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Numri i lëndës: 2019:244773 

Datë: 15.10.2021 

Numri i dokumentit:     02284070 

C.nr.493/17 

 

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 paditësit Gj. G. nga Vushtrria, kundër te paditurës Xh. K. e vajzërisë G. ish nga 

Vushtrria, tani me adrese te panjohur per gjykatën, te cilen e perfaqeson perfaqesuesi i 

perkohshem/Vushtrri av. Ruzhdi Maloku nga Vushtrria, per shkak te vertetimit te drejtes se pronesise 

mbi shiteblerjes dhe mbajtjes me mirebesim, gjykata, pas mbajtjes se séances kryesore publike, ne 

prezence te paditesit dhe perfaqesuesit te përkohshëm te te paditures, me dt:15.10.2021, nxjerr kete: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.VERTETOHET se paditesi Gj. G. nga Vushtrria, eshte pronar mbi bazën e mbajtjes me mirëbesim i 

pronës se paluajtshme dhe ate parcelës kadastrale P-70202016-276-2, ne vendin e quajtur “V./S.”,dhe ate 

me kulture “Shtepi-Ndertese” me sipërfaqe prej 29 m2, dhe me kulture “Oborr” me sipërfaqe prej 36 m2  

apo me sipërfaqe te përgjithshme prej 65 m2, e cila përkufizohet ne te katër anët e saj si ne vijim: Ne 

anën verilindore me parcelën kadastrale 276-1, ne gjatësi prej 8.64 metra, ne anën juglindore me rrugën 

ne pronësi shoqerore te Komunes se Vushtrrise ne nje gjatësi prej 5.60 metra, ne  ne anën jugperendimore 

me parcelën 277-0 ne nje gjatësi prej 4.84 metra dhe ne anën veri perendimore me parcelën 277-0 ne nje 

gjatei prej 4.84 metra, ZK/Vushtrri. 

 

II.DETYROHET e paditura qe t’ia njeh te drejten e pronesise paditesit sipas pikes I te dispozitivit dhe 

te njejtin ta lejoje qe kete te drejte ta regjistroje ne organet kompetente kadastrale,ne afat prej 15 ditesh 

nga dita e plotefuqishmerise se ketij aktgjykimi, ne te kunderten ky aktgjykim, paditesit i sherben si baze 

per regjistrimin e te drejtes se pronesise sipas pikes I te dispozitivit ne organet kompetente kadastrale. 

 

III.Shpenzimet e procedures i barte paditësi. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditesi, Gj. G. nga Vushtrria, ka ushtruar padi per vërtetimin e te drejtës se pronësisë mbi bazën e 

shteblerjes dhe mbajtjes, kundër te paditurës Gj. K. e vajzërisë G.  ish nga Vushtrria, tani me adrese te 

panjohur per gjykatën me te cilën ka kërkuar vërtetim e te drejtës se pronesise te pasurisë se paluajtshme 

parcelës kadastrale si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi, duke kërkuar qe vërtetimi i te drejtës se pronësisë 

te behet sipas konstatimeve te ekspertit gjeodet me përkufizimet e bëra si ne ekspertize. 

 

Gjykata, fillimisht i ka dërguar ftese te paditurit dhe ka kërkuar te dhëna per adresën e tij aktuale, mirëpo, 

nga raportet policore ka rezultuar se i njejti eshte me adrese te panjohur, ashtu qe me propozimin e 

paditesve bazuar ne nenin 79, par.3 te LPK-se, ne konsultim me Oden e Avokateve te Kosoves, gjykata 

te paditurit i ka caktuar përfaqësuesin e përkohshëm av. Ruzhdi Maloku nga Vushtrria. 

 

Perfaqesuesi i përkohshëm i te paditurit ne pergjigjjen e parashtruar ne padi e ka kundërshtuar padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditesit, mirëpo, nuk e ka kundërshtuar nxjerrjen dhe administrimin e provave. 
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Gjykata, ka caktuar seancën per shqyrtim kryesor te çështjes ne te cilën kane prezentuar paditesi Gj. G.  

dhe perfaqesuesi i përkohshëm i te paditurit av. Dardan Ismaili. 

 

Ne fjalën perfundimtare paditesi deklaroi se mbesim ne tërësi prane padisë dhe kërkesëpadisë, i 

propozojmë gjykatës qe te njëjtën ta aprovoj ne teresi te bazuar dhe te me njeh te drejtën e pronësisë sipas 

precizimit te bere ne ekspertizën e ekspertit gjeodet. Shpenzimet e procedurës nuk i kërkojmë. 

 

Ne fjalën perfundimtare perfaqesuesi i përkohshëm i te paditurit deklaroi se mbetem prane deklarimeve 

te cekura gjer me tani, pas administrimit te provave ia le gjykatës ne vendosje kete çështje juridike. 

Shpenzimet per përfaqësim i kërkoi. 

 

Gjykata, ne procedurën e leximit te provave lexoi: certifikatën e pronës , Fleten Poseduese nr. 1223, 

përgjigjja e Zyres se Gjendjes Civile ne Vushtrri e dt: 13.05.2019, kërkesa e Keshllit te Bashkesise Islame 

ne Vushtrri dt: 21.05.2019, dëshmitë e deshmitareve S. J., S. Sh., A.D. dhe A.H. te dëgjuar ne seancat e 

dtL 13.04.2021 dhe 10.06.2021, ekspertiza e ekspertit gjeodet A. G. e dt: 02.06.2021, dhe pas shqyrtimit 

bashkarisht te te gjitha këtyre provave, gjykata vërtetoi kete gjendje: 

 

Nuk eshte kontestues se paluajtshmerite kontestuese jane te evidentuar ne emër te te paditureve. 

 

Gjykata lidhur me vendosjen sipas pikës I dhe II te dispozitivit, iu referua dëgjimit te deshmitareve S. J., 

S. Sh. dhe A. D. dhe ekspertizës se ekspertit gjeodet, dhe gjeti se nga provat e administruara u vërtetua 

baza juridike e parashkrimit fitues-mbajtjes me mirëbesim e te drejtës se pronësisë se paditesve ne raport 

me te paditurin, dhe jo shiteblerja per shkak se kontrata mbi shiteblerjen e pasurisë se paluajtshme duhet 

te lidhet ne forme te shkruar, ose e njejta konform nenit 73 te Ligjit per Marredheniet e Detyrimeve duhet 

te pohohet nga vet palët kontraktuese se eshte perbmbushe ne pjesën dërmuese apo ne tërësi sipas 

marrëveshjes gojore, ku ne rastin konkret keto kushte ligjore nuk jane plotësuar, andaj, gjykata meqenëse 

nuk eshte e lidhur me bazën juridike te padisë, gjeti se paditesit iu vërtetua pretendimi se i njëjti eshte 

pronar sipas parashkrimit fitues apo mbajtjes me mirëbesim, i pronës se paluajtshme, ne te cilën ka te 

ndërtuar edhe shtëpi banimi dhe pjesën tjetër e shfrytëzon per oborr. Kjo per faktin se nga dëgjimi i 

deshmitareve dhe ekspertiza e ekspertit gjeodet A. G., te njëjtit e mbajnë ne posedim te rregullt, 

vazhdueshem dhe panderprere paluajtshmerine kontestuese qe nga viti 1999 e tutje dikun mbi 20 vite, 

ndërsa te hollat per shiteblerje paditësi i ka paguar me vone dhe kete shiteblerje e ka bere me pranim 

dorëzim faktik te te hollave,qe supozohet se ne baze te marrëveshjes gojore paditësi e ka blere nga e 

paditura kete paluajtshmeri  ka te ndërtuar shtëpi banimi dhe asnjëherë i njëjti nuk jane penguar nga te 

paditurit apo personat e trete lidhur me keto paluajtshmeri. 

 

Me nenit 28, par.4 te Ligjit per Marredheniet Pronesore-Juridike (vitit 1980), përcaktohet “Mbajtësi me 

mirëbësim 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 20 vjetësh”   ndërsa me nenin 

30 par.1 te këtij ligji përcaktohet “ Koha e nevojshme për parashkrimin fitues fillon të ecë nga ajo ditë 

kur mbajtësi ka marrë në posedim sendin dhe mbaron me kalimin e ditës së fundit të kohës së 

nevojshme për parashkrimin fitues”  andaj, gjykata, marre parasysh faktin se paditësi ka hyre ne posedim 

te kësaj prone dhe te njëjtën e mbane nga viti 1999 e tutje pa nderprere, atëherë, ne kuptim te arsyeve te 

cekura me larte, kjo gjykate gjeti se kërkesëpadia e te njëjtit eshte e bazuar. 

 

Gjykata, lidhur me shpenzimet e procedurës, iu referua nenit 452, ne lidhje me nenin 81, par.2 te LPK-

se, dhe shpenzimet e procedurës ia ngarkoi paditësit. 

 

Gjykata, pati parasysh me rastin e vendosjes edhe pretendimet e përfaqësuesit te përkohshëm te te 

paditurit e sidomos sa i përket kredibilitetit per dehsmitarin Adem Hoti se i njejti eshte duke u ndjekur 

penalisht nga organet e ndjekjes per veprën penale per dëshmi te rrejshme ne procedura ku eshte dëgjuar 

si dëshmitar, e te cilin pretendim gjykata e morri per baze dhe dëshminë e këtij dëshmitari nuk e morri 

per baze me rastin e vendosjes, mirëpo, duke anashkaluar kete prove, me provat tjera te lartecekura dhe 

mbi bazën e arsyeve te dhëna me larte,  gjykata gjeti se paditesi eshte pronar mbi bazën e parashkrimit 

fitues si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi, ndersa shiteblerja e pretenduar nuk arriti te vertetohej, ngase 



 Numri i lëndës: 2019:244773 
 Datë: 15.10.2021 
 Numri i dokumentit: 02284070 
 

3 (3)  

 2
0

1
9

:2
4

4
7

7
4

 

paditesi nuk ka prezentuar asnje prove te vetme qe dokumenton shiteblerjen valide te pasurise se 

paluajtshme objekt kontesti, ashtu qe, posedimi me mirebesim, gjykata e vertetoj mbi bazen e arsyeve te 

cekura me larte, duke marre per baze edhe faktin se e paditura qe nga nga hyrja ne posedim e kësaj prone 

nga paditesi, e njejta asnjehere nuk ka pretenduar ndonje te drejte pronesore apo te karakterit material 

ndaj paditesit lidhur me pronen kontestuese, e poashtu pretendime nuk ka pase asnjëherë ndonjë familjare 

apo person i trete ndaj paditësit,  e qe per gjykaten eshte nje rrethane e besueshme, se shiteblerja mund te 

kete ndodhur mirepo e njejta nuk mund te dokumentohet, ashtu qe paditesi Gjevdet Gerguri kete 

paluajtshmeri e ka fituar me parashkrim fitues-mirebesim. 

 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI 

Departamenti i Pergjithshem-Divizioni Civil 

C.nr.493/17, dt: 15.10.2021 

 

                                                                                       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 dites se pranimit te ketij aktgjykimi, Gjykates se Apelit ne Prishtine. 

Ankesa ushtrohet permes kesaj gjykate. 

 

 


