditësi është pronar faktik, 

shfrytëzues  dhe posedues i ligjshëm dhe me mirëbesim pa ndërprerë  mbi  60 vite i palujtshmeris  

objekt kontesti. Diku në vitet  e 50-ta sistemi qeverisës  i asaj kohe  para ardhësve të palës  

paditëse  i ka marr  palujtshmerin në fjalë dhe  të njëjtën ua ka dhënë para ardhësve të të paditurve. 
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Për kundër kësaj para ardhësit e paditësit  dhe paditësi ketë palujtshmeri  kanë vazhduar ta 

punojnë në vazhdimësi dhe të paditurit  asnjëherë  nuk kanë hyrë në posedim dhe shfrytëzim të 

kësaj  palujtshmerie. Palujtshmeria  vetëm formalisht ka qenë e regjistruar  në emër të para 

ardhësve te  paditurve  dhe  tani të paditurve  si trashëgimtar të tyre. Edhe para  luftës  nga viti 

1960 deri në vitin 1999, trashgimlënsit e të paditurve dhe këtu të paditurit  ishin ne dijeni se 

familja  B.  është duke e punuar  ketë tokë, por asnjëherë  nuk janë ankuar  apo nuk kanë iniciuar  

ndonjë procedurë per  zhveshjen nga posedimi të paditësit.  Ndërsa duke u deklaruar  per  

përfshirjen e ndërhyrësit në procedurë  ka theksuar  se i njëjti ka qenë i informuar nga paditësi  

se i njëjti e ka ne posedim dhe shfrytëzim  qe  60 vite ketë palujtshmeri  dhe  mos  hyjë në 

marrëveshje kontraktuare me te paditurit. Për kundër  kësaj i njëjti e ka blere ketë palujtshmeri 

pa u definuar e drejta e pronësisë   në ketë ngastër  katastrale. Kontrata në mes ndërhyrësit  dhe 

të paditurve për shitblerjen e palujtshmeris  nuk është lidhur   as nuk është përmbushur  ne 

përputhje me dispozitat  e  LMD-së. Pagesat në emër të shitblerjes nuk janë ekzekutuar në tersi 

përmes transferove bankare por janë paguar në KESH e janë formatizua tek noteri, i gjithashtu 

edhe blerësi nuk është futur në posedim, për qka edhe kjo kontratë nuk mund të prodhoj asnjë 

efekt juridik.  

Ndërsa e drejta e pronësisë së paditësit buron nga neni 40 par.1 i LPDTS ku është 

përcaktuar se” Personi i cili me mirëbesim e ka 20 vite në posedim të pa ndërprerë një 

palujtëshmeri ose pjesë të saj e fiton pronësin në të” .  Në rastin konkret janë plotësuar të gjitha 

kushtet ligjore për fitim të pronësisë me parashkrim fitues.Përfundimisht ka kërkuar nga gjykata 

ta aprovoj kërkesë padinë e paditësit e një kohë sish masën e përkohshme të sigurimit ta 

zëvendësoj me masën e sigurimit e cila do të vlente deri në plotëfuqishmerin e aktgjykimit.  Ka 

kërkuar shpenzimet e procedurës të specifikuara: për përpilimin e padisë dhe propozimit për 

masën e sigurisë shumën 312€,taksa gjyqësore 31€,përfaqsimi në 6 seanca nga 405.60 ,për dy 

parashtresa nga 312€ në total 3400,60€. 

 

 I autorizuari i të paditurve  Avokati R. G.  e ka kundërshtuar  në tersi kërkesëpadinë e 

paditësve me kërkesën që e njëjta  të refuzohet  si pa bazuar  , e po ashtu ka kundërshtuar caktimin 

e masës së përkohshme të sigurimit me kërkesë që e njëjta të shfuqizohet. 

Në fjalën përfundimtare ka deklaruar se paditësit i mungon legjitimiteti aktiv i palës pasi 

që gjatë rrjedhës së gjykimit ,gjithnjë thirrej se babi i tij(tani i ndjerë)  e kishte në posedim këtë 

palujtëshmeri  ndërsa me asnjë provë nuk u vërtetua kush janë trashëgimtaret e tij, e po ashtu 

pretendimi se pas ndarjes së bashkësisë familjare kjo pasuri i është ndarë paditësit nuk u provua 

me asnjë provë të vetme . Dëshmitaret e propozuar të gjithë familjar të paditësit ishin subjektiv 

të një anshëm dhe jo kredibil. Dëshmitari T. B. pretendonte edhe ai pronësinë mbi ngastrën , 

ndërsa dëshmitari H. B. duke potencuar edhe se në ngastrat fqinje janë shitur nga ai edhe pse 

kanë qenë në emër të vllëzerve T. , në përgjigjen në pyetjen se kujt ja keni shitur dhe për qfar 

çmimi e njëjti nuk  ka ditur se kujt ja ka shitur e që në të vërtet vëllezërit T. këto toka ja kanë 

shitur familjes T.. Përkundrazi provat e propozuar nga vetë paditësi si historiati i ngastrës objekt 

kontesti provojnë se kjo palujtëshmeri që nga viti 1959 kur është bërë aero fotografimi dhe është 

formuar katastri evidentohet në emër të paraardhësve të të paditurve ,dhe se të njëjtat kanë kaluar 

në trashëgimtar brez pas brezi. Këtë fakt e ka vërtetuar edhe ekspertiza gjeodet e cila ka provuar 

faktin se nga viti 1959 kur është bërë aero fotografimi e në veqani nga data 28.10.1965 kur 

komisioni prej 3 anëtarësh në përbërje H. K. ,F. K. dhe P D. ka regjistruar këtë palujtëshmeri në 

emër të T. J. T.  fleta poseduese  nr.98 ZK Suharekë. 

 

 

Edhe pretendimi se paditësi e ka shfrytëzuar në vazhdimsi pa ndërpreje këtë 

palujtëshmeri është i pa qendrushëm për faktin se nga Ortofotot e vitit 2012 dhe 2018 shifet se 

ngastra objekt kontesti ka qenë djerrin dhe vetëm me të kuptuar për futjen e ndërhyrësit në 
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marrveshtje me pronarët për shitblerjen e ngastrës, paditësi e ka lëvruar këtë ngastër dhe e ka 

mbjell me misër në vitin 2021 dhe sivjet  tani me grurë. Qka tregon se nuk e ka pasur në posedim 

të vazhdueshëm palujtëshmerin objekt kontesti. Përfundimisht ka kërkuar që kërkesëpadia të 

refuzohet pasi që nuk plotësohen kushtet nga neni 36 i LPDTS e po ashtu ka kërkuar të refuzohet 

kërkesa për zëvendësimin e msës së përkohshme me masën e siguris duke anuluar aktvendimin 

C.nr.258/2021 të datës 08.04.2021.Ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore të 

specifikuara për 1+ 4 të paditur 800€ , për përfaqsim në 6 seanca 4800€ dhe për ekspertiz gjodete 

200€.  

 

Ndërhyrsi M. E.  në tërësi ka mbeshtetë fjalën përfundimtare te të autorizuarve  të 

paditurve  ka shtuar se  i padituri B. T.  ka qenë i regjistruar  si pronar  i gjysmës së palujtshmerisë 

dhe se përmes  tij  janë ekzekutuar  te gjitha  pagesat. Ka kërkuar nga gjykata që me aktgjykim 

ti lejohet regjistrimi si pronar mbi bazën e shitblerjes se kësaj palujtshmerie.  

 

Gjykata në ketë  qështje  juridike  - kontestimore  ka administruar  provat e  propozaura  

nga  palet  dhe  atë: ka degjuar  deshmitaret H. B., T. B., A. B., E. B. dhe H. B., ka leximin  në 

certifikatën e pronësi per njesin katstrale P-72116046-0....-0, kopjen e planit  të dt. 01.04.2021, 

historiatin e  parcelës  me nr. ....-0 të dt.  30.04.2021, ne regjistrin alfabetik të dt.  28.10.1965, 

fletën poseduese  nr. 401, aktvendimin  T.nr. 69/05, të dt. 11.10.2005, aktvendimin T.nr. 363/06, 

aktvendimin T.nr. 70/05  të dt. 11.10.2005, aktvendimin T.nr. 96/06 të dt. 11.12.2006. 

aktvendimi 386/06 të dt.  21.12.2006, aktvendimi 97/06 i dt. 11.12.2006, aktvendimi r85/06  i 

dt. 21.12.2006, aktvendimi CT.nr.9/21 i dt.  23.03.2021, aktvendimi nr. 11 – 463-16706-2021, 

aktvendimi CT.nr. 10/21 të dt.  15.03.2021, aktvendimi 11-463-19704-2021, shiqimi në hartat  

katastrale per zonën “O.” ZK Suharekë nga numri  1 deri në 9,  ne ekspertizën gjeodete  te  

ekspertit  L. A. të dt.  16.05.2022 dhe raportin plotësues të dt.  03.06.2022,urdhërpagesat  FT 

210717SJB1, FT2109237WYL, deftese pagesën LRP 133/21. LRP 1702/21 dhe kontrata mbi 

shitblerjen e palujtshmerisë  e lidhur  tek avokatja  N.  H. e  dt.  12.03.2021, në seancë gjyqësore  

ka dëgjuar edhe  ekspertin gjeodet  L. A.. 

 

 Gjykata  me vëmendje ka vlerësuar provat e administruara dhe në përputhje me nenin  8 

te  LPK pas çmuarjes  me ndërgjegje dhe te kujdesshme te se cilës  provë veq e veq dhe të gjitha 

provave së bashku ka gjete se kërkesëpadia e paditësit të refuzohet  si e pa bazuar  nga  arsyet ne 

vijim: 

Gjykata me dëgjimin e dëshmitareve – deshmitarit H. B. ka vërtetuar faktin se ngastra  

objekt kontesti  është punuar  nga familja  B. fillimisht  nga  B. B., me pas  nga nipi i tij S.  B., 

por ky dëshmitar  ka provuar edhe  faktin se pronari i regjistruar  M. T.  herë pas  here  ndërhynte 

në token e punuar  nga  familja  B. dhe prishte të mbjellat  aty, ndërsa  procedura  gjyqësore nuk 

ka iniciuar  asnjëherë. Ky deshmtiar  në dëshmin e tij ka pohuar  se  ka pasur  ne mexhë – fiqnjësi  

pronarin  e parcelës M. T. por se atë tokë e ka shitur para shumë kohesh dhe  kush e ka punuar 

dhe si është punuar pas luftës  nuk ka njohuri pasi nuk ka qenë në ato ara prej kohesh . 

 

 Dëshmitari T. B. ka provuar faktin se  ngastra  objekt kontesti është punuar nga babait te 

tij deri në vitin 2011 kur edh ejanë ndarë me vëllezër ndërsa  momentalisht është duke punuar S.  

B.. Ketë ngastër  e kanë punuar gjyshi, babai im tani S. dhe se e njëjta  asnjëherë  nuk ka qenë  

pronë e  M. T., asnjëherë  nuk na ka trazuar  ai e ka ditë që është në emër  te tij por ka thenë se  

Komuna ma ka dhënë ketë tok dhe nuk është e imja. Ky dëshmitar  ka thënë se ngastra  në fqinjësi  

1693  qe tani  është duke u punuar  nga  I.  B. ka fatin e njejtë me ngastrën  1694 objekt kontesti. 

Kjo ngastër  është regjistruar  në emër të  N., N.  dhe  M.  K.  e cila  iu është dhënë tre vëllezërve  

serb e nga të cilët  familja  K. e ka blerë mirëpo  asnjëherë nuk kanë  mund ta  punojnë dhe  ata 

tani janë tërhequr nga kjo ngastër  pasi që jemi pajtuar me pleq. Ky dëshmitar pretendon se S. 
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shfrytëzon gjysmën e arës  që ka qenë  e tre vëllezërve  serb mirëpo edhe  kjo gjysem e asaj prone  

duhet  të ndahet serish pasi qe  edhe  unë  kam të drejtën e pronësis  mbi atë ngastër.  Ky dëshmitar 

ka deklaruar se ngastrën objekt kontesti  deri ne vitin  2011 e ka punuar  ai, ndërsa  ne atë vit 

janë ndar  me vëllezërit  dhe  pjesë e kontratës  per ndarje ka qenë edhe  ngastra  1694 dhe se me 

atë rast  janë pajtuar qe një pjese ta marrin djemt e  I. B.  ndërsa  pjesën tjetër  D.  B., gjithmonë 

duke aluduar  për ngastrën  1693 dhe 1694 te cilat kanë qenë prona të serbeve,  ndërsa  ne i kemi 

ndarë  vëllazërisht . 

 

Dëshmitari  A. B. ka deklaruar  se për periudhën para  luftës  per ngastrën objekt  kontesti  

nuk di asgjë, ndërsa  pas  luftës  e ka punuar  S., por duke mos  mundur te deklarohet  ne rrethanat  

prej cilit  vit, e kujt ka qenë  kjo ngastër,  a ka pas ndonjë mos marrëveshje me pronarin, a e ka  

blere ndërhyrësi ketë palujtshmeri. 

 

Dëshmitari E. B. ka deklaruar se pronar i ngastrës 1694  kanë qenë  B. B.  dhe S. B. të 

cilët  kanë lënë trashëgimtaret S. të birin T., ndërsa  B. nipin S.. Ngastra  objekt  kontesti 

gjithmonë është punuar  nga  B. dhe S.  ndërsa  M. nuk e ka punuar asnjëherë ngastra ka qenë e 

rrethuar me prona te familjes B. por nuk e di ne emër të kujt ka qene e regjistruar  ne katastër. 

Ky dëshmitar ka pohuar  se ne fqinjësi ka ngastrën e tij e që regjistrohet  ne emër të babait të tij. 

Ndërsa  në pyetjen  se pse atëherë parcela  objekt kontesti  evidentohet ne emër te T.  e jo në 

emër të familjes  B., përgjigjet  nuk e di. 

 

Dëshmitari  H. B. ka deklaruar se ngastra  objekt kontesti është punuar në vazhdimësi  

nga  B. dhe  S. B. e pas  vdekjes se tyre  nga  trashëgimtaret e tyre e asnjëherë nuk është punuar  

nga  M. T.. Ky dëshmitar  ka deklaruar se  ka pronën e tij në fqinjësi  ne anën  Jugore te ngastrës  

objekt kontesti  ka pronën e tij  dhe se  ka parë  qe  gjatë gjithë periudhës  para  dhe pas  luftës  

ngastra objekt kontesti është punuar  nga  familja B.. Ne pyetjen  si e shpjegoni faktin se e gjithë 

prona per rreth është e regjistruar  në emër te  B.  vetëm  tre ngastra  janë të regjistruara në emër 

të pronarëve serb është përgjigjur  se unë nuk e di në emër të kujt  kanë qenë ato parcela,  une e 

di vetëm kush i ka punuar  ato, sikurse  nuk e di  nëse ndonjëherë  kanë qenë të regjistruar në 

emër të familjes B.. 

 

 Me historian për parcelën ....-0 ZK Suharekë  të lëshuar nga zyra  Katastrale në Suhareke  

me dt.  28./04.2021  gjykata  ka vërtetuar faktin se  aero fotografimi për  ZK  Suharekë është 

bërë në vitin  1959, operati katastral  ka hy në fuqi në vitin  1966, pas  formimit të komisioneve  

tre anëtaresh janë formuar edhe  regjistrat A.B.C. të pronarëve për pranimin e pasurisë. Ngastra 

objekt kontesti  është regjistruar  në emër të T.  J. T., sipas  fletës poseduese nr. 98 ZK Suharekë, 

parcela është regjistruar në emër të këtij pronari me dt. 28.10.1965  dhe  është nënshkruar nga  

tre anëtaret e komisionit  ne përbërje  H. K., F. K. dhe gjeodeti P. D.. Kjo ngastër në vitin 1973  

ka kaluar  në emër të T. D. (e veja e T.) me  ½  dhe J.  D. me ½ sipas  fletës poseduese nr. 98 ZK 

Suharekë. Kjo ngastër  përsëri në vitin 1976 kalon në bashkëpronar të tjerë  dhe atë T. J.  C. me  

1/6, T. K.  V. me 1/6, T.  K. Zh. 1/6. T. K.  V. 1/6, T.  K. M. 1/6, T.  K.  M.  1/6  sipas  fletës  

poseduese nr. 98 e që me vonë fleta poseduese  merre  numrin 41. 

 

Me aktvendimin mbi trashëgimin nr. 69/05  ka vërtetuar  faktin se për pjesën e parcelës 

së të ndjerit V. T. shpallet  për  trashëgimtar  i biri J.  T.  me  1/6 te parcelës objekt kontesti. Ky 

trashëgimtar regjistrohet  si pronar në Zyren Katastrale në Suharekë me aktvendimin me nr. 

363/06 i plotë fuqishëm me  dt. 08.12.2006. 

 

Me aktvendimin T.nr. 70/05 të dt. 11.10.2005, vërtetohet  se pas  vdekjes se te ndjerës  

T.  K. e njohur  si T. C.  shpallet  trashëgimtar  i biri M. T. me  1/6 te palujtshmerisë. Me 
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aktvendimin T.nr.  96/06 vërtetohet se  pas vdekjes se te ndjerit  M. T. bashkëpronar me  1/6 e  

pasurisë  objekt kontesti  shpallet  për  trashëgimtar  i biri B. T., e  që sipas aktvendimit te  zyrës  

Katastrale 386/2006  i plotefuqishem me dt. 21.12.2006 , i njëjti  edhe  regjistrohet  si pronar  me 

1/6 te kësaj palujtshmerie. 

 

Me aktvendimin T.nr. 97/06  të dt.  11.12.2006  vërtetohet  se pas vdekjes se të ndjerit 

M. T.  bashkëpronar  me 1/6 te palujtshmeris objekt kontesti shpallet  per trashëgimtar  i biri Z. 

T., e që  sipas aktvendimit të  Zyrës  Katastrale në Suharekë nr. 385/2006 i plotëfuqishem me  

dt.  24.12.2006  edhe regjistrohet si pronar  i kësaj palujtshmerie. 

 

 Me aktvendimin  CT.nr. 9/2021 të dt.  23.03.2021 ka vërtetuar  faktin  se pas  vdekjes së 

të ndjerës V. Ll. e  vajzërisë  T. si pronare e palujtshmeris ngastrës  1694 me 1/6 shpallen  

trashëgimtar nipi i të ndjerës B. M. T., e që sipas aktvendimit nr. 11-463-19706-2021, 

regjistrohet si  bashkëpronar  ne zyrën katastrale në Suharekë. 

 

 Me aktvendimin CT.nr. 10/21 të dt. 15.03.2021 ka vërtetuar  faktin se  pas  vdekjes se te 

ndjerit  Zh. T.  pronar  me  1/6 te palujshmeris objekt kontesti  është shpallur  bashkëshortja  e 

të ndjerit N.  T., e që sipas aktvendimit të Zyrës  Katastrale  nr. 11463-19794-2021 edhe  është 

regjistruar  si  bashkërpronare me  1/6 e kësaj palujtshmerie. 

 

 Nga ekspertiza  gjeodete  është provuar  fakti se ngastra 1694-0 ne anën Veriore  

kufizohet  me ngastrën  .... pronë e V., N. dhe  M.  K., në anën  Lindore kufizohet me ngastrën  

.... pronë e  I., A., Sh., R. dhe  F. B., në anën jugore kufizohet me ngastrën .... në pronësi të 

familjes  B. si dhe ngastrën ....-4 deri  .... -7  në pronësi  të M. dhe  Z.  T., ndërsa  ne anën 

perëndimore kufizohet me ngastrën  ....-1, ne pronësi te  N.  B.. Kjo ngastër  në  Zyrën Katastrale 

në Suharekë evidentohet ne  emër të pronarëve B. T. me 2/6 , Z. T. me 1/6 J. T. me1/6, N. T. me 

1/6 dhe B. T. me 1/6. Në momentin e inqizimit të gjendjes në teren ngastra  ka qenë e mbjelle 

me grurë pjesërisht në sipërfaqe  3553 m2,  ndërsa  pjesërisht  ka qenë e mbjelle  me misër në 

sipërfaqe  495 m2. Në anën Jugore është ndërtuar kanali i ujerave  atmosferike dhe pjesërisht 

shfrytëzohet nga  kanali i hapur i ujërave atmosferike në sipërfaqe  279 m2. Sipas raportit 

plotësues  të ekspertit  gjeodet dhe deklarimeve të  tija ne procesverbal provohet  fakti se  ngastra 

objekt  kontesti në vitin  2018 nga ortofotot  vërehet  se ka qenë djerrinë, e po ashtu  nga orto 

fotot  e vitit   2012 provohet  fakti se  ngastra  ka qenë  vetëm pjesërisht  e punuar, ne pjesën më 

të madhe ka qene   djerrinë, ndërsa  në vitin  2001, 2004 dhe  2009  provohet fakti se  ngastra ka 

qenë  e punuar. 

 

Nga  kontrata  mbi shitblerjen e palujtshmeris se datës  12.03.2021 provohet  fakti se të 

paditurit J., Z., B. dhe N.  T.  ketë palujtshmeri  ia kanë shitur  M. E.  këtu ndërhyrësi në anën e 

të paditurve  ne kete kontest. Kontrata  është lidhur te  avokatja  N.  H. dhe është nënshkruar  

personalisht  nga shitësit dhe  blerësit. Me urdhërpagesën FT210717SJB1 të dt. 12.03.2021 

shuma prej  10.000 € përmes  Raifaisen bankë është transferuar në llogari te  B. T. me adresë K. 

Republika  e Serbis, me urdhërpagesën FT2109237WYL janë transferuar  në llogari te  B. T.  

shuma prej 11.200 €,me  dëftesën per  pranimin e parave LRP-BR133/2021 të dt. 09.01.2021 

provohet fakti se B. T.  ne avanc ka pranuar shumen prej  6000 euro  nga blerësi M. E. deftesë 

kjo e vërtetuar  tek noteri S.  D.. Me  deftesën për  pranimin e parave LRP-BR1702/2021 të dt. 

02.04.2021 provohet fakti se B. T.  ne avanc ka pranuar shumën prej  10.000 €  nga blerësi M. 

E. dëftese kjo e vërtetuar  te noteri S.  D.. 

 

Nga provat materiale te administruara në shqyrtim gjyqësor  me pa mëdyshje  është 

vërtetuar se  kërkesëpadia e paditësit  të refuzohet  si e pa  bazuar. 
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Me dëgjimin e dëshmitareve të gjithë kushërinjtë të paditësit S.  B. edhe pse në shumë 

raste dëshmi këto kundërthënëse në mes vete - është vërtetuar fakti se ngastrën objekt kontesti 

në posedim e kanë pasur familja B.  në periudha te ndryshme kohore,  ndër të tjerët edhe paditësi 

S. B. mirëpo  me këta dëshmitar gjykata  nuk ka arritur  te provoi në asnjë mënyre se  mbi qfar  

baze  janë duke  e shfrytëzuar  dhe poseduar  atë ngastër. Asnjeri nga dëshmitaret e dëgjuar  ne 

shqyrtim gjyqësor  nuk kishte  njohuri  nëse  kjo ngastër  ishte e regjistruar ndonjëherë pronë  e 

para ardhësve te paditësit  apo  edhe të paditësit  si trashëgimtar  i tyre, nëse kishte ndonjë raport 

të vlefshëm juridik në mes të paditësit dhe të paditurve . 

 

 Me provat materiale si vendimet  mbi trashëgiminë të kryera brez pas brezi  që nga 

pronari i  parë i regjistruar  i kësaj palujtshmerie  me rastin e formimit te katastrit T. T. në vitin  

1965  e deri te pronaret e fundit provohet  fakti se pronaret e parcelës  1694  ne  vazhdimësi kanë 

qenë të interesuar për fatin e kësaj ngastre  dhe gjithmonë kanë shprehur  interesin qe kjo parcelë  

të regjistrohet  dhe evidentohet në emër të tyre për kundër faktit  se të njëjtit  pas luftës janë 

larguar nga  Kosova. Me këto vendime  pretendimi  i paditësit se ngastrën  objekt  kontesti  e ka 

mbajtur ne posedim dhe mirëbesim për një periudhë të gjatë dhe asnjëherë  nuk i është kërkuar 

lirimi i saj dhe se  nuk ka pasur asnjë pengese gjate shfrytëzimit të saj është i pa qëndrueshëm, 

me secilin aktvendim të trashëgimisë është ndërprerë mbajta në vazhdimësi me mirëbesim e 

palujtëshmerisë.    

Me historiatin e ngastrës  objekt kontesti provohet fakti qe nga viti  1965  kur është 

regjistruar  si pronar i palujtëshmerisë ngastre ....-0 ZK Suharekë  paraardhësi i te paditurve  e i 

cili regjistrim  është bërë mbi bazën  e  aero fotografimit  të vitit  1959 pronar  në  vazhdimësi  

kanë qenë  paraardhësit   e të paditurve  e tani së fundmi të paditurit si bashkëpronar, mbi bazën  

e  trashëgimisë. 

 

Me nenin 36 te Ligjit mbi pronësinë  dhe të drejtat  tjera sendore për fitimin e pronësisë  

është e nevojshme një  punë juridike e  vlefshme ndërmjet tjetërsuesit  dhe fituesit  si bazë 

juridike  dhe regjistrimi  i ndryshimit  te pronësisë  ne regjistrin e te drejtave në palujtshmeri e 

në ketë rast  te paditurit  janë pronar mbi bazën e vendimit  mbi trashëgiminë e që  gjithashtu  

janë regjistruar  si pronar  mbi bazën e  aktvendimeve  të Zyrës  Katastrale në Suharekë, të 

analizuara  më lartë. Ndërsa në anën tjetër paditësi nuk ka asnjë bazë të vlefshme për fitimin e 

pronësisë.   

 

Me nenin 40 par. 1  LPDS është përcaktuar se personi  i cili  me mirëbesim e ka  20 vite 

ne posedim te pa ndërprerë  një palujtshmeri  ose  një pjesë të saj  e fiton pronësinë në të. Në 

ketë rast qështja e mirëbesimit nuk u provua pasi që disa herë kjo palujtshmeri ka qene objekt  

shqyrtimi  dhe vendosje në gjykatë, ku është shqyrtuar pasuria trashëgimore  e familjes  T.  nëpër 

breza. Për me tepër  gjykata nuk ka mundur te provoi faktin  e posedimit të pa ndërprer  per   20 

vite  pasi që  me dëgjimin e ekspertit  gjeodet  dhe shikimin në ortofotot  nga  viti  2012  deri ne 

vitin  2018  provohet  fakti se  ngastra  objekt  kontesti ka qenë djerrinë e pa punuar  nga askush, 

ndërsa me dëshmitarin T. B. provoj faktin se deri në vitin 2011 palujtëshmerin objekt kontesti e 

kanë poseduar dhe shfrytëzuar ai dhe babi i tij e që kjo deklarat është e besueshme për gjykatën 

pasi është në harmoni edhe  me raportin e ekspertit gjeodet dhe ortofotot e viteve 2001,2004 dhe 

2009 ku provohet fakti se toka ishte punuar.   Për faktin se ngastra është mbajtur në posedim dhe 

shfrytëzim me keqbesim  pasi qe paditësi është futur në të pa asnjë punë të  vlefshme juridike 

me të paditurit gjykata  pretendimin e paditësit se mbi bazën e parashkrimit  fitues  është pronar 

i kësaj palujtshmerie e refuzon në tërësi si të pa bazuar. 
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Pretendimi tjetër i palës paditëse  se kjo palujtshmeri  u është marrë  familjes  B.  - dhe 

tani te paditurit  nga  shteti i atëhershëm  pa  asnjë bazë  dhe pa të drejtë duke regjistruar  në emër 

të  paraardhësve te paditurve është jo bindës per gjykatën i pa argumentuar, për me tepër  nga 

historiati i ngastrës  objekt kontesti  provohet  fakti se  me rastin e krijimit  të katastrit  anëtar te 

komisionit  per  regjistrimin e palujtshmerive  dhe  krijimin e  fletave poseduese  në emër të 

pronarve  te rinjë kanë qenë  dy  qytetar shqiptar te  Suharekës dhe  një ekspert gjeodet  i 

nacionalitetit  serb, ndërsa  nuk ka asnjë  vendim  për  mënyrën e marrjes së kësaj prone nga 

familja B.  apo  asnjë procedurë tjetër të  zhvilluar  me qëllim që të kërkohet  kthimi i asaj ngastre  

i marrë  apo regjistruar pa drejtësisht  në emër të paraardhësve  te të paditurve. I padituri  dhe  

paraardhësit  të tij  gjithmonë e kanë pasur  te njohur faktin se prona  është e regjistruar në 

katastër  si pronë e paraardhësve të të paditurve dhe tani të paditurve  si bashkëpronar - familjes  

T.. Ketë rrethanë gjykata e ka vërtetuar  edhe me dëgjimin e dëshmitareve të cilët  që të gjithë  u 

deklaruan se të gjitha  ngastrat për rreth  kanë qenë të familjes  B.  dhe vetëm  tri ngastra  kanë 

qenë prona  të  pronarëve  serb. Me faktin se  paditësi e ka ditur  se pronar   janë të të paditurve  

bie poshtë pretendimi i  paditësit  se sendin e ka mbajtur me mirëbesim.  Ai e ka ditur  se sendi- 

palujtshmeria është  e huaj  por është paraqitur  sikur  nuk e din këte fakt  ne raport me personat 

e tretë dhe në ketë drejtim edhe në raport  me ndërhyrësin ne procedurë  M. E.. 

 

Pasi që është detyrë e palës paditëse me provat materiale  ne procedurë të provoi dhe 

deshmoi se është pronar  dhe ka te drejtën e fitimit te pronësisë  mbi bazën e parashkrimit  fitues 

dhe se barra e provës bie  mbi  paditësin sipas nenit   7 te  LPK ku ceket se  palët kanë për detyrë 

që të paraqesin faktet  mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta  dhe propozojnë provat  me të 

cilat kontestohen faktet e tilla, e që në ketë rast paditësi nuk ka rritur te siguroi prova te 

mjaftueshme  qe dëshmojnë dhe vërtetojnë pretendimin e tij e  në anën tjetër të paditurit kanë 

ofruar  prova dhe dëshmi të mjaftueshme se janë  pronar  dhe trashëgimtar   brez pas brezi të 

palujtshmerisë që evidentohet në emër të tyre, për  qka  gjykata  ne mungesë të provave  vërtetoi  

se kërkesëpadia e paditësit  është e pa bazuar  dhe  duhet të refuzohet në tërsi. 

 

Gjykata fare nuk shqyrtoi  pretendimet e ndërhyrësit M. E. se duhet  vërtetohet se i njëjti 

mbi bazën e kontratës   së shitblerjes  është pronar  i palujtshmeris objekt kontesti pasi  që në 

ketë qështje kontestimore  ai  ka pas cilësinë e ndërhyrësit  në anën e të paditurve  e jo si palë  

paditëse ne procedurë. Në  këtë qështje nuk kemi pasur  kundër padi nga të paditurit  përkatësisht  

ndërhyrësi  dhe se në ketë drejtim gjykata nuk ka pasur  për objekt shqyrtimi  një kërkesë të tillë. 

Andaj provat e ofruar si kontrata e shitblerjes ,urdhërpagesat apo edhe dëftesë pagesat të 

vërtetuara te noteri  nuk kanë relevanc për qështjen. 

 

Gjykata për arsyet  e dhëna më lartë në ketë aktgjykim  ka gjetur  se  paditësi nuk e ka  

bërë te besueshme ekzistimin e kërkesës apo te drejtës se tij subjektive  ,kërkesë  kjo nga neni  

297 par. 1 pika    ( a)  te  LPK, e po ashtu për  faktin se paditësi  ka dështuar të jep garanci  te 

kërkuar  nga gjykata  në përputhje me nenin  297  par. 2 te  LPK dhe se nuk ka dhënë garancinë 

brenda afatit të caktuar nga gjykata në kuptim të nenit   297 par. 3 te  LPK, ka refuzuar  

propozimin e paditësit  për caktimin e masës së sigurimit.  

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore gjykata  e mori  në mbështetje  me 

nenin 452 par. 1 të LPK. 
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P r o c e s m b a j t e s i                                                                                       G j y q t a r i         

 

____________________                                                                                      _____________ 

                                                                                                      Robert Tunaj 

 

 
 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të kësaj Gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


