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Numri i dokumentit:     01998624 

 

 
C.nr. 250/14 

 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI-Departamenti i 

Pergjithshem-Divizioni Civil, si kontestimore e perbere nga Gjykatesi Individual Besnik Feka, ne 

çeshtjen juridike te paditesve S. K. F.K. T. K. N.K. S.K., J. K. A. K. U.K. H.K. H.K. I.K. dhe R. K. te 

gjithe nga fshati B. me vendbanim ne fshatin S. i U.-Komuna e Vushtrrise, te cilet me autorizim i 

perfaqeson av.Sylejman Klinaku, kunder te paditureve R. B. R. G. dhe R. C. te gjithe nga fshati S.i U.-

Komuna e Vushtrrise, aktualisht me adrese te panjohur, te cilet i perfaqeson av.Veton Uka-perfaqesues i 

perkohshem, per shkak te vertetimit te se drejtes se pronesise ne baze te mbajtjes, gjykata pas mbajtjes se 

séances kryesore publike, gjykata me daten 05.07.2021, nxjerr kete: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET padia dhe kerkesepadia e paditesve, S. K. F.K. T. K. N.K. S.K., J. K. A. K. U.K. H.K. 

H.K. I.K. dhe R. K., ashtu qe : 

II.VERTETOHET se: 

-  paditesi S. K., eshte pronar mbi bazen e mbajtjes i pasurise se paluajtshme  parc.kad: 1013-7, me 

siperfaqe te teresishme prej 634 m2, zona kadastrale S i U. Komuna e Vushtrrisë,   

- paditesi F. K. eshte pronar mbi bazen e mbajtjes i pasurise se paluajtshme  parc.kad: 1013-6, me 

siperfaqe te teresishme prej 649 m2, zona kadastrale S. i U., Komuna e Vushtrrisë,   

- paditesi T. K.  eshte pronar mbi bazen e mbajtjes i pasurise se paluajtshme  parc.kad: 1013-2, me 

siperfaqe te teresishme prej 1176 m2, zona kadastrale S.i U. Komuna e Vushtrrisë,    

- paditesi N. K. eshte pronar mbi bazen e mbajtjes i pasurise se paluajtshme  parc.kad: 1013-3, me 

siperfaqe te teresishme prej 806 m2, zona kadastrale S.i U., Komuna e Vushtrrisë,    

- paditesi S. K. eshte pronar mbi bazen e mbajtjes i pasurise se paluajtshme  parc.kad: 1013-4, me 

siperfaqe te teresishme prej 804 m2, zona kadastrale S. i U. Komuna e Vushtrrisë,    

- paditesi J. K. eshte pronar mbi bazen e mbajtjes i pasurise se paluajtshme  parc.kad: 1013-5, me 

siperfaqe te teresishme prej 804 m2, zona kadastrale S.i U. Komuna e Vushtrrisë,    

- paditesi A. K. eshte pronar mbi bazen e mbajtjes i pasurise se paluajtshme  parc.kad: 1013-9, me 

siperfaqe te teresishme prej 1504 m2, zona kadastrale S.i U. Komuna e Vushtrrisë,     

- paditesi U. K. eshte pronar mbi bazen e mbajtjes i pasurise se paluajtshme  parc.kad: 1013-10, 

me siperfaqe te teresishme prej 1374 m2, zona kadastrale S. i U. Komuna e Vushtrrisë,     

- paditesi H. K. eshte pronar mbi bazen e mbajtjes i pasurise se paluajtshme  parc.kad: 1013-11, 

me siperfaqe te teresishme prej 1396 m2, zona kadastrale S.i U. Komuna e Vushtrrisë,      

- paditesi H. K. eshte pronar mbi bazen e mbajtjes i pasurise se paluajtshme  parc.kad: 1013-12, 

me siperfaqe te teresishme prej 1314 m2, zona kadastrale S.i U. Komuna e Vushtrrisë,      
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- paditesi R.K. eshte pronar mbi bazen e mbajtjes i pasurise se paluajtshme  parc.kad: 1013-1, me 

siperfaqe te teresishme prej 1006 m2, dhe pasurise se paluajtshme  parc.kad: 1013-8 me siperfaqe 

te teresishme prej 1370 m2, zona kadastrale S. i U, Komuna e Vushtrrisë. 

III. Parcela kadastrale nr.1013-13 me sipërfaqe prej 361 m2 mbetet rruge e perbashket e A. U.dhe H.K. 

me nga 1/4. 

IV.  Shpenzimet e procedurës i bartin paditësit solidarisht. 

 

A r s y e t i m 

Paditesi, I. K. nga fshati B. me vendbanim ne fshatin S.i U.- Komuna e Vushtrrise, te cilin me auotorizim 

e ka perfaqesuar av.Sylejman Klinaku, ka parashtruar padi per vertetimin e pronesise ne baze te mbjatjes, 

kunder te paditurve R. B. dhe M. C. me vendbanim te panjohur, permes se ciles ka kerkuar nga gjykata 

vertetimin e pronesise mbi parcelat kadastrale siq specifikohen ne piken II te dispzitivit te ketij 

aktgjykimi, dhe te detyrohen te paditurit qe te lejojne regjistrimin e te drejtes se pronesise ne keto parcela 

kadstrale. 

 

I autorizuari i paditesit av.Sylejman Klinaku ne seancen e dates 27.06.2019 e ka njoftuar gjykaten se 

paditesi I. K. ka vdekur pas parashtrimit te padise dhe ate ne vitin 2015, po ashtu e njofton gjykaten se 

edhe i padituri M. C. ka vdekur, duke ia dorezuar certifikaten e vdekjes per kete te paditur. 

I autorizuari i paditesit me date 27.06.2019 ka precizuar dhe zgjeruar padine ne kuptimin subjektiv ashtu 

qe e zgjeron padine edhe ne paditesit S. K. F.K. T. K. N.K. S.K., J. K. A. K. U.K. H.K. H.K. I.K. dhe R. 

K. te gjithe nga fshati B. me vendbanim ne fshatin S. i U.-Komuna e Vushtrrise, te cilet me autorizim i 

perfaqeson av.Sylejman Klinaku, kunder te paditureve R. B. R. G. dhe R. C. te gjithe nga fshati S.i U.-

Komuna e Vushtrrise, te gjithe nga fshati S. i U.-Komuna e Vushtrrise, aktualisht me adrese te panjohur. 

 

Ne seancen e shqyrtimit kreysor te mbajtur me datw 03.09.2019, pasi qe ka konstatuar vdekjen e te 

paditurit M. C. dhe faktin se te paditurit R. B., R. G. dhe R. G. ishin me adrese te panjohur, gjykata bazuar 

ne nenin 277 pika a te LPK-se, e ka nderprere proceduren kontestimore ne raport me te paditurin M. C. 

deri ne sigurimin e adresave te trashegimtareve te tij ligjor, ndersa te paditurve R. B. R. C. dhe R. G., 

gjykata duke vepruar sipas propozimit te autorizurit te paditwsve dhe ne konsultim me Oden e Avokateve 

te Kosoves, ua ka caktuar perfaqesuesin e perkohshem av.Veton Uka nga Vushtrria. 

 

Perfaqesuesi i perkohshem i te paditurve R.B. R. C. dhe R. G., av.Vetoon Uka me date 18.09.2019 ka 

paraqitur pergjigje ne padi me te cilen e ka kontestuar padine dhe kerkesepadine e paditesve dhe i ka 

propozuar gjykates qe pas administrimit te provave, ta refuzoj kerkesepadine e paditesve si  te pabazuar.  

 

Duke marre parasysh faktin e vdekjes se te paditurit M. C. dhe qe trashegimtaret e tij ligjor jane te 

panjohur, gjykata me qellim te ekonomizimit te procedures ka nxjerr aktvendimin per plotesimin e 

aktvendimit te dates 03.09.2019 mbi caktimin e perfaqesuesit te perkohshem, me te cilin ka caktuar 

Av.Veton Uka perfaqesues te perkohshem edhe per trashegimtaret e te ndjerit-te paditurit M. C.   

Ne seancen e shqyrtimt kryesor te dates 07.06.2021, ka prezentuar i autorizuari i paditesvedhe 

av.Sylejman Klinaku dhe perfaqesuesi i përkohshëm i te paditurve av.Veton Uka. 

 

Ne fjalen perfundimtare, i autorizuari i paditesve ka deklaruar se: Pas leximit te provave te administruara 

ne kete gjykate me theks te veqante eskpertiza e gjeodetit, konsiderojmë se janë plotësuar kushtet ligjore 

per vërtetimin e fakteve vendimtare se paditësit janë pronar te këtyre pronave, andaj kërkoj nga gjykata 

qe te obligohen te paditurit R. B.dhe M. C. qe ne baze te aktgjykimit ti lejojnë paditësit per regjistrimin e 

te drejtës se pronësisë te pronave te paluajtshme te bazuar ne ekspertizën e gjeodetit. Shpenzimet e 

procedurës nuk i kërkojmë. 

 

Ne fjalen perfundimtare perfaqesuesi i përkohshëm i te paditurve ka deklaruar se: mbetem ne tërësi pranë 

deklarimeve te mëhershme dhe i propozoj gjykatës qe pas administrimit te dhe vlerësimit te provave te 

vendos sipas çmuarjes se lire lidhur me kete çështje, po ashtu shpenzimet e procedurës i kërkoj dhe ate 

ne shumen si ne seancën e pare prej 338 euro. 



 Numri i lëndës: 2021:081369 
 Datë: 15.07.2021 
 Numri i dokumentit: 01998624 
 

3 (4)  

 2
0

2
1

:0
8

1
3

7
0

 

 

Gjykata, ne proceduren e leximit te provave, bazuar ne nenin 7 dhe 8 te LPK-se, lexoi: Certifikatat e 

pronave, ekspertizën e gjeodetit A. G., raportet e policisë lidhur me vendbanimin-vendqendrimin e te 

paditurve, dëshmitë e deshmitareve M. C. dhe A. H., keshtu qe pas shqyrtimit bashkarisht te te gjitha 

ketyre provave, gjykata konstatoi kete gjendje: 

 

Nga Certifikatat e pronave, gjykata vërtetoi faktin se te paditurit R. B. M. C., R. C. dhe R. G. janë te 

regjistruar si pronar te ngastrave kadastrale te larteckura. 

 

Nga raporti i policisë i datës 03.07.2019 lidhur me vendbanimin-vendqendrimin e te paditurve, gjykata 

konstatoi se i padituri R. B. ia kishte shitur token I. K. ne vitin 1974, ndërsa nga viti 1975 R. B. ishte 

shperngule nga fshati S. i U. dhe kishte shkuar ne N. S. kështu qe nga ky vit, askush nuk dinte asgjë per 

personin ne fjale dhe i njëjti ishte me adrese te panjohur. 

 

Nga raporti me shkrim i datës 16.12.2019 i ekspertit të Gjeodezisë A. G. gjykata pa kurrfarë mëdyshje 

vërtetoi se paditësit i posedojnë dhe shfrytezojne parcelat kadastrale te cekuar me larte, ne te cilat kane 

ndërtuar shtëpi dhe objekte te tjera përcjellëse.  

 

Nga dëshmia e dëshmitarëve M. C.dhe A. H. gjykata vërtetoi se paraardhësit e paditësve qysh ne vitin 

1970 ne baze te marrëveshjes gojore, i kane blere pronat-parcelat kadastrale nga te paditurit, per te cilat 

kane paguar edhe çmimin e shitblerjes, kane hyre ne posedim te tyre, i kane rrënuar shtëpitë e vjetra dhe 

kane ndërtuar shtëpi te reja dhe objekte përcjellëse dhe asnjëherë nuk janë penguar nga ana e te paditurve 

ne posedimin dhe shfrytëzimin e tyre. 

 

Nga provat e administruara si më lartë të cilave gjykata në tërësi ua fali besimin, është vërtetuar pa 

mëdyshje dhe në mënyrë të sigurt se paditësit ne baze te mbajtjes me mirëbesim e kane fituar pronësinë 

mbi parcelat kadastrale si ne piken II te dispozitivit te këtij aktgjykimi, bazuar ne dispoziten e nenit 20 të 

Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësoro-Juridike në të cilën përcaktohet se” e drejta e pronësisë 

fitohet sipas vet ligjit, në bazë të veprimit juridik dhe me trashëgimi, ose në bazë të vendimit të organit 

shtetëror në kushtet dhe në mënyrën e paraparë me ligj”, ndërsa dispozita e nenit 28 par.4 te këtij Ligji 

përcakton se: Mbajtësi me mirëbesim i sendit të paluajtshëm, mbi të cilin tjetri ka të drejtën e 

pronësisë, fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë send me parashkrimin fitues me kalimin e kohës prej 

dhjetë vjetësh.  

 

Po ashtu kërkesëpadia e paditësve është e bazuar edhe në kuptim të nenit 40 par.1 të Ligjit Nr.03/L-154 

Per Pronesine dhe te Drejtat tjera Sendore, në të cilin përcaktohet se” Personi i cili me mirëbesim e ka 

njëzet (20) vjet në posedim të pandërprerë një paluajtshmëri ose një pjesë të saj, e fiton pronësinë në 

të”. 
Gjykata, me rastin e vendosjes pati parasysh edhe pretendimet e perfaqesuesesit te përkohshëm te te 

paditurve, mirepo, te njejtat i refuzoi si te pabazuara, me arsyet e dhena me larte. 

 

Andaj bazuar në të gjeturat faktike dhe dispozitat ligjore të përshkruara më lartë, gjykata vendosi ta 

aprovoj kërkesëpadinë e paditësve si te bazuar. 

 

Gjykata, lidhur me shpenzimet e procedures, iu referua nenit 452 par.1, ne lidhje me nenin 81, par.2, te 

LPK-se, ashtu qe, shpenzimet e procedurës ua ngarkoi paditësve ne menyre solidare.  

 

Nga te cekurat si me larte, u vendos si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI 

Departamenti i Pergjithshem-Divizioni Civil 

C.nr. 250/14, dt: 05.7.2021 
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 GJ Y K A T E S I 

    Besnik Feka 

 

 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kunder ketij aktgjykimi, lejohet e drejta ne ankese, ne afat prej 

15 ditesh, nga dita vijuese pas ditës se pranimit te aktgjykimit,  Gjykates se Apelit ne Prishtine. Ankesa 

parashtrohet permes kesaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 


