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Numri i lëndës: 2020:145074 

Datë: 09.03.2022 

Numri i dokumentit:     02792110 

 

C.nr. 2104/2020 

 

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

gjyqtarja Florije Qerimi, me bashkëpuntoren profesionale Gentiana Shabani, në çështjen 

kontestimore të paditësve A. K, B.K dhe Xh. K, të gjithë nga Gjilani, të cilët sipas autorizimit i 

përfaqëson av. Shevqet Xhelili nga Gjilani, kundër të paditurëve H. K, L. K. H dhe G. K, të 

gjithë nga Gjilani, të cilët sipas autorizimit i përfaqëson  L. K - H nga Gjilani, rr. “...”, nr. 62, 

përshkak të vërtetimit të së drejtës së pronësisë, pas mbajtjes së seancës gjyqësore më datë 

22.02.2022 merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

Në bazë të pohimit 

 

APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësve A. K, B.K dhe Xh. K, të gjithë nga Gjilani, 

e paraqitur ndaj të paditurëve H. K, L. K- H dhe G. K, të gjithë nga Gjilani. 

 

I. VËRTETOHET se paditësit janë pronar të njësive kadastrale edhe atë: 

 

-Paditësja A.K nga Gjilani, në bazë të mbajtjes me mirëbesim është pronare e ngastrës 

kadastrale me nr. P-... ZK. Gjilan, me numër të përkohshëm 2352-9, në sipërfaqe prej 310 m
2
, 

nga sipërfaqja e përgjithshme prej 347 m
2 

, e cila gjendet në vendin e quajtur “...”, me kulturë 

tokë ndërtimore, e cila evidentohet në emër të Q. (V...) K nga Gjilani, në bazë të certifikatës të 

lëshuar nga DGJKP-Gjilan, me nr. të lëndës ... e datës 12.10.2020. 

 

-Paditësi B. K në bazë të mbajtjes me mirëbesim është pronar i pjesës së ngastrës kadastrale nr. 

P-... ZK. Gjilan, me numër të përkohshëm ..., në sipërfaqe prej 241 m
2
, nga sipërfaqja e 

përgjithshme prej 408 m
2 

, e cila gjendet në vendin e quajtur “...”, me kulturë tokë ndërtimore, 

e cila evidentohet në emër të Q. (V...) Knga Gjilani, në bazë të certifikatës të lëshuar nga 

DGJKP-Gjilan, me nr. të lëndës ... e datës 13.10.2020. 

 

 

 

-Paditësi Xh.K në bazë të mbajtjes me mirëbesim është pronar i pjesës së ngastrës kadastrale 

nr. P-... ZK. Gjilan, me numër të përkohshëm ..., në sipërfaqe prej 167 m
2
, nga sipërfaqja e 
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përgjithshme prej 408 m
2 

, e cila gjendet në vendin e quajtur “...”, me kulturë tokë ndërtimore, 

e cila evidentohet në emër të Q.(V...) K nga Gjilani, në bazë të certifikatës të lëshuar nga 

DGJKP-Gjilan, me nr. të lëndës ... e datës 13.10.2020. 

 

DETYROHEN të paditurit H.K, L. K- H dhe G. K, të gjithë nga Gjilani, që paditësve t‟ia 

njohin këtë të drejtë, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit me detyrim.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit  A. K, B.K dhe Xh. K, të gjithë nga Gjilani, në këtë gjykatë përmes përfaqësuesit të 

tyre me autorizim av. Shevqet Xhelili nga Gjilani, më datë 29.10.2020, kanë ushtruar padi 

kundër të paditurëve H.K, L. K- H dhe G. K, të gjithë nga Gjilani, me objekt kontesti 

vërtetimin e të drejtës së pronësisë, duke theksuar se prej kohës së blerjes së këtyre 

paluajtshmërive, përkatësisht prej vitit 1969, janë shfrytëzuar nga N.K me familje - vëllau i tani 

të ndjerit Q. K gjegjësisht bashkëshorti i paditëses së parë A. K, e që në bazë të aktgjykimit të 

plotfuqishëm të Gjykatës Themelore në Gjilan C.nr. 653/2012 të datës 15.04.2014, 

bashkëshorti i të paditurës së parë H. K respektivisht babai i të paditurëve L.K- H dhe G. K tani 

i ndjeri Q. K ishte shpallur pronar i ngastrës kadastrale P-... në sipërfaqe prej 347 m
2
, i ngastrës 

kadastrale P-..., në sipërfaqe prej 558 m
2
 dhe i ngastrës kadastrale P-... në sipërfaqe prej 408 

m
2
. Në mes palëve ndërgjyqëse nuk ka pasur kurrfarë kontesti lidhur me shfrytëzimin e 

paluajtshmërive, andaj edhe përmes kësaj padie dëshirojnë që t‟a rregullojnë çështjen e 

pronësisë, duke i propozuar gjykatës që kërkesëpadia e paditësve të aprovohet si e bazuar. 

 

Gjykata në kuptim të nenit 394 dhe 395 të LPK-ës, ua ka dërguar aktvendimin për përgjigje në 

padi palëve të paditurëve, në mënyrë që të njëjtit të paraqesin përgjigjje lidhur me pretendimet 

e paditësve. 

 

Të paditurat H. K dhe L. K H, kësaj gjykate më datën 14.12.2020 i kanë dorëzuar përgjigjen në 

padi, me të cilën kanë theksuar se pranojnë që të bëhet bartja e pronave nga i ndjeri Q. K sipas 

parcelave: P-... -..., parcelë me sipërfaqe 293 m
2
 në emër të Kombinatit Bujqësore; P-...-... 

parcelë me sipërfaqe 408 m
2
 në emër të të ndjerit Q. K P-... parcelë me sipërfaqe 347 m

2
 në 

emër të të ndjerit Q. K; P-..., parcelë me sipërfaqe 558 m
2
 në emër të të ndjerit Q. K, duke i 

propozuar gjykatës që me qëllim të sqarimit sa më të mirë të kësaj  

 

 

çështje, të thirret vëllaui të ndjerit Q. K, Xh.K i cili njëherit ka qenë i autorizuar për këtë lëndë 

sa ishte në jetë Q.K. 
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Përfaqësuesi i paditësve av. Shevqet Xhelili nga Gjilani, si në shqyrtimin përgatitor, në 

shqyrtimin kryesor dhe në shpjegimet përfundimtare, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë së paraqitur në këtë gjykatë, duke shtuar se në bazë të provave të 

administruara vërtetohet në tërësi bazueshmëria e kërkesëpadisë, pasiqë të paditurit nuk e 

kontestojnë kërkesëpadinë e paditësve, ashtu që gjykatës i ka propozuar që të marr aktgjykim 

në bazë të pohimit konform nenit 148.1 të LPK-ës.   

 

Përfaqësuesja e të paditurve L. K H si në përgjigjen në padi, në shqyrtimin kryesor ashtu edhe 

në shpjegimet përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi dhe nga 

thëniet nga seancat e kaluara, duke shtuar se në bazë të deklaratave të dëshmitarëve është 

vërtetuar se paditëset ngastrat kadastrale që janë objekt i këtij kontesti i posedojnë në 

shfrytëzim mbi 20 vite të pa penguar nga askush, ndërsa gjykatës i ka propozuar që paditësit të 

jenë pronar të ngastrave të cilat i posedojnë.  

 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata në procedurën provuese ka 

administruar këto prova materiale: Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan C.nr. 653/2012 

i datës 15.04.2014; Certifikata me nr. ... e datës 12.10.2020 për njësinë kadastrale ... Certifikata 

me nr. ...e datës 13.10.2020 për njësinë kadastrale ... Certifikata e vdekjes e lëshuar nga ZGJC 

në Gjilan për të ndjerin Q.K; Certifikata e vdekjes e lëshuar nga ZGJC në Gjilan, për të ndjerin 

N. K; Deklaratat e noterizuara të A. K, K.a K, dhe A. K me nr. UR.... tek noteri-Gjermani; 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga ZGJC në Gjilan, për të ndjerën F. Ki; Deklarata e dhënë tek 

noteri nga F. K dhe H. K, me nr. LRP ... më dt. 07.07.2021; Deklarata e dhënë tek noteri nga 

Gazmend Kastrati me nr. LRP 8250/21 me dt. 28.10.2021; Ekspertiza e ekspertit gjeodet e 

datës 16.02.2022; Dëgjimi i dëshmitarëve D. D dhe A. K; Dëgjimi i ekspertit gjeodet A. Z 

 

Dëshmitarja D. D, në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 22.02.2022, ka deklaruar se 

ngastrën kadastrale me nr. ... e kanë në shfrytëzim prej se ka qenë fëmijë e njëjta, e në të cilën 

ngastër është e ndërtuar shtëpia një katëshe, të cilën ngastër e ka blerë gjyshi i saj dhe se me 

ndarjen e bashkësisë familjare ajo pjesë i ka takuar babait të saj të ndjerë N. Ki, ku si 

trashëgimtarë të tij janë fëmijët e tij D..., A..., A..., K..., A... dhe nëna e saj, respektivisht 

paditësja A. K. E njëjta ka shtuar se këtë ngastër e shfrytëzojnë pa u penguar nga askush as nga 

xhaxhai i saj-tani i ndjerë Q.K, as nga fëmijët e tij e as nga bashkëshortja e tij, ndërsa ka 

theksuar se në këtë ngastër nuk kërkoj që të jem pronare, por është e pajtimit që e njëjta të kaloj 

në emër të nënës së saj A. K. 

 

Dëshmitarja A.K, në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 22.02.2022, ka deklaruar se është 

vajza e A...dhe N. K, duke shtuar se ka 4 motra edhe atë D. K D, A. K, K. K dhe A. K. Tutje ka 

shtuar se prej  

 

kohës kur kanë ardhur gjyshërit e saj nga fsh. ..., diku në vitin 1969 të njëjtit janë vendosur në 

parcelën e saj ku tani jeton nëna e saj A. K, e që nga ajo kohë ka qenë e ndërtuar shtëpia e tyre 

dhe se me ndarjen e bashkësisë familjare, gjyshërit kanë mbetur me prindërit e saj në shtëpinë 
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në të cilën tani jetojnë ajo dhe nëna e saj, ndërsa axhallarët e saj me familjet e tyre kanë 

ndërtuar shtëpitë e tyre. Në fund ka deklaruar se ngastra kontestuese të cilën e posedojnë, 

kërkon që pronare e kësaj të jetë nëna e saj A. K 

 

Gjykata pas analizimit të pretendimeve të paditësve të paraqitura në padi, provat materiale të 

bashkangjitura padisë dhe provave të administurara në shqyrtimin kryesor të mbajtur më datën 

22.02.2022, dëgjimit të dëshmitareve D. D dhe A. K të dhëna në seancën e shqyrtimit kryesor,  

si dhe pohimit të kërkesëpadisë nga ana e të paditurave-pasardhëseve të Q. K cili sipas 

Certifikatës pronësore  me nr. ...  e dt. 12.10.2020  për njësinë kadastrale ... dhe Certifikatës 

pronësore me nr. ... e dt. 13.10.2020 për njësinë kadastrale ... evidentohet si pronar i këtyre 

ngastrave kadastrale, andaj mbi bazën e të lartcekurave, ka konstatuar se paditësit A. K, B. K 

dhe Xh. K janë pronar të njësive kadastrale kontestuese në të cilat ngastra kanë ndërtuar edhe 

shtëpit e tyre, ku kanë qenë në shfrytëzim dhe posedim të papenguar nga askush që nga viti 

1969.  

 

Me leximin e ekspertizës së gjeodezisë e hartuar nga eksperti i gjeodezisë A. Z, dorëzuar në 

këtë gjykatë më datës 16.02.2022, skica nga vendi i  ngjarjes dhe dëgjimi i ekspertit në seancën 

e shqyrtimit kryesor të mbajtur më datën 22.02.2022, gjykata vërtetoi faktin se pas daljes në 

vendin e ngjarjes parcela: 

 

 -nr. ... përkufizohet me parcelën nr. ... në gjatësi  prej 20.96 m nga pika 1 deri 4, në jug 

kufizohet me parcelën nr. ... në gjatësi 16.46m nga pika 1 deri 5 dhe në gjatësi 2.05m nga pika 

4 deri 5, në perëndim kufizohet me parcelën ... rr.”...” në gjatësi 18.73 m nga pika 1 deri 2. Kjo 

parcelë shfrytëzohet si oborr me sipërfaqe grafike 315 m
2
, në të cilën ka të ndërtuar një shtëpi e 

cila përdoret për banim, me etazhitet B+P. Në anën lindore parcela e shenjëzuar me numër të 

përkohshëm ... ka ndërhyrje me muri dhe strehë në parcelën fqinje ... (... dhe ...), me sipërfaqe 

prej 8 m
2
.  

 

- parcela me  nr... në lindje kufizohet me parcelën nr. ... në gjatësi 10.48 m nga pika 4 deri 5 

dhe në gjatësi 6.72m nga pika 5 deri 1; në jug kufizohet me parcelën nr. ... në gjatësi 9.22m nga 

pika 1 deri 2, në perëndim kufizohet me parcelën ... në gjatësi 18.34m nga pika 2 deri 3; në veri 

kufizohet me parcelën nr. ... në gjatësi 27.98 m nga pika 3 deri 4. Parcela sipas gjendjes faktike 

është e ndarë në dy pjesë, pjesa me sipërfaqe grafike prej 247 m
2
 të cilën e ka shenjëzuar me 

numër të përkohshëm ... Në këtë sipërfaqe është i ndërtuar objekti me etazhitet B+P+2. Kjo 

pjesë ka qasje të drejtpërdrejtë në rrugën e asfaltuar “...” në gjatësi 13.41 m.  

 

Bazuar në Ligjin për Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore (Gazeta Zyrtare e RSFJ-

sënr.6) në nenin 20 parasheh : “ E drejta e pronësisë fitohet sipas vetë ligjit, në bazë të veprimit 

juridik dhe me trashëgim”, në nenin 21 parashihet se “e drejta e pronësisë fitohet, mes tjerash 

edhe me parashkrim fitues…”. Në nenin 28 të po të njëjtit Ligj parshihet në paragrafin 4 

“Mbajtësi me  
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mirëbësim 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”.  Po ashtu 

edhe në nenin 40.1 të Ligjit për Pronësin dhe të Drejtat Tjera Sendore, parashihet mënyra e 

fitimit të së drejtës së pronësisë me anë të institutit të parashkrimit fitues “Person i cili me 

mirëbesim e ka njëzet (20) vjet në posedim të pandërprerë një paluajtshmëri ose një pjesë të 

saj, e fiton pronësinë në të” -e në rastin konkret nga provat e administruara siç thamë më lartë u 

vërtetua gjendja faktike se paditësi ngastrën kontestuese e ka në shfrytëzim me mirëbesim më 

tepër se 40 vite, d.m.th. përkatësisht e kanë poseduar dhe shfrytëzuar, të qetë dhe të pa penguar 

nga askush që nga viti 1969, dhe se janë mbajtës me mirëbesim dhe të ligjshëm të sendit të 

paluajtshëm, ku pushteti faktik shëndërrohet në pushtet juridik dhe për këto arsye gjykata 

vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata ka konstatuar edhe legjitimitetin real të palëve në kontest, posaçërishtë nga certifikata 

e vdekjes e lëshuar në emër të Q.K në emër të të cilit evidentohen edhe ngastrat kadastrale të 

cilat janë objekt i kësaj çështje kontestimore, certifikatës së vdekjes në emër të N.K, deklarimit 

dhe pohimit të palëve ndërgjyqëse se të paditurit H. K, L. K- H dhe G. K janë pasardhës të të 

ndjerit Q.K, në këtë mënyrë vërtetohet se të paditurit janë  trashëgimtarë ligjor të të ndjerit Q. 

K, ashtu që ka konstatuar se të drejtat që janë objekt i këtij raporti civilo-juridik janë në 

disponimin e të drejtave të palëve, prandaj në kuptim të nenit 148 paragrafi 1 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimoroe (LPK-ës), me të cilin përcaktohet se “në qoftëse i padituri deri në 

përfundimin e shqyrtimit kryesor të çështjes e pohon kërkesëpadinë pjesërisht apo tërësisht, 

gjykata e jep, pa shqyrtim të mëtejmë, aktgjykimin me të cilin e aprovon pjesën apo gjithë 

kërkesëpadinë (aktgjykimi në bazë të pohimit), andaj vendosi që pa shqyrtim të mëtejshëm t‟a 

aprovojë kërkesëpadinë e paditësve si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Në kuptim të nenit 148 parg.1 i Ligjit për Proceduren Kontestimore përcakton se „‟ në qoftëse i 

padituri deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor të qështjes e pohon kërkesëpadinë pjesërisht 

apo tërësisht gjykata e jep pa shqyrtim të mëtejmë aktgjykimin me të cilin e aprovon pjesën apo 

gjithë kërkesë padinë (aktgjykimin në bazë të pohimit)’’, andaj vendosi pa shqyrtim të mëtejmë 

si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë në bazë të nenit 452 par. 4 të LPK-ës. 

 

Nga arsyet e theksuara më lartë, e bazuar në nenin 394, 395, 143 dhe 148 të LPK-ës, u vendos 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

    

              Gjykata  Themelore në  Gjilan- Departamenti I Përgjithshëm-Divizioni Civil 

    C.nr. 2104/2020, më datë 22.02.2022 

 

     Gj y q t a r j a, 

                  Florije  Qerimi 
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të të njëjtit, vetëm për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore. Ankesa dorëzohet në dy ekzemplarë 

përmes kësaj gjykate. 

 

Në kuptim të nenit 181 par.2 të LPK-ës ankesa mund të paraqitet vetëm për shkak të shkeljes 

së dispozitave të procedurës kontestimore apo nga shkaku se deklarata e pohimit është dhënë 

në lajthitje apo nën ndikimin e dhunës apo mashtrimit. 

 


