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Numri i lëndës: 2019:101760 

Datë: 19.07.2021 

Numri i dokumentit:     02009813 

C.nr.1049/18 

 

Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtarja 

Mirevte Alidema me bashkëpunëtorën profesionale Vlora Selmani-Rahimi, në çështjen 

kontestimore të paditëses S.H. nga Gjilani, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson avokati 

Vllastrimir Petroviq nga Gjilani, kundër të paditurve A. Zh., P.S. dhe C. S., të cilët sipas 

autorizimit i përfaqëson avokati Halit Azemi nga Gjilani, me objekt kontesti, vërtetimi i të 

drejtës së pronësisë, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik, të mbajtur me datë 14 Maj 

2021 mori, ndërsa me datën 07 Korrik 2021 e  përpiloi me shkrim  këtë: 

 

A K T G J Y K I M  

 

I.MIRATOHET NË TËRËSI kërkesëpadia e paditëses S.H.  nga Gjilani  dhe 

VËRTETOHET se paditësja është pronare e Njësisë kadastrale P-....., parcelë pronë private në 

sipërfaqe prej 4237m2 , në vendin e quajtur  „‟......‟‟ ZK Gjilan, e cila njësi kadastrale sipas 

regjistrit të drejtave pronësore në DGJKP në Gjilan evidentohet në emër tre bashkëproanrëve 

edhe ate  A.Zh. (e lidnur P.), P. S. dhe C. S., me nga 1/3 e pjesës ideale të pronës. 

 

II. Shpenzimet e procedurës i bart secila palë veç e veç. 

 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësja S.H. nga Gjilani, përmes të autorizuari të saj në këtë gjykatë më datën 10.12.2018 ka 

paraqitur padi, ndaj të paditurve A.Zh, P.S. dhe C. S, me objekt kontesti, vërtetimi i të drejtës 

së pronësisë. Në përmbajtjen e padisë ka theksuar  që bashkëshorti i paditëses M.H. para 35 

viteve kishte blerë pronën e paluajtshme me nr.të njësis kad...... nga të paditurit e lartcekur dhe 

për të njëjtën e kishte pagua çmimin e shitblerjes në dinarë të atëhershëm  dhe nga ajo kohë 

paditësja kishte hyrë menjëherë  në posedim dhe shfrytëzim të qetë dhe e papenguar nga 

askush. Me që kishin pasur besim dhe mirëkuptim të ndërsjellët nuk  kishin lidhur kontratë me 

shkrim mbi shitblerjen nga jo kohë e deri në ditën e sotme. Bashkëshorti i paditëses në 

ndërkohë një pjese të kësaj paluajtshmërie e kishte shitur dhe tani në njësinë kadastrale është 

një numër i madh i shtëpive familjare të cilat janë ndërtuar shumë më herët. Për këto arsye i ka 

propozuar gjykatës që padinë e paditëses ta aprovoj në tërësi ashtu që të njëjtit ti njihet e drejta 

në pronësi në njësinë kadastrale ....... në sipërfaqe prej ..... m2. 

 

Gjykata në mbështetje të nenit 394 dhe 395 të LPK-ës ka marrë aktvendim për përgjigje në 

padi, por i autorizuari i të paditurve fare nuk ka paraqitur përgjigje në padi. 
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I autorizuari i paditëses av. Vllastimir Petroviq gjatë shqyrtimeve gjyqësore dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë duke kërkuar 

nga gjykata që të aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditëses dhe të vërtetohet se paditësja 

është pronare e ngastrës kadastrale P-............ në vendin e quajtur  „‟..........‟‟në sipërfaqe prej 

.....m2 ZK Gjilan, e cila ngastër sipas regjistrit kadastral evidentohet në emër të A. Zh, P. S. 

dhe C. S.,me nga 1/3e pjesës së pronës , e që këtë gjendje faktike e kanë vërtetuar edhe 

dëshmitarët e dëgjuar në këtë gjykatë,  dalja e gjykatës në vend shikim ssë bashku me ekspertin 

gjeodet dhe ekspertiza e ekspertit përkatës. 

 

Përfaqësuesi i të paditurve av. Halit Azemi nga Gjilani , gjatë shqyrtimeve gjyqësore si dhe në 

fjalën përfundimtare, ka deklaruar që nuk e konteston kërkesëpadinë e paditëses pasi që diku 

rreth viteve 1980-1981 bashkëshorti i paditëses e kishte blerë njësinë kadastrale që është objekt 

kontesti dhe fillimisht e kishte shfrytëzuar për prodhimin e kabëzave të betonit për rregullimin 

e oborreve, pastaj fëmijët e paditëses kishin ndërtuar shtëpi banimi ku edhe janë duke jetuar , e 

cila është vërtetuar në vend shikim dhe të njëjtit e shfrytëzojnë pa kurrfarë pengese dhe 

shqetësimi nga askush deri më tani, ashtu që konsideron se paditësja të drejtën e pronësisë e ka 

fituar edhe në bazë të mbajtjes nga neni 40 i Ligjit për Pronën dhe të Drejtat e Tjera Sendore, 

andaj i ka propozuar gjykatës që të merr aktgjykim meritor.  

 

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

provuese ka administruar këto prova materiale të propozuara nga paditëses: Çertifikata e 

vdekjes në emër të M. H., e dt.05.10.2018; Çertifikata e pronës P-............ në emër të A. Zh., S. 

P. dhe S.C. me nga 1/3 të pjesës ideale, me numër të lëndës ......... e datës 18.10.2018 ZK 

Gjilan, Ekspertiza e datës 30.03.2021, Çertifikata e pronës me numër P-........... në emër të A. 

Zh. ( e lindur P.), S.P. dhe S.C., me nga 1/3 të pjesës ideale e datës 22.03.2021, Ekstraktin nga 

regjistri qendror i gjendjes civile për paditësen S. H. e datës 05.10.2018.  

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 dispozitiv të  këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

 

Nga  Certifikata e vdekjes  me numër  rendor 96 dhe numër serik V10220193 në emër të M. H, 

gjykata vërtetoi faktin se bashkëshorti i paditëses kishte vdekur me datë 10.02.2010. 

 

Nga Certifikata e pronës P-..........., e datës 18.10.2018 Z.K Gjilan,  gjykata vërtetoi faktin se  

pronë evidentohet  në emër të të paditurve: A. Zh. S.P. dhe S. C. me nga 1/3 të pjesës ideale. 

 

Nga  ekspertiza e datës 30.03.2021, gjykata vërtetoi faktin se në kuadër të kësaj parcele janë të 

ndërtuara 6 shtëpi dhe tre garazha për vetura, tre shtëpi janë me etazhe  P+1 dhe tre shtëpi të 

tjera janë me etazha  B+P+2 dhe shtëpitë në terren shfrytëzohen për banim individual , ndërsa 

garazhat janë me etazhe  P+0. 

 

Nga Certifikata e pronës me numër P-70403013-02662-0, gjykata vërtetoi faktin se këto 

parcela evidentohen  në emër të të paditurve A. Zh. ( e lindur P.), S. P. dhe S.C., me nga 1/3 të 

pjesës ideale e datës 22.03.2021.  

 

 Nga ekstraktin nga regjistri qendror i gjendjes civile për paditësen S. H. e datës 05.10.2018, 

gjykata vërtetoi faktin se paditësja është bashkëshortja e të ndjerit M.H. 

Ekspertizës së ekspertit  gjeodet, gjykata ia fali besimin e plotë ngase i njëjtit në mënyrë 

profesionale kanë bërë identifikimin e parcelës P-..................,  në vendin e quajtur  vendin 
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„‟......‟‟ në sipërfaqe prej 4237m2 ZK Gjilan, e cila njësi sipas regjistrit kadastral evidentohet në 

emër të A.Zh., P.. S. dhe C. S., me nga 1/3e pjesës ideale të pronës. 

  

Nga dëgjimi i dëshmisë së dëshmitarit, S.D. - gjykata ka vërtetuar faktin se njësia  kontestuese 

gjendet në rrugën e  ........ dhe sipërfaqja e përgjithshme e saj është 40-50 ari dhe paditësja e 

kishte  blerë në vitin 1980-1981 të cilën është duke e shfrytëzuar me familje e papenguar nga 

askush e as nga pronarët  dhe në këtë pronë janë të ndërtuara ... shtëpi e që fillimisht në këtë 

parcelë ka qenë fabrika e bllokave dhe aty dëshmitari në fjalë është i vendosur para se ta blej 

këtë pronë bashkëshorti i ndjerë i paditëses. 

 

Nga dëgjimi i dëshmisë së dëshmitarit, F. R- gjykata ka vërtetuar faktin se pronën  kontestuese 

paditësja e kishte  blerë diku rreth vitit 1980-1981 me sipërfaqe  për afërsisht prej 40-50 ari e 

që fillimisht  fëmijët  e paditëses kanë punuar me beton dhe tani i kanë të ndërtuara .. shtëpi 

dhe e njëjta e shfrytëzon së bashku me familjen  e saj që nga blerja e deri tani pa  qenë e  

penguar nga askush . 

 

Deklaratës së dëshmitarëve gjykata ia fali besimin e plotë sepse ishin 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 dhe provat e shtjelluara, gjykata ka ardhur në 

përfundim se kërkesëpadia e paditësit ka bazë ligjore dhe të njëjtën e aprovoi, meqë është 

vërtetuar themelësia e saj ashtu që në bazë të nenit 28 të LTHMPJ-së, e njëjta e kë fituar të 

drejtën në pronën e  paluajtshme  kontestuese, ku kjo dispozitë ligjore shprehimisht përcakton 

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 paditësja  njësinë kontestuese e ka  në shfrytëzim me mirëbesim për më tepër se 30 

vite, d.m.th. në këtë rast  paditësja e ka ushtruar pushtetin faktik në pronën kontestuese, 

përkatësisht e kanë poseduar (zotëruar) dhe shfrytëzuar duke u sjell  si pronare, në mënyrë të 

qetë dhe të pa penguar nga askush që nga viti ..... e tutje, në të cilën pronë ka të ndërtuara 6 

shtëpi banimi, andaj nga të cekurat si më lartë gjykata erdhi  në përfundim se paditësja është 

mbajtëse me mirëbesim të ligjshëm të sendit të paluajtshëm dhe se ky pushtet faktik 

shndërrohet në pushtet juridik, andaj gjykata vendosi si në pikën I të diapozitivit të këtij 

aktgjykimi.  

 

Nisur nga kjo gjendje faktike, e duke u bazuar në dispoziten e nenit 18 par.1 i LPDTS në të 

cilin shprehimisht është përcaktuar se: “Pronësia është e drejta e tërësishme 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”, kjo gjykatë vjen në përfundim, se e 

drejta për të disponuar me send, i takon ekskluzivisht vetëm titullarit të saj, e jo edhe ndonjë 

personit të tretë, i cili mbi atë send nuk ka kurrfarë të drejte apo autorizimi.  

 

Gjykata ka vendosur si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi që shpenzimet e 

procedurës në mbështetje të  nenit 450 të Ligjit të Procedurës Kontestimore t‟i bart secila palë 

veç e veç  ”. 
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Nga të cekurat më lartë e duke u bazuar në nenin 28 LTHMPJ-së dhe nenet 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.1049/18, me datë  7 Korrik 2021    

 

 

                                                                                                                          Gjyqtarja, 

                                               Mirvete Alidema

                         

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


