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Numri i lëndës: 2020:005579 

Datë: 14.07.2021 

Numri i dokumentit:     01994535 

 
                                                                                                                                            C.nr. 489/2010 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil, me 

gjyqtaren  Mirvete Alidemi dhe bashkëpunëtorin  profesional  Baki Sylejmani, në çështjen juridiko-

civile të paditësit N....... Xh...... nga Gj....., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Vlora  Kadriu avokate 

nga Gjilani,  ndaj të paditurve: D.....  N.......  dhe Gj.... S.... të dy nga fshati Sh......., Komuna e Gjilanit, 

tani me adresë të panjohur, të cilët i  përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm  Shemsedin Pira, avokat  

nga Gjilani  me objekt kontesti: vërtetimi i të  drejtës së pronësisë, pas mbajtjes së seancës kryesore dhe 

publike  më datë 06 Korrik 2021, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

                          

I. MIRATOHET kërkesëpadia e paditësit N...... Xh...... nga Gjilani  dhe VËRTETOHET se 

paditësi është pronar i pronës së  paluajtshme në njësinë  kadastrale  P-70403013-01643-15,( numër 

i përkohshëm) në sipërfaqe prej 1380m2,  me kulturë
,,  

parcelë,  pronë private  në  vendin e quajtur  

“ Z........ ” pjesë e njësisë kadastrale P-70403013-01643-13, nga sipërfaqja e përgjithshme prej 

37770 m2 e cila gjendet në Zonën  Kadastrale në Gjilan dhe në Drejtorinë për Gjeodezi Kadastër dhe 

Pronë ( në vijim  DGJKP ) në Gjilan,  evidentohen sipas Certifikatës së pronës me numër të lëndës  

59465-21 e datës 10.06.2021 në emër të S...... Xh....... dhe D...... N....... që të dy nga fshati Shillovë, 

Komuan e Gjilanit ( tani me adresë të pa njohur)  me nga  ½  të pjesëve ideale e cila kufizohet me 

përmasa dhe kufinjë me sa vijon ; në pjesën lindore kufizohet me parcelën 1643-13 në gjatësi prej 

47.44metra, në pjesën jugore kufizohet me parcelën 1643-13 në gjatësi prej 29.67 metra, në pjesën 

perëndimore kufizohet me rrugën e asfaltuar në gjatësi prej 45.88 metra e cila është në kuadër të 

parcelës nr.1643-13 dhe në anën veriore kufizohet me parcelën 1643-13 në gjatësi prej 29.54 metra  

dhe  DETYROHEN të paditurit  t’ia njohin paditësit të drejtën në pronësi dhe të lejojnë  që paditësi të 

regjistrohet si pronar juridik i pasurisë kontestuese në Regjistrat e të Drejtave Pronësore në Drejtorinë 

për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë në Gjilan,  këtë në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, me vërejtje të përmbarimit të detyruar. 

 

II.  DETYROHET paditësi N..... Xh...., që avokatit Shemsedin Pira nga Gjilani, t’ia paguaj shumën 

prej 1, 144.00 euro, në emër të përfaqësuesit të përkohshëm për të paditurit e lartcekur . 

 

III.  DETYROHET paditësi që të paguaj taksën gjyqësore shtesë në shumë prej 85 €, 

       

                                                           A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Fillmisht paditësi, N.....Xh........ nga Gjilani, në këtë gjykatë më datë 20.09.2010, përmes të autorizuarit 

të tij ka paraqitur padi për vërtetimin e të drejtës në pronësisë, ndaj të paditurve, S...... Xh........ dhe 
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D........N....... që të dy nga fshati Shillovë, Komuna e Gjilanit  lidhur me njësinë kadastrale 

nr.01643-13 në sipërfaqe prej 1,363.00m2. Mirëpo pas pranimit të ekspertizës të  ekspertit të 

gjeodezisë, në shqyrtimin kryesor e ka bërë rregullimin e padisë dhe këkresëpadisë në kuptimin 

objektive  duke  kërkuar nga gjykata që të vërtetohet e drejta në pronësi në  sipërfaqen prej 1380 m2 

në të njëjtën njësi kadastrale si në padi. Në përmbajtjen e padisë ka theksuar që paditësi pronën e 

paluajtshme  në sipërfaqe prej 1380 m2 e kishte blerë në bazë  kontratës gojore  në vitin 1990 dhe 

atë në shumë prej 40 marka gjermane për m2, ku në tërësi e kishte paguar çmimin e shitblerjes dhe 

që nga ajo kohë i njëjti kishte hyrë në posedim dhe shfrytëzim të qetë dhe i pa penguar nga askush e 

as nga paditësit,  në të cilën parcelë  kishte ndërtuar objekt e banimi-shtëpinë në sipërfaqe prej 92 

m2. I  ka propozuar gjykatës që të aprovohet në tërësi kërkesëpadia e paditësit ashtu që të vërtetohet se 

paditësi  është pronar në bazë të parashkrimit fitues-mbajtjes me mirëbesim  i njësisë kadastrale  P-

70403013-01643-15, ( numër i përkohshëm i caktuar nga eksperti i gjeodezisë) në sipërfaqe prej 

1380m2, me kulturë
,  

parcelë, pronë private,  në  vendin e quajtur “Z......” pjesë e njësisë kadastrale 

P-70403013-01643-13 nga sipërfaqja e përgjithshme prej 37770m2 ZK.Gjilan, e cila  në DGJPKP 

në Gjilan evdentohen sipas Çertifikatës së pronës me numër të lëndës 59465-21 e dt.10.06.2021, në 

emër të S..... Xh......... dhe D...... N....... që të dy nga fshati Sh......, Komuan e Gjilanit me nga ½ të 

pjesëve ideale.  
 

Meqë me të paditurit gjykata nuk ka mundur të komunikojë edhe pas përpjekjeve të bëra për 

sigurimin e adresës së tij në organet përkatëse, e që këto përpjekje kanë rezultuar pa sukses, andaj 

duke u bazuar në nenin 79 pika 3, nënpika a) të LPK-ës, gjykata  të paditurve i’u ka caktuar 

përfaqësuesin e përkohshëm Shemsedin Pira  nga Gjilani, dhe shpenzimet e të njejtit  do t’i bartë 

paditësi.  

 

Gjykata duke vepruar në pajtim me nenin 394 dhe 395 të LPK-së, përfaqësuesit të përkohshëm të 

palëve të  paditura avokatit Shemsedin Pira nga Gjilani,  i ka dërguar aktvendimin për përgjigje në 

padi, në mënyrë që i njëjti të paraqes përgjigje në padi lidhur me pretendimet e palës paditëse.  

 

Përfaqësuesi i përkohshëm  i palëve të  paditura,  më datë 16.04.2021  ka paraqitur  përgjigje në 

padi, me të cilën  e kundërshtuar  kërkesëpadinë e paditësit me arsyetimin që  për deri sa nuk mund 

të gjendet  adresën e saktë të të paditurve të lartpërmendur e rezervon të drejtën e detyrimit për tu 

deklaruar përfundimisht përmes  kësaj përgjigje me shkrim gjer në seancën të cilën do ta caktoj 

gjykata lidhur me këtë çështje kontestuese duke shikuar mundësin eventuale të gjetjes së vend 

ndodhjes të të paditurve,  për më mësuar  më saktë lidhur me rrethanat e plota rreth shitblerjes  të 

pasurisë së paluajtshme që është objekt kontesti. 

 

E autorizuara e paditësit si në shqyrtimin gjyqësor ashtu edhe në shpjegimet përfundimtare ka 

deklaruar që mbetet në tërësi si në padisë dhe  kërkesëpadisë si dhe në rregullimin e  saj në 

kuptimin objektiv të paraqitur në  shqyrtimin  gjyqësor  të mbajtur më datën 06.07.2021, duke 

theksuar që nga provat materiale janë vërtetuar thëniet e paraqitura në padi , që paditësi në vitin 

1990 , e kishte blerë sipërfaqen prej 1380 m2 e cila gjendet në kuadër të njësisë kadastrale 01463-

13 nga të paditurit e për të  cilën çmim e shitblerjes e kishte paguar në tërësi në shumën prej 

20,000.00 Marka Gjermane dhe nga ajo kohë e deri më tani e kishte  shfrytëzon i qetë dhe i pa 

penguar nga askush dhe në të njëjtën sipërfaqe kishte të ndërtuar shtëpinë e banimit. Ka kërkon nga 

gjykata që të aprovohet kërkesëpadia  e paditësit N..... Xh....... nga Gjilani dhe  të vërtetohet që 

paditësi është pronar i pronës së  paluajtshme i - njësisë kadastrale  P-70403013-01643-15,( numri i 

përkohshëm i dhënë nga eksperti i gjeodezisë) në sipërfaqe prej 1380 m2, me kulturë,
  

parcelë, 

pronë private,  në  vendin e quajtur “Z.........” pjesë e njësisë kadastrale P-70403013-01643-13 nga 

sipërfaqja e përgjithshme prej 37770 m2, ZK.Gjilan, e cila  në DGJPKP në Gjilan evidentohen sipas 
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Certifikatës së pronës me numër të lëndës 59465-21 e dt.10.06.2021 në emër të S.......  Xh....... dhe 

D........ N......... që të dy nga fshati Sh......, Komuan e Gjilanit me nga ½ të pjesëve ideale.  

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurve si në shqyrtimin kryesor ashtu edhe në shpjegimet 

përfundimtare ka deklaruar që  pas shtjellimit të provave të cilat janë deponaur në shkresat e lëndës 

dhe nga përmbajtja e tyre pa dyshim rezulton se padia dhe kërkesëpadia e paditësit në tërësi është e 

bazuar, pra i njëjti nga të paditurit D....... N........ dhe S....... Xh.........., që të dy nga fshati Sh......, 

Komuna e Gjilanit, ka blerë pronën e paluajtshme e cila tani është plotësuar në petitumin e padisë 

sa i përket sipërfaqes, të njëjtin në tërësi e ka paguar  paditësi e ka paguar çmimin kontraktues dhe 

prej momentit të pagimit e gjer në ditën e sotme i njëjti nuk është penguar nga askush e as nga të 

paditurit e lartcekur, andaj ka kërkuar nga gjykata që të njëjtën ta aprovoj në tërësi si të bazuar. 

Gjithashtu i njëjti i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës edhe ate  për tri seanca gjyqësor dhe 

një përgjigje në padi sipas tarifës së avokatëve.  

 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike në 

procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova: Çertifikata e pronës-njësia kadastrale P-

70403013-01643-1 e dt. 09.14.2010 në emër të N......... D......... dhe Gj........ S..........; Raporti i 

matjeve gjeodezike i dt.16.09.2010 së bashku me skicën e dt.08.09.2010; Fatura lidhur me 

shfrytëzimin e energjisë  elektrike  e datës  27.12.2019  në emër të paditësit; Fatura e tatimit në 

pronë e vitit 2019 në emër  të paditësit; Fatura e lëshuar nga Hidromorave e dt.31.10.2019 në emër 

të paditësit; Fotografitë e nxjerr në web faqja e DGJKP në të cilën është e nënvizuar pjesa e 

parcelës të cilën e shfrytëzon paditësit dhe pjesa e njësisë kontestuese; Certifikata  mbi të drejtat 

pronësore me nr.të njësisë kadastrale 01643-13 e datës 15.01.2020; Vendimi i dt.07.08.1997 në 

emër të N......... Xh........ si dhe Ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë e datës 15.06.2021. 

  

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: Se marrëdhënia juridiko civile 

ishte krijuar qysh në vitin 1993, kur këtë  pronë të paluajtshme i paditësi e kishte blerë nga të 

paditurit e lartë cekur dhe atë sipërfaqen prej 1380m2 për shumën e shitblerjes prej 40 marka 

gjermane për m2, të cilin çmim e kishte paguar në tërësi dhe që nga ajo kohë  kishte hyrë në  

shfrytëzim dhe posedim të qetë , pa qenë  i penguar nga askush e as nga të paditurit e lartcekur. 

 

Nga leximi i Certifikatës të pronës-njësia kadastrale P-70403013-01643-1 e datës 09.13.2010 në 

emër të N........ D........ dhe Gj........ S......, gjykata ka vërtetuar faktin se kjo njësi kadastrale 

evidentohet në emër të dy bashkëpronarëve edhe ate N....... D......... dhe Xh........S..... me nga ½ të 

pjesëve ideale. 

 

Nga leximi i Raportit të  matjeve gjeodezike i dt.16.09.2010 së bashku me skciën e dt.08.09.2010, 

gjykata vërtetoi faktin se brenda njësia kadastrale 1643-5 me sipërfaqe prej 1363m2 është ndërtuar 

objekt i banimit me sipërfaqe prej 92m2.  

 

Nga  leximi i Faturës  lidhur me shfrytëzimin e energjisë  elektrike dt.27.12.2019 në emër të 

paditësit, gjykata vërtetoi faktin se paditësi  është para pagues i rregullt i energjisë elektrike. 

  

Nga leximi i Faturës të tatimit në pronë e vitit 2019 në emër të paditësit, gjykata vërtetoi faktin se i 

njëjti e ka paguar tatimin në pronë emër të tij për pronën kontestuese.  

 

Nga  leximi i Fatura e lëshuar nga Hidromorave e dt.31.10.2019 në emër të paditësit, gjykata 

vërtetoi faktin se i njëjti edhe faturë e ka të paguar në emër të tij. 
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Nga  leximi i Vendimit të datës 07.08.1997 në emër të N.........Xh......., gjykata vërtetoi faktin se i 

njëjti është para pagues i rregullt dhe shfrytëzues i tokës ndërtimore në Gjilan. 

 

Nga  shikimi i Fotografive të  nxjerrë  në web faqja e DGJKP në të cilën është e nënvizuar pjesa e 

parcelës të cilën e shfrytëzon paditësit dhe pjesa e njësisë kontestuese; gjykata vërtetoi faktin se 

këto foto janë nxjerrë sipas njësisë kadastrale 01643-1. 

 

Nga leximi i Certifikatës  mbi të drejtat pronësore me nr. të njësisë kadastrale .01643-13 e 

dt.15.01.2020;  gjykata vërtetoi faktin se kjo pronë evidentohet në emër të  dy bashkëpronarëve 

edhe ate N.......... D....... dhe Xh....... S........ me nga ½ të pjesëve ideale. 

 

Gjykata me dalje në vend shikim ka konstatuar se në njësitë kadastrale është e ndërtuar një shtëpi 

me katësi  P+1 e ndërtimit të vjetër e cila në anën perëndimore është e kufizuar me muri të ndërtuar 

nga bllokat e betonit, gjithashtu në anën jugore është e kufizuar me muri të ndërtuar me blloka të 

betonit ndërsa në anën veriore është e kufizuar me shtylla të materialit- metal dhe rrjetë të metaltë, 

ndërsa në anën perëndimore gjenden dyert e shtëpisë të cilat kanë qasje në rrugën dytësore të 

asfaltuar. 

 

Nga  leximi i ekspertizës të përpiluar nga eksperti i gjeodezisë , i datës  14 Maj 2021, gjykata 

vërtetoi faktin se eksperti i gjeodezisë  ka  bërë identifikimin e kësaj njësie kadastrael dhe ka bërë 

ndarjen e parcelës 1643-13 sipas gjendjes faktike duke i dhënë numra të përkohshëm edhe atë njësia 

kad.nr.1643-14 në sipërfaqe prej 3,639.0om2  dhe njësia kadastrale  nr.01643-15 me sipërfaqe prej 

1380 m2 e cila  është objekt shqyrtimi  i kësaj lënde. 

  

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 në tërësi,  meqë është vërtetuar themelësia e saj 

ashtu që në bazë të nenit 28 të LTHMPJ-së,  paditësi e kanë fituar të drejtën e pronësisë në pronën e  

paluajtshme kontestuese, e cila dispozitë ligjore parasheh 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 thamë më lartë u vërtetua gjendja faktike se paditësi  njësinë  kontestuese e ka  në 

shfrytëzim dhe posedim me mirëbesim,  më tepër se 27 vite , e që në këtë rast  paditësi N...... 

Xh......... nga Gjilani, e ka ushtruar pushtetin në pronën kontestuese, përkatësisht e kanë poseduar 

(zotëruar) dhe shfrytëzuar  i qetë dhe i pa penguar nga askush që nga viti 1990,  në të cilën ka 

ndërtuar edhe një shtëpi , 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 

shndërrohet në pushtet juridik, për të cilën  gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi. 

 

Gjykata ka vendosur si në dispozitiv II të këtij aktgjykimi që shpenzimet e procedurës t’i bartë  

paditësi ashtu që e detyroi  të njëjtit që  përfaqësuesit  të përkohshëm, në emër të përgjigjes në padi 

të paguaj shumën prej 208 €, për tri seanca të paguaj shumën me nga  312€,  respektivisht shumën  

prej 936 €, respektivisht shumën e përgjithshme prej 1,144.00€, 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”. 

 



 Numri i lëndës: 2020:005579 
 Datë: 14.07.2021 
 Numri i dokumentit: 01994535 
 

5 (5)  

 2
0

2
0

:0
0

5
5

8
0

 

Gjykata vendosi si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi ashtu që e detyrojë paditësin që të 

paguaj taksën gjyqësore shtesë në shumë prej 85 pasi që gjatë shqyrtimit gjyqësor paditësi ka 

deklaruar që vlera e pronës është 30,000.00€. 

 

 

 

Nga të cekurat e lartë shënuara dhe  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.489/2010 me datë 06 Korrik 2021 

 

                                                                                                                                    Gjyqtarja 

                                    Mirvete Alidemi 

 

 

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

pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, në Gjykatën e  Apelit të 

Kosovës në Prishtinë. Ankesa në kopje të mjaftueshme dorëzohet përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


