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Numri i lëndës: 2019:211743 

Datë: 24.12.2020 

Numri i dokumentit:     01369441 

                                                                                                                 

C.nr.449/2016 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, si kontestimore e përbërë nga gjyqtari 

individual Naim Meholli, në çështjen juridike të paditësve: Č.A, Č.A dhe  Č.B qe te gjithë nga 

Mitrovica-Veri e të cilët sipas autorizimit me shkrim i përfaqëson Av. B.M nga Mitrovica 

kundër të paditurit Z.S nga Mitrovica, tani me vendbanim te panjohur e te cilin e përfaqëson 

përfaqësuesi i përkohshëm Av. A.L  nga Mitrovica, për shkak të vërtetimit të pronësisë, gjykata 

pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit kryesor me datë 16.12.2020, me dt. 24.12.2020 nxjerr 

këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 
 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësve në tersi si e bazuar dhe VËRTETOHET se 

paditësit Č.A, Č.A dhe Č.B qe te gjithë nga Mitrovica janë bashkëpronarë të ligjshëm me nga 

1/3-en në bazë të mbajtjes me mirëbesim për më tepër se 20 vite te 292 m2 të parcelës 

kadastrale nr ... në vendin e quajtur Vinogradi-Koloshinka,  paluajtshmëria është me masat dhe 

kufijtë si ne vijim: duke filluar nga  veri-lindje nga guri i mezhdës I e cila shkon  në drejtim te 

jug- lindjes deri te guri mezhdës II ne një gjatësi prej 26.20 m, ku prapë kthehet dhe shkon ne 

drejtim te jug-perëndimit deri te guri i mezhdës III me një gjerësi prej 12.74 m, dhe prapë 

kthehet dhe shkon ne drejtim te veri-perëndimit deri te guri i mezhdës IV me një gjatësi prej 

25.09 m, ku prapë kthehet dhe shkon ne drejtim te veri-lindjes deri te pika e fillimit guri i 

mezhdës I ku edhe përfundon përshkrimi  me një gjatësi prej 10.35 m, e terë kjo evidentohet ne 

emër të të paditurit Z.S 1/1 ZK- Mitrovicë-Veri. 

 

II.OBLIGOHET i padituri Z.S nga Mitrovica që të drejtën e pronësisë të specifikuar në pikën 

I të  dispozitivit t’ia njohë paditësve dhe të ua lejoj regjistrimin në regjistrat kadastral në të 

kundërtën ky aktgjykim do të shërben si bazë për regjistrim në regjistrat kadastral, në afat prej 

15 ditëve nga dita e pranimit te këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit te dhunshëm. 

 

III.OBLIGOHEN paditësit Č.A, Č.A dhe Č.B qe te gjithë nga Mitrovica, qe ne emër te 

shpenzimeve gjyqësore për tri seanca gjyqësore t’ia paguaj përfaqësuesit te përkohshëm të të 

paditurit Av. A.L  nga Mitrovica në mënyrë solidare shumën e përgjithshme prej 405 €, te 

gjitha këto ne afat 15 ditorë nga pranimi i këtij aktgjykimi, nen kërcënimin e përmbarimet te 

dhunshëm. 

 

 

 A r s y e t i m 
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Paditësit Č.A, Č.A dhe Č.B qe te gjithë nga Mitrovica, përmes të autorizuarit, ka ushtruar padi 

me dt.08.08.2016 e te precizuar kundër të paditurit Z.S nga Mitrovica, me te cilën ka kërkuar 

nga gjykata që të vërtetohet  se të njëjtit janë bashkëpronarë në bazë të së drejtës së të mbajtjes 

me mirëbesim për më tepër se 20 vite të parcelës kadastrale nr ... me kulturë  oborr në sipërfaqe 

prej 0.02.10 ha dhe shtëpi- ndertës në sipërfaqe  prej 0.00.82 ha në vendin e quajtur Vinogradi-

Koloshinka.   

 

Në padinë e parashtruar,  e po ashtu ne seancën përgatitore paditësit i propozon gjykatës që te 

paditurit ti caktohet një përfaqësues i përkohshëm, arsyeja është se nuk ka  mundur të siguroj 

vendbanimin/vendqëndrimin e te paditurit. 

 

Gjykata pasi që ka kërkuar shënime nga organet kompetente rreth adresës të paditurit, dhe 

është siguruar se adresa e të paditurit  Z.S është e panjohur, andaj duke u bazuar në nenet 79 

par.3, pika (a) dhe 82 par.1 dhe 2 dhe 387 par.1,pika (q) të LPK-së,  te paditurit iu caktua  

përfaqësuesin e përkohshëm Av. A.L nga Mitrovica 

 

Gjykata me datë 16.12.2020, ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor ku ka prezantuar i 

autorizuari i paditësve si dhe paditësja e parë  Č.A, dhe përfaqësuesi i përkohshëm i  te 

paditurit. 

 

Në seancën e shqyrtimit kryesore dhe ne fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësve deklaroi 

se: Mbetem pranë padis se parashtruar e te precizuar dhe kërkojmë nga gjykata qe te aprovohet 

e njëjta si e bazuar dhe te vërtetohet se paditësit janë bashkëpronarë me nga 1/3 secili në bazë 

të mbajtjes me mirëbesim për më tepër se 20 vite të parcelës kadastrale nr ... , ku edhe tani 

paditësja e par e mbanë ne sipërfaqe prej 292 m2 e cila parcelë evidentohet ne emër te paditurit 

Z.S, ku prej te njëjtit paraardhësit e paditësve  e kanë blerë objektin e banimit  se bashku me 

sipërfaqen  te gjitha me masa dhe kufij si ne ekspertizën e dt. 14.10.2020, kurse për sipërfaqen 

86 m2 te parcelës ... ku ne këtë pjesë te parcelës është e ndërtuar garazhi  me sipërfaqe prej 16 

m2 e cila evidentohet ne emër te Kuvendit Komunal zonën kadastrale Mitrovica e Verit nuk 

kemi asnjë pretendim ndaj kësaj pjese. Qe te vërtetohet drejt gjendja faktike si dëshmitar 

propozoj te dëgjohen ... dhe ... . Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoj. 

 

Paditësja e parë ne seancën e shqyrtimit kryesor dhe ne fjalën përfundimtare deklaroj se: E 

përkrahë ne tersi  te autorizuarin tim. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit në seancën e shqyrtimit kryesore dhe ne fjalën 

përfundimtare deklaroi se: Mbetem ne tersi pran deklarimeve nga seancat e kaluara, nuk e 

kundërshtoj ekspertizën gjeodete  dhe  nxjerrjen e provave me dëgjimin e dëshmitareve, ku pas 

administrimit te provave vërtetojmë se paditësit janë ne posedim te paluajtshmerisë  

kontestuese, andaj e lë në dorë te gjykatës qe të vendos  sa i plotësojnë kushtet për nxjerrjen e 

vendimit meritor  ne pajtim me dispozitat ligjore.  Shpenzimet e procedurës i kërkoi  dhe atë 

për tri seanca gjyqësore  te mbajtura, për secilën nga 135 €.  

 

Gjykata duke vepruar sipas propozimit të të autorizuarit të paditësve ka dalë në vend shikim se 

bashku me ekspertin gjeodet i cili ka bërë identifikimin, matjen dhe përkufizimin e 

paluajtshmerisë tani  lëndore, po ashtu ka bërë dëgjimin e dëshmitareve ... dhe ... . 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, lidhur me çështjen konkrete 

juridike, gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor-publik nxorri dhe administroi 



 Numri i lëndës: 2019:211743 
 Datë: 24.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01369441 
 

3 (7)  

 2
0

1
9

:2
1

1
7

4
4

 

këto prova: Certifikata e pronësisë e dt. 04.08.2016, Kopja e ekstraktit te lindjes për ... e dt. 

17,11,2015, Certifikata e vdekjes për ... e dt. 22.05.2008, Certifikata e vdekjes për ... e dt. 

22.05.2008, Certifikata e lindjes prej lebrës amë për A.C, lëshuar nga Komuna e Novi Pazarit e 

dt. 28.04.2016, Certifikata për fëmijën e mitur A. e dt. 22.06.2016, Certifikate  e lindjes për 

fëmijën e mitur B.  e dt. 22.06..2016, Vërtetimi i dt. 20.06.1994, Fletë pagesa e dt. 17.10.1978, 

Fatura ne emër te Elektro Kosmed e dt. 08.10.1997, Shpallja në gazetën Epoka e Re e dt. 

20.09.2018, si dhe në gazetën zyrtare  me dt. 28.09.2018, Certifikata e vdekjes për tani të 

ndjerin ... e dt. 12.07.2016, Ekstrakti i lindjes në emër të ... i dt. 17.06.2016, Certifikata e 

martesës e dt. 21.06.016, Ekspertiza së bashku me skicën e terrenit  si dhe pesë fotografit e 

pronës kontestuese, po ashtu edhe kopja e planit te dt. 14.10.2020, Certifikata e pronësisë ... e 

dt. 03.11.2020, Certifikata e pronësisë ... e dt. 03.11.2020 si dhe dy kopje të librit te shënimeve 

të cilat janë te bashkangjitura ne ekspertizë. 

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç  dhe të gjithave se bashku, mbështetur 

në dispozitat nga neni  8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në përfundimin se në këtë 

çështje juridike civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

 

Faktet jo Kontestuese në mes të palëve: 

 

Për gjykatën nuk është kontestues fakti se i padituri  Z.S  ne cilësinë e shitësit kishte lidhur 

kontratë shitblerje  me ... me dt. ...  ne cilësinë e blerësit, ky fakte vërtetohet nga kontrata  e 

datës se lartcekur e cila gjendet ne shkresa te lëndës. 

 

Nuk është kontestues fakti se me ...  pas lidhjes se kontratës se shitblerjes tani me te paditurin  

e kishte paguar çmimin e shitblerjes se paluatshmeris tani kontestuese, ky fakt vërtetohet si nga 

kontrata e dt. 14.11.1978, e po ashtu edhe nga fletë pagesa e dt. 17.10.1978.  

 

Me dt. 10.09.2006 zotëri ... ka ndërruar jetë, ky fakt vërtetohet nga certifikata e vdekjes e dt. 

22.05.2008 lëshuar nga Komuna e Mitrovicës. 

 

Për gjykatën nuk është kontestues fakti se me rastin e vdekjes të zotëri ... si trashëgimtar me te 

cilin e kanë poseduar dhe shfrytëzuar pronën kontestuese ka qenë djali ... , bashkëshorti i tani 

paditëses se parë A.C si dhe babai i paditësit te dytë dhe te tretë  A.C dhe B.C, ky fakt 

vërtetohet  nga ekstraktet nga regjistrat civil te lëshuar nga Komuna e Mitrovicës se Verit me 

dt. 22.06.2016, 17.06.2016, 21.06.2016, po ashtu ky fakt vërtetohet edhe nga dëshmia e 

deshmitarve. 

 

Me dt. 21.04.2016 zotri ... kishte ndërruar jetë, dhe si trashigimrat ligjor te rrethit te parë  kan 

mbetur  tani paditësit, ky fakt vërtetohet nga certifikata e vdekjes e dt. 12.07.2016, Certifikata e 

martesës e dt. 21.06.2016 si dhe nga ekstraktet nga regjistrat civil te lëshuar nga Komuna e 

Mitrovicës se Verit me dt. 22.06.2016, qe te gjitha te lëshuar nga komuna e Mitrovicës se Vrit. 

 

I pa kontestueshëm mbetet fakti se  ... dhe ... tani te ndjerit janë paraardhësit e tani paditësve, 

ky fakt vërtetohet nga  ekstraktet e gjendjes civile te lëshuar nga Komuna e Mitrovicës  se 

Verit  dhe atë  me dt. 17.11.2015 ne emër te ... , me dt. 22.06.2016 ne emër te paditësit te dytë 

dhe te tretë si dhe  nga Certifikata e lindjes e dt. 28.04.2016 lëshuar  nga Komuna e Novi 

Pazarit. 
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Nuk është kontestuese fakti se parcela kontestuese evidentohet ne emër te te paditurit Z.S, ky 

fakt vërtetohet nga certifikata e pronësisë ... e dt. 03.11.2020, e po ashtu nga ekspertiza 

gjeodete e dt. 14.10.2020. 

 

Paluajtshmerin tani lëndore paditësit e kanë në posedim dhe shfrytëzim qe nga viti 1978, ky 

fakt vërtetohet nga kontrata e shitblerjes e dt. 14.11.1978 ne nenin 2 te se njëjtës. 

 

Gjykata me rastin e daljes ne teren konstato faktin se ne parcelat kontestuese është e ndërtuar 

një shtëpi B +P+1 ne  si dhe një shupë- garazh  e cila gjendet ne veri-perëndim, ku shtëpia para 

është e rrethuar një pjesë me muri te gjallë   ndërsa pjesët tjera janë te rrethuar me rrethoja 

metalike,  po ashtu ky fakt konstatohet nga ekspertiza gjeodete.   

 

Në mes të palëve ndërgjyqëse është kontestuese e drejta e paditëses në pronën në fjalë. 

 

Paditësi të drejtën e vetë e mbështet në faktin se prona në fjalë paraardhësit e tyre e kanë blerë 

ne vitin 1978 ku nga ajo kohë edhe e shfrytëzojnë ku me rastin e blerjes se parcelës ka qen e 

ndërtuar edhe  edhe shtëpia, ku tani kjo e drejt i takon ne bazë te mbajtjes më shumë se 20 vite 

me mirëbesim. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i te paditurit ia konteston paditësit të drejtën e tije për faktin se nuk 

ka prova se paraardhësit e paditësve e kanë blerë pronën ne fjalë ne mënyrë te rregullt dhe 

kërkon nga gjykata qe te vendos ne bazë te provave te cilat gjenden ne shkresat e lëndës, 

ndërsa ne fjalën perfundimatre ka deklaruar se pas administrimit te provave vertetojm se 

paditësit jan ne posedim te palujtshmeris kontestusese andaj ja la gjykatës qe te vendos se ai 

plotesojn kushtet ligjore per te nxjerr vendim meritor ne pajtim me dispozitat ligjore. 

Shpenzimet i kërkoj per tri seanca nga 135 euro. 

 

Sa i përket  te drejtës se paditësve përpos te tjerave gjykata u bazua edhe ne deklarata e 

dëshmitareve, të cilët deklaratat e tyre ia dhanë nën betim. 

 

Dëshmitari ... deklaroi se  e mbaj mend si fëmijë fillimisht aty ka jetuar një familje  e cila është 

quajtur Sllavujku ndërsa gruaja e tij është quajtur Dana ndërsa mbiemri nuk me kujtohet, 

ndërsa me kujtohet se  kjo familje ja ka shitur axhit ...  dikun rreth vitit 1985 se bashku me 

oborr. ... gjithmonë e ka  punuar bahçen, si dhe murin e gjallë  duke e prerë, i njëjti ka jetuar se 

bashku me bashkëshorten si dhe  djalin ... , po ashtu e di kur janë martuar paditësja e par me ... 

te cilët i kanë dy fëmijë, ... ka punuar berber dhe askush nuk i ka penguar asnjë herë ne 

shfrytëzimin e pronës kontestuese e  as te nderin ... e po ashtu as A. me fëmijët e sajë. 

  

 

Ndërsa dëshmitari ... deklaroi se unë familjen  e axhit ... e kam njohur  shumë mirë qe nga viti 

1985-86 pasi qe axha ... ka qen frizer  e po ashtu edhe djali i tij ... dhe prej se  e di unë dhe sa 

mbaj mend axhi ... me familje  ka jetuar ne pronën e cila është kontestues, po ashtu e di shumë 

mirë qe baba i ... i ka mbajtur disa bagëti,  dhe me sa e di  kjo familje nuk ka pasur asnjë herë 

problem me askënd.  Po ashtu unë e mbaj mend edhe paditësen  kur është martuar dhe kanë dy 

fëmije një vajzë dhe një djalë, po ashtu dua ta njoftoj gjykatën se pasi axhi Mahmut  me gjithë 

bashkëshorte  dhe djali i tyre Nexhmedini kanë vdekur, unë nga një herë  ja kam prerë barin me 

oborr pasi qe shtëpitë i kemi afër.  

 

Dy dëshmitaret nuk janë në lidhje familjare me paditësit, të njëjtit në deklaratat e tyre ishin të 

sinqertë, dhe ishin zyrtar shtetëror gjegjësisht polic. 
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Deklaratat e  këtyre dëshmitarëve rreth blerjes se parcelës dhe shfrytëzimit te se njëjtës 

perputhen, po ashtu përputhen edhe me faktin se me rastin e daljes në teren gjykata konstatoi 

një shtëpi B+P+1, një garazh me oborr të rrethuar nj epjes me muri te gjallë, ndërsa nj epjes me 

rrethoja metalike.  

 

Në ekspertizën e tij eksperti gjeodet ka konstatuar: Prona prej 292 m2 e cila evidentohet sipas 

certifikatës se pronësisë në parcelën kadastrale nr ... me kulturë  oborr në sipërfaqe prej 0.02.10 

ha dhe shtëpi- ndertës në sipërfaqe  prej 0.00.82 ha në vendin e quajtur Vinogradi-Koloshinka, 

e cila pronë evidentohet ne emër te te paditurit  Z.S 1/1 ZK- Mitrovicë-Veri,  ku pas matjes ne 

teren  është konstatu qe paditësi e mbajnë parcelën e lartcekura ne sipërfaqe prej S=292 m2 ku 

ne kuadër te këtij trualli është ndërtuar edhe shtëpia e banimit B+P+1 ne sipërfaqe prej 70 m2, 

masat dhe kufijtë e truallit janë si ne vijim: duke filluar nga  veri-lindje nga guri i mezhdës I e 

cila shkon  në drejtim te jug- lindjes deri te guri mezhdës II ne një gjatësi prej 26.20 m, ku 

prapë kthehet dhe shkon ne drejtim te jug-perëndimit deri te guri i mezhdës III me një gjerësi 

prej 12.74 m, dhe prapë kthehet dhe shkon ne drejtim te veri-perëndimit deri te guri i mezhdës 

IV me një gjatësi prej 25.09 m, ku prapë kthehet dhe shkon ne drejtim te veri-lindjes deri te 

pika e fillimit guri i mezhdës I ku edhe përfundon përshkrimi  me një gjatësi prej 10.35 m 

 

Gjykata ia fali besimin e plotë ekspertizës në fjalë meqenëse e njëjta është reale objektive i ka 

të gjitha elementet e nevojshme dhe ipen sqarime të hollësishme në të dhe se e njëjta përputhet 

me gjendjen në teren që e ka konstatuar gjykata. 

 

Të drejtën  e paditësve ne pronën kontestuese gjykata e vërteton përmes provave: faturave 

komunale si dhe deklaratës së dëshmitarëve të cilët në dëshminë e tyre kanë deklaruar se 

parcela e kontestuar paraardhësit e paditësve e kanë blerë rreth vitit 1985 ku paditësi me 

familjen e tij e ka shfrytëzuar paluajtshmerinë kontestuese, pa i penguar askush. 

 

Gjykata vlerësoj se vendosja e kësaj çështje juridike kontestuese si në dispozitiv të aktgjykimit 

sa i përket fitimit te pronësisë me nga 1/3 te paditësve ne bazë te posedimit me mirëbesim si 

dhe në bazë të trashëgimisë gjen mbështetje ligjore në dispozita e dispozitat e Ligjit për 

Pronësinë dhe te Drejtat Tjera Sendore(LPDTS). 

 

Sa i përket rrjedhjes se drejtës së fitimit te pronësisë me mbajtje dhe mirëbesim me nga 1/3 e 

paditësve ne pronën kontestuese si në pikën I te dispozitivit, fillimisht gjykata u bazua ne 

dispozitat ligjore te Ligjit për Trashëgimin dhe atë: 

 

Me dispozitat e nenit 4 par. 1 dhe 2 të  LTK-së, i cili flet për fitimin e trashëgimisë parashihet 

se trashëgimia “Trashëgohet për shkak të vdekjes dhe në momentin e vdekjes së personit 

fizik”, kurse par. 2 parasheh se “Mund të trashëgohet secili person fizik”. 

 

Sipas dispozitës së nenit  5 par. 2 të LTK-ës, parashihet se “Secili person është i aftë për të 

trashëguar, po që se me ligj nuk është paraparë ndryshe”.   

 

Neni 7 par.1 i LTK-ës, përcakton se zotësinë për te trashëguar ka “Personi që në kohën e 

hapjes së trashëgimisë është gjallë, ose është zënë para vdekjes së trashëgimlënësit dhe ka 

lindur i gjallë, ka zotësi për të trashëguar”. 

 

Sipas dispozitave nga neni 11 i LTK-së, përcaktohen trashëgimtaret ligjorë ku parashihet  se si 

“Trashëgimtarë ligjorë janë: fëmijët e trashëgimlënësit, të adoptuarit e tij dhe pasardhësit e 
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tyre, bashkëshorti, prindërit, vëllezërit motrat dhe pasardhësit e tyre, gjyshi e gjyshja dhe 

pasardhësit e tyre” 

 

Sipas dispozitave nga neni 12.1  te LTK-së përcaktohet radha e par e trashëgimisë ku përshihet 

se “Trashëgimlënësin e trashëgojnë para të gjithëve fëmijët e tij dhe bashkëshorti i tij”, ndërsa 

pika 2 parasheh “Personat nga paragrafi (1) i këtij neni trashëgojnë në pjesë të barabarta”. 

 

Neni 30 i LTK-së flet për trashëgimtaret e domosdoshëm ne përgjithësi, ku  thotë 

“Trashëgimtarë të domosdoshëm janë: pasardhësit e trashëgimlënësit, të adoptuarit e tij dhe 

pasardhësit e tyre, prindërit dhe bashkëshorti i tij” 

 

Ndërsa sa i përket fitimit te pronësisë si posedues i ligjshëm dhe me mirëbesim gjykata gjen 

mbështetje te dispozitat e Ligjit për Pronësinë dhe te Drejtat Tjera Sendore dhe atë:  

 

Me dispozitat e nenit 18 par.1 te LPDTS-së i cili flet për nocionin e pronësisë i cili parasheh 

“Pronësia është e drejta e tërësishme në një send. Pronari mund të disponojë me sendin sipas 

dëshirës së tij, veçanërisht atë ta posedojë dhe ta përdorë, me atë të disponojë dhe të tjerët t’i 

përjashtojë nga çfarëdo ndikimi, nëse nuk kundërshtohet nga ligji ose nga të drejtat e një të 

treti” 

 

Sipas dispozitave te nenit 36 te LPDTS-së i cili flet për fitimin e pronësisë ne paluajtshmeris i 

cili parasheh “ Për bartjen e pronësisë në paluajtshmëri është e nevojshme një punë juridike e 

vlefshme ndërmjet tjetërsuarit dhe fituesit si bazë juridike dhe regjistrimi i ndryshimit i 

pronësisë në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri”, ndërsa par.2 i nenit te lartcekur 

parasheh “ Kontrata për bartjen e paluajtshmërisë duhet të lidhet me shkrim në prezencë të dy 

palëve në një zyrë kompetente”, e me rastin konkret vjehrri gjegjësisht gjyshi i paditësve ka 

lidhur kontratë lidhur me shitblerjen e palutshmerisë me tani te paditurin edhe pse kontrata e 

lartcekur nuk është zbatuar ne regjistrat përkatës pran organeve komunale rreth bartjes se 

pronësisë tek tani i ndjeri ... dhe tek familja e tij. 

 

Ndërsa sipas dispozitave te nenit 22 te LPDTS-së i cili flet për fitimin e pronësisë me 

mirëbesim i cili parasheh “Fituesi bëhet pronar edhe atëherë, nëse sendi nuk i takon tjetërsuesit, 

përveç nëse fituesi në kohën e bartjes së posedimit nuk është me mirëbesim”, e ne rastin 

konkret mirëbesimin e paditësit vërtetohet nga dëshmia e dëshmitarëve te cilët deklaruan se qe 

nga momenti i blerjes se paluajtshmërisë, e njëjta është blerë për tani te ndjerin M. familjen e 

tij si dhe nuk është penguar askush deri me sot. 

 

Sa i përket të drejtës materiale gjykata bazohet në Ligjin Mbi Pronësinë dhe të Drejtat Tjera 

Sendore, neni 40 i cili thotë: “Personi i cili me mirëbesim e ka njëzetë (20) vjet në posedim të 

pandërprerë një paluajtshmëri ose një pjesë të saj, e fiton pronësinë në të”. 

 

Në rastin konkret paditësi është mbajtësi me mirëbesim, pasi e njëjta pronën në fjale e ka ne 

posedim qe nga viti 1978 fillimisht deri me vdekjen e te ndjerit ... , pastaj djali i te njëjtit ... 

kanë jetuar se bashku me paditësit, si dhe pas vdekjes se tij e deri me sot e njëjtit e shfrytëzon, 

ashtu që pronën në fjalë e mban më tepër se 20 vite, pra janë plotësuar dy kushtet të cilat 

kërkohen me këtë dispozitë ligjore 

 

Po ashtu gjykata me rastin e vendosjes  si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi u bazua 

në nenin 1, 2, 6, 8 në lidhje me nenin 18 të Ligjit mbi Pronësinë dhe te Drejtat tjera Sendore 

pasi që e drejta e pronësisë është e drejt subjektive e karakterit absolut dhe si e tillë gëzon 
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mbrojtje ne te gjitha sistemet. Ndërsa neni 46 i Kushtetutës se Republikës së Kosovës parasheh 

se “E drejta e pronës është e garantuar, shfrytëzimi i pronës rregullohet me ligj, në pajtim me 

interesin publik, askush nuk do të privohet nga prona në mënyrë arbitrare, Republika e 

Kosovës ose Autoriteti Publik i Republikës së Kosovës mund te bëjë eksproprijimin e pronës 

nëse ky eksproprijim është i autorizuar me ligj, është i nevojshëm ose i përshtatshëm për 

arritjen e qëllimit publik ose përkrahjen e interesit publik, dhe pasohet me sigurimin e 

kompensimit të menjëhershëm dhe adekuat për personin ose personat prona e të cilëve 

eksproprijohet” në lidhje me protokollin I te Konventës Evropiane për të Drejtat dhe Lirive të 

Njeriu. 

 

Mbi bazën e vërtetuar te gjendjes faktike si me lart gjykata vendosi qe kërkesëpadinë e 

paditësve ta miratoi në tërësi si te bazuar e duke e marr parasysh edhe interesat e paditësve qe 

duhet te mbrohen. 

 

Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata e mori në kuptim të nenit 450 lidhur me nenin 

81 të LPK-së, lartësia e shpenzimeve të aprovuara, i referohet shpenzimeve të përfaqësuesit të 

përkohshëm të të paditurit, për 3 seanca të mbajtura, në shumën totale prej 405 € (3X135=405 

€). 

 

Aktgjykimi u bazua në nenin 143 të LPK-së. 

    

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICE 

Cnr.449/2016  datë 24.12.2020 

 

                                                                            GJ Y Q T A R I, 

                                                                                                                                Naim Meholli 

 

 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi lejohet e drejta në ankesë, në 

afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë nëpërmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


