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R E P U B L I K A E  K O S O V ËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVA 

GJ Y K A T A   TH E M E L O R E  N Ë  P R I S H T I N Ë 

OSNOVNI SUD PRIŠTINA – BASIC COURT OF PRISTINA 

 
DEGA NE LIPJAN-OGRANAK LIPLJAN 

 

 

   C. nr. 360/2015  

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NË LIPJAN, si gjykatë 

civile e shkallës së pare në përberje prej gjyqtarit të vetӫm  Avdirrahman Gashi, me 

sekretaren juridike Nexhmije Ahmeti, në çështjen juridiko-civile  të paditësve B. dhe K. L., 

pasardhës të të ndjerit S. L., nga fshati B. і M., të cilët і përfaqëson Sh. S. av. nga L., ndaj të 

paditurit S. H. nga fshati B. і M., për shkak të vërtetimit të pronësisë, jashtë seancës 

gjyqësore me dt.13.04.2016 merr këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

      -në bazë të pohimit- 

  

 APROVOHET si e bazuar  kërkesëpadia e precizuar e paditësve  B. dhe K. L.,   nga 

fshati B. і M., pasardhës të të ndjerit S. L. ish nga fshati B. і M. dhe 

VËRTETOHET se  paditësit  e kanë fituar të drejtën e pronësisë së përbashkët mbi bazën e 

marrëveshjes dhe posedimit  me mirëbesim të palujtshemrisë mbi 20 vite dhe ate të ngas. 

kad. nr. 00660-0 në vendin e quajtur “Trn Smonice” në sipërfaqe prej 7525 m2, që 

evidentohet në  certifikatën e pronësisë UL–71409015-00020 ZK B. і M., dhe  

DETYROHET і padituri S. H. nga fshati B. і M. që paditësve t’ia njoh të drejtën e pronësisë 

në paluajtshmërin e cekur më lartë në të kundërtën ky aktgjykim do të shërbej si titull juridik 

për regjistrimin e pasurisë në emër të paditësve në  operatin katastral. 

 Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale.  

   

         A  r s y e t i m 

 

Paditësi  B. dhe K. L. si pasardhës të ndjerit S. L. nga fshati B.і M. te kjo gjykat kan 

paraqitur padi ndaj të paditurit S. H. nga fshati B. і M. për shkak të vërtetimit të pronësisë në 

paluajtshmërin e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Në padi  kan theksuar se 

paraardhësi і tyre me paraardhësin e të paditurit tani të ndjerën Xh. H. ish  nga fshati B. і M. 

kanë arritur marrveshje gojore për ndërrimin e paluajtshmërisë kontestuese qysh në vitin 

1980, dhe për ngastrën  të cilën e ka në pronësi respektivisht për ngastrën të cilën e ka pasur 

në pronësi nr.412-4 në fshatin  B.  të M., nga і padituri respektivisht paraardhësi і tijë ka 

marur ngastrën kontestuese të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe të njejtën e 

ka poseduar që nga atë vitë si të vetin pa penguar nga askush dhe në të njejtën ka të ndërtuar 

shtëpi ku jeton me familje gjerë më tani. 

Meqenëse një pjesë e kësaj ngastre është përfshi në procedurën e shpronësimit nga 

organi qeveritar, gjykata duke vepruar sipas kërkesës së palës paditëse me aktvendimin e 

dt.23.09.2015 ka caktuar masën e përkohëshme ku і është ndaluar debitorit të paditurit që t’ia 
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bëjë pagesën për pjesën e shpronësuar deri sa  përfundoj procedura me vendim të formës së 

prerë sipas padisë së paditësve. 

І padituri  me parashtresën e dt.13.04.2016, pas marrjes së aktvendimit për 

përgjegjëje në padi e ka pranuar padin dhe kërkesëpadin e paditësve duke theksuar se  kjo 

paluajtshmëri  pronari і së cilës është mbi bazën e aktvendimit të trashëgimisë CT.nr.189/09 

të dt.25.02.2015, është e paditësve. 

Duke marrur parasysh  natyren e kontestit konformë nenit 450 të LPK-së, gjykata  

vendosi që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 Në bazë të të gjitha arësyerave që u paraqitën më lartë dhe dispozitave të lartëcekura, 

u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA LIPJAN.  

 C. nr.360/15  me dt.13.04.2016 

 

                                            GJYQTARI,  

Avdirrahman Gashi  
 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtijë aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së 

Apelit  në Prishtinë në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit   të së  njejtit,  nëpërmes  

kësajë gjykate.   

               


