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Numri i lëndës: 2019:086044 

Datë: 21.07.2021 

Numri i dokumentit:     02013613 

 

C.nr.116/17 

 

Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtarin 

Gazmend Ajvazi, në çështjen kontestimore të paditësit H. A. nga  K. e Gjilanit  cilin e 

përfaqëson me autorizim av. Ymer Huruglica nga Gjilani,  kundër të paditurit F. K nga 

Prishtina, tani me adresë të panjohur, të cilët i përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm Av. 

Hamdi Jashari mga Gjilani, me objekt kontesti padi për vërtetimin e të drejtës në pronësi, vlera 

e kontestit 3,100.00 €, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik, të mbajtur më datë 

21.07.2021, mori  këtë, 

 

A K T G J Y K I M  

 

APPROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit H. A nga fshati  K. e Gjilanit   

dhe   

I. VËRTETOHET se paditësi është pronar i njësisë kadastrale nr. ..., në sipërfaqe prej 

2502m
2
, me kulturë arë e klasit të tretë, parcelë, pronë private bujqësore, e cila gjindet në 

vendin e qujtur “..”, ZK. , e  cila në DGJKP në Gjilan, evidentohen në emër të pronarit F. K, 

sipas nenit 28 të LTHMPJ, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas marrjes së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë.  

 

II. Shpenzimet e procedurës për  përfaqësuesin e përkohshëm, paditësi i ka paguar në shumën 

prej 509.00€, sipas aktvendimit të kësaj gjykate. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi H. A nga fshati K. e Gjilanit,  përmes të autorizuarit të tij  av. Ymer Huruglica, në këtë 

gjykatë më datën 27.01.2017, ka paraqitur padi ndaj të paditurit F. K nga Prishtina, tani me 

adres te panjohur diku jasht vendit. I njejti në përmbajtjene padisë ka theksuar se paditësi për 

më tepër se 30 vite e kishte blerë ngastrën kadastrale ... në sip. prej 2502m
2
, në vendin e qujtur 

.., arë e klasit të tretë ZK. . dhe pas përmbushjes së çmimit kontraktues paditësi është futur në 

posedim dhe që atëher e shfrytëzon të njëjtën pa pengesa nga askush. Paditësi disa her ka bërë 

përpjekje që ta bartë pronësinë nga shitësi në emër të vet, por nuk ja ka arritur. Paditësi i 

prorpozon gjykatës që pas administrimit të provave të merr aktgjykim dhe ta aprovoi padinë 

dhe kërkespadinë si të bazuar.  

      

Për arsye se të paditurit F. K nga Prishtina, tani me adresë të panjohur nuk i dihet vendbanimi 

dhe as vendqëndrimi, gjykata ka bërë përpjekje të sigurojë adresën e të paditurit, por meqë nuk 

ka arritur  të siguroj të njëjtën, në bazë të nenit 79, pargrafit 3, nënpargrafit a) të LPK-së, 

gjykata sipas detyrës zyrtare të paditurve ia ka caktuar përfaqësuesin e përkohshëm av. Hamdi 
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Jashari nga Gjilani, i cili të drejtat dhe detyrat ligjore  i ushtron derisa të paraqiten në gjykatë të 

padituri apo përfaqësuesesit e tyre ligjor me prokurë, gjegjësisht derisa organi i kujdestarisë ta 

njoftojë gjykatën se e ka caktuar kujdestarin. 

 

I njëjti pas pranimit të këtij aktvendimi së bashku me padinë, në afatin e paraparë ligjor ka 

paraqitur përgjigje në padi, duke shtuar se e kundërshton në tërësi këkresëpadinë  e paditësit 

për arsye se deri në këtë fazë të procedurës nuk ka prova të mjaftueshme që vërtetojnë thëniet e 

tyre në padi.  

I autorizuari i paditësit av. Ymer Huruglica si në shqyrtimin përgatitor, kryesor ashtu edhe në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet pranë padisë   dhe kërkesëpadisë së paditësit dhe 

nga provat e administruara gjatë seancave të shqyrtimit kryesor, pa dyshim është vërtetuar se 

paditësi ngastren kadastrale ... në sipërfaqe prej 25.02 m
2
, në vendin e quajtur “...” ZK . e ka 

blerë  më tepër se 30 vite nga i padituri dhe të njejtën pasi që e ka përmbushur çmimin 

kontraktues që prej atëher e posedon me mirëbesim. Nëse më afër i referohemi dëshmis së 

dëshmitarëve K. A, J. M dhe H. A, pa dyshim vërtetohet që paditësi prej kur është  futur në 

posedim të ngastres kontestuese asnjiher nuk është  penguar nga i padituri në shfrytëzimin e 

saj, sikur që rreth kësaj ngastre asnjiher nuk ka pas ndonji shqetësim nga i padituri në 

shfrytëzimin e kësaj nga pala paditëse. Kryesisht këtë ngastër e kanë shfrytëzuar për të mjellura 

të lashtat, e ndryshme mvarsisht prej vitit në vijim. Nëse i referohemi mendimit dhe konstatimit 

të ekspertit gjeometër, sikur edhe certifikatës së pronës, padyshim vërtetohet se ngastra 

kadastrale ... është me masat dhe kufit edhe  në vendin e ngjarje,s prandaj propzoj gjykatës që 

duke u mbështetur edhe në provat e cekura më lartë të aprovoj në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit, gjithnji duke u mbështetur edhe në nenin 28 të LTHMPJ, sipas të 

cilës dispozitë ligjore mbajtësi me mirëbesim të sendit të paluejtëshëm e fiton të drejtën e 

pronësisë me kalimin e kohës prej 20 viteve, mirëpo edhe me nenin 40 par.1 të Ligjit Pronësin 

dhe të Drejtet Sendore, personi i cili me mirëbesim e ka 20 vite në posedim të pa ndërprerë një 

palujtëshmeri ose nji pjesë të saj e kërkon pronësinë në te, që fakt ky që vërteton bazën e 

kërkesëpadisë sikur në raport me marrveshjen mbi shitblerjen e palujtëshmëris si dhe me 

parashkrim fitues.  

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit av. Hamdi Jashari  ka deklaruar se mbetet në tërësi 

pranë përgjigjes në padi duke e kundërshtuar padinë e paditësit, me arsyetimin se nuk vertetuar 

faktet relevante lidhur me themelsinë e kërkespadisë së paditësit andaj edhe i ka propozuar 

gjykatës që të refuzoi padinë dhe kërkespadinë e paditësit si të pabazuar. 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata në procedurën 

provuese ka administruar  këto prova materiale të propozuara nga paditësi: Çertifikatën e 

pronësis me nr.të lëndës ...  të dt.25.07.2016, ekspertizës së ekspertit I S... datës 23.06.2021, 

dhe dëgjimin e dëshmitarëve K. A, J. M dhe H. A, që të tre . 

 

K. A i dëgjuar në në cilësi të dëshmitarit, në mes tjerash ka deklaruar se  ngastra gjindet afër, 

në vendin e quajtur “...”,  disa herë kishte  punuar në atë arë me porosinë e paditësit, siq janë 

lërimi i arës e punë të tjera në lidhje me bujqësi, ngastra ka siperfaqe mbi 20 ari, rregullisht kjo 

ngaster mbillet me grurë dhe misër, e që vitin e kaluar paditësi  e kishte  mbjell me grurë. Që 

nga mosha 6-7 vjeq këtë ngastër paditësi respektivisht prindi i tij e kishte  punuar I. A, e më 

pastaj edhe vetë paditësi, nuk kishte ndonjë informacion se paditësin ose prindërit e tij ti ketë 

penguar dikush në shfrytëzimin e qetë të kësaj ngjarje. Të paditurin  personalisht nuk e njeh 

dhe nuk e di prej nga vjen e as vendbanimin se ku gjindet. Përpos paditësit dhe prindit të tij,  

askënd tjetër nuk e kishte  parë duke punuar në atë ngastër. 
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J. M  i dëgjuar në cilësi të dëshmitarit, në mes tjerash ka deklaruar se  ara gjindet ne hyrje të, 

që 30 vite e punon arën paditësi si dhe prindi i tij dhe gjatë tërë kësaj kohe nuk kan pas 

asnjeherë problem rreth shfrytëzimit të qetë të kësaj ngastre. Gjithashtu nuk e di se i padituri të 

ketë ardhë ndonjëherë te shtëpia e paditësit dhe ta ketë penguar në shfrytëzimin e kësaj ngastre. 

Nuk e kam takuar të paditurin asnjëherë personalisht, me të dëgjuar e di se i njejti është i , të 

paditurin unë asnjëherë nuk e kam parë të ara. Qe nga viti 1990-91, paditësi respektivisht 

prindi i tij e kanë në shfrytezim këtë ngastër, nuk e di se me cfarë baze e shfrytëzon këtë 

ngastër, se a ka blerë apo jo nuk e dij, vëtem e dij se probleme nuk ka pasur anjëherë. 

Siperfaqja e ngastrës është afërsisht 22-25 ari. Disa herë kishte punuar në atë arë, duke i 

ndihmuar paditësit në ngarkimin e thasëve të grurit, misrit dhe të mbjellurave tjera. 

H. A  i dëgjuar në cilësi të dëshmitari të mes tjerash ka deklaruar paditësi H. A e ka emrin e 

babgjyshit H. A, ndërsa emri i babait të H. A është I. A. Tani jetojmë të ndarë me H. A – 

paditësin, me të cilin janë vëllezër. Sipas një marrëveshje me  dhe paditësit ngastra tani 

kontestuese është në posedim të H. A, ngastrën është nga F. K i cili tani jeton në Prishtinë. Qe 

42 vite këtë ngastër ne si familje e punojmë, nuk na ka penguar askush në shfrytëzimin e qetë 

të kësaj ngjarje, e gjithashtu nuk na ka penguar as i padituri. Ngastra është paguar me dinar 

jugosllavë, e që tani mendoj se do ta kishin vlerën diku 30-40.000€. Unë ngastrën e kam 

punuar rregullisht pasiqë jam vllau i paditësit dhe gjithashtu më kanë ndihmuar edhe K. A dhe 

J. M, paditësi H. A tani gjindet në Gjermani me punë. Në momentin e shitblerjes nuk është 

nënshkruar kurfar kontrate, por vetëm është bërë një marrëveshje gojore dhe shuma e të 

hollave në emer të cmimit është dhënë menjëherë në dorë. 

Pasi që gjykata e bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha provave së bashku, 

mbështetur në dispozitën nenit 8 të LPK-së, erdhi në përfundim se në këtë çështje juridike 

civile duhet vendosur si në dispozitivin e  këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

Se marrëdhënia juridiko civile ishte krijuar qysh në vitiet 1900-1991 kur paditësi rrespektivisht 

babai i tij, këto  prona i kishte blerë në bazë të kontratës gojore , nga tani të paditurit, në atë 

kohë qmimin e kishte paguar në tërësi në dinar jugosllav, e që nga ajo kohë i njejti kishte hyrë 

në posedim dhe shfrytëzim të qetë të kësaj prone duke e punuar dhe mbjellur me kutura të 

ndryshme bujqësore si misër, grurë etj. 

 

Nga Çertifikatën e pronësis; me nr.të lëndës ...  të dt.25.07.2016, gjykata provoi faktin se 

ngastra kadastrale ... në sip. prej 2502m
2, 

në vendin e qujtur “...”    evidentohet në emër të F. K  

me nga 1/1 të pjesës ideale. 

 

Gjykata me dalje në vend shiqim ka konstatuar se ngastral kadastrale gjende në hyrja të fshatit , 

është e mbjellur me grurë dhe e njëjta ka dalje në rrugën publike Gjilan – .   

 

Nga Ekspertiza e gjeodezisë e hartuar nga eksperti I. S  e datës 21.06.2021,  gjykata vërtetoi 

faktin se sipas gjendjes faktike në teren ngastra kadastrale ..., kufizohet me , në jug me ngastren 

..., dhe ngastrën kadastrale ..., në lindje me ngastrën kadastrale ... në veri me ngastren 

kadastrale ... dhe në përëndim me ngastren kadasrale .... 

 

Deklaratave të dëshmitarëve të lartckeur gjykata i’a fali besimin e plotë sepse janë objektive 

dhe në përputhje me gjendjen faktike dhe faktorin kohë, pasi që ka kaluar një kohë e gjatë dhe 

se askush nuk ka pasur pretendime rreth të drejtës së pronësisë, e gjithashtu të thënat e tyre 

ishin në përputhje të plotë me provat e tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

 

Nga gjendja faktike e shpjeguar si më lartë, gjykata ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e 

paditësit  ka bazë ligjore dhe të njëjtën e aprovoi, meqë është vërtetuar themelësia e saj ashtu 
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që në bazë të nenit 28 të LTHMPJ-së, paditësi e ka fituar të drejtën e pronësisë në 

paluajtshmërinë kontestuese, ku kjo dispozitë ligjore theksohet 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 20 vjetësh’’, e në rastin 

konkret nga provat e administruara, siç thamë më lartë u vërtetua gjendja faktike se paditësi 

ngastrat kontestuese i ka në shfrytëzim me mirëbesim për më tepër se 30 vite, d.m.th. në këtë 

rast  paditësi H. A nga fshati , Komuna e Gjilanit,  e ka ushtruar pushtetin në pronën 

kontestuese, përkatësisht e ka poseduar (zotëruar) dhe shfrytëzuar,  i qetë dhe i pa penguar nga 

askush që nga viti 1990-91, duke i mbjellur me kultura të ndryshme bujqësore,  andaj nga të 

cekurat si më lartë gjykata erdhi  në përfundim se paditësi është  mbajtës me mirëbesim dhe i 

ligjshëm i sendit të paluajtshëm dhe se ky pushtet faktik shëndrrohet në pushtet juridik, andaj 

gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata ka mërë aktvendim C.nr.116/17 të datës 19.01.2021, me të cilin e ka urdhëruar 

paditësin, që të deponoj për përfaqësues të përkohshëm  shumën prej 509€, për kompenzimin e 

shpenzimeve për përfaqësues të përkohshëm, duke u bazuar në nenin 81, të LPK-së, ku 

theksohet se për rastet nga “paragrafi 2 i nenit 79 të këtij ligji i padituri ka për detyrë të 

deponoj shumën e të hollave për pagimin e shpenzimeve të përfaqësuesit të përkohshëm, kurse 

në rastet nga paragrafi 3 i të njëjtit nen shpenzimet i deponon paditësi. 

 

Paditësi  shpenzimet e procedurës i ka paguar në shumën prej 509€, sipas aktvendimit të kësaj 

gjykate të datës 29.10.2020, dhe ate për një përgjegje në padi shumën prej 104, dhe për tri 

seancat e mbajtura nga 135€, shumën prej 405€.  

 

Gjykata me aktvendimin e datës 16.06.2021, ka urdhëruar Departamentin për Bugjet dhe 

Financa në S.K.GJ.K, për kthimin e mjeteve për përfaqësuesin e përkohshëm av. Hamdi 

Jashari. 

 

Nga të cekurat më lartë e duke u bazuar në nenet: 28 LTHMPJ-së,79,143 të LPK-së, gjykata ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.116/17 me datë 21.07.2021 

 

                                                                                                                                    Gjyqtari,  

                                    Gazmend Ajvazi 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apeli. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme dorëzohet përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


