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Numri i lëndës: 2020:159218 

Datë: 25.08.2021 

Numri i dokumentit:     02116962 

 

                                                                                                               C.nr.803/2016 

 

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

Mirvete Alidemi dhe bashkëpunëtoren profesionale Albinë Velekinca Sadiku, në çështjen 

kontestuese  të paditësve  Xh..... R....., H.... R....,  M...... R..... dhe Z.... Sh........ të gjithë nga 

Gjilani, rruga “Sali Çeku”, nr.10, të cilët i përfaqëson sipas autorizimit Begzad Hajrullahu, 

avokat nga Gjilani, ndaj të paditurës Komuna e Gjilanit, të cilën e përfaqëson, përfaqësuesi me 

autorizim Bardhosh Dalipi, avokat,  nga Gjilani dhe A....K.....  nga Gjilani, të cilin  me 

autorizim e përfaqëson R.... G....., jurist nga Gjilani, me objekt kontesti- vërtetimi i të drejtës në 

pronësi, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik më datën 05 Korrik 2021,  ndërsa  më 

datën  05 Gusht  2021 e përpiloi me shkrim  këtë: 

 

A K T G J Y K I M  

 

I. MIRATOHET e bazuar  kërkesëpadia e paditësve: Xh........ R.......,H.... R..., M.. R... dhe 

Z... Sh.., të gjithë nga Gjilani, ndaj të paditurës Komuna e Gjilanit në Gjilan dhe 

VËRTETOHET  se paditësit në bazë të posedimit faktik dhe shfrytëzimin aktual të shtëpive të 

banimit dhe oborrit  me mirëbesim, të qetë dhe të lirë, janë pronar të njësisë kadastrale P-

.........,..., në sipërfaqe prej ....m2,  Zona Kadastrale në  Gjilan, lloji i njësisë, Parcelë, Lloji i 

pronës, Pronë private, Vendi i quajtur „‟ n.n‟‟, lloji i shfrytëzimit të parcelës- Tokë ndërtimore, 

Shfrytëzimi aktual i parcelës  Oborr  dhe  Shtëpi- Ndërtesë, Klasa e kualitetit  oborr dhe shtëpi, 

pjesë e pronës .... e cila paluajtshmëri –njësi kadastrale, në Regjistrin e të Drejtave të Pronave 

të Paluajtshme, në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në Gjilan, formalisht 

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

DETYROHEN të paditurit që këtë të drejtë t‟ia njoh paditësve dhe të përmbahet e të durojnë që 

kjo pronë e  paluajtshme– njësi kadastrale në bazë të këtij aktgjykimi të regjistrohet në emër të 

paditësve: Xh..... R......, H..... R......, M...... R. dhe Z....Sh... të gjithë nga Gjilani, në Regjistrin e 

të Drejtave të Pronave të Paluajtshme,  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 

pasojat  e përmbarimit të dhunshëm . 

 

II. DETYROHEN paditësit që shumën shtesë prej 50 Euro, të paguajnë për dorëzimin e padisë 

në gjykatë. 

 

III. DETYROHEN- të paditurit që shumën e përgjithshme  në lartësi prej 752.00 Euro, në 

mënyrë solidare t‟ia paguaj paditësve në emër të shpenzimeve të procedurës kontestuese, në 

afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën pasojat e  

përmbarimit të dhunshëm. 
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A r s y e t i m  

 

Fillimisht paditësit, Xh ....R..., H.... R..... dhe M..... R......  të gjithë  nga Gjilani, përmes të 

autorizuarit të tyre Begzad Hajrullahu avokat nga Gjilani, në këtë gjykatë kanë paraqitur padi 

me datën 30 Shtator 2016, ndaj të paditurve Komuna e Gjilanit dhe A....K...... nga Gjilani, për 

vërtetimin e të drejtës në pronësi. Por në seancën e datës 16.11.2020 i autorizuari i paditësve e 

ka zgjeruar padinë në kuptimin subjektivë dhe objektiv, ashtu që si paditëse e ka paraqitur edhe 

Z.... Sh....... nga Gjilani, ndërsa ka bërë zgjerimin e padisë edhe për sipërfaqen 72m2. Në 

përmbajtjen e padisë ka shkruar  që e paditura e parë PSH. Kuvendi Komunal në Gjilan, është e 

regjistruar si pronare e njëjësisë kadastrale, P-......., për shfrytëzimin aktual shtëpi dhe oborr e 

cila gjendet në ZK-Gjilan, në vendin e gjuajtur Lagjja.” N.N”, Rruga “N…N”,nr....,në 

sipërfaqe 454 m2.Ka shtuar që paditësit janë fëmijët e të ndjerit R..... R....., i cili një pjesë të 

kësaj paluajtshmërije  në sipërfaqe prej ....m2 e kishte blerë nga babai i të paditurit të dytë 

B....... K...... tani i ndjerë në shumë prej 40,000DM, në vitin .... Nga koha e blerjes paditësit 

janë posedues të njësisë  katastrale të lart përmendur pa ndërprere që nga viti .... dhe pronën e 

kanë shfrytëzuar dhe poseduar pa qen të penguar nga askush ku dhe kanë paguar tatimin në 

pronë. Për këtë ka kërkuar nga gjykata që mbështetje  te nenit 40 paragrafi 2 të Ligjit 03/1-154 

për Pronësi dhe të Drejta tjera Pronësore të Kosovës dhe me kalimin e kohës prej 10 viteve 

paditësit e kanë fituar të drejtën në pronësinë në pasurinë kontestuese dhe ka kërkuar që të 

aprovohet kërkesë padija e tyre dhe të detyrohen të paditurit që t‟ia njohin këtë të drejtë 

paditësve. 

 

I autorizuari i të paditurës ka paraqitur  përgjigje në padi me datën 21.06.2017, dhe i ka 

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

Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-048 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. 

 

I padituri A......K....., ka paraqitur  përgjigje në padi me datën 22.06.2017, në të cilën ka 

theksuar që nuk ka pretendime ndaj pronës për të cilën paditësit pretendojnë që janë 

bashkëpronarë dhe se nuk ka njohuri të mjaftueshme për ato pasuri, por nga prindi i tij  ka 

dëgjuar që ai ka pasur një shtëpi (prindi i tij) në atë vend  dhe në vitin .... e kishte shitur, por 

nuk e dinë se kujt ia kishte  shitur, me që kjo pronë është shitur herët dhe që kishte lindur me 

datë ......... Me tutje ka shtuar që nuk ka kurrfarë interesi dhe pretendim ndaj pronës kontestuese 

dhe nuk e dinë se kush është pronar i kësaj toke. 

 

I autorizuar i paditësve në shqyrtimet gjyqësorë dhe fjalën përfundimtare ka mbetur në tersi si 

në padi dhe kërkesëpadi dhe  në rregullimin e sajë në kuptimin objektiv dhe subjektivë duke 

kërkuar nga gjykata që paditësve tu njihe të drejtën në pronësi në njësinë katastrale numër 

P..................,në sipërfaqe prej .....m2me që të njëjtit pronën në fjalë e kane poseduar dhe 

shfrytëzuar pa qenë të penguar nga askush që nga viti ..... në të cilën pronë i kane të ndërtuara 

dy shtëpi banimit në të cilat janë duke jetuar njëkohësisht duke i paguar të gjitha detyrimet që 
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dalin me raport me shërbimet publike (tatimin në pronë, energjinë elektrike hedhjen e 

mbeturinave dhe përdorimin e ujësjellësit). 

 

Përfaqësuesi i paditurës së parë, Bardhosh Dalipi  avokat nga Gjilani, në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar që pas administrimit të provave në lidhje me këtë çështjes  kontesti more,  

paditësit nuk  kanë arritur qe ta vërtetojnë  besueshmërinë e kërkesëpadisë, ndërsa në njësitë 

katastrale në DGJKP në Gjilan evidentohet në emër të Komunës se Gjilanit dhe po ashtu 

kërkese padia e paditësve është e pabazuar me Ligj respektivisht në dispozitat e Ligjit të Punës 

se bashkuar me ndryshimet dhe plotësimet e këtij ligji, për faktin se me dispozite te këtij ligji 

parashihet se edhe në qofte se paluajtshmëria përkatëse eventualisht kalon në pronën shoqërore 

pa një bazë të vlefshme juridike, pronari e humbë të drejtën e pronësisë në qoftëse nuk e 

kërkon kthimin e kësaj pronësie në afat .... vitesh nga data e marrjes në dijuni për këtë fakt më 

së largu në afat prej .. vitesh, dhe po ashtu ka kërkuar nga gjykata që kërkese padija e paditësve 

të refuzohet si e pa bazuar.  

  

I autorizuari i të paditurit të dytë R...... G......, jurist nga Gjilani, në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se i‟a njehë të drejtën e pronësisë paditësve  me arsyetim që prona e paluajtshme 

fillimisht ka qenë në pronësi të babait të paditurit të dytë B........... K........, të cilën e kishte 

shitur para ... viteve dhe pasardhësit e tij nuk e dinë se si është bartur kjo pasuri, por e dinë që 

kjo pasuri ju është shitur paditësve por nuk e dinë se a është bërë bartja ngase pasardhësit e tij 

,sepse nuk ka  qenë i lindur në atë kohë, ndërsa bashkëshortja e B......... K........ kishte vdekur 

dhe nuk kanë informacione të tjera dhe për këtë arsyeje nuk e kundërshton padin dhe kërkesë 

padinë e paditësve dhe ja njehë të drejtë në pronësi meqë paditësit e kanë shfrytëzuar dhe 

poseduar këtë  pronë nga koha e blerjes e deri më tani pa qen të penguar nga askush.  

 

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: certifikata e pronës 

me numër............,e datës .....  , në emër të PSH Kuvendi Komunal në Gjilan-private, Certifikata 

e vdekjes me numër serik ...........,data e regjistrimit 24.12.2013,në emër të R........ R....... e 

lëshuar në Zyrën e Gjendjes Civile në Gjilan me datën 14.04.2014,fatura e tatimit në pronë në 

emër të R....... H........ R......, të vitit .....,fatura e Eko higjienës në emër të M............ R....., e 

muajit gusht 2016,fatuar e energjisë elektrike në emër të M..........R...... e datës 

27.08.2016,Certifikate e vdekjes me numër serik ......,data e regjistrimit 14.03.2011, në emër të 

I...... Sh....., lëshuar në zyrën e Gjendjes Civile në Gjilan dhe fatura e Hidromoravës në emër të 

I...... Sh...... nga Gjilani. Ekspertiza  gjeodezike e datës 17.12.2020,certifikatën e pronës me 

numër P-.............. e datës 14.12.2020, si dhe janë dëgjuar dëshmitaret S......Xh.....  dhe R.......... 

S...... 

 

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 Certifikata e njësisë kadastrale P-70403013-02359-11 e datës 14.12.2020, me numër të 

lëndës 114926-20-20, gjykata vërtetoi faktin që prona evidentohet në emër të P.SH. Kuvendi 

Komunal në Gjilan-Private. 

 

Nga Certifikata e vdekjes me numër serik .........data e regjistrimit 24.12.2013,në emër të 

R.R...... e lëshuar në Zyrën e Gjendjes Civile në Gjilan me datën 14.04.2014, gjykata vërtetoj 

se R......R.... ishte paraardhës i paditësve i vili e kishte blerë pronën nga paraardhësi i të 

paditurit të dytë. 
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Nga fatura e tatimit në pronë në emër të R...... H....... R......., të vitit 2008,gjykata vërtetoji që 

paraardhësi i paditësve ka paguar tatim për pronën kontestuese 

 

Nga fatura e Eko higjienës në emër të M..... R..... R......., e muajit gusht 2016, gjykata vërtetoj 

faktin që paditësi im tretë është pagues i rregullt i Higjienës.  

 

Nga fatura e energjisë elektrike në emër të M...... R.....e datës 27.08.2016,gjykata vërtetoji 

faktin që paditësi i tretë është pagues i rregullt i Energjisë Elektrike në shtëpinë e cila është e 

ndërtuar në pronën kontestuese. 

 

Nga Certifikate e vdekjes me numër serik ......,data e regjistrimit 14.03.2011, në emër të I..... 

Sh......, lëshuar në zyrën e Gjendjes Civile në Gjilan, gjykata vërtetoj që I..... Sh...... ka qenë 

bashkëshortë i paditëses së katërt. 

 

Nga fatura e Hidromoravës në emër të Isak shahini nga Gjilani, gjykata vërtetoji faktin që ish 

bashkëshorti i të paditëses së katërt ka qen pagues i rregullt i  Hidromoraves për shtëpinë e 

ndërtuar në pronën kontestuese. 

 

Në cilësi të dëshmitarit është dëgjuar S........ Xh........ nga Gjilani, i cili ka deklaruar që paditësit 

janë  duke banuar në atë shtëpi mbi ...vite, dhe të njëjtën e kane blerë nga Kompanija “n...n   ” 

në Gjilan dhe nga  kohë e blerjes e deri më tani nuk kane qenë të penguar nga askush ndërsa në 

kohen kur e kane blerë ka qen shtëpia e vjetër dhe një pus (bunar) afër saj ndërsa tani është 

ndërtuar shtëpia e re por nuk e dinë se sa para është blerë, por e dinë që paratë ja ka dhënë 

menjëherë meqë paraardhësi i paditësve  R....R..... e  kishte shitur token dhe shtëpinë në fshatin 

..... për ta blerë këtë pronë. 

 

Në cilësi të dëshmitarit është dëgjuar R...... S....., e cila ka deklaruar se paditësit jetojnë në atë 

pronë përafërsisht mbi .. vite dhe lidhur me shfrytëzimin e kësaj prone nuk kane pasur 

mosmarrëveshje me askënd deri më tani, në këtë vende para paditësve ka qenë pronarë B...... 

K......, nga i cili R..... dhe I......, të cilët tani janë të vdekur e kane blerë këtë pronë. Ka theksuar 

se ajo ka qen duke banuar në shtëpinë e babait kur kane ardhur për të jetuar afër tyre paditësit.   

 

Nga leximi i ekspertizës gjeodezike të datës 17.12.2020 të  punuar nga eksperti i  gjeodezisë 

A....... Z...... për identifikimin e njësisë  kadastrale  me numër P-.........,e datës 14.12.2020, ZK 

Gjilan, gjykata ka konstatuar se ekspertiza është përpiluar në bazë të shkresave të lëndës dhe 

plotësisht  ia  fal besimin, meqë  pas matjeve të kryera në vendin e  ngjarjes dhe ne bazë të 

identifikimit të bërë të njësisë kadastrale ......dhe shënimeve të marruar  në DGJKP është 

konstatuar se parcela e cila evidentohet në emer të PSh Kuvendi i Komunës në Gjilan-Private, 

me sipërfaqe prej.....m
2
 është tokë ndërtimore-Oborr, ndërsa sipërfaqja ..   m2 evidentohet tokë 

ndërtimore-Shtëpi -Ndërtesë,  dhe nga ky identifikim i ekspertit të gjeodezisë është bërë edhe 

rregullimi i kërkesëpadisë të paditësve e që një gjë të tillë nuk e kane  kundërshtuar të 

autorizuarit e palëve ndërgjyqëse. 

 

 

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 20 paragrafi 3 të Ligjit Mbi Mardhenjet Themelore Juridike 

Pronësore të datë 30 Janar 1980, “e drejta në pronësi fitohet sipas vetë  Ligjit, me krijimin e 

sendit të ri, me bashkim, me përzierje, me ndërtim në tokën e huaj etj....”, nenit 24 i po të njëjtit 
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Ligj parasheh që personi që mundë të jetë bartës i të drejtës së pronësisë, e që ndërton 

ndërtesën ose godinën tjetër (objektin ndërtimorë), në tokën mbi të cilën tjetri ka të drejtën e 

pronësisë (ndërtuesi), fiton të drejtën e pronësisë edhe mbi tokën në të cilën është ndërtuar 

objekti ndërtimor, si dhe mbi token që është e domosdoshme për përdorimin e këtij objektin 

ndërtimor, poqese nuk ka ditur, as që ka mundur të dijë se po ndërton në tokën e huaj kurse 

pronari i tokës ka pasur dijeni për ndërtimin dhe nuk ka kundërshtuar menjëherë si dhe nenin 

28 të LTHMPJ-së, të njëjtit e kanë fituar të drejtën e pronësisë në pronën e paluajtshme  

kontestuese, e cila  dispozitë ligjore ka  paraparë 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 ..vite, mbi të cilën pronë 

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

të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimin që palët e paditura ti bartin 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 752 euro,  duke ju referuar me sa vijon: për taksën gjyqësore për 

padi shumën prej 26 euro, për pagesën e ekspertit të gjeodezisë shumën prej 150 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 diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GjYKATA THEMELORE NË GJILAN,  

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.803/2016, me datën 05 Gusht 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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