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Numri i lëndës: 2019:175392 

Datë: 14.08.2019 

Numri i dokumentit:     00458132 

 

 

C.nr.524/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, si gjykatë civile e shkallës së parë, 

gjyqtarja Mevlide Shaban, duke vendosur  në çështjen kontestimore të paditësit R.K.L. nga …. 

të cilin  sipas autorizimit e përfaqëson …. , jurist i diplomuar nga …. , e paraqitur kundër të 

paditurëve: I.H.  nga ….  dhe A.L.  nga ….  tani me adresë të panjohur, të cilin e përfaqson 

përfasuesi i përkoshëm ….  nga ….  me objekt kontesti vërtetimim i të drejtës së pronësisë, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik me dt.29.07.2019 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit R.K.L.  nga  ....  e paraqitur kundër të 

paditurve: I.H.  dhe A.L.  që të dy nga ….  dhe VËRTETOHET se paditësi  është pronar i 

ngastrës kadastrale  me numër P-704030113-00902-2  në sipërfaqe 1449m2, e cila gjindet në 

vendin e quajtur “ Jaruga”,ZK Gjjilan,  e cila ngastër në Drejtorinë për Kadastër, Gjeodezi, 

Pronë dhe Banim  në Gjilan, evidentohet në emër të të paditurit të dytë A.L.  nga Gjilani. 

 

II. OBLIGOHEN të paditurit që këtë të drejtë t’ia pranojnë paditësit dhe t’ia lejojnë të njëjtit 

që paditësi në bazë të këtijë aktgjykimi në DGJKP në Gjilan, të regjistrohet si pronarë në bazë 

të këtijë aktgjykimi e gjithë këtë në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë , nën 

kërcënim të  përmbarimit të dhunshëm. 

 

III. secila palë i bartë shpenzimet e procedures 

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësi R.L.  fillimisht pëmes  përfaqësuesit të tij me atuorizim në këtë Gjykatë më 

dt.10.11.2011 ka  paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë  sipas kontratës ndaj të paditurve : 

I.H.  dhe A.L.   që të dy nga …. , duke theksuar se i njëjti e ka blerë nga i padituri i pare I.H.  

sipas Kontratës me shkrim më dt.25.12.1995  paluajthsmërin në vlerë prej 52.500 DM edhe ate 

njësinë kadastrale 00902-2, në  sipërfaqe prej 0.14,99 m2, e cila paluajtshmëri kishte qenë e 

evidentuar në emër tët ë paditurit të dytë A.L. ,  e që i padituri i pare këtë paluajtshmëri e kishte 

blerë nga i padituri i dytë A.L. ,  ku i njëjti pas pagimit të çmimit menjëherë kishte hyrë në 

posedim dhe shfrytëzim të qetë dhe i papenguar nga askush. 

Gjykata Themelore në Gjilan me Aktgjykimin C.nr.767/11 të dt.11 Korrik 2014 e 

kishte aprovuar kërkesën e paditësit R.L.  dhe i kishte obliguar të paditurit I.H.  dhe A.L.  që të 

njëjtit tia anjohin të drejtën e pronësisë lidhur me ngastrën kad. 00902-2, në  sipërfaqe prej 

0.14,99 m2. 
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Gjykata e Apelit në Prishtinë me Aktvendimin AC.nr.të dt.23.05.2019, duke vendosur 

sipas ankesës së përfaqësuesit të përkohshëm e ka prishur Aktgjykimin e Gjykatës Themelore 

në Gjilan dhe lëndën e ka kthyer në rivednsoje  

Në ricprocedurë gjykata ka caktuar shqyrtimin kryesor ku  i autorizuari i paditësit ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë të parashtruar pranë kësaj gjykate 

mëë dt.10.11.2011, duke shtuar se paditësi R.L. nga .... , e ka blerë nga i padituri i parë I.H.  

paluajtshmërin tani kontestuese të cekur si në padi sipas Kontratës Private të dt.25.12.1995 në 

shum të përgjitshme prej 52.500 € ku menjëherë i njëjti ka hyrë në posedim dhe shfrytëzim të 

kësaj ngastre gjykatës i ka propozuarqe te njëjtën ta aprovoi në tersi si të bazuar me ligj.  

 

I padituri i parë I.H.  nga ....  në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se mbetet në tërësi 

pranë përgjeegjë në padi si dhe deklarimeve pranë kësaj gjykate duke mos e kundërshtuar 

kërkesëpadinë e paditësit dhe duke i propozuar gjykatës që të njëjtën ta aprovoj në tërësi si të 

bazuar. Ka shtuar  se ngastrën tani kontestuse ai e kishte blerë në vitin 1959-60 nga tani i 

padituri A.L.  nga ....  të cilinë çmimin e kishte pagua rnë tëris dhe këtë parcelë ai e kishte  

shfrytëzuar më shumë se 45 vite dhe më pas në vitin 1995 ia kishte shtiuar tani paditësit 

Rexhep Limani në shumë prej 52.500 €, të cilat të holla menjëherë ia kishte dhënë duke 

përpilua edhe një kontratë private tek një avokat, dhe menjëherë paditësi kishte hyër në 

posedim dhe shfrytëzim i qetë dhe i papenguar nga askush . 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit të dytë ....  ka deklarua se me të pranuar padinë  

dhe aktvendimin për pëtgjegjie, ka bërë përpjekje që të marr informata lidhur me adresën e të 

paditurit A.L.  ish nga Gjilani mirëpo nuk ka arritur që të vërtetoj se ku jeton përpos disa 

informatave që i njëjti është shpërngulur jashtë Kosovës andaj lidhur me kërkesëpadinë e 

paditësit ka deklaruar se i ja lë gjykatës që të vendso në mënyër meritore në bazë të shkresave 

të lëndës. 

 

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

në procedurën e të provuarit i ka lexuar  këto prova materiale: Certifikata mbi të drejtat e 

pronës me nr të lëndës 88611-19 e dt, 26,07.2019 me numër të njësisë P-70403013-00902-2 në 

emër të A.L.  si dhe Çertfikata e njëjtë e dt.17.05.2011 së bashku me kopjen e planit, Kontrata 

private mbi shitblerjen e paluajtshmërisë në mes të I.H.  si shitës në njërën anës dhe R.L.  nga 

.... , në anën tjetër  si blerës e dt.25.12.1995.  

 

Nga provat e cekura si më lartë e të cilat veëtm janë lexuar në këtë shqyrtim gjyqësor, 

gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Se më dt. 25.12.1995 paditësi R.L.  kishte blerë nga i padituri i parë I.H.  njësinë 

kadastrale 00902-2 në sip. prej 1499 m2, në shumë të përgjithshme prej 52,500 marka 

gjermane të cilin çmim i njëjti e kishte paguar dhe menjëherë kishte hyrë në posedim i qetë dhe 

i papenguar nga askush. Këtë paluajtshmëri i padituri i parë e kishte blerë nga i padituri i dytë 

A.L. . Lidhur me këtë pronë të njëjtit kishin përpiluar më dt. 25.12.1995 një kontratë private 

me shkrim në mes të I.H.  si shitës në njërën anës dhe R.L.  nga ....  në anën tjetër si blerës ku si 

dëshmitar kishin qenë B.L.  dhe R.K. . 

 

Nga Certifikata mbi të drejtat e pronës me nr të lëndës 88611-19 e dt, 26.07.2019 me 

numër të njësisë P-70403013-00902-2, gjykata vërtetoi faktin se kjo pronë evidentohet edhe 

më tutje në emër të A.L. , ish nga Gjilani. 
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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 të vitit 1980, i njejti e  ka 

fituar të drejtën e pronësisë në paluajtshmërinë kontestuese, ku kjo dispozitë ligjore ka paraparë 

se  ‘’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 ngastrën  kontestuese e ka në shfrytëzim me mirëbesim më 

tepër se 20 vjet, dmth në këtë rast pushtetin faktik që paditësi R.L.  e ka ushtruar në ngastrën  

kontestuese, përkatësisht e ka poseduar dhe shfrytëzuar, i pa penguar nga askush që nga viti 

1995, mund të vijmë në përfundim se paditësi është mbajtës me mirëbesim dhe i ligjshëm i 

sendit të paluajtshëm, shndërrohet në pushtet juridik dhe për këto arsye gjykata vendosi si në 

pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Andaj, nga të cekurat më lartë, duke përfshirë  gjendjen faktike, dispozitat ligjore të 

cituara, bindjen e lire të gjyqtarit dhe bazuar në nenin 2 lidhur me nenin 142 pika 1 dhe 2 të 

LPK-së, dhe nenit 28 të LMTHPJ të vitit 1980, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr.524/16, datë 29.07.2019 

  

                                                                                                               

Gjyqtarja, 

                               Mevlide Shabani 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjyimi,  është e lejuar ankesa Gjykatës së 

Apelit të Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, pas ditës së pranimit të vendimit.  Ankesa 

dorëzohet në dy ekzemplarë përmes kësaj gjykate. 
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