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                                       C.nr.570/2015 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i përgjithshëm, Divizioni 
civil, sipas gjyqtarit, Halil Zahiri, me s. juridike, Florentina Ademi, në çështjen juridiko-civile 
të paditësit, R.D, nga Gj, , i përfaqësuar prej av. M. M, nga Gj, ndaj të paditurit, M. S, nga 
Gj, tani në adresë të panjohur, përkohësisht i përfaqësuar prej av. L. A nga Gj, për 
vërtetimin e të drejtës së pronsisë, në seancën kryesore dhe publike të mbajtur më 
dt.29.06.2017 bie këtë  

 
 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
                          
I. APROVOHET si e bazuar, kërkespadia e R. D, nga Gj, ndaj të paditurit, M. S, nga 

Gj, tani në adresë të panjohur dhe VËRTETOHET se paditësi, në bazë të veprimit juridik, 
kontratës verbale për shitblerjen e pasurisë së paluajtëshme dhe mbajtjes me mirëbesim - 
të ligjshëm është pronar i ngas.kad. nr.....0, shtëpi në siperfaqe prej 83 m2  dhe oborr në 
siperfaqe prej 55 m2, në siperfaqe prej gjithësejt ha, e cila gjendet në v.q. ,,.. ,, në Gj, e 
regjistruar në emër të, nga Gjilani, sipas Çertifikatës nga lënda nr.... ZK Gj e lëshuar më 
dt.10.02.2017, nga DGJKP, në Gjilan. 

 
II. DETYROHET, i paditura t ia njohin dhe pranojnë paditësit të drejtën e pronësisë 

për pasurinë e paluajtëshme, në bazë të veprimit juridik, kontratës verbale mbi shitblerjen e 
pasurisë së paluajtëshme dhe në bazë të parashkrimit - mbajtjes me mirëbesim të ligjshëm 
dhe REKOMANDOHET, DGJKP, në Gjilan ta regjistroi, paditësin R.D, si pronar juridik për 
pasurinë e paluajtëshme të cekur në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 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, secila palë i bartë shpenzimet e 
veta të procedurës kontestimore. 
 
 

                                           A  r  s  y  e  t  i  m 
 

 Paditësi, R. D, nga Gj, me padinë fillestare të ushtruar më dt.30.09.2015, kësaj gjykate, 
kishte konfirmuar, se pasurinë kontestuese, e ka në shfrytëzim mbi 30 vite. 

 
E njoftoi gjykatën se në vitin 1978, e ka bler prej të paditurit Mefa Sahiti, për çmimin 

kontraktues në lartësi prej, ashtu që pagesa është kryer, ndërsa paditësi ka hy në shtëpi 
brenda një muaji pasi është përmbushur pagesa e çmimit kontraktues. Paditësi mbi 30 vite e 
mban në shfrytëzim, posedim përkatësisht si pronar faktik këtë pasuri i pa e penguar nga i 
padituri, familja e tij, apo fqinjët dhe deri më tash nuk ka patur ndonjë procedurë për pengim 
posedimi apo vërtetim të pronësisë, andaj e mban këtë pasuri me mirëbesim dhe në mënyrë të 
ligjshme mbi 20 vite, dhe i paguan të gjitha kontributet lidhur me shtëpinë, tatimin, ujin, rrymen, 
sherbimet për hedhjen e mbeturinave etj. 
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Përfaqësuesi i paditësit, av. M. M nga Gj në seancën kryesore dhe seancat tjera daklaroi 
se në tërësi qëndroi pran padisë-kërkespadisë dhe precizimit të padisë, i propozoi gjyqtarit të 
çështjes, të dalin me ekspert gjeodet në vendin e ngjarjes me palët ndërgjyqëse për ta 
identifikuar pasurinë kontestuese, të dëgjohet, paditësi në cilësin e palët, eksperti gjeodet, 
dëshmitarët e propozuar, të administrohen të gjitha provat nga lënda dhe pas vërtetimit të 
gjendjes faktike, gjykata ta aprovoi në tërësi kërkespadinë e paditësit si të bazuar. 

   
 Përfaqësuesi i përkohëshëm av. L. A nga Gj, në emër të paditurit, M. S, nga Gj, tani në 

adresë të panjohur, deklaroi se qëndroi pran përgjigjes në padi të ushtruar kësaj gjykate, 
pajtohem me propozimin e palës paditëse, se gjyqtari i çështjes të dalin me ekspert gjeodet në 
vendin e ngjarjes për të shiquar gjendjen faktike, të dëgjohen paditësi në cilësi të palës, 
eksperti gjeodet, dëshmitarët e propozuar dhe pas administrimit të provave dhe vërtetimit të 
gjendjes faktike e rezervoi të drejtën të deklarohem lidhur me zgjidhjen e çështjes kontestuese. 

 Në seancën kryesore të mbajtur më dt. 29.06.2017, gjykata i ka dëgjuar, paditësin në 
cilësin e palës, ekspertin gjeodet dhe dëshmitarët e propozuar si vijoi: 

 
1. Paditësi, R.D, nga Gj deklaroi, e njoftoi gjykatën se në vitin 1978, e ka bler prej të 

paditurit Mefa Sahiti, për çmimin kontraktues në lartësi prej 20.000,oo DM, ashtu që pagesa 
është kryer, ndërsa paditësi ka hy në shtëpi brenda një muaji pasi është përmbushur pagesa e 
çmimit kontraktues.  

 Paditësi mbi 30 vite e mban në shfrytëzim, posedim përkatësisht si pronar faktik këtë 
pasuri i pa e penguar nga i padituri, familja e tij, apo fqinjët dhe deri më tash nuk ka patur 
ndonjë procedurë për pengim posedimi apo vërtetim të pronësisë, andaj e mban këtë pasuri 
me mirëbesim dhe në mënyrë të ligjshme mbi 20 vite, dhe i paguan të gjitha kontributet lidhur 
me shtëpinë, tatimin, ujin, rrymen, sherbimet për hedhjen e mbeturinave etj. 

 
 2. Eksperti gjeodet I.J, nga Gj, deklaroi, qëndroi në tërësi pran konstatimit me skicë të 

hartuar më dt.30.12.2016, nga vendi i ngjarjes dhe e njoftoi gjykatën se gjendja faktike 
qëndron si vijoi, ngas.kad. nr...., me kultur shtëpi, në siperfaqe prej 83 m2  dhe oborr në 
siperfaqe prej 55 m2, në siperfaqe prej gjithësejt 0.01,38 ha, e cila gjendet në v.q. ,,Ivo Llolla 
Ribar,, në Gjilan. 

 Palët ndërgjyqëse pajtohen me konstatimin dhe skicën e hartuar nga vendi i ngjarjes, nuk 
kan pyetje dhe vërejtje, dhe deklaroi se . 

 
3. Dëshmitari, R. A, nga Gj, me përgjegjësi morale, materiale dhe penale nën betim 

deklaroi, se është e vërtet që R.D, nga viti ...e ka në pronësi faktike, shfrytëzim dhe posedim 
pasurinë kontestuese, e ka bler por nuk kam prezentuar kur ishte bërë pazari.   

E njoftoi gjykatën se Rama e mban në shfrytëzimpasurin kontestuese i pa panguar nga i 
padituri, familja e tij apo megjenikët, kurse i padituri, nga viti 1978 e deri më tani as njëher nuk 
ka qenë në Kosovë. Blerësi pasi e ka paguar Çmimin kontraktues pas një muaji ka hy në 
shtëpinë e tijë. 

4. Dëshmitari, Xh. D, nga Gj, me përgjegjësi morale, materiale dhe penale nën betim 
deklaroi, se është e vërtet që R.D nga viti 1978, e ka në pronësi faktike, shfrytëzim dhe 
posedim pasurinë kontestuese, e ka bler por nuk kam prezentuar kur ishte bërë pazari.  

  
E njoftoi gjykatën se Rama e mban në shfrytëzimpasurin kontestuese i pa panguar nga i 

padituri, familja e tij apo megjenikët, kurse i padituri, nga viti 1978 e deri më tani as njëher nuk 
ka qenë në Kosovë. Blerësi pasi e ka paguar Çmimin kontraktues pas një muaji ka hy në 
shtëpinë e tijë. 
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 Në bazë të nenit 8 të LPK-ës, gjykata i ka analizuar deklaratat e palëve ndërgjyqëse, 

ekspertit, dëshmitarëve dhei ka administruar të gjitha provat nga lënda si vijon; 
 
 - Lexohet dhe administrohet, Çertifikata sipas lëndës nr...., e lëshuar më dt...., prej 

DGJKP, në Gj. Nga kjo provë gjykata konstatoi se ngas.kad.nr. P-70403013-04666-0, ishte e 
regjistruar në emër të M. S, ndërsa është shënuar edhe paditësi Ramë Demiri, si shfrytëzues 
i pasurisë kontestuese. 

 - Lexohet dhe administrohet, deklarata e hartuar me shkrim më dt.29.09.2015, sipas  
LRP.nr..., te noteri A.M, nga dëshmitari, R. A, nga Gj. 

 - Lexohet dhe administrohet, deklarata e hartuar me shkrim më dt.29.09.2015, sipas  
LRP.nr.6399/2015, te noteri A. M, nga dëshmitari, Xh. D, nga Gj. 

 - Lexohet dhe administrohet, Fatura për tatimin në pronë, e dt. 23.03.2010, në emër të 
R.D. Nga kjo provë, gjykata konstatoise tatimi në pronë është llogaritur në lartësi prej 54,26 
€.  

 - Lexohet dhe administrohet, Kartela e ndihmës sociale, për R.D, nga Gj. Lexohet dhe 
administrohet, Çertifikata sipas lëndës nr., e lëshuar më dt..., prej DGJKP, në Gj. Nga kjo 
provë gjykata konstatoi se ngas.kad.nr. P-70403013-04666-0, ishte e regjistruar në emër të, 
ndërsa është shenuar edhe paditësi R. D, si shfrytëzues i pasurisë kontestuese. 

 
 - Lexohet dhe administrohet, deklarata e hartuar me shkrim më dt.16.05.2017, nga 

Gjykata themelore në Gj. Nga kjo provë gjykata konstatoi se, nuk është personi i paditur  
edhe pse e ka emrin dhe mbiemrin e njejt si pala e paditur.  

 
 - Lexohet dhe administrohet, Konstatimi me skicën e hartuar nga vendi i ngjarje më 

dt.16.06.2017, nga vendi i ngjarjes prej ekspertit gjeodet, Ibush Jashari, nga Gjilani. Nga kjo 
provë gjykata konstatoi se pasuria kontestuese, është në pronësi faktike dhe shfrytëzim të 
paditësit, ndërsa siperfaqja e pronës përputhert me gjendjen faktike me atë juridike nga 
çertifikata e pronës dhe Elaborati kadastral në DGJKP, në Gjilan. 

  
 Në fjalën përfundimtare, përfaqësuesi i paditësit av. M. M, deklaroi se nga provat e 

administruara, dëgjimit të ekspertit gjeodet dhe dëshmitarëve, gjykata e ka konstatuar 
gjendjen faktike se pasurinë kontstuese paditësi e ka blerë, nga i padituri, e ka në shfrytëzim 
si pronar faktik, i pa penguar nga i padituri, familjarët e tijë dhe megjenikët, paditësi e 
shfrytëzon mbi 20 vite, i propozoi gjykatës se nga baza të shitblerjes dhe parashkrimit  në 
mbajtje të ligjshëm dhe me mirëbesim të vendos në bazë të Ligjit me aktgjykim meritor dhe ta 
vërtetoi kërkespadinë e paditësit si të bazuar. Nuk i kërkoi shpenzimet e procedurës. 

  
 Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit, av. L.M, nga Gj, në emër të të paditurit, M S, 

nga Gj, tani në adresë të panjohur, në fjalën përfundimtare deklaroi, në bazë të provave të 
administruara në seancën e kryesore, dëgjimit të paditësit, ekspertit gjeodet dhe 
dëshmitarëve, është vërtetuar gjendja faktike, andaj i propozoi gjykatës lidhur me zgjidhjen e 
çështjes kontestuese të vendos sipas Ligjit, me aktgjykim meritor. Shpenzimet e procedurës 
sipas T.A. jan të paguara. 

  
 Nga të cekurat më lart, gjykata e vërtetoi gjendjen faktike dhe konstatoi se paditësi si 

pronar faktik e shfrytëzon pasurinë e paluajtëshme, se ka ekzistuar raporti materialo-juridiko 
mes paditësit dhe të paditurit, sipas veprimit juridik kontratës verbale për shitblerjen e 
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pasurisë së paluajtëshme dhe gjykata në bazë të nenit 73 të LMD-ës, e konvalidoi kontratën 
verbale për shitblerjen e pasurisë së paluajtëshme. 

 
 Paditësi edhe nga baza e parashkrimit fitues me mbajtje të ligjshme dhe me mirëbesim, 

e mban pasurinë e paluajtëshme, nga viti 1978 e deri më tani përkatësisht mbi 20 vite, i pa 
penguar nga i padituri, familja e tij apo megjenikët, në bazë të nenit 28 të Ligjit mbi 
mardhënjet pronsoro juridike, e ka në shfrytëzim mbi 20 vite dhe nga këto baza gjykata e ka 
aprovuar në tërësi kërkespadinë e paditësit si të bazuar dhe ia ka njohur paditësit të drejtën e 
pronësisë për pasurinë e paluajtëshme. 

 
 Nga të cekurat më lart, në bazë nenit 73 të LMD-ës / të aplikueshëm/, nenit 28 të Ligjit 

mbi mardhënjet pronsoro juridike 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  

                                            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. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


