
1 

 

               
 
 
                                       C.nr.409/2012 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i përgjithshëm, Divizioni 
civil, sipas gjyqtarit, Halil Zahiri, me s. juridike, Shefinaze Sahiti, në çështjen juridiko-civile 
të paditësit, E. A., nga Gj., rr. “...”, pa nr, e përfaqësuar prej av. H. A., nga Gj., ndaj të 
paditurit, H. H., nga Gj., i cili gjendet në Gj. në adresë të pakonfirmuar, përkohësisht i 
përfaqësuar prej av. E. Q., nga Gj., për vërtetimin e pronësisë, në seancën kryesore dhe 
publike të mbajtur më dt.22.02.2017 bie këtë:  

 
 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
                                
I. APROVOHET si e bazuar kërkespadia e paditëses, E. A., nga Gj., ndaj të 

paditurit, H. H., nga Gj., tani në adresë të panjohur në Gj. dhe VËRTETOHET se paditësja 
është pronare e pasurisë së paluajtëshme përkatësisht ngas.kad.nr. ..., në siperfaqe prej 
gjithësejt ... ha, përkatësisht shtëpi në siperfaqe prej ... ha dhe oborr në siperfaqe prej ... 
ha, e cila gjenden në v.q. , “...”, rr. “...”, pa nr, e regjistruar në emër të të ndjerit D. H., babai 
i të paditurit, sipas Çertifikatës nga lënda nr. ..., ZK Gj., /e lëshuar më dt. ... .2016, nga 
DGJKP, në Gjilan/, sipas veprimit juridik, kontratës verbale dhe me shkrim për shitblerjen e 
pasurisë së paluajtëshme dhe mbajtjes.  

II. DETYROHET, i padituri t ia njohin dhe pranojnë paditëses të drejtën e pronësisë 
për pasurinë e paluajtëshme kontestuese dhe REKOMANDOHET, DGJKP, në Gjilan, ta 
regjistroi paditësen, E. A., si pronare juridike të pasurisë së paluajtëshme, këtë në afat prej 
15 ditësh, pas ditës së plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, me vërejtje të përmbarimit të 
detyruar. 
      III. Në bazë të nenit 450 të LPK-ës, gjykata vendosi, sejcila palë i bartë shpenzimet e 
veta të procedurës kontestimore. 
 
 

                                           A  r  s  y  e  t  i  m 
  

Paditësitësja, E. A., nga Gj., me padi të ushtruar kësaj gjykate kishte konfirmuar, se 
bashkshorti i sajë S. A., tani i ndjer, në vitin ..., sipas kontratës verbale dhe me shkrim, e ka 
bler pasurinë kontestuese prej të ndj. D. H., ish nga Gj., duke e paguar çmimin kontraktues 
prej ... CHF zvicerjane, të cilën pasuri e ka në shfrytëzim dhe ka ndërtuar shtëpinë e 
banimit, e papenguar nga shitësi, antarët e familjes së tijë, personat e tretë apo megjenikët 
dhe mbi 20 vite e mbanë në posedim-shfrytëzim si pronare faktike, me mirë besim dhe të 
ligjshëm. 

  
Përfaqësuesi i paditëses, av. H. A., nga Gj., në seancën kryesore të mbajtur më dt. ... 

.2017, e në seancat tjera dhe në precizimin e padisë në aspektin subjektivë, ka konfirmuar 
se pas vdekjes së të dj. D. H., me përgjegjësi të plotë deklaroi se në cilësin e të paditurit 
konsiderohet trashëgimtari i vetëm, H. H., nga Gj., i cili gjendet në Gj. në adresë të 
pakonfirmuar. 

Gjykatës i ka propozuar të caktohet eksperti gjeodet për identifikimin e pasurisë së 
paluajtëshme, të dëgjohet paditësja në cilësinë e palës, të administrohen të gjitha provat 
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nga lënda dhe pas vërtetimit të gjendjes faktike, i propozonë gjykatës që në tërësi ta 
aprovoi si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar dhe ta detyroi të paditurin t ia 
njohi paditses të drejtën e pronësisë.   

I padituri, H. H., tani në adresë të panjohur, përkohësisht i përfaqësuar prej av. E. Q., 
nga Gj., në emër të tijë deklaroi qëndroi pran përgjigjes në padi të ushtruar kësaj gjykate, 
ndërsa pajtohet me propozimin e përfaqësuesit të paditëses, për dëgjimin e paditëses në 
cilësin e palës, të dëgjohet eksperti gjeodet dhe pas leximit dhe administrimit të gjitha 
provave nga lënda, e rezervoi të drejtën të deklarohem lidhur me çështjen kontestuese. 

1. Paditësja E. A., nga Gj., në seancën kryesore të mbajtur më dt. ... .2016, deklaroi, 
bashkshorti im S. A. e ka bler në vitin 1988, pasurinë kontestuese prej D. H., babai i të 
paditurit, për çmimin kontraktues në lartësi prej ... CHF, parat ia kemi dorëzuar së bashku 
me bashkshortin tim, dhe shitësi e ka dorëzuar pasurinë e palaujtëshme, ndërsa ne e kemi 
prishur një shtëpi të vjetër dhe e kemi ndërtuar shtëpinë e re ekzistuese, të cilën e 
shfrytëzojmë, mbi 20 vite, të papenguar, nga i padituri apo afamilja e tijë dhe megjenikët. 

E njoftojm gjykatën se pas vdekjes së bashkshortit tim S. H., fëmijët tanë A., V. dhe 
V. A., nuk dëshirojnë të qëndrojnë si paditës në këtët çështje kontestuese dhe kan shpre 
deshirën që në rolin e paditëses të qëndroi vetëm nëna e tyre, ndërsa më parë nuk kemi 
mundur me e bart pasurinë në emrin tonë, ngase në atë kohë pushteti serb transaksionet-
bartjet e pasurive të paluajtëshme në mes etnive të ndryshme nuk i ka lejuar. 

2. Eksperti gjeodet I. J., nga Gj., në seancën kryesore të mbajtur më dt. ... .2016, 
deklaroi, në tërsësi qëndroi pran konstatimit me skicë të hartuar nga vendi i ngjarjes. Palët 
ndërgjyqëse nuk kan pyetje-vërejtje dhe pajtohen me konstatimin dhe skicen e hartuar nga 
vendi i ngjares. 

Në bazë të nenit 8 të LPK-ës, gjykata ka analizuar deklaratat e palëve ndërgjyqëse,  
ekspertit gjeodet dhe i ka administruar të gjitha provat nga lënda si vijoi: 

- Lexohet dhe administrohet, Çertifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtëshme UL-
70403013- ..., ZK Gj. . Nga kjo provë Gjykata konstatoi se ngas.kad.nr.P. 70403013-...-0, 
ishte e regjistruar në emër të ndjerit D. H., ish nga Gj. . 

- Lexohet dhe administrohet, Fleta poseduese nr. ... ZK Gj. . Nga kjo provë Gjykata 
konstatoi se ngas.kad.nr.P.70403013-...-0, ishte e regjistruar në emër të ndjerit D. H., ish 
nga Gj. . 

- Lexohet dhe administrohet, Kontrata për shitblerjen e pasurisë së pluajtëshme, e 
nënshkruar më dt. ... .1988, prej shitësit, D.  H. dhe blerësit S. A., nga Gj. . 

- Lexohet dhe administrohet, Çertifikata e vdekjes e dt. ... .2015, për të ndj. D. H. . 
Nga kjo provë gjykata konstatoi se i ndj. H., kshte vdekur më dt. ... .1994, në Gj. . 

- Lexohet dhe administrohet, Procesverbali i dt. ... .1988, mbi pranim-dorëzimin e 
shumën së parave prej ... CHF, në emër të pagesës së çmimit kontraktues. 

- Lexohet dhe administrohet, Çertifikatës sipas lëndës nr.12516-..., ZK Gjilan, e 
lëshuar më dt. ... .2016, prej DGJKP, në Gj. . Nga kjo provë gjykata konstatoi se ngas. kad. 
nr. P.70403013-...-0, ishte regjistruar në emër të D. H., nga Gj. . 

- Lexohet dhe administrohet, Konstatimi me skicë të hartuar, nga vendi i ngjarjes më 
dt. ... .2016, prej ekspertit gjeodet, I. J., nga Gjilani. Nga kjo provë gjykata konstatoi se 
eksperti gjeodet e ka konstatuar gjendjen faktike, nga vendi i ngjarjes, palët ndërgjyqëse 
nuk kishin vërejtje. 

Në fjalën përfundimtare, përfaqësuesi i paditëses, av. H. A., nga Gj., deklaroi, se 
nga të gjitha provat e administruara, dëgjimit të paditëses dhe ekspertit gjeodet  është 
vërtetuar fakti se paditësja me familjen e sajë, pasurinë kontestuese e ka në  shfrytëzim 
dhe posedim, mbi 20 vite, e pa ndërprer nga i padituri, familjarët e tijë, personat e tretë apo 
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megjenikët, i propozoi gjykatës që kërkespadinë e paditëses ta aprovoi në tërësi si të 
bazuar. Nuk i kërkoi shpenzimet e procedurës. 

Përfaqësuesi i përkohëshëm av. E. Q., nga Gj., në fjalën përfundimtare deklaroi, i 
propozoi gjykatës lidhur me çështjen kontestuese të vendos në bazë Ligjit me aktgjykim 
meritor. Shpenzimet e procedurës i ka paguar pala paditëse. 

  
Lidhur me këtë gjykata konstatoi gjendjen faktike se ka ekzistuar raporti juridiko-

material mes palëve kontraktuese shitësit, D. H. dhe blerësit S. A., nga Gj., sipas punës 
juridike, kontratës me shkrim mbi shitblerjen e pasurisës së paluajtëshme dhe se jan 
përmbushur obligimet kontraktuese në mes palëve të atëhershme kontraktuese. 

Paditësja pasurinë kontestuese e ka në shfrytëzim-posedim si pronare faktike mbi 
20 vite, me mirëbesim dhe në mënyrë të ligjshme. 

Gjykata në bazë të nenit 73 të LMD-ës, e konvalidoi kontratën e tillë, si punë të 
vleshme juridike, ndërsa në bazë të nenit 28 të LTHMPJ paditësja pasurinë kontestuese, e 
ka në posedim, shfrytëzim si pronare faktike mbi 20 vite, e pa penguar nga i padituri, 
familja e tijë apo megjenikët dhe e ka ndërtuar shtëpinë e re të banimit, të cilën e 
shfrytëzon me familjen e sajë, për çka në bazë të punës së vleshme juridike dhenga baza e  
parashkrimit fitues paditëses i vërtetohet e drejta e pronësisë. 

 
      Nga të cekurat më lart, në bazë nenit 73 të LMD-ës, nenit 28 të LTHMPJ dhe nenit 
143 par.1, të LPK-ës, Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 
 
      Në bazë të nenit 450 të LPK-ës, sejcila palë i bartë shpenzimet e veta të  procedurës 
kontestimore.  
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
                              Gj y q t a r i  
                  Mr.sc. Halil Zahiri 

 
       KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, pas ditës së pranimit të të njejtit. Ankesa 
dorëzohet në kopje mjaftuara përmes kësaj Gjykate. 

 
                  

 


