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Numri i lëndës: 2019:099721 

Datë: 15.04.2021 

Numri i dokumentit:     01691409 

                                  C.nr.473/16 

 

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

Mirvete Alidemi dhe bashkëpunëtoren profesionale Vlora Selmani-Rahimi, në çështjen 

kontestimore të paditësve L. dhe B. E. nga Gjilani, rruga „‟ nr. të cilët i përfaqëson sipas 

autorizimit Bardhosh Dalipi, avokat  nga Gjilani, ndaj të paditurës Komuna e Gjilanit, të cilën e 

përfaqëson, përfaqsuesi ligjor B. M jurist,  me objekt kontesti- vërtetimi i të drejtës së pronësi, 

pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik më datën  3 Mars 2021 dhe dorëzimit të 

shpjegimeve përfundimtare më datën 9 Mars 2021,  më datën  1 Prill  2021 e përpiloi me 

shkrim  këtë: 

 

A K T G J Y K I M  

 

I. MIRATOHET e bazuar  kërkesëpadia e paditësve: L.  dhe B. E nga Gjilani, ndaj të 

paditurës Komuna e Gjilanit në Gjilan dhe VËRTETOHET  se paditësit në bazë të posedimit 

dhe shfrytëzimit me mirëbesim, të qetë dhe të lirë, janë bashkëpronar me nga ½ pjesë  ideale të 

pronës së paluajtshme – njësisë kadastrale P-... në sipërfaqe prej 563m2,  njësi e posaformuar 

nga njësia kadastrale P..., Zona Kadastrale në  Gjilan, lloji i njësisë, Parcelë, Lloji i pronës, 

Pronë shoqërore, Vendi i quajtur „‟ ..., lloji i shfrytëzimit të parcelës- Tokë ndërtimore dhe 

Bujqësore , Shfryëtzimi aktual i parcelës  Oborr,  Arat dhe  Shtëpi- Ndërtesë,  Klasa e kualtetit  

Arë e klasit të 3, pjesë e pronës 1/1 e cila palujtshmëri –njësi kadastrale, në Regjistrin e të 

Drejtave të Pronave të Palujtshme, në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në Gjilan, 

formalisht evidentohet në emër të të paditurës P.SH. Kuvendi i Komunës – Gjilan dhe 

DETYROHET  e paditura që këtë të drejtë t‟ia njoh paditësve dhe të përmbahet e të durojnë që 

kjo palujtshmëri – njësi kadastrale në bazë të këtij aktgjykimi të regjistrohet me nga ½ të pjesë 

në emër të paditësve L.  dhe B. E nga Gjilani, në Regjistrin e të Drejtave të Pronave të 

Palujtshme,  në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në Gjilan, të gjitha këto në afat 

prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit . 

 

II. DETYROHET  e paditura që shumën e përgjithshme  në lartësi prej 763.4 t‟ia paguaj 

paditësve në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore , në afat prej pesëmbëdhjetë (15) 

ditëve nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit. 
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A r s y e t i m  

 

Paditësit, L. dhe B. E nga Gjilani, përmes të autorizuarit të tyre Bardhosh Dalipi avokat nga 

Gjilani, në këtë gjykatë kanë paraqitur padi me datën 25.05.2016, ndaj të paditurës Komuna e 

Gjilanit për vërtetimin e të drejtës në pronësi. Në përmbajtjen e padisë ka shkruar  që  paditësit 

janë bashkëpronar me nga ½ të pjesës ideale të  njësisë  kadastrale  P-..., Lloji i njësisë Parcelë, 

lloji i Pronës shoqërore, në vendin e quajtur “...” në sipërfaqe të përgjithshme prej 690m2, 

Zona Kadastarle në Gjilan, Komuna e Gjilanit, e cila njësi në Drejtorinë për Kadastër, Gjeodezi 

dhe Pronë në Gjilan, evidentohet në emër të P,Sh, Kuvendi i Komunës –Gjilan. Këto njësi 

kadastrale babait  të  paditësve i ishte ndarë nga Kuvendi i Komunës së  Gjilanit në vitin 1965, 

ndërsa në vitin 1968 të njëjtit i ishte  lejuar nga Kuvendi i Komunës së Gjilanit, ndërtimi 

individual në këtë njësi kadastrale , në të cilat njësi kadastrale, tani janë  të ndërtuara dy shtëpi 

banimi, ashtu që paditësit që nga ajo kohë e deri më tani janë në shfrytëzim  të lirë dhe të qetë  

të  papenguar nga askush,  si dhe që me asnjë veprim nuk  është kontestuar  posedimi dhe 

shfrytëzimi i kësaj prone nga askush. Më tej ka shtuar që paditësit pasi që kishin kuptuar që 

prona evidentohet në emër të pasurisë shoqërore të Kuvendit Komunal në Gjilan, ishin  

interesuar  për  mënyren e bartjes së pronës në emër të tyre, por nga zyrtarët kompetent  

komunal të Drejtorisë për Gjeodezi dhe Pronë në Gjilan, kishin marrë përgjigjen se 

dokumentacioni  kadastral lidhur me këtë pronë ishte grabitur gjatë luftës së fundit në Kosovë 

dhe tani gjendet në qytetin e Krushevcit në Serbi. Në fund i ka propozuar gjykatës që ta miratoj 

në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve dhe ta detyroj te padituren që prona të kaloj në 

emër të tyre.  
 

I autorizuari i të paditurës ka paraqitur  përgjigje në padi me datën 25.11.2016, dhe i  propozuar 

gjykatës që në kuptim të nenit 67 lidhur me 68 të Ligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit 

nr. ... për Menaxhimin e Financave Publike  dhe Përgjegjësit ta pezulloj rastin për 180 ditë si 

dhe ta njoftoj Ministrinë e Drejtësisë. Gjykata duke vendosur lidhur me parashtresë e datës 25 

Shkurt 2016,  me Aktvendimin e datës 24 janar 2017 e ka pezulluar këtë çështje juridiko civile 

për 180 ditë. 

 

Përfaqësuesi i paditësive, Bardhosh Dalipi avokat nga Gjilani, me parashtresën e datës 

27.10.2020, ka bërë ndryshimin e kërkesëpadisë në kuptimin objektiv, në përmbajtjen e së cilës  

ka theksuar  që pas daljes së ekspertit gjeodet në vendshikim,  pas  adminsitrimit të provave 

materiale, pas dëgjimit të  dëshmitarit B. Z dhe bazuar në ekspertizën e përpiluar me shkrim 

nga eksperti i gjeodezisë, ka  kërkuar nga gjykata që kërkesëpadia e paditësve të aprovohet si e 

bazuar dhe të vërtetohet se paditësit në bazë të posedimit dhe shfrytëzimit me mirëbesim, të 

qetë dhe të lirë, janë bashkëpronar me nga ½ pjesë të  pornës së palujtshmërisë të njësisë 

kadastrale P-.., në sipërfaqe prej 563m2, njësisë e posaformuar nga njësia kadastrale ... ZK 

Gjilan, lloji parcelë , lloji i pronës, pronë shoqërore, vendi i quajtur „‟ ..., lloji i shfryëtzimit të 

parcelës- tokë ndërtimore dhe bujqësore , shfryëtzimi aktual i parcelës oborr, arat dhe shtëpi, 

klasa e kualtetit arë e klasit të 3, pjesë e pronës 1/1 e cila palujtshmëri –njësi kadastrale, në 

Regjistrin e të Drejtave të Pronave të Palujtshme në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe 

Pronë në Gjilan, formalisht evidentohet në emër të të paditurës P.SH. Kuvendi i Komunës – 

Gjilan dhe DETYROHET  e paditura që këtë të drejtë t‟ia njoh paditësve dhe të përmbahet e të 

durojnë që kjo palujtshmëri – njësi kadastrale në bazë të këtij aktgjykimi të regjistrohet me nga 

½ të pjesë në emër të paditësve L. E dhe B. E nga Gjilani në Regjistrin e të Drejtave të Pronave 

të Palujtshme në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në Gjilan, të gjitha këto në afat 

prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit. I ka 

kërkuar edhe shpenzimet e procedurës gjyqësore të specifikuara. 
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I autorizuari i të paditurës në shqyrtimin përgatitor, kryesor ashtu edhe në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar që mbetet pranë përgjigjes në padi , duke theksuar se mbi bazën e të gjitha 

deklarimeve në shqyrtimin gjyqësor, i ka propozuar gjykatës që pasi ti vlerësoj provat e 

adminsitruara  materiale dhe personale në lidhje me këtë çështje  të vendos sipas bindjes së saj 

në mënyrë meritore dhe duke u bazuar në ligj.  

 

Në cilësi të dëshmitarit është dëgjuar B. Z nga Gjilani, i cili ka deklaruar se paditësit i ka fqinjë 

dhe  në vendin ku është  duke jetuar edhe ka lindur, ndërsa babai i tij kishte ardhur para vitit 

1960. Ndërsa babai i L. dhe B. kishte shkuar për të jetuar afër shtëpis së tyre  nga viti 1965 dhe 

këtë informacion e ka nga babai i tij, po ashtu ka theksuar se ka dëgjuar se trolli ku tani jetojnë  

paditësit  është marrë nga Komuna e Gjilanit,  por nuk e din se a e kanë blerë apo e ka marrë 

dhuratë  babai i paditësve, Ka shtuar që në  truallin  ku jetojnë paditësit janë të ndërtuara dy 

shtëpi dhe të njejtit asnjëherë nuk kanë qenë të shqetësuar apo penguar nga askush si dhe në atë 

pjesë të qytetit  ku ata jetojnë , në shumicën e parecelave janë të ndërtuara shtëpi,  në trojet  të 

ndara nga Komuna. Deklaratës së dëshmitarit B. Z. gjykata i fali besimin e plotë sepse 

deklarata e tillë është 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 

së tani paditësve, e gjithashtu të thënat e tyre ishin në përputhje të plotë me provat e tjera të 

cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

 

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: çertifikata e pronës 

me numër ... në emër të PSH Kuvendi Komunal në Gjilan, aktvendimi mbi ndërtimin 

individual nr.UP br. ... i datës 11.09.1968, ekspertiza  gjeodezike e datës 10.10.2020, leja për 

ndërtimin e shtëpisë  nr.428/1 e datës 11.09.1968, Aktvendimi mbi dhënien e tokës për ndërtim  

në objektin individual nr. ... e datës 09.10.1965, dokumenti për kredi për ndërtimin e shtëpisë 

nr. ... e datës 10.09.1976, kontrata për kredinë nr.86/68 e datës 20.09.1968, raporti mbi 

inspektimin nr. ... i datës 21.09.1968, fatura blerëse për material ndërtimor të shtëpisë nr....  e 

datës 27.09.1968,  kontrata  për kredi e datës 06.09.1976. 

 

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 përfundimin se në këtë çështje juridike 

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

Nga Çertifikata e njësisë kadastrale P-... , me numër të lëndës ... e datës 04.05.2016 , gjykata 

vërtetoi faktin që prona evidentohet në emër të P.SH. Kuvendi Komunal në Gjilan. 

Nga aktvendimi mbi ndërtimin individual nr.UP br. ... i datës 11.09.1968, gjykata vërtetoi 

faktin se babait të paditësve H. E në atë kohë i ishte dhënë leja  për ndertimi individual në këtë 

njësi kadastrale. 

 

Nga leximi i ekspertizës gjeodezike  të datës 13.10.2020 të  punuar nga eksperti i  gjeodezisë 

Izjadin Syla për identifikimin e njësisë  kadastrale  ... Zk Gjilan, gjykata ka konstatuar se kjo 

ekspertizë  është përpiluar në bazë të shkresave të lëndës dhe plotësisht i‟a  fal besimin, meqë  

pas matjeve të kryera në vendine  ngjarjes dhe ne bazë të identifikimit të bërë të njësisë 

kadastrale ... dhe shenimeve të marrura  në DGJKP është konstatuar se pareclea 2374-2 e cila 

evidentohet në emer të PSh Kuvendi i Komunës në Gjilan me siperfaqe prej 690m
2
  janë 

propozuar numra të ri për ndarje  si në vijim : ... në siperfaqe prej 127m2 dhe 2374-8 në 

siperfaqe prej 563m
2
 dhe nga kjo ndarje e ekspertit gjeodet është bërë edhe precizimi i 

kërkesëpadisë së paditësve e që një gjë të tillë nuk e ka kundershtuar as i autorizuari i të 

paditurës. 
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Nga leja për ndërtimin e shtëpisë nr... e datës 11.09.1968, gjykata vërtetoi faktin se babait të 

paditësve i ishte  dhënë leja për ndertim  e shtëpive në njësinë kadastrale ...që është objekt i 

këtij kontesti. 

 

Nga Aktvendimi mbi dhënien e tokës për ndërtim individual nr... e datës 09.10.1965, gjykata 

vërtetoi faktin që babait të paditësve i ishte aprovuar kërkesa për ndërtimin e shtëpisë në 

njësinë kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 0.01.54 ha dhe në njësinë kadastrale nr.... në sipërfaqe 

prej 0.03.24 m2 , të gjitha në sipërfaqe prej 0.05.30m2. 

 

Nga  dokumenti për kredi për ndërtimin e shtëpisë nr. ... e datës 10.09.1976, kontrata për 

kredinë nr.... e datës 20.09.1968, raporti mbi inspektimin nr. ... i datës 21.09.1968, gjykata 

vërtetoi faktin se babai i paditësve H. E për ndertimin e shtëpive, kishte marr kredi nga ish V... 

gjegjisht Banka Komerciale në shumat e cekura si kontratat e adminsitruara.  

 

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

paditësve ka bazë ligjore dhe të njëjtën e aprovoi si të bazuar, meqë është vërtetuar themelësia 

e saj,  ashtu që në bazë të nenit 28 të LTHMPJ-së, paditësit si bashkëpronar prej ½ të pjesës 

ideale të pronës, e kanë fituar të drejtën e pronësisë në pronën e paluajtshme  kontestuese, e 

cila  dispozitë ligjore ka  parapa që  “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 

cekem më lartë u vërtetua gjendja faktike se paditësit njësinë kontestuese e kanë në shfrytëzim 

me mirëbesim për më tepër se 40 vite, mbi të cilën pronë paditësite kanë ushtruar pushtetin 

faktik në pronën kontestuese, përkatësisht e kanë poseduar (zotëruar) dhe shfrytëzuar të qetë 

dhe të pa penguar nga askush që nga viti 1965,  në të cilën kanë të ndërtuar edhe dy shtëpi 

banimi, andaj nga të cekurat si më lartë gjykata erdhi  në përfundim se paditësit janë mbajtës 

me mirëbesim dhe të ligjshëm të sendit të paluajtshëm dhe se ky pushtet faktik shëndërrohet në 

pushtet juridik, andaj gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimin që pala e paditur ti bartë shpenzimet e procedurës , gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat e neneve 449 dhe 452 të LPK-ës, sipas të cilave paditësit i pranohen shpenzimet në 

shumën e përgjithshme prej 763.4 euro,  duke ju referuar me sa vijon: për taksën gjyqësore për 

padi shumën prej 25 euro, për pagesën e ekspertit të gjeodezisë shumën prej 130 euro dhe për 

tri seanca të mbajtura shumën me nga 202.80 euro për secilën seancë. 

 

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-Divizioni Civil 

C.nr.473/16, me datën 01 Prill 2021 

 

                                                                                                                                    Gjyqtarja, 

        Mirvete Alidemi 

 

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. 
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