
 
                                                                                          

C.nr.403/2017 
   

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, në çështjen kontestimore e 
përberë nga gjyqtari individual  Naim Meholli , në çështjen juridike të 

paditesit: K.H nga .... të cilin sipas autorizimit me shkrim e përfaqëson 
Av.S.V nga .... kundër të paditurve: B.P.1, R.P, B.P.2, Rr. ....., të cilët në 
seancë  i përfaqësoi B.P.1, baza e kontestit: vërtetim pronësie, pas 

mbajtjes së seancës së datës: 11.09.2018 në prezencën e palëve- 
përfaqësuesve të tyre, Gjykata me datë: 17.09.2018 bie këtë:   

 

 
A K T GJ Y K I M 

 

 
I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit në tërësi si e BAZUAR 

dhe  

 
II. VËRTETOHET se paditësi K.H është pronar mbi bazën e 

mbajtjes me mirëbesim për më shumë se 20 vite të një pjese 
së ngastrës kadastrale 7-0 me sipërfaqe prej 562 m2 e cila 
gjendet ne .... Komuna e .... ne vendin e quajtur “....” me 

masat dhe kufijtë duke filluar nga jug-perendimi nga 
mezhda I e cila shkon ne drejtim te veri-lindjes deri te guri i 
mezhdës II ne një gjerësi prej 19.915 m, prapë kthehet dhe 

shkon ne drejtim te jug-lindjes deri te guri i mezhdës III me 
një gjatësi prej 27.566 m, prapë kthehet dhe shkon ne 

drejtim te jug-perëndimit deri te guri i mezhdës IV ne një 
gjerësi prej 19.247 m, ku prapë kthehet dhe shkon ne 
drejtim te veri-perëndimit deri te guri i mezhdës I pika e 

fillimit ku edhe përfundon përshkrimi i truallit me një gjatësi 
prej 26.221 m, dhe evidentohet pjesë e ngastrës kadasrale 
me numër 00007-0 ZK ....,  

 
III. OBLIGOHET te paditurit që paditësit t’ia njoh këtë të drejtë 

dhe të lejojë që i njëjti këtë të drejtë në patundshmëri ta 
rexhistroi në emër të vetin në librat e tokës të Zyra 
Kadastrale Komunale në ..., në afat prej 15 ditëve pas 

pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit të 
dhunshëm, 

 
IV. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 
              A r s y e t i m 

 

  Paditësi përmes te autorizuarit te tij Av.S.V me date. 23.12.2015 
ka parashtruar në gjykatë padi për vërtetimin e pronësisë kundër të 

paditurit E.P, e ka cekur se paditësi pronën kontestuese e ka blerë nga 
personi i quajtur N.S për shumen prej 14.000 DM, mirëpo meqenëse 
është konstatuar se i padituri  

 
 



ka vdekur, gjykata me aktvendim te datës 30.06.2017 e ka ndërprerë 
procedurën, ndërsa i autorizuari i paditësit me dt.17.07.2017 e ka 
paraqitur propozimin për vazhdimin e procedurës ndaj trashëgimtareve 

te te paditurit dhe atë ndaj B.P.1, R.P dhe B.P.2.  
 
Pas kësaj Gjykata ka proceduar me këtë çështje duke i ftuar, tani te 

paditurit B.P.1, R.P dhe B.P.2, te cilët me parashtresë te datës 
04.04.2018 kanë deklaruar se nuk e kundërshtojnë kërkesëpadinë duke 

i propozuar gjykatës te sjell aktgjykim mbi bazën e pranimit te 
kërkesëpadisë sepse kjo palujtshmeri vetëm formalisht ka mbetur e 
regjistruar ne emër te tani te ndjerit ,dhe po ashtu deklarojmë se ne te 

gjitha seancat te cilat ne te ardhmen do te mbahen ne lidhje me këtë 
çështje te na përfaqësoi i padituri B.P.1. 
 

Gjykata pasi u plotësuan kushtet ligjore për procedimin e mëtejmë te 
kësaj çështje caktoi seance kryesore me datën 11.09.2018 ku ne seance 

prezantuan i autorizuari i paditësit Av.S.V, dhe i padituri i par B.P.1 i cili 
gjithashtu është i autorizuar i te paditurve R.P dhe B.P.2. 
 

I autorizuari i paditësit ne seancën e shqyrtimit kryesor ka deklaruar se 
ne parim mbetem pranë padisë dhe kërkesëpadisë se parashtruar si dhe 

pranë deklarimeve si ne seancat e kaluara dhe duke marr parasysh 
faktin se me kohe nga ana e gjykatës e kam pranuar ekspertizën gjeodete 
te punuar ne forme te shkruar nga eksperti gjeodet se bashku me 

dokumentacionin tjetër relevant për te cilin ekspertize gjeodete 
konsideroj se është e plote dhe përmban te dhënat e nevojshme ne lidhje 
me sipërfaqen, shtrirjen, përmasat dhe përkufizimin e paluajtshmerise 

tani lëndore dhe për faktin se midis kërkesëpadisë se parashtruar 
fillimisht dhe te gjeturave te kësaj ekspertize ka një dallim sa i përket 

sipërfaqes shtrirjes përmasave dhe përkufizimit te paluajtshmerisë tani 
lëndore ashtu qe tani e bej rregullimin e padisë dhe precizimin e 
kërkesëpadisë te paditësit sipas te gjeturave dhe konstatimeve ne 

ekspertizën e ekspertit gjeodet duke theksuar se paditësi ne terren e 
mban një pjese te parcelës kadastrale 7-0 ne sipërfaqe prej 526 m2 

ndërsa qe paluajtshmeria tani lëndore te cilin paditësi e mban ne terren 
e ka kete shtrirje duke filluar nga jugperëndimi nga guri I mexhes 1 
shkon ne drejtim te verilindjes deri tek guri I mexhes 2 ne një gjatësi prej 

19.915m ku prape kthehet dhe shkon ne drejtim te juglindjes deri te guri 
i mexhes 3 me një gjatësi prej 27.566m ku prape kthehet dhe shkon ne 
drejtim te jugperëndimit deri tek guri I mexhes 4 ne një gjerësi prej 

19.247m ku prape kthehet dhe shkon ne drejtim te veriperëndimit deri 
tek guri i mexhes 1 ku është pika e fillimit ku edhe përfundon 

përshkrimi i paluajtshmerise me një gjatësi prej 26.221m po ashtu   
duke marr parasysh provat e administruara deri me tani nga gjykata dhe 
atë daljen ne vend te gjykatës se bashku me palët tjera ne këtë procedure 

ekspertizën gjeodete dhe te gjeturat e saj e bej precizimin e kërkesëpadisë 
se paditësit edhe sa i përket bazës juridike te fitimit te pronësisë nga 
paditësi ne këtë paluajtshmeri duke theksuar se i njëjti pronësinë ne 

këtë paluajtshmeri e ka fituar ne baze te mbajtjes me mirëbesim pa 
ndërprerë për me shume se 20 vite.  

 
 



Në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit deklaroi mbetet pranë 
padisë dhe kërkesëpadisë se parashtruar te rregulluar dhe te precizuar si 
ne seancën e sotme dhe konsideroj se nga provat e administruara u 

vërtetua baza juridike e kërkesëpadisë se paditësit gjegjësisht fakti se 
K.H ne baze te mbajtjes me mirëbesim te pa ndërprerë për me shume se 
20 vite është pronar i paluajtshmerise ne sipërfaqe prej 526 m2, andaj 

mbi bazën e këtyre provave kërkoj nga Gjykata qe kërkesë padinë e 
paditësit ta aprovoj si te bazuar. Shpenzimet e procedurës nuk i kërkojë. 

 
I padituri i par, gjegjësisht i autorizuari i te paditurit te dyte dhe te tret 
për gjate shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se nuk e kundërshtoi padinë 

dhe kërkesëpadinë, ndërsa ne fjalën përfundimtare ka deklaruar se 
mbetem pranë deklarimeve përgjatë gjithë shqyrtimit gjyqësore 
parashtresës se datës 27.03.2018, dhe nga te gjitha këto edhe njëherë 

potencoj se nuk i kundërshtoj padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit. 
Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoj.  

 
Me qëllim të vërtetimit sa më të plotë të gjendjes faktike gjykata 
administroi këto prova: parashtresa-deklarata e te paditurve 

dt.27.03.2018, procesverbali i këqyrjes ne vend i datës 26.04.2018, 
ekspertiza gjeodete e datës 04.05.2018, certifikata e pronësisë P-

71208017-00007-0, dy fotografi nga parcela kontestestuese. 
 

Provat e administruara gjykata i vlerësoi një nga një dhe të gjitha 

sëbashku konform dispozitave ligjore, dhe pas kësaj erdhi në këto 
përfundime: 
 

Nuk është kontestuese se paditësi pjesën e  ngastrës kontestuese e ka në 
posedim, pasi këtë fakt gjykata e vërtetoi në momentin e  daljes në teren, 

e po ashtu ky fakt u vërtetua edhe nga ekspertiza gjeodete. 
 

Nuk është kontestuese se ngastra 00007-0 në tërësi evidentohet në emër 

paraardhësit te te paditurve, ky fakt vërtetohet në bazë të certifikatës së 
pronësisë. 

 
Sa i përket çështjes së shitblerjes dhe periudhës së mbajtjes, e po ashtu 
edhe mirëbesimit në mbajtje, në mungesë të provave tjera për të 

dëshmuar këtë fakt gjykata u bazua në deklarimin e dëshmitarëve, të 
cilët deklaratat e tyre ia dhanë nën betim. 
 

Dëshmitari H.S deklaroj unë N.S e kom djalë te valluat, I njëjti jeton 
jashtë Kosovës, N.S është rritur jetim pasi qe vellau im përkatësisht 

babai i N.S ka ndërruar jete 6 jave pasi qe ka lindur i njëjti pastaj nena e 
tij e ka lenë ndërsa unë se bashku me familjen time e kemi rritur, këtë 
toke e cila është edhe objekt i këtij kontesti unë se bashku me N.S e 

kemi blere nga personi I quajtur XH.O diku ne vitin 1982-83. 
  
 

 
 

Une XH.O e kom dhëndër pastaj te njëjtën toke ia kemi shitur K.H për 
shume 14 mijë marka ne vitin 1989, ka qene vjeshte, unë kam qene 
prezentë se bashku me N.S, për arsye se N.S ka qene polic ne atë kohe i 



njëjti e ka lëshuar punën për shkak te situatës ne atë kohe te keqësuar 
dhe se bashku me familje i njëjti ka migruar për ne Suedi, kjo ishte edhe 
arsyeja pse e ka shitur këtë truall ne atë kohe, të hollat fillimisht 

5000DM na i ka jap ne dore dhe me ato te holla N.S ka shkuar ne Suedi 
ndërsa pjesën tjetër prej 9000 DM pas 3 muajve K.H mi ka sjell mua ne 
shtëpi, në mes te N.S dhe K.H nuk ka asnjë mosmarrëveshje, ne truallin 

i cili është objekt i këtij kontesti N.S e ka ndërtuar edhe shtëpinë e te 
cilën se bashku me truall  i’a ka shitur K.H, parcelën kontestuese e ka 

marr menjëherë ne posedim mirëpo nuk e di a ka jetua aty apo për çfarë 
qëllimi e ka shfrytëzua te njëjtën. Më sa e di unë askush asnjëherë 
paditësin nuk e ka penguar me shfrytëzua atë pasuri përkatësisht token 

e cila është objekt i këtij kontesti. 
 
Ndërsa dëshmitari XH.O deklaroi se unë me te paditurit jam ne lidhje 

farefisnore përkatësisht E.P e kam pas dhëndër, token e cila është objekt 
i këtij kontesti e kam blere pasi jam kthyer nga Iraku ku atje kam 

qëndruar për te punuar 2 vite me Ndërmarrjen R.S dhe pasi qe jam 
kthyer diku ne vitin 1981 nga dhëndri im e kam blere token e cila është 
objekt i këtij kontesti dhe pranë se cilës unë jetoj se bashku me familje, 

pas asaj unë e kam ndërtua një shtëpi mirëpo nuk është ne token e cila 
është objekt i këtij kontesti por ne një pjese afër parcelës kontestuese, 

diku mbas 3-4 viteve pasi qe e kam blere e unë I kam blere diku afër 12 
ari e prej këtyre 6 ari I’a kam shitur N.S, për çmimin prej 100 DM për 
ari, pasi qe N.S e ka blere këtë toke e ka ndërtua një shtëpi te vogël, I 

njëjti ka nejt 2 ose 3 vite, pastaj ia ka shitur diku para luftës ne vitet e 
90 ia ka shitur Kadrise ne shumen prej 14000 DM, K.H nuk ka qene i 
penguar asnjëherë nga askush ne posedimin, shfrytëzimin e tokës, 

meqenëse shtëpia ka qene gjysme e meremetuar K.H nuk ka ardhë për te 
jetuar aty, te njëjtën ia kane demoluar personat e ndryshëm gjate 

periudhës se luftës e njëjta është djegur. Me përgjegjësi te plote them se 
nuk ka pas asnjëherë mosmarrëveshje mes palëve ne këtë kontest. 
 

Dy dëshmitaret nuk janë në lidhje familjare me paditësin, të njëjtit në 
deklaratat e tyre ishin të sinqertë, dhe ishin në moshë të shtyre. 

 
Deklaratat e këtyre dëshmitarëve rreth blerjes se shtëpisë me oborr po 
ashtu përputhen edhe me faktin se me rastin e daljes në teren gjykata 

konstatoi se ne vendin ku gjendet palujtshmeria janë te vendosur muret 
e shupes e njëjta është e kufizuar me mur te fort.  
 

Pra ne rastin konkret nuk është kontestuese se paditësi e ka posedim me 
mirëbesim parcelën kontestuese, për me tepër se 20 vjet, kjo vërtetohet 

nga te gjitha provat qe gjenden ne shkresa te lendes si dhe ky fakt është 
vërtetuar edhe nga dëshmitë e dëshmitareve.  
 

 
 
 

Nga ekspertiza e ekspertit të gjeodeziës si dhe nga dalja e gjykatës në 
vend u vërtetua pjesa që e mban paditësit, si dhe shihe  qartë edhe 

muret e djegura të shupes. 
 



Eksperti në mendimin e tij me shkrim vërtetoi se paditësi në teren mban 
pjesë së ngastrës kadastrale 7-0 me sipërfaqe prej 526 m2, ZK Vaganicë. 

 

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 i njëjti 
pronën në fjale  ka blerë mirëpo asnjëherë nuk e bartur në emër të tij, 
ndërsa pronën në fjalë e mban më tepër se 20 vite, pra janë plotësuar dy 

kushtet të cilat kërkohen me këtë dispozitë ligjore. 
 
Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata e mori në kuptim të nenit 

450 të LPK-së, kjo për faktin se palët nuk i kanë kërkuar shpenzimet e 
procedurës 

 
 

Aktgjykimi u bazua në nenin 143 të LPK-së. 

 
GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

         C.nr.403/2017 Datë: 17.09.2018      
 
               GJ Y Q T A R I  

                 Naim Meholli 
 
 

 KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa ne afat 
prej 15 dite nga data e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e  

nëpërmjet kësaj gjykate. 


