
1 
 

 
                            
 
 
 

                  C.nr.105/2016 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenit i Përgjithshëm, Divizioni civil, 
sipas gjyqtarit Halil Zahiri, me Ass. Ligjor, Baki Sylejmani e Vlora Selmani-Rahimi dhe s. 
jurdike Shefinaze Sahiti, në çështjen juridiko-civile të paditësit, H. A., nga Gj., rr...., sipas të 
autorizuarit E. H., jur. nga Gj., ndaj të paditurve, H. Th. nga Gj., rr. ..., nr. ..., R. M., nga Gj., rr. 
..., nr. ... dhe I. Sh., nga GJ.rr. ..., nr. ..., për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, në seancën 
kryesore dhe publike të mbajtur më dt.29.05.2017 bie këtë 

 
A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 
I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit, H. A., nga GJ.ndaj të paditurve, 

H. Th., R. M. e I. Sh., nga GJ.dhe VËRTETOHET, se paditësi në bazë të veprimit juridikë, 
Kontratës verbale për shitblerjen e pasurisë së palujtëshme dhe mbajtjes, është pronar i 
pasurisë së paluajtëshme përkatësisht siperfaqes prej 0.05,29 ha, me kulturë shtëpi P+1, në 
siperfaqe prej 0.01,32 ha dhe oborr në siperfaqe prej 0.03,97 ha,  pas ndarjes fizike nga vendi 
i ngjarjes prej ngas.kad.nr.70403013-...-..., në siperfaqe prej gjithësejt 01.03,42 ha, e cila 
gjendet në v.q. ,,...,, në Gj., e regjistruar për nga 1/2 e pjesës ideale në emër të R. M. dhe të 
ndjerës H. Sh., motra e të paditurit të tretë, I. Sh., nga Gj. 

, sipas Çertifikatës nga lënda nr.12409-2015, e lëshuar më dt.31.12.2015, nga DGJKP, 
në Gjilan, formohet ngastra e re kadastrale sipas numrit P....-..., në siperfaqe prej gjithësejt 
0.0.05,29 ha, pronar mbetet paditësi H. A., nga Gj. 

II. DETYROHEN, të paditurit, të përmbahet, durojnë dhe t’ia njohin paditësit, të drejtën e 
pronësisë për pasurinë të paluajtëshme kontestuese dhe REKOMANDOHET, DGJKP, në 
Gjilan ta regjistroi paditësin pronarë juridik të pasurisë së paluajtëshme të cekur në pik. I. të 
dispozitivit të këtij aktgjykimi, këtë në afat prej 15. ditësh, pas ditës së plotfuqishmërisë së këtij 
Aktgjykimi, me vërejtje të përmbarimit të detyruar. 

III. Në bazë të nenit 450, të LPK-ës, gjykata vendosi, sejcila i bartë shpenzimet e veta të 
procedurës kontestimore. 

 
A  r  s  y  e  t  i  m 

 
Paditësi, H. A., nga Gj., me padi-kërkesëpadi, kishte konfirmuar se në vitin 1996, e 

kishte bler pasurinë kontestues për çmimin kontraktues në lartësi prej 101.000,oo DM, nga i 
padituri i parë H. Th., pronar faktik i pasurisë kontestuese, nga Gj., i cili më parë në vitin 1990, 
e kishte bler pasurinë kontestues nga dy të paditurit, R. M. e I. Sh., nga Gj. 

I autorizuari i paditësit, jur. E. H., nga Gj., në seancën kryesore të mbajtur më dt. 
29.05.2017, deklaroi se qëndroi pran padisë, prcizimit të padisë të ushtruar kësaj gjykate, i 
propozoi gjykatës të dëgjohen eksperti gjeodet, dëshmitarët e propozuar dhe të administrohen 
të gjitha provat nga lënda, ndërsa pas vërtetimit gjendjes faktike kërkoi nga gjykata që ta 
aprovoi në tërësi padinë-kërkespadinë e paditësit si të bazuar. Me precizimin e padisë të 
ushtruar më dt.13.04.2016, pas vdekjes së H. Sh., si të paditur e konsiderojm trashëgimtarin e 
vetëm, I. Sh., nga Gj..  

 
 
 
1. I padituri H. Th. nga Gj., në seancën kryesore të mbajtur më dt.29.05.2017, deklaroi 

se e pohoi dhe e pranoi kërkespadinë e paditësit në tërësi si të bazuar, ndërsa e njoftoi 
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gjykatën se pasurinë kontestuese në vitin 1990 e ka bler prej të paditurve R. M. dhe I. Sh., nga 
Gj., për çmimin kontraktues në lartësi prej,100.000,oo DM dhe pas përmbushjes së detyrimeve 
kontraktuese, të paditurit R. dhe I. Sh., ia kishin dorëzuar çelësat e shtëpisë dhe ia kishin 
dorëzuar pasurinë kontestuese në pronësi faktike, posedim dhe shfrytëzim të papenguar nga 
të shitësit, familajrët e tyre apo personat e tretë. 

E njoftoi gjykatën se në vitin 1996, pasurinë kontestuese shtëpinë me oborr i padituri i 
parë ia kishte shitur paditësit për çmimin kontraktues në lartësi prej 101.000,oo DM, kurse 
paditësi pasi e ka paguar çmimin kontraktues, nga i padituri i parë iu kishin dorëzuar çelësat e 
shtëpisë me oborr në  posedim dhe shfrytëzim të pa penguar nga të paditurit, familjarët e tyre 
apo personat e tretë dhe tani paditësi e ka prishur shtëpinë e vjetër  dhe e ka ndërtuar 
shtëpinë e re dy katëshe në të cilën jeton me familjen e tij. 

 
Palët ndërgjyqëse e kan pranuar nga një kopje të Konstatimit me skicë të hartuar më dt. 

06.01.2017, prej ekspertit gjeodet, I. J., nga Gj., nga vendi i ngjarjes sipas shiqimit të gjendjes 
faktike dhe ndarjes fizike të pasurisë së palaujtëshme, palët ndërgjyqëse jan pajtuar pa 
vërejtje.    

2. Eksperti gjeodet, I. J., nga Gj., deklaroi, qëndroi pran konstatimit me skicë të hartuar 
më dt.06.01.2017, nga vendi i ngjarjes dhe jam i gatshëm të përgjigjem në pyetjet e gjyqtarit 
dhe palëve ndërgjyqëse. Palët ndërgjyqëse e pranojnë konstatimin me skicën e hartuar nga 
vendi i ngjarjes, nuk kan pyetje, pa vërejtje dhe kundërshtime.  

 
3. Dëshmitari, I.A., nga Gj., deklaroi është e vërtet se paditësi H. A., vëllau im, me 

ndërmjetsimin tim e ka bler oborrin me shtëpinë vjetër prej H. Th., nga Gj., për çmimin 
kontraktues në lartësi prej 101.000,oo DM, ndërsa paditësi blerësi e kishte përmbushur 
kontratën duke e paguar në tërësi çmimin kontraktues, kurse shitësi ia ka dorëzuar çelasat e 
shtëpisë dhe pasurinë e paluatëshme blerësit në shfrytëzuim i pa penguar nga të paditurit, 
familjarët e tyre apo megjenikët. 

E njoftoi gjykatën se vëllau im H. e ka prishusr shtëpinë e vjetër dhe e ka ndërtuar 
shtëpinë e re dy katëshe në të cilën jeton me familjen e tij. 

 
4. Dëshmitari, S. K., nga Gj., deklaroi se është e vërtet në vitin 1996 paditësi e ka bler 

pasurinë kontestuese prej H. Th., në pazar kam prezentuar, ndërsa blerësi tani paditësi H. A., 
e ka paguar në tërësi Çmimin kontraktues në lartësi prej 101,000,oo DM, ndërsa shitësi ia ka 
dorëzuar pasurinë kontestuese blerësit duke ia dorëzuar edhe çelësat e shtëpisë të cilën  
paditësi e mban në pronësi faktike dhe posedim nga viti 1996 e deri më tani. 

Deklaroi se kam prezentuar kur ishte bërë pazar, ndërsa paditësi pasurinë kontestuese e 
ka mbajtur në posedim dhe shfrytëzim nga viti 1996 e deri më tani i pa penguar, nga të 
paditurit, familjarëte e tyre apo mexhenikët. 

E njoftoi gjykatën se i padituri H. Th. në vitin 1990, e kishte bler pasurin kontestuese prej 
të paditurve R. M. dhe I. Sh., nga Gj., për çmimin kontraktues në lartësi prej 100.000,oo DM.  

Në bazë të nenit 8 të LPK-ës, gjykata i ka administruar dhe lexuar të gjitha provat nga 
lënda si vijon: 

- Lexohet dhe Administrohet, Çertifikata sipas lëndës nr....-2015, ZK Gjilan, lëshuar më 
dt. 31.12.2015, nga DGJKP, në Gjilan. Nga kjo provë gjykata kostatoi se ngas.kad.nr. P- 
P.70403013-...-..., ishte e regjistruar në DGJKP, në Gjilan, në bashkpronësi me nga 1/2 e 
pjesës ideale në emër të R. M. dhe H. Sh. /motra/ e të paditurit I. Sh., nga Gj.. 

- Lexohet dhe Administrohet, çertifikata e lindjes për H. Sh., ish nga Gj.. Nga kjo provë 
gjykata konstatoi se H. Sh., ishte e lindur më dt...., në Gj.. 

- Lexohet dhe Administrohet, çertifikata e kurorës për H. Sh., ish nga Gj.. Nga kjo provë 
gjykata konstatoi se H. Sh. ishte e kurorzuar me E. Sh., nga Gj.. 

- Lexohet dhe Administrohet, Konstatim me skicë të hartuar më dt.06.01.2017, nga vendi 
i ngjarjes, prej ekspertit gjeodet I. J., nga Gj.. Nga kjo provë gjykata konstatoi se në vendin e 
ngjarjes paditësi e shfrytëzojnë pasurinë e paluajtëshme kontestuese dhe e ka ndërtuar 
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shtëpinë 2 katëshe që e shfrytëzon me familjen e tij. Në vendin e ngjarjes është bërë ndarja 
fizike, ishte formuar ngastra e re kadastrale e cekur në dispozitivin e këtij Aktgjykimi,  sipas 
gjendes aktuale në shfrytëzim. 

- Lexohet dhe Administrohet, vërtetimi mbi tatimin e paguar i dt.04.04.2012. Nga kjo 
provë gjykata konstatoi I. A., për vëllaun e tij e kishte paguar tatimin në pronë. 

- Lexohet dhe Administrohet, Ekstrakti, nga Libri i kontabilitetit, e lëshuar, nga KRU 
,,Hidromorava,, Sh. a. në Gjilan. Nga kjo provë gjykata konstatoi se është paguar detyrimi për 
pagesën e hargjimit të uji të pijshëm. 

Lidhur me leximin dhe administrimin e provave palët ndërgjyqëse njëzërit deklaruan se 
nuk kishin vërejtje dhe kundërshtime.  

 
Në fjalën përfundimare përfaqësuesi i autorizuari I paditësit, jur. E. H., nga Gj., në emër 

të paditësit deklaroi se pas daljes në vendin e ngjarjes dhe administrimit të provave dhe 
konstatimit me skicë të hartuar nga vendi i ngjajres, është vërtetuar mirë gjendja faktike, është 
konstatuar se paditësi, pasurinë kontestuese e ka në shfrytëzim mbi 20 vite, i papenguar nga 
të paditurit apo personat e tret, i propozoi gjykatës që në tërësi ta aprovoi padinë-kërkespadinë 
e paditëses si të bazuar. Nuk i kërkoi shpenzimet e procedurës kontestimore. 

I padituri, H. Th., në fjalën përfundimtare, deklaroi se e kishte pohuar padinë-
kërkespadinë si të bazuar se paditësi është pronar të pasurisë së paluajtëshme. 

 
Të paditurit R. M. dhe I. Sh., nuk iu kan përgjigjur ftesës për seancën kryesore, gjykata e 

ka mbajtur seancën në mungesë të të paditurve. 
 
Gjykata pas vlerësimit të gjitha provave në hollësi veç e veç, deklaratave të palëve dhe 

dëshmitarëve gjykata e ka arritur qëndrimin juridike dhe konstatoi gjendjen fakitke si vijon: 
 
- Se paditësi në vitin 1996 prej të paditurit të parë, e kishte blerë pasurinë kontestuese, 

për çmimin kontraktues, sipas kontratës verbale mbi shitblerjen e pasurisë së paluajtëshme. 
- Se pasurinë kontestuese, paditësi nga viti 1996 e posedon dhe e shfrytëzon, në 

mënyrë të ligjshme dhe me mirëbesim, pa u penguar nga të paditurit, familjet e tyre apo 
personat tjerë.  

- Se paditësi e kishte pranuar nga shitësit i atëhershëm, pasurinë kontestuese në 
shfrytëzim-posedim, në mënyrë të ligjshme nga viti 1996 e deri më sot, në pajtim me nenin 73 
të LMD-ës, konstatohet se në bazë të punëve juridike kontratës verbale e cila është 
konvaliduar si punë juridike, që prodhon efekte juridike në mes palëve ndërgjyqëse dhe atyre 
kontraktuese.  

Paditësi, ishte pronar faktik i pasurisë kontestuese, për faktin se ai me ndërgjegje e ka 
shfrytëzuar këtë pasuri nga vitit 1996 e deri më tani, i papenguar nga shitësi i atëheshëm i 
padituri i parë dhe të paditurit tjer me familje apo personat e tretë. 

 
 
 
 
 
Se në mes palëve kontraktuese, të paditurit të parë, H. Th. dhe paditësit H. A., ishte 

themeluar raporti juridikomaterial mbi fitimi e pronës në bazë të kontratës verbale për 
shitblerjen e pasurisë së paluajtëshme.  

 
Paditësi e ka fituar pasurinë kontestuese nga baza shitblerjes sipas kontratës verbale 

për shitblerjen e pasurisë së palaujtëshme dhe nga baza e mbajtjes mbi 20 vite i pa penguar 
nga të paditurit apo personat e tret. 
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Në bazë të nenit 73 të LMD-ës, nenit 28 të Ligjit mbi mardhënjet pronsoro juridike dhe 
nenit 143 par.1 të LPK-ës, Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.   

 
Në bazë të neneit 450 të LPK-ës, gjykata vendosi që sejcila palë ti bartë shpenzimet e 

veta të procedurës kontestimore. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
 

                                                                                                                          Gj y q t a r i  
                          Halil Zahiri 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet Ankesë Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15. ditësh, pas ditës së pranimit të të njejtit. Ankesa dorëzohet 
në kopje të mjaftuara përmes kësaj Gjykate.   

 


