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Numri i dokumentit:     02008397 

 

                                                                                         C.nr.123/2020 

 

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

gjyqtaren Mirvete Alidemi dhe bashkëpunëtorin profesional Baki Sylejmani në çështjen 

juridike të paditësit N. K nga Gjilani, të cilin e përfaqëson Bashkim Iljazi jurist nga Gjilani, , 

kundër të paditurës S. Ri. (e veja e I.) rruga ” ., tani me adresë të panjohur, të cilën e 

përfaqëson, përfaqësuesi i përkohshëm  Fadil Sinanaj, avokat  nga Gjilani, me objekt kontesti  

vërtetimit  i të drejtës në  pronësi, vlera e kontestit në shumë prej  5.000.00 €, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor dhe publik, 08 Korrik 2021, në praninë e paditësit dhe përfaqësuesit të tij  

dhe të  përfaqësuesit të përkohshëm të paditurit, mori këtë; 

 

A K T G J Y K I M  

 

I. MIRATOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit N. K.   nga Gjilani, e paraqitur   ndaj të 

paditurës S.R. (e veja e Il.), ish nga Gjilani dhe VËRTETOHET  se paditësi është pronar me 

1/6 të pjesës ideale të pronës së paluajtshme të njësisë kadastrale numër P-... e cila ka  

sipërfaqe prej 1211 m2, parcelë, pronë private,  e cila gjendet në vendin quajtur “... “, dhe në 

Drejtorinë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë , evidentohet me numër të lëndës ... të datës 

16.06.2021, në emër të R. S. ( e veja e I. ) dhe pronar  me 1/6 të pjesës ideale të pronës në 

paluajtshme të njësisë kadastrale numër P-... në sipërfaqe prej 1210 m2, parcelë, pronë private,  

e cila gjendet në vendin quajtur “ ...”  e cila në DGJKP në Gjilan, evidentohet sipas Certifikatës 

me numër të lëndës  ... të dt.16.06.2021, në emër të  paditurës S. R. ish nga Gjilani  dhe  

detyrohet e paditura që t‟ia njoh dhe pranojë paditësit të drejtën e pronësisë, ashtu që paditësi të 

regjistrohet si pronar juridik i pasurisë kontestuese në Regjistrin e të drejtave në pronësi në   

DGJKP në Gjilan, këtë në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, me 

vërejtje të përmbarimit të detyruar 

 

II. Detyrohet paditësi që përfaqësuesit të përkohshëm, në emër të përfaqësimit t‟ia 

kompensojë shpenzimet e procedurës, në shumë të përgjithshme prej 509 Euro si dhe për 

ekspertizë të ekspertit gjeodet shumën prej 120€. 

 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi,  N. K. nga Gjilani, me datën 30.01.2020, përmes të autorizuarit të tij Bashkim Iljazi 

jurist nga Gjilani,  ka paraqitur padi kundër të paditurës S. R. ( e veja e I.) ish nga Gjilani, tani 

me adresës të panjohur,  për vërtetimin e të drejtës së pronësisë. Në përmbajtjen e padisë ka 

theksuar që në vitin 1995 ka lidhur kontratë gojore me të paditurën S. R. për shitblerjen e 1/6 

pjesës ideale të pronës së paluajtshme me numër të njësisë kadastrale  ...  e cila ka sipërfaqen  
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prej 1211m2  në vendin e quajtur “...” dhe 1/6 e pjesës ideale të pronës së të paluajtshme  të 

njësisë ... e cila ka sipërfaqen  prej 1210 m2 , me  çmimin e shitblerjes prej 19.000.00 marka 

gjermane ( nëntëmbëdhjetëmijë marka Gjermane) të cilën shumë paditësi i‟a kishte paguar në 

tërësi në momentin e blerje  dhe prej momentit të dorëzimit të parave i njëjti kishte hyrë në 

posedim dhe shfrytëzim të qetë, në të cilën ka  ndërtuar shtëpi dhe nga ajo kohë e deri më tani 

nuk është penguar nga askush e as  nga e paditura. Ka shtuar që me rastin e lidhjes së 

marrëveshjes, kishin qenë të pranishëm edhe dëshmitarët R. A dhe B.B që të dy nga Gjilani. 

Bartjen nuk kishte mundur ta bënte për arsye se me Ligjin mbi Qarkullimin e Pronë së 

Paluajtshme , në atë kohë  kishte qenë e ndaluar shitblerja në mes shqiptarëve dhe serbëve. Për  

këto arsye ka kërkuar nga gjykata që të vërtetohet se paditësi është pronar  me 1/6 të pjesës 

ideale të pronës në paluajtshme të njësisë kadastrale numër P-.. e cila ka  sipërfaqe prej 1211 

m2, parcelë, pronë private,  e cila gjendet në vendin quajtur “...a “, dhe në Drejtorinë për 

Gjeodezi Kadastër dhe Pronë , evidentohet me numër të lëndës 61481-2021 të datës 

16.06.2021, në emër të R. S ( e veja e I ) dhe  me 1/6 të pjesës ideale të pronës në paluajtshme 

të njësisë kadastrale numër P-... në sipërfaqe prej 1210 m2, parcelë, pronë private,  e cila 

gjendet në vendin quajtur “ ...a”  e cila në DGJKP në Gjilan, evidentohet sipas Certifikatës me 

numër të lëndës  ... të dt.16.06.2021, në emër të  paditurës S. R ish nga Gjilani. 

 

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

sigurimin e adresës së tij, e që këto përpjekje kanë rezultuar pa sukses, andaj duke u bazuar në 

nenin 79 pika 3, nënpika a) të LPK-ës, gjykata të paditurit i ka caktuar  përfaqësuesin e 

përkohshëm  avokatin Fadil Sinanaj nga Gjilani ku shpenzimet e të njëjtit  do t‟i bartë paditësi.  

 

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

të palës së paditur avokatit Fadil Sinanaj i ka dërguar aktvendimin për përgjigje në padi, në 

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

përfaqësuesi i përkohshëm  i palës së paditur më datë 15.06.2021 ka paraqitur  përgjigje në 

padi, duke e kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit me arsyetimin se padi është jo e plotë , 

meqë në referatin e  të njëjtës nuk janë cekur provat dhe faktet nga të cilat do të vërtetohej  

baza e kërkesëpadisë, kur dihet parasysh fakti se është në pyetje vërtetimi i pronësisë. Ka 

shtuar se ka provuar që të kontaktoj me palën e paditur, mirëpo një gjë të tillë ishte pamundur, 

ngase nuk ka të dhëna për vendqëndrimin e saj. 

 

 Përfaqësuesi i paditësit Bashkim Iljazi si në shqyrtimin përgatitor, kryesor ashtu edhe në 

shpjegimet përfundimtare ka deklaruar se mbetet pranë padisë dhe kërkesëpadisë të dt. 

30.01.2020  ashtu që ka kërkuar nga gjykata që të administrohen të gjitha provat të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës,  dhe pas dëgjimit të dëshmitarëve dhe  pas daljes së gjykatës në 

vend të ngjarjes  të vërtetohet se paditësi është  pronar me 1/6 e pjesës ideale të pronës së 

paluajtshme  P-... në sipërfaqe prej 1211 m2, parcelë, pronë private,  e cila gjendet në vendin 

quajtur “...”, dhe pronar  me 1/6 të pjesës së pronës së palautjshem  P-...10 në sipërfaqe prej 

1210 m2, parcelë, pronë private,  e cila gjendet në vendin quajtur “...”  e cila në DGJKP në 

Gjilan, evidentohet sipas certifikatës me numër të lëndës ... të dt.16.06.2021, në emër të  

paditurës S. R ish nga Gjilani me 1/6 të pjesës ideale. 

 

Përfaqësuesi i përkohshme e të paditurit, av.Fadil Sinanaj si në shqyrtimin  përgatitor, kryesor 

ashtu edhe në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi,  

në të cilën nuk e ka kundërshtuar shprehimisht  kërkesëpadinë e paditësit duke shtuar se ka 

tentuar që të kontaktoj me të paditurën por kjo gjë ka qenë e pamundur pasi që nga Zyra e 

Ofiqarisë në Gjilan nuk ka mundur të siguroj Çertifikatën e vendbanimit të saj me qëllim që të 

kontaktoj me të paditurën. Ka shtuar se nuk i kundërshton propozimet e paditësit që të 
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dëgjohen dëshmitarët e lartcekur e as daljen e gjykatës në vend të ngjarjes së bashku me 

ekspert gjeodet për të bërë identifikimin e këtyre ngastrave kadastrale, nuk i kundërshton as 

provat materiale të paraqitur në padi, ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se ka mbetur 

në tërësi pranë përgjigjes në padi duke e kontestuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditësit si të pabazuar ngase nuk kemi ndonjë provë materiale me të cilën do ta dëshmonte se i 

njëjti i ka blerë këto njësi kadastrale konkretisht nuk kemi kurrfarë kontrate të  lidhur me 

shkrim në ish Gjykatën Komunale në Gjilan. Gjithashtu i njëjti i ka kërkuar edhe shpenzimet e 

procedurës edhe ate: 104 euro për përpilim të përgjigjes në padi dhe nga 135 € për tri seanca 

gjyqësore e që në  total bëjnë 509 €. 

 

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

provuese ka administruar provat materiale të propozuara nga paditësi  edhe atë: Certifikata e 

pronës lidhur me njësinë kadastrale P-... e dt.26.12.2019 në emër të S. R ( e veja e I) dhe dy 

pronarëve të tjerë; Çertifikata e pronës me nr.të njësis kadastrale P-... e dt.26.12.2019 në emër 

të S. R ( e veja e I) dhe dy pronarëve të tjerë; Fatura e rrymës me numër të njehsorit elektrik ... 

në emër të N. H. K; faturën e “....” në emër të N. K.; Ekspertiza e dt.28.06.2021; Çertifiakta e 

pronës ... në emër të R. S. dhe dy të tjerët e dt.16.06.2021; Çertifiakta e pronës ... në emrë të R. 

Sa dhe dy të tjerët e dt.16.06.2021 si dhe ka dëgjuar dëshmitarët R.A dhe B. B. 

 

R. A i dëgjuar në cilësi të dëshmitarit në mes tjerash ka deklaruar se viti saktë nuk i 

kujtohet por ka qenë diku viti 1994-95 kur babai i N. i ka blerë këto prona nga S. R e cila ka 

qenë e veja e I.në shumë prej 19,000  ( nëntëmbëdhjetë mijë) marka gjermane të cilën shumë 

paditësi ia ka paguar të paditurës menjëherë kur edhe kanë lidhur këtë kontratë gojore. 

Fillimisht ka shtuar se ai ka qenë i interesuar së bashku me babai e tij që ta blej këtë 

paluajtshmëri, por e kishte blerë N. para tyre, pastaj ata i kishin blerë në vazhdim të kësaj 

parcele edhe dy parcela tjera. Që nga ajo kohë e deri më tani as  ai e as N. nuk kanë qenë të 

penguar nga askush në shfrytëzimin dhe posedimin e qetë të këtyre pronave. Arsyet e mos 

bartjes së kësaj prone kanë qenë se në atë kohë ka qenë e ndaluar shitblerja  në mes 

nacionaliteteve ( shqiptarëve dhe serbe). Më tutje ka shtuar se sipërfaqja e kësaj prone është 

përafërsisht 4 ari por me që është rregulluar rruga dhe trotuari atëherë kjo sipërfaqe është 

zvogëluar si dhe të gjithë e kishin lëshuar pronën e tyre për rrugë nga një metër e gjysmë me që 

siç e ceka edhe më lartë pronat e tij gjenden në afërsi të pronave të N.. Me rastin e lidhjes së 

kësaj kontrate kishte qenë i pranishëm së bashku me babain e tij tani i ndjerë me ç‟rast është 

hartuar një akt formal privat në të cilën është shkruar çmimi i pronës dhe se me rastin e blerjes 

së kësaj prone në këtë parcelë nuk ka pas të ndërtuar asgjë por ka qenë si arë e papunuar, 

ndërsa tani paditësi ka të ndërtuar një shtëpi të re. 

  

Dëshmitari B. B në mes tjerash ka deklaruar se parcelat kontestuese të cilat janë afër shtëpisë 

së tij, N. i kishte blerë  nga një serbe emri sa i kujtohet ka qenë S. R dhe që nga ajo kohë N.e ka 

ndërtuar shtëpinë dhe aty jeton me familjen e tij. Ka shtuar se e din se sa para e ka blerë këtë 

pronë, por e paditura asnjëherë nuk është ankuar lidhur me pagesën e kësaj prone ku në atë 

parcelë është ndërtuar një shtëpi banimi e ndërtimit të ri dhe individual të cilën e ka ndërtuar 

menjëherë pas luftës në Kosovës diku në vitin 2002 paditësi N. K. Këtë pronë N. përafërsisht e 

kishte blerë diku rreth 19,000 marka gjermane dhe se këtë informacion e ka nga N., pasi që me 

të njëjtin janë fqinjë dhe sipërfaqja është diku rreth 4 ari. Në kohën kur është blerë kjo pronë ka 

qenë vetëm parcelë-arë e papunuar. 

 

Pas administrimit të të gjitha provave materiale dhe personale  në mbështetje të nenit 8 të LPK, 

gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike:  se në vitin 1994-95 babai i paditësit H. K., pas zhvillimit 

të negociatave dhe në bazë të një marrëveshje gojore i  kishte blerë nga e paditura S. R 1/6 e 
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pjesëve ideale të pronës së paluatjshme edhe ate P-.. në sipërfaqe prej 1211 m2, parcelë, pronë 

private,  e cila gjendet në vendin quajtur “...” dhe pronar  me 1/6 të pjesës së pronës së 

paluajtshme  P-... në sipërfaqe prej 1210 m2, parcelë, pronë private,  e cila gjendet në vendin 

quajtur “...”  e cila në DGJKP në Gjilan, evidentohet sipas certifikatës me numër të lëndës ... të 

dt.16.06.20214, në emër të  paditurës S. R....... ish nga Gjilani me 1/6 të pjesës ideale, për 

çmimin e kontraktuar prej 19,000 marka gjermane të cilin ia kishte paguar në tërësi me rastin e 

arritjes së marrëveshjes dhe menjëherë i njëjti kishte hyrë në posedim dhe shfrytëzim i qetë dhe 

i papenguar nga askush në ato paluajtshmëri në të cilat në vitin 2002 kishte ndërtuar edhe 

shtëpi banimi ku edhe sot jeton me familje i papenguar nga askush. 

 

Me leximin e Certifikatës së pronës lidhur me njësinë kadastrale P-... e dt.26.12.2019, gjykata 

vërtetoi faktin se kjo pronë në DGJKP në Gjilan evidentohet me nga 1/6 pjesës ideale  në emër 

të S. R ( e veja e I) dhe dy pronarëve tjerë. 

 

Me leximin e Çertifikatës e pronës me nr.të njësis kadastrale P-... e dt.26.12.2019, gjykata 

vërtetoi faktin se kjo pronë në DGJKP në Gjilan evidentohet me nga 1/6 pjesës ideale  në emër 

të S. R ( e veja e I) dhe dy pronarëve tjerë. 

 

Me leximin e faturësa e rrymës me numër të njehsorit elektrik ..., gjykata vërtetoi faktin se kjo 

faturë paguhet në emër të  N. H. K tani paditës. 

 

Me leximin e faturës së ... gjykata vërtetoi faktin se kjo faturë paguhet në emër të  N. H. K tani 

paditës. 

 

Me leximin e ekspertizës së gjeodezisë e hartuar nga eksperti e gjeodezisë Artan Zeneli më 

datë 25.06.2021 dhe skica nga vendi i  ngjarjes e datës i po kësaj date, gjykata vërtetoi faktin se 

eksperti gjeodet ka  bërë identifikimin e këtyre njësive kadastrale në bazë të gjendjes faktike në 

terren parcela me nr... me sipërfaqe prej 1210 m2 figuron në emër të S. R me nga 1/6 e pjesës 

ideale, R. A me 2/6 të pjesës ideale dhe G.H me nga 3/6 të pjeës ideale, dhe parcela  me nr.... 

me sipërfaqe prej 1211 m2 figuron në emër të S. R  me nga 1/6 e pjesës ideale, R. A me 2/6 të 

pjesës ideale dhe G.H me nga 3/6 të pjesës ideale, të cilat palutjshmëri ka të ndërtuar shtëpi në 

sipërfaqe prej 108m2. 

 

Deklaratave të këtyre dëshmitarëve gjykata ia fali besimin e plotë ngase janë objektive dhe në 

përputhje me gjendjen faktike dhe faktorin kohë pasi që një kohë të gjatë ka kaluar dhe se 

askush nuk ka pasur pretendime rreth të drejtë së pronësisë, e gjithashtu të thënat e tyre ishin në 

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

 

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

shtëpi e ndërtimit të ri e kompletuar e rrethuar prej muri me blloka të betoni ku nga ana lindore 

dhe perëndimore shtëpia gjendet në anën jugore ndërsa në anën veriore është e kufizuar me 

rrugën kryesore publike dhe asfaltuar ku ngjit me murin është e vendosur një mbulesë e cila 

përdoret si garazhe ku në të dy anët e oborrit ka mbjellura pisha. 

 

 Dispozitat ligjore 

 

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 që 

paditësi në bazë të nenit 28 të LTHMPJ-së,  e ka fituar të drejtën e pronësisë në paluajtshmëritë 

kontestuese, ku kjo dispozitë ligjore ka paraparë se „’Mbajtësi me mirëbesim i sendit të 



 Numri i lëndës: 2020:013022 
 Datë: 19.07.2021 
 Numri i dokumentit: 02008397 
 

5 (6)  

 2
0

2
0

:0
1

3
0

2
3

 

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 më tepër se 25 vjet, d.m.th në këtë rast pushtetin 

faktik që paditësi N. K e ka ushtruar në pronat kontestuese, përkatësisht i ka poseduar  zotëruar 

dhe shfrytëzuar, i qetë dhe i pa penguar nga askush që nga viti 1994-95, në të cilat prona të 

paluajtshme  ka ndërtuar shtëpi banimi,  mund të vijmë në përfundim se paditësi është mbajtës 

me mirëbesim dhe i ligjshëm i sendit të paluajtshëm dhe ky pushte faktik shndërrohet në 

pushtet juridik dhe për këto arsye 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 detyroj të njëjtin që në emër të përfaqësimit të përkohshëm t‟ia paguaj 

shumën prej 509 € si dhe në emër të ekspertit të gjeodezisë shumën prej 120 €, respektivisht 

shumën e përgjithshme prej 629 € duke u bazuar në nenin 463.2 të LPK -së. 

 

Nga të cekurat më lartë e duke u bazuar në nenin 143 të LPK , gjykata ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GYKATA THEMELORE NË GJILAN, 

 Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.123/2020, me datën 08 Korrik 2021 

 

 

                                                                                                                                    Gjyqtari 

                                    Mirvete Alidemi 

__________________ 

                                                                                                                                 (nënshkrimi) 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Numri i lëndës: 2020:013022 
 Datë: 19.07.2021 
 Numri i dokumentit: 02008397 
 

6 (6)  

 2
0

2
0

:0
1

3
0

2
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


