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   C.nr.566/2015 

 
GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, departamenti i 
përgjithshëm, e përbërë nga gjyqtari individual Naim Meholli, me 

procesmbajtësen Fetije Pireva në çështjen juridike të paditësit: SH.D nga 
.... të cilin sipas autorizimit me shkrim e përfaqëson Av. Z.A nga ... 
kundër të paditurve: M.D nga ...., Z.R dhe Komuna e .... të cilën e 

përfaqëson Avokati Publik Komunal: A.M, baza e kontestit: Vërtetim 
Pronësie, pas mbajtjes së seancës kryesore, me datën 20.07.2018 bie 

këtë: 
 
 

A K T GJ Y K I M 
 

 
I. REFUZOHET si e PA BAZUAR  kërkesëpadia e paditësit; SH.D me 

të cilën ka kërkuar nga gjykata që ta vërteton se paditesi ne baz 

te kontrates mbi shitblerjen si dhe ne baz te ndertimit eshte 
pronar i lokalit afarist P+II me siperfaqe 30 m2 per katin 
perdhes, P+I per katin e parë ne siperfaqe 30 m2, P+II per katin 

e dyt ne siperfaqe 30 m2, i ndertuar ne ngastren kadastrale 
nr.1661-2 ne siperfaqe 29 m2 dhe ne ngastren kadastrale 

nr.1658-3 ne siperfaqe prej 1 m2 ne vendin e quajtur 
“Rr.Zhabarit” Zona Kadastrale Mitrovicë e cila evidentohet ne 
emer te paditures se tret Komuna e ...., sipas masave dhe kufive 

duke filluar nga verilindja buzë rruges “.....” e cila shkon ne 
drejtim te veri-perendimit me gjatesi prej 9.452 m, ku prap 
kthehet dhe shkon ne drejtim te jugut ne nje gjersi 3.49 m, 

prap kthehet dhe shkon ne drejtim te jugelindjes me nje gjersi 
prej 8.861 m, ku prap kthehet dhe shkon ne drejtim te veriut 

deri te pika e fillimit ku edhe perfundon pershkrimi i lokalit me 
nje gjersi prej 3.433 m, dhe ka kerkuar qe paditesit te njihet e 
drejt ne shfrytezim te tokes nen lokal deri sa te ekzistoj i njejti, 

si dhe ka kerkuar qe te obligohen te paditurit qe kete te drejte 
t’ia njohin paditesit ne te kunderten ky aktgjykim do t’i sherbej 

paditesit si baz per regjistrimin e kesaj palujtshmerie ne emer te 
tij. 
 

II. Secila pale i bart shpenzimet e veta procedurale. 
 
 

 
A  r  s  y  e  t  i  m 

 
 
Paditësit, permes te autrizuarit te tij, si me padin, ka kerkuar nga 

gjykata qe te verteton se i njejti eshte pronar i lokalit afarist dhe se e ka 
te drejten e shfrytezimit ne token ku eshte ndertuar lokali. Kete lokal e 

ka bler nga i padituri i par ne baz te kontrates te vertetuar ne Gjykat 
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Leg.2218/04 dt.13.10.2004 per shumen prej 45.000 (katerdhejt e pes mij 
euro) te cilin shume te te hollave ia ka paguar , dhe e ka marr ne pronesi 

dhe posedim te ndertuar ne baz te aktve te ndertimit ne pjesen e 
ngastres kadastrale 01661-2/1. Ne vitin 2005 ka ngritur edhe ne dy kate 

mirpo per shkak te hapsires te pa mjaftushme per ti nxjerr shkallet nga i 
padituri i dyte Z.R i ka bler me kontrat gojore dikun 3 m2. 
 

I autrizuari i paditesit per gjat shqyrtimit gjyqesor ka deklaruar se 
paditesi eshte pronar i lokalit afarist, precizimi e kerkespadis do ta bej 
pas nxjerr se ekaspertizis perktase, perndryshe paditesi te drejten e 

pronesis dhe drejten e shfrytezimit te ekoes nen lokal e cila evidentohet 
ne emer te paditures se tret e ka fituar konform nenit 24 te Ligjit mbi 

mardheniet pronesore juridike lidhur me nenin 12 te po ketij ligji, i ka 
propozuar gjykates qe ne cilsi te pales te degjohen i padituri i parë dhe i 
dytë. Pas nxjerrjes se ekspertiz se gjeodete ka ber precizimin e 

kerkespadis duke i propozuar gjykates qe te bije aktgjykim me te cilin do 
te vertetohet se paditesi eshte pronar i lokalit P+II ne siperfaqe nga 30 

m2 per katin perdhes, 30m2 per katin e parë dhe 30 m2 per katin e dyte 
i ndertuar ne ngastren kadastrale nr.1661-2 ne siperfaqe prej 29 m2 dhe 
ne ngastren kadastrale nr.1653-3 ne siperfaqe 1 m2, ZK .... krejt kjo 

sipas masave dhe kufijve duke filluar nga verilindja buz rruges “....” e cila 
shkon ne drejtim te veri prndimit me gjatesi prej 9.452 m, ku prpa 
ktheht dhe shkon ne drejtim te jugut ne nje gjersi 3.49 m, prap kthehet 

dhe shkon ne drejtim te juglindjes me nje gjatesi prej 8.861 m, ku prap 
kthehet dhe shkon ne drejtim te veriut deri te pika e fillimit ku edhe 

perfundon pershkrimi i lokalit me nje gjersi prej 3.433m, si dhe ti njeihet 
e drejta e shfrytezimt i tokes nen lokal deri sa te ekzistoi i njejti. Ka 
shtuar se paditesi te drejten e prones ne lokal e ka fituar ne baz te 

kontrates mbi shitblerjen e te njejtit nga pronari paraprak M.D, 
gjithashtu nje pjes te ketij lokali e ka bler nga i padituri i dyte Z.R i cili 
ka qen poesedues faktik i kesaj siperfaqe dhe se te njejten e ka 

shfrytezuar dhe mbajtur gjithemon si te tij duke mos e dit se ajo 
siperfaqe qena e regjistruar ne emer te te paditures se tret Komuna e ...., 

gjithashtu ceku se ky lokal ka qen i ndertuar edhe para lufte te viti 1999 
me leje adekuate te leshuara nga organi kompetent i Komunes se ...., per 
te njejtin lokal paditesi paguan tatim ne pron si dhe permbush te gjitha 

obligimet komunale per te cilin fakt gjykates iaa prezentoi faturat. Duke 
e konsideruar se e drejta e prones ne lokalin e bler dhe rindertuar eshte 

fituar ne menyer ligjore dhe konform regjimit te shfrytezimit te asaj pjese 
te qytetit konsideroi se eshte edhe ne ineterein si i atij privat- individual 
ne rastin konkret te paditesit por edhe ne inters te pergjitheshum per 

faktin se i njejti eshte akomoduar dhe ambientuar ne kuader te planit 
gjeneral urbanistik te Komunes se ... dhe kur ketij fakti i shtojm edhe 
faktin se paditesi zhvillon veprimtari afarsite nga e cila jetojn disa familje 

eshte ne intersin e pergjitheshum qe kerkespadia te aprovohet e bazuar. 
Andaj konform nenit 24 te Ligjit mbi mardheiet pronesore juridke lidhur 

me nenin 12 te ketij ligji gjykates i propozoi qe ta aprovoi kerkespadin 
dhe ti obligoj te paditurit qe kete te drejt te ia njohin paditesit dhe te ia 
lejojn qe te njejten ta regjistroi ne librat kadastrale te operatit kadastral 

te Komunes se Mitrovices ne te kunderten ky aktgjykim do te sherbej si 
baz juridke per njohjen dhe regjistrimin e te njejtes. 
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I padituri i par M.D per gjat shqyrtimmit gjyqesor ka deklaruar se nuk e 
kundershtoi padin dhe kerkespadin e paditsit si dhe propozimet per 

nxjerrjen e provave, shpenzimet e procedures nuk i ka kerkuar. 
 

I padituri i dyte Z.R per gjat shqyrtimmit gjyqesor ka deklaruar se nuk e 
kundershtoi padin dhe kerkespadin e paditsit si dhe propozimet per 
nxjerrjen e provave, shpenzimet e procedures nuk i ka kerkuar. 

 
Perfaqesusei i te paditures se tret Komuna e ...., per gjat shqyrtimit 
gjyqesor ka deklaruar se e kundershtoi padin dhe kerkespadin ndersa 

nuk e kundershtoi propozimin per nxjerrjen e provave. 
 

Ne seancen e dt.11.01.2018 ne cilsi te pales u degjeuan: I padituri i parë 
M.D dhe i padituri i dyte Z.R. 
 

I padituri i parë M.D ne cilsi te pales deklaroi: Une ja kam shitur 
paditesit lokalin i cili eshte objekt i shqyrtimi dhe te gjitha te hollat nga 

ana e paditesitt me jan paguar, une kam pasur leje adekuate kur e kam 
ndertuar kete lokal, ka shtuar se kur e kam marr vendimin per ndertim 
te lokalit ne vitin 1985/86 i kemi pasur me leje te perkoheshme, me sa e 

di une te njejtat kan qen per 10 vite, nuk me kujtohet se a ka pasur 
vazhdim te lejes se perkoheshme, kur ja kam shitur lokalin paditesit 
kam mendu se eshte i imi i kam pas dokumentat dhe se te njejtit nuk i 

kam treguar se lokali shtrihet ne pron shoqerore, gjithashtu nuk e kam 
dit se lokali shtrihet ne pron shoqerore, kur ja kam shit lokalin ka qen 

nje kat e gjysem, kompelt lokalet ne rugen “...” kan qen me karakter te 
perkohehem, gjat luftes te gjitha keto lokale kan qen te djeguara une 
pastaj e kam ndertuar kur jei kthyer pas lufte. 

 
I paditri i dyte Z.R ne cilsi te pales deklaroi: Une paditesit ja kam shitur 
3m2 per shumen prej 3 mij euro, ku paditesi mi ka dhan te hollat 

menjeher, kjo ka ndodhur ne vitin 2007/2008, ne token ku ja kam 
shitur paditesit, i njejti ka ndertuar shkallet, e po ashtu meqense 

paditesit ju ka thyer lokali jemi marr vesh qe me ndertur nje mur 
perfurcues qe mos me ndodhur më thyrja e lokalit, ku ai me mjetet e tij 
ka investuar ne ndertimin e ketij muri, une pronen time e kam ble dikun 

ne vitin 2006/2007 prej N.S i cili kete prone e ka pasur ne emrin e vet, 
dikun dy e ari  e me shume, mas shitblerjes kete pron pa kurrfar telashe 

e kam bartur ne emrin tim, prona ime edhete mrapa lokalit i cili eshte 
objekt i ketij kontesti. 
 

Gjykata pjesrisht ja fali besimin deshmis se paditurve ne cili te pales, 
pasi qe deshmit e tyre ishin konfuza, te pa qarta dhe kontestuse me 
provat qe gjenden ne shkresat e lendes,  posaqerisht deshmia sa i perket 

kontrates per shfrytezim te parcales se a ka qene me karakter te 
perkoheshum apo te perhershum, pasi qe i padituri i par pretendon se 

parclen lendore e ka pasur ne shfrytezim fillimisht perkohesisht diku n 
per 10 vite, mirpo kur ja ka shitur paditesit i ka pasur te gjitha 
dokumentat dhe se paditesi  nuk e ka ditur se prona ku shtrihet lokali 

shtrihet ne pron shoqerore, e po ashtu as une  nuk e kam dit qe lokali 
shtrihet ne pron shoqerore, mirpo te gjitha provat qe gjenden ne shkresa 

te lendes shume qart flasin se parcela kontestuse ka karkater te 
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perkoheshum, e po ashtu edhe kontrata mbi shitblerjen, titullohet si 
KONTRAR MBI SHITBLERJEN E LOKALIT AFARIST ME KARAKTER TE 

PERKOHESHUM, po ashtu ne nenin 1 te kesaj kontrat paditesi dhe i 
padituri i parë, kontraten e kan lidhur ne baz te Aktvendimit nr.08-351-

775, e cili aktvendim shume qart flet per lokal me karakter te 
perkoheshum. Po ashtu gjykata deshmis se te paditurit  te dyte ne cilesi 
te pales, pjesrisht ja ka falur besimin, pasi qe i nejti ka dekalruar se 

pronen te cilen ja kam shitur paditesi dikun 3m2, kam qen pronar i 
vetem, mirpo nga ekspertiza gjeodet vertetohet e kunderta, pasi qe me 
ket ekspertiz, eshte vertetuar se e gjith palutshmeria perfshir edhe 

shkallet evidentohet ne emer te P.sh Kuvendi Komunal, cka do te thot se 
dhe pjese prej 3 m2 te cilen ja ka shitur paditesit, i padituri i dyte eshte 

pron shoqerore.  
 

I autorizuari i paditësit në fjalën përfundimtare deklaroi: edhe me tutje 

konsideroj se konform normave te cituar nga seancat e kaluara dhe 
vertetimit te gjendjes faktike me kqyrje ne vend konsideroj se paditesi e 

ka fituar te drejten e prones ne lokalin afarist si dhe te drejten e 
shfrytezimit te tokes nen lokal deri sa te ekzistoi i njejti, krejt kjo 
konform ekspetizes se ekspertit gjeodet, sa u perket gabaritjeve te lokalit 

afarist te percaktuara dhe pershkruara me masa dhe kufij si ne kete 
ekspertiz dhe ne kopjen e planit. Shpenzimet e procedures nuk i ka 
kerkuar. 

 
I padituri i par M.D dhe i padituri i dyte Z.R, nuk kan prezentuar edhe 

pse ishin ftuar me rregull ne seancen e shqyrtimit gjyqesor per fjalen 
perfundimtar dhe se gjykata  me propozim te te autrizuarit te paditesit e 
ka mbajtur seancen ne munges te tyre. 

 
I autrizuari i te paditures se tret Komuna e .... ne fjalen perfundimtare ka 
deklaruar se duke u bazuar ne deklarimet e me hershme se ne seancat e 

kaluara, une kerkoi nga gjykata qe pas administrimit te provave si dhe 
ekspertizen e ekspertit gjeodet te sjell nje vendim meritor lidhur me kete 

ceshtje kontestuese, shpenzimet e procedures nuk i kerkoi. 
 

Gjykta, per vertetimin e drejt dhe te plot te gjendjes faktike ne 

proceduren e provave me pelqimin e palve i ka lexur keto prova: 
certifkata e pronesis e dates 17.09.2015, certifkata e pronesis e dates 

30.07.2015, vertetimi i dates 17.09.2015, ekspertiza gjeodete e dates 
23.04.2018 se bashku me skicen e terenit, kopjen e planit, certifakten e 
pronesis si dhe fotografit e objektit kontestues, kontrata mbi shitblerjen 

e lokalit e dates 13.10.2004 e legalizuar ne Gjykat Leg.nr.2218/04 dates 
13.10.2004, faturat e sherbimeve komunale, shkresat nga shkrimorja 
civile Leg.nr.2218/2004 dates 27.06.2018ne te cilin jan te perfshira 

kontrata mbi shitblerjen e lokalit afarist me karakter te perkoheshum, 
Aktvendim nga Komuna e ... ne gjuhen serbe dhe i perkthyer ne gjuhen 

shqipe nr.08-351-775 dates 21.05.1997, kontrata mbi cedimin e tokes 
ndertimore te shfrytezim te perkoheshum nr.03-88 dates 05.02.1991.   

 

Pas qe Gjykata beri analizimin dhe çmuarjen te provave te cekura një 
nga një dhe te gjitha se bashku si dhe rezultatit te krejt procedurës , 

ashtu siç është përcaktuar me nenin 8 te LPK, arriti ne perfundim se ne 



 5 

kete ceshtje juridike civile duhet vendosur si ne dispozitiv te ketij 
aktgjykimi, pasi qe: 

 
 

 
Per Gjykaten nuk eshte kontestuse se deri me 06.05.1999 paraardhesi i 
paditesit, respektivisht i padituri i parë M.D, e ka pasur të drejtën e 

shfrytëzimit te parceles kontestuese ne siperfaqe prej P=26,12 m2, siq 
nuk eshte kontestuese se kete parcel e kanë pasur ne shfrytzimim të 
perkoheshum apo per kohe te caktuar. Këtë fakt gjykata e vërteton në 

bazë të kontrates per shfrytezim te perkoheshum te tokes ndertimore të 
datës: 05.02.1991 lëshuar nga Fondi Shoqeror per Rregullimin Dhe 

Qeverisjen me tik Ndertimore, e po ashtu kjo vertetohet edhe nga 
Aktvendimi i Kuvendit Komunal i ... 08 Nr.351-28 dt.21.05.1997. 
 

Per Gjykaten nuk eshte kontestues fakti se lokali ne fjal tani ne posedim 
dhe ne shfrytezim e ka paditesi mirpo dimensionet e lokalit paditesi i ka 

ndyshhuar ne raport me lejet pararaprake te paraardhesit te ketij lokali, 
madjeka tejkaluar per disa here siperfaqen duke ndertuar lokalin afarist 
me dimesione perdhesa ne siperfaqe S=30 m2 lokal afarsit, Kati I ne 

siperfaqe S=30 m2, si depo per furnizimin e lokalit, Kati II ne siperfaqe 
prej S=30 m2, si depo per nevoja te lokalit, kjo eshte vertetohet ne baz te 
ekspertizes se gjeodezis si dhe me daljen ne vend nga ana e Gjyakes. 

 
Nuk është kontestues fakti se të drejtën e pronësisë në parcelën 

kontestuese ne siperfaqe prej 30 m2 evidentohet ne emer te paditures si 
pjes e parcelave nr1661-2 si dhe parceles nr.1658-3, një gjë e tillë 
vërtetohet nga certifikata e pronësisë si dhe nga ekspertiza e Gjeodezisë. 

 
Per gjykaten nuk eshte kontestuse fakti se paraardhesi i paditesit nuk e 
ka pasur ne shfrytzim te perhershum por ne shfrytezim te perkoheshum 

lokalin i cili eshte objekt i ketij kontesti dhe per te cilin fakt edhe paditesi 
ka qen ne dijeni se lokali eshte i karakterit te perkoheshum pasi qe 

kontraten  e dates 13.10.2004 te cilin e ka lidhur paditesi me paradhesin 
e tij tani te paditurin e par, kete kontrat ne nenin I e ka lidhur sipas 
Aktvendimit Nr.351-28 te dt.21.05.1997, e i cili Aktvendimi ka pasur 

klauzol te vecant ku ne dispozitiv te tij eshte parapar se ky aktvendim 
vlen nga data 6.05.1997 deri me 6.05.1999 dhe se nese nuk vazhdohet 

vlefshmeria e ketij Aktvendimi i njejti ndalon te jet i vlefshum. Madje ne 
kete aktvendim eshte parapar qe ne rast te realizimit te programit te 
rregullimit te hapires dhe realizimit te projektit urbanistik te cilin e bjen 

Komna, pronari i objektit eshte i obliguar qe te njejtin ta largoj edhe para 
skadimit te afatit te lartcekur (6.05.1997 deri me 6.05.1999) me 
hargjimet e veta dhe pa te drejt kompensimi ne afat 8 ditesh nga dita e 

pranimit te vendimit per largim nga ana e organit kompetent. 
 

Paditesi fillimisht të drejten e tij e mbeshtet në baz te kontrates me 
shkrim ne mes tij dhe pronarit paraprak M.D, mirpo po te ishte keshtu i 
njejti pa procedur gjyqesore do te mund ta barte pronsin, por problemi 

qendron ne ate se shfrytezimi i perkoheshum nuk eshte e drejt qe mund 
te bartet por eshte e drejt qe me teper eshte e lidhur per personin madje 

e drejt e lidhur per afatin dhe pas kalimit te afatit humbet e drejta nese 
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nuk vazhdohet, kete fakt e vertetojn te gjitha aktvendimit dhe pertrija e 
kontratve te leshuara nga Kuvendi Komuna i ... e te cilat gjendet ne 

shkresat e lendes si LEG.nr.2218/04. 
 

Se kemi të bejm me nje të drejt e lidhur per personin, kete fakt me se 
miri e verteton aktvendimi i fundit  i te paditures dt.21.05.1997 me te 
cilin i vazhdohet M.D shfrytezimi nga dt.6.05.1997 deri me 6.05.1999. 

 
Po ashtu paditesi te drejten e tij e mbeshtet ne kontrtten gojore me te 
paditurin e dyte Z.R, nga i cili ka bler nje pjes te tokes per rreth 3 m2 per 

ndertimin e shkallve te lokalit, mirpo problemi qendron se siperfaqe te 
cilin ja ka shitur i padituri i dyte nuk ka qen pron e tij, e njejta ka qen 

pron shoqerore e cila edhe tani evidentohet ne pronsi te Koumes se .... 
dhe se palet nuk kan pasur autrizmie per nje shitblerje te till, pra ne 
rastin konkret palet nuk kan mundur te disponojn me nje te drjet te till, 

vet fakti se i padituri i dyte ka qen posedues i 3 m2 por nuk ka qen 
pronar, nuk i eshte dhen e drejta per shitblerjen e kesaj pjese, 

perndryshe sikur te ishte pronar i kesaj pjese pa asne procedur gjyqesore 
do te mund ta barte kete pjes te palutshmeris tek paditesi. 
 

Vlen te theksohet se ndertimi i lokalit me material te fort eshte bere ne 
kundershtim me aktvendimin mbi dhenien ne shfrytezim te tokes 
ndertimore e te cilat qarte kan theksuar se lejohet vendosja e lokalit me 

karakter te perkoheshum e jo ndertimi me material te fort, aq ma teper 
kur tani paditesi perve perdheses ka nderuar edhe dy kate. 

 
Pra sipas vlersimit te Gjykates, paditesi ne baz te kontrates me shkrim te 
dates 13.10.2004 me te paditurin par M.D nuk mund te fitoj te drejten e 

pronesis, pasi qe as i padituri i parë nuk e ka pasur kete te drjeten, 
eventualisht paditesi te drejten e shfrytezimit te perkoheshum ka 
mundur ta fitoj ne procedur administrative duke kerkuar nga e paditura 

e tret Komuna e ... qe te nxejrr aktvendim me te cilin do te mund te vinte 
ne shprehje zevendesimi i titullartit te shfrytezimit. Pra e drejta e 

shfrytezimit te perkoheshum nuk mund te bartet te personat e tjer nga 
shfrytezuesi aktual qoft permes kontrates, trashigimis apo permes 
formave te tjera. 

 
Paditesi te drejten e tij te shfrytezimit eshte dashur apo ka mudur ta fitoj 

ne procedur administrative duke kerkuar nga e paditura e tret Komuna e 
... qe te nxjerr aktvendim me te cilin do te mund te vinte ne shpreheje 
zevendesimi i titullarit te shfrytezimit nga i padituri i par M.D si 

shfrytezuesi i perkoheshum tek paditesi SH.D. 
 
Per Gjyakten eshte jo kontestuese fakti se gjysma e lokalit eshte ndertuar 

me mjete te paraardhesit te paditesit ndersa gjysma tjeter e lokalit eshte 
ndertuar nga vet paditesi kete fakt nuk e kontestuar asnjera pal ne 

procedur, mirpo toka ku eshte ndertuar lokali eshte pron e te paditures 
se tret Komuna e ... fakt ky i njohur nga paraardhesi i paditesit si dhe 
vet paditesi me rastin e ndertimit te lokalit, pastaj vlefshmeria e te 

drejtes se shfrytezimit ka qen e kufizuar ne kohe dhe se pas kalimit te 
kohes se parapar nese nuk ka vendim te ri per vazhdim te se drejtes se 
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shfrytezimit ajo e drejt sipas fuqis ligjore respektivisht Akvendimit 
Nr.351-28 dates 21.05.1997.  

 
Paditesi te drejten e tij po ashtu e mbeshtet ne dispozita e Ligjit mbi 

Mardheniet Themelore Juridike Pronsore qe flasin per te drejten e 
ndertimit, mirpo as kjo nuk mund te vlene ne rastin konkret sepse e 
paditura e tret Komuna e .... ka lejuar ndertimin e lokalit ne karkater te 

perkoheshum, pra eshte pajtuar qe lokali te qendroj perkohesisht ne 
pronen e saj dhe se me kalimin e kohes lokali eshte dashur qe te 
largohet.  

 
Neni 24 shume qart e specifikon Personi që mund të jetë bartës i së 

drejtës së pronësisë, e që ndërton ndërtesën ose godinën tjetër (objektin 
ndërtimor) në tokën mbi të cilën tjetri ka të drejtën e pronësisë 
(ndërtuesi), fiton të drejtën e pronësisë edhe mbi tokën në të cilën është 

ndërtuar objekti ndërtimor, si dhe mbi tokën që është e domosdoshme 
për përdorimin e rregullt të këtij objekti ndërtimor, po qe se nuk ka 

ditur, as që ka mundur të dinte se po ndërton në tokën e huaj, kurse 
pronari i tokës ka pasur dijeni për ndërtimin dhe nuk ka kundërshtuar 
menjëherë. 

 
Kjo dispozit percakton qart se pronari i tokes ka qen ne dijeni se eshte 
duke u bere ndertimi ndersa nuk e ka kundershtuar ndertimin menjeher, 

ne rastin konkretme asnje prov nuk vertetohet fakti i dijenis se pronarit te 
tokesper ndertimin e bere, pastaj ndertuesi eshte me keqbesim sepse ka 

ndertuar ne kundershtim me aktvendimin per lejimin e shfrytezimit te 
perkoheshum te tokes 
 

Paditesi edhe sikur te ishte personi qe e ka ndertuar lokalin kontestues 
nuk do te mund ta fitonte te drejten e pronsis  ne baz te nenit 24 Ligjit 
mbi Mardheniet Themelore Juridike Pronsore pasi qe i njejti e ka ditur 

apo ka mundur ta di se po nderton ne token e hauj me vet faktin se qysh 
në fillim kur e ka lidhur kontraten me paraardhesin e tij ktu te paditurin 

e par M.D, e ka pas të qartë se ai është vetëm shfrytëzues dhe atë 
shfrytëzues i përkohshëm. 
 

Gjykata e aplikoi Ligjin e Vjetër pasi baza juridike ka lindur apo është 
krijuar në kohën kur në fuqi ka qenë ligji i vjetër. 

 
Sa i përket shpenzimeve procedurale kjo gjykata vendosi konform nenit 
450 të LPK-së, meqense asnjera pal nuk i ka kerkuar shpenzimet e 

procedures. 
 

Andaj krejt ne fund gjykata vlerson se me ane te ketij aktgjykimi jan 

arsyetuar mjaftushem faktet vendimtare te cilat qojn drejt refuzimit te 
kerkespadise se paditesit 

 
Nga sa u tha me lart, u vendos si ne sipozitiv te ketij aktgjykimi, duke u 
bazuar ne nenin 143 te LPK-së. 
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GJ Y Q T A R I , 

           Naim Meholli 
 
 

 
 
UDHËZIM PËR MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar 

ankesa në afat prej 15 ditësh, Gjykatës së Apelit në Prishtinë nëpërmjet 
kësaj gjykate.  


