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   C.nr.1492/2018 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i Përgjithshëm, 

gjyqtari Bashkim Beshi, në çështjen juridike të paditësit M.M nga Prizreni, Rr.”...” 
nr..., të cilin e përfaqëson me autorizim av. B.M nga Prizreni, kundër të 
paditurëve A.M nga Prizreni, Rr.”...” p.nr., Sh.Sh nga Prizreni, Rr.”...” nr...., K.B 

nga Prizreni, Rr.”...” nr...., S.K nga Prizreni, Rr.” ...” nr.... dhe A.K nga Prizreni, 
Rr.”...” nr...., me objekt të padisë vërtetimin e pronësisë në bazë të parashkrimit 
fitues, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datë 24.06.2019, mori këtë: 
 
 
            A K T GJ Y K I M  
 
 

I.        APROVOHET kërkesëpadia e paditësit M.M nga Prizreni. 
  

II. VËRTETOHET se paditësi M.M nga Prizreni, në bazë të mbajtjes 
(parashkrimit fitues), është pronar i paluajtshmërisë të evidentuar si 
ngastër kadastrale nr...., ZK Prizren, në vendin e quajtur “...”, si 
tokë bujqësorë me kulturë arë e klasit të 2-të, në sipërfaqe prej 350 
m2, të shfrytëzuar nga paditësi, dhe atë me këto masa dhe kufinjë: në 
anën veriore me gjatësi prej 15.34m, në anën lindore me gjatësi prej 
22.94m, në anën jugore me gjatësi prej 14.84m ndërsa në anën 
perëndimore me gjatësi prej 23.54m, andaj të paditurit A.M, Sh.Sh, 
K.B, S.K dhe A.K që të gjithë nga Prizreni  DETYROHEN ta pranojë 
këtë fakt dhe të lejojnë paditësin që të regjistrohet si pronar në 
regjistrin kadastral pranë Drejtorisë për Gjeodezi dhe Kadastër në 
Dragash, në afat prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, nën 

kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 
 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
 
 

 
      A r s y e t i m  
 

Shqyrtimi kryesor në këtë çështje kontestimore është mbajtur në mungesë 
të të paditurve Sh.Sh, K.B, S.K dhe A.K që të gjithë nga Prizreni  , konform nenit 
423 par. 4, të Ligjit për Procedurën Kontestimore. 
 

I autorizuari i  paditësit av. B.M nga Prizreni, gjatë shqyrtimit kryesor 
kryesisht ka ngelur pranë pohimeve të padisë dhe të kërkesëpadisë së 
parashtruar, duke cekur se paditësi ka hyrë në transaksion me palën tjetër-të 
paditurin e parë A.Mdhe e ka blerë ngastrën kadastrale nr....ZK Prizren, ndërsa i 
padituri i parë A.M nga Prizreni përkatësisht prindi i tij A.Z.2, në vitin 1973 të 
njëjtën ngastër kadastrale e cila është edhe paluajtshmëri lëndore e ka blerë nga 

  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / 

REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO 

 

 



2 

 

A.Sh ish nga Prizreni, i cili ka vdekur më datën 23.07.1995, përndryshe është 
edhe paraardhësi i të paditurëve Sh.Sh, K.B, S.Kdhe A.K që të gjithë nga Prizreni. 
Që nga koha e shitëblerjes më saktësisht që nga viti 1982, i padituri i parë A.M 
nga Prizreni, është në posedim dhe shfrytëzim të pandërrprerë dhe të papenguar 
të kësaj ngastre kadastrale. Në këtë ngastër kadastrale i padituri i parë A.M, për 
nevojat e veta ka ndërtuar shtëpi me gabarit P+1 me objektet përcjellëse, e cila 
është tërësisht e banuar si dhe pjesën e tjetër e shfrytëzon si oborr, ku ana jugore 
e oborrit është e mbjellur ndërsa nga ana veriore e ka hyrje-daljen ne rrugë. Duke 
shtuar mëtutje se paraardhësi i të paditurit të parë A.Z.2 nga Prizreni, ka arritur 
marrëveshje interne me shkrim në vitin 1973, me paaradhësin e të paditurve 
Sh.Sh, K.B, S.K dhe A.K që të gjithë nga Prizreni, A.Sh ish nga Prizreni, në emër 
të të cilit edhe evidentohet ngastra katadastrale kontestuese, për shitblerjen e 

ngastrës lëndore dhe pas nënshkrimit të kontratës interne është paguar çmimi 
kontraktues në shumën e tërësishme prej 30.000 dinarëve, dhe se menjëherë 
paditësi ka hyrë në posedim të ngastrës në fjalë në të cilën edhe e ka ndërtuar 
shtëpinë për banim, ku edhe ka jetuar me familjen e tij deri në vitin 2017. Me 
datën 18.05.2017, i padituri i parë A.M bashkë me vëllaun e tij A.M.3, të njëjtën 
ngastër kadastrale nr...., ia kanë shitur këtu paditësit M.M nga Prizreni, duke 
arritur marrëveshje interne me shkrim pranë zyrës së avokatit S.R në Prizren. 
Çmimi i shitëblerjes së kësaj ngastre kadastrale ka qenë 94.000 euro, i cili 
prestim është përmbushur në tërësi. Pasi që janë përmbushur detyrimet ndërmjet 
palëve ndërgjyqëse i autorizuari i paditësit ka theksuar se tanimë paditësi ka 
interes juridik që kjo shitëblerje të legalizohet, meqë kjo ngastër kadastrale 
evidentohet në emër të paraardhësit të të paditurve Sh.Sh, K.B, S.Kdhe A.K që të 
gjithë nga Prizreni, A.Sh ish nga Prizreni, dhe se në rastin konkret janë plotësuar 
kushtet ligjore të parapara me neni 73 të LMD-së, gazeta zyrtare RSFJ-ë 
nr.29/78 konkretisht edhe nga dispozitat e nenit 282 të LPDS-së, ku në mënyrë 
takstative është paraparë se nëse një kontratë është e shkruar por jo e legalizuar 
në gjykatë apo në zyret noteriale, ndërsa palët kontraktuese i kanë përmbushur 
obligimet që dalin nga kjo kontratë, ky transakcion pranohet si transakcion ligjor. 
Më tutje ka shtuar se edhe pse kontrata nuk është lidhur në formën e kërkuar 
me ligj, palët kontraktuese në tërësi i kanë kryer obligimet, pasi në tërësi është 
paguar çmimi kontraktues dhe është dorëzuar patundshmëria në posedim të 
paditësit. Gjithashtu ka cekur se paditësi pronësinë e ka fituar edhe në bazë të 
mbajtjes, pasi që nga viti 1982, këtë patundshmëri vazhdimisht dhe pa asnjë 

ndërprerje e ka në posedim me mirëbesim, andaj pasi kanë kaluar më shumë se 
20 vite paditësi ka fituar pronësinë në bazë të nenin 40 të Ligjit mbi Pronësinë 
dhe të Drejtat tjera Sendore. Ka kërkuar nga gjykata që pas administrimit të 
provave të aprovojë kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar, ndërsa shpenzimet e 
procedurës nuk i ka kërkuar. 
 

I padituri  i parë A.M nga Prizreni, nuk ka parashtruar përgjigje me shkrim 
në padi, por i njëjti ka prezentuar në seancat gjyqësore të mbajtura dhe përgjatë 
shqyrtimit gjyqësor e ka pohuar në tërësi padinë dhe kërkespadinë e paditësit 
duke theksuar se që nga viti 1982, me familje kanë qenë në posedim dhe 
shfrytëzim të shtëpisë dhe gjatë këtyrë viteve nuk ka pasur kundërshtime dhe 
trazime nga personat e tretë. Ndërsa të njëjtën paluajtshmëri lëndore në sipërfaqe 
prej 4 ari, në vitin 2017 së bashku me vëllaun e tij, A. ia kanë shitur M. M këtu 
paditësit, andaj i ka propozuar gjykatës që padinë dhe kërkespadinë e paditësit ta 
aprovojë në tërësi si të bazuar. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  
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Poashtu edhe të paditurit e tjerë, Sh.Sh, K.B, S.Kdhe A.K që të gjithë nga 
Prizreni, nuk kanë paraqitur përgjigje më shkrim në padi, por të njëjtit e kanë 
refuzuar aktvendimin e gjykatës C.nr.1492/18 të datës 19.12.2018, padinë me 
prova si edhe ftesat për të marrur pjesë në të gjitha seancat gjyqësore të 
mbajtura. Andaj si rredhojë e kësaj gjykata me të paditurit Sh.Sh, K.B, S.K dhe 
A.K që të gjithë nga Prizreni, ka komunikuar deri në përfundimin e kësaj çështjeje 
juridike konform dispozitës 121.3 të LPK-së.  
 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje 
juridike kontestimore, gjykata ka bërë administrimin e këtyre provave:  ka bërë 
leximin e çertifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme nr. .... të 
dt.25.06.2019, ka bërë leximin e aktvdekjes për paraardhësin e të të paditurve 

A.Sh ish nga Prizreni me nr.... të datës 10.01.2005; leximi në kontratën interne të 
përpiluar ndërmjet A.Sh dhe A.Z.2  të përpiluar me datë 12.09.1973; ; leximi në 
kontratën interne të përpiluar ndërmjet M.M dhe A. e A. M me datë 18.05.2017 si 
dhe ekspertizën e ekspertit të gjeodezisë D.B të datës 14.05.2019. 

 
Gjykata pas vlerësimit te pohimeve te palëve ndërgjyqëse dhe provave te 

nxjerra në kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes 
dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe  
ka gjetur se: 

 
Kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

 
Nga çertifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme nr. .. të 

dt.25.06.2019, të lëshuar nga Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër e Komunës së 
Prizrenit, gjykata vërtetoi faktin se prona kontestuese evidentohet në emër të 
paraardhësit të të paditurve, A.Sh ish nga Prizreni, në 1/1 të saj.  
  

Në bazë të aktvdekjes së paraardhësit të të paditurve A. Sh, ish nga 
Prizreni,  me numër … I datës 10.01.2005 të lëshuar nga Komuna e Prizrenit, 
gjykata e ka vërtetuar faktin e vdekjes për A.Sh nga Prizreni, I cili pas vehtes ka 
lënë trashëgimtarët ligjor, të cilët edhe janë të paditur në këtë çështje 
kontestimore, si dhe faktin se palujatshmëria lëndore evidentohet në emër të 
A.Sh ish nga Prizreni. 

 
Nga kontrata interne të përpiluar dhe të nënshkruar nga ana e A.Sh nga 

Prizreni, paraardhësi I të paditurve dhe të A.Z.2  nga Prizreni, paraardhësi I të 
paditurit të parë A.M, me datën 12.09.1973, gjykata e ka vërtetuar faktin se 
paraardhësi I të paditurve e ka lidhur kontratën mbi shitëblerjen e ngastrës 
kadastrale nr.... sipas listës poseduese nr…. ZK Prizren, me çmimin kontraktues 
prej 30.000 dinarëve, më gjërësisht sikurse në kontratën interne. 

 
Nga kjo kontratë interne në fjalë, gjykata vërteton faktin se kjo marrëveshje  

është lidhur dhe detyrimet e kontraktuara janë përmbushur, kjo për faktin se I 
padituri I parë A.M gjegjësisht paraardhësi I tij A.Z.2, ngastrën kadastrale, të 
cilën e ka blerë nga shitësi A.Sh, e ka ndërtuar shtëpinë dhe ka jetuar me 
familjen e tij që nga viti 1982 e deri në vitin 2017, kur edhe trashëgimtarët e tij A. 
e A.M ia kanë shitur këtu paditësit M.M. Këtë pronë kontestuese paraardhësi I të 
paditurit të parë A.M, e kishte blerë si parcelë, e pas blerjes e ka ndërtuar edhe 
shtëpinë. Mirëbesimi vërtetohet nga fakti se kjo paluajtshmëri është blerë me 
kontratë interne e cila blerje nuk është kundërshtuar nga pronari juridik 
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përkatësisht trashëgimtarët ligjor të tij këtu të paditurit. Gjithashtu mirëbesimi 
vërtetohet edhe nga fakti se në këtë paluajtëshmëri është ndërtuar objekti i 
banimit dhe përsëri nuk është penguar apo kundërshtuar nga pronari juridik 

A.She as nga trashëgimtarët ligjor të tij apo personat e tretë. 
 
 
Nga kontrata interne të përpiluar dhe të nënshkruar nga ana e A. dhe A. 

M, si shitës dhe të M. M si blerës I ngastrës kadastrale nr.... ZK Prizren, me datë 
18.05.2017, gjykata e ka vërtetuar faktin se paditësi e ka lidhur kontratën mbi 
shitëblerjen e ngastrës kadastrale nr.... ZK Prizren, me çmimin kontraktues prej 
94.000 eurove, me të paditurin e parë A.M nga Prizreni, më gjërësisht sikurse në 
kontratën interne. 

 
Në ekspertizën e ekspertit të gjeodezisë D. B, konstatohet se sipas gjendjes 

së fundit në operatin kadastral, ngastra kad. nr. 0... në vendin e quajtur “…” me 
kulturë arë e klasit (2) në sipërfaqe prej 4760 m2 evidentohet në emër të  A. Sh, 
ish nga Prizreni, me pjesë të pronës në 1/1 e sipërfaqes së përgjithshme, 
përndryshe paraardhësi i të paditurve Sh.Sh, K.B, S.Kdhe A.K që të gjithë nga 
Prizreni, po e cila ngastër kadastrale-shtëpi shfrytëzohet nga ana e paditësit në 
sipërfaqe prej 350 m2. Me rastin e shiqimit në vendin e ngjarjes eksperti ka 
konstatuar se paditësi M. M, e shfrytëzon parcelën kadastrale nr...., ku në të 
njëjtën parcelë, ka të ndërtuar  një ndërtesë për banim individual-shtëpi me 
katshmëri P+1, e cila është tërësisht e banuar si dhe një pjesë të kësaj parcele e 
shfrytëzon si oborr, ku nga ana jugore e oborrit është e mbjellur ndërsa nga ana 
veriore e saj shtëpia e ka hyrje-daljen në rrugë. Parcelën kontestuese të cilën e 
shfrytëzon paditësi M.M, është në sipërfaqe prej 350m2, pjesën e parcelës nr.... 
dhe atë me këto dimesione-gjatësi; në anën veriore në gjatësi prej 15.34 m, në 
anën lindore në gjatësi prej 22.94 m, në anën  jugore në gjatësi prej 14.84 m si 
dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 23.54 m-si në skicë. Ngastra kadastrale 
nr. ..., si e tërë është në kufijë e vet kadastral.  

 

 
 
 
 

  
Pas analizimit dhe vlerësimit të provave te administruara, si dhe të 

lartëcekurave, gjykatës i rezultoi se paditësi me të paditurin e parë A.M,  kanë 
hyrë në marrëdhënie kontraktuese me të cilën I padituri së bashku me vëllaun e 
tij A. M, ia kanë shitur pronën kontestuese M.M këtu paditësit, për të cilën pronë 
janë përmbushur detyrimet kontraktuese, pasi që është paguar në tërësi çmimi i 
shitëblerjes dhe është dorëzuar patundshmëria kontestuese në posedim të palës 
paditëse, mirëpo kontrata nuk është lidhur në formën që e kërkon ligji dhe për 
këtë gjykata konstatoi se kjo bazë juridike për fitimin e pronësisë së ngastrës 
kontestuese nuk është e mjaftueshme, pasi siç u cek më lartë kontrata nuk është 
lidhur në formën e kërkuar nga ligji. Ndërsa bazën tjetër juridike të kërkesëpadisë 
në të cilën është thirrur pala paditëse që është fitimi i pronësisë në bazë të 
parashkrimit fitues gjykata e pranoi në tërësi si të bazuar në ligj. Kjo për faktin 
se nga theksimet e dhëna pohuese të palës së paditur dhe ekspertizës së 
ekspertit të gjeodezisë, së cilëve gjykata ia fali besimin e plotë, pasi konsideroi se 
e njëjta është në përputhje edhe me provat tjera materiale të administruara dhe 
se gjykata vërtetoi faktin se paditësi është bërë pronar i ngastrës kontestuese në 
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bazë të mbajtjes (parashkrimit fitues), pasi që të njëjtën në vazhdimësi e ka pasur 
në posedim dhe shfrytëzim me mirëbesim, me më shumë se 37 vite (kjo e drejtë 

e bartur nga I padituri A.M), pa ndërprerë dhe pa pasur asnjë pengesë nga 
askush. 

 
Gjithashtu këtë gjendje faktike, gjykata e ka vërtetuar duke u bazuar edhe 

në  disa fatura të energjisë elektrike, të ujit, të mbeturinave dhe tatimit, të viteve 
të ndryshme nga të cilat rrjedhë se pagues i këtyre faturave është paditësi-I 
padituri I parë A.M,  të cilat vërtetojnë faktin sa i përket vazhdimësisë së 
shfrytëzimit të pandërprerë të pronës kontestuese nga paditësi. Nga marrëveshja 
mbi shitblerjen e vitit 1973 dhe 2017, edhe pse palët ndërgjyqëse nuk kanë 
përpiluar ndonjë kontratë formale, ngase procedurat e bartjes së pronësisë kanë 

qenë shumë të vështira dhe të kushtueshme në atë periudhë, gjykata ka 
vërtetuar faktin se i padituri, ia kishte shitur paditësit ngastrën kontestuese 
sepse pas aktit të blerjes paditësi ka hyrë në posedim dhe shfrytëzim të pronës, të 
cilës provë gjykata ia fali besimin për shkak se vërtetësia e saj vërtetohet edhe 
nga deklarimi i të paditurit, i cili është  dëgjuar gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

  
Gjykata, gjendjen faktike se paditësi aktualisht e ka në posedim dhe 

shfrytëzim ngastrën kontestuese e vërteton edhe nga ekspertiza e ekspertit të 
gjeodezisë D.B, i cili në ekspertizën e tij konstaton se paditësi shfrytëzon ngastrën 
kadastrale nr.0... në vendin e quajtur “…” me kulturë arë e klasit të dytë, në 
sipërfaqe prej 350 m2, e që evidentohet në emër të A. Sh., në të cilën ka ndërtuar 
shtëpinë dhe jeton me familjen e vet, të cilin fakt gjykata e ka vërtetuar me daljen 
në vendin e ngjarjes së bashku me ekspertin dhe nga kjo arsye, kësaj prove ia fali 
besimin për shkak se është e drejtë, ligjore dhe në harmoni me provat tjera. 

 

 Pasi që gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike, gjeti se kërkespadia e paditësit është e 

bazuar në kuptim të dispozitës së nenit 36 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera 

Sendore ( I cili ka hyrë në fuqi në vitin 2009) në kohën e parashtrimit të padisë parashihet 

se “për bartjen e pronësisë në paluajtshmëri është e nevojshme një punë juridike e 

vlefshme ndërmjet tjetërsuesit dhe fituesit si baza juridike, si dhe regjistrimi I ndryshimit 

të pronësisë në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri. Kontrata për bartjen e 

paluajtshmërisë duhet të lidhet me shkrim në prezencë të dy palëve në një zyre 

kompetente” Sipas nenit 18 të LPDTS-së, “Pronësia është e drejta e tërëishme 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” Me nenin 93 të 

po këtij ligji është paraparë se “pronari mund të kërkoj kthimin e sendit të caktuar prej 

secilit I cili nuk ka të drejtë posedimi” Me nenin 40 par.1 të LPDTS-së parashihet se “ 

Personi I cili me mirëbesim e ka njëzet vjet në posedim të pandërprerë një paluajtshmëri 

ose një pjesë të saj, e fiton pronësinë në të “, pasi që është vërtetuar fillimisht se 

ekziston mirëbesimi për shkak se paditësi-I padituri I parë A.M, në bazë të 
marrëveshjes së vitit 1973, ka marrë në posedim sendin e paluajtshëm , në të 
cilin ka ndërtuar shtëpinë dhe që nga ajo kohë është në posedim dhe shfrytëzim 
të saj duke jetuar me familje, andaj sipas dispozitave ligjore jo vetëm që është 
arritur afati kohor i nevojshëm 20 vjeçar për parashkrim fitues, por ai afat është 
tejkaluar pasi që mbi 37 vite, paditësi-I padituri me familjen e tij, e posedon dhe e 
shfrytëzon ngastrën kadastrale kontestuese në mënyrë të papenguar nga askush 
dhe ky posedim ka qenë me mirëbesim nga fakti se që nga fillimi paditësi ka qenë 
I bindur se është pronar I ngastrës kontestuese dhe në të njëjtën kohë e ka ditur 
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që është duke e disponuar, përdorur dhe shfrytëzuar pronën e tij, pasi të njëjtën, 
siç e dhe e cekëm më lartë ka pretenduar se e ka blerë nga paraardhësi I të 
paditurve Ajet Shantri ish nga Prizreni. 

 
Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në 

këtë çështje kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim se kërkespadia e 
paditësit duhet të aprovohet në tërësi. Kjo ngase në bazë të provave të 
administruara është vërtetuar se përafërsisht në vitin 1973, në mes të A.Sh si 
shitës dhe të A.Z.2 si blerës është lidhur kontrata joformale për shitëblerjen e 
paluajtshmërisë, respektivisht të ngastrës kadastrale nr.... ZK Prizren, në 
sipërfaqe të përgjithshme prej 4760m2. Pas lidhjes së kësaj marrëveshjeje blerësi 
A.Z.2 në vitin 1982 pasi që e ka ndërtuar shtëpinë familjare ka hyrë në posedimin 

e saj ngase fillimisht e ka blerë si parcel, e të cilën e ka shfrytëzuar deri në vitin 
2017. Mirëpo I njëjti nuk e ka bërë bartjen e paluajtshmërisë –modus aquirendi, 
në emrin e vet në librat kadastral, ngase procedurat e bartjes së pronësisë kanë 
qenë shumë të vështira dhe të kushtueshme.  

 
Po ashtu edhe trashëgimtarët ligjor të pronarit faktik A.Z.2, përkatësisht I 

padituri I parë A.M si shitës në raport me blerësin M.M këtu paditësi, si bartës I 
së drejtës së pronësisë nuk ka dhënë deklaratën për bartjen e të drejtës së 
pronësisë-clausola intabulandi (pasi që edhe ai –A.M-nuk e ka pasur të bartur në 
emër të vet, sepse edhe prindi I tij A.Z.2 e ka blerë nga pronari juridik A.Shish 
nga Prizreni. Pra, në bazë të këtyre provave të nuk është vërtetuar fakti se të 
paditurit Sh.Sh, K.B, S.K dhe A.K që të gjithë nga Prizreni përndryshe 
trashëgimtarët e të ndjerit A.Sh(në emrin e të cilit ende evidentohet edhe 
paluajtshmëria lëndore), të kenë pasur ndonjëherë në posedim këtë ngastër 
kadastrale ndërsa në anën tjetër është vërtetuar (dhe nuk është kundërshtuar as 
nga të paditurit, me vetë faktin e mosardhjes në seanca gjyqësore dhe këtë 
supozim logjik gjykata e ka nxjerrur me refuzimin e të njëjtëve për mosardhjen ne 
seanca gjyqësore, përpos të parit A.M, I cili edhe e ka pohuar kërkespadinë e 
paditësit) se paditësi është në posedim të kësaj paluajtshmërie kontestuese dhe 
ky fakt ka qenë me rëndësi sipas vlerësimit të gjykatës, andaj edhe këtyre provave 
gjykata ia fali besimin dhe vendosi si në dispozitivin nën I dhe II të këtij 
aktgjykimi.    

Fakti se pona kontestuese ka qenë e evidentuar në emër të A.Shish nga 

Prizreni përndryshe paraardhësi I të paditurve Sh.Sh, K.B, S.Kdhe A.Kqë të gjithë 
nga Prizreni, nuk mund të jetë bazë e vlefshme për fitimin e të drejtës së 
pronësisë në paluajtshmërinë e cila  nuk qenë e tyre, pasi që paditësi-I padituri 
A.M, veç ka qenë në posedim të kësaj paluajtshmërie që nga viti 1982 në bazë të 
kontratës mbi shitëblerjen ndërsa që paditësi M.M është në posedim që nga viti 
2017. Ndër të tjera gjykata vlerëson se çertifikata pronësore përkatëse, nuk 
nënkupton domosdoshmërisht edhe të drejtën e pronësisë së personit të caktuar 
ndaj pasurisë përkatëse. 

    
Vendimin për shpenzimet procedurale, gjykata e mori konform neni 450 të 

LPK-së. 
 
 Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 
bazuar në nenin 40 parag.1 të Ligjit mbi Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore, 
lidhur me nenin 143 të LPK-së. 
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     GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN--Departamenti i Përgjithshëm, 
C.nr.1492/2018, dt. 24.06.2019 

 
                               Gjyqtari, 
                      Bashkim Beshi  
 
 
 
 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 
ankese në afat prej 15 ditëve pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në 
Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate.  


