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Numri i lëndës: 2019:272008 

Datë: 29.11.2019 

Numri i dokumentit:     00682266 

 

C.nr.621/2018 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, sipas gjyqtarit, Halil Zahiri, me bashkpuntorin profesional Baki Sylejmani, në çështjen 

juridiko-civile të paditësit, SH.K.  nga .... , i përfaqësuar prej ....  jurist i diplomuar, nga .... , 

ndaj të paditurit, nga .... , tani në adresë të panjohur diku në Sërbi, përkohësisht e përfaqësuar 

prej .... , nga .... , për vërtetimin e pronësisë në seancën kryesore dhe publike të mbajtur më 

dt.21.11.2019 bie këtë: 

 

                                          A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I. APROVOHET si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit, SH.K. , nga .... , ndaj të 

paditurit, N.P. , nga .... , tani në adresë të panjohur, VËRTETOHET, se paditësi në bazë të 

Kontratës me shkrim për shitblerjen e pasurisë së paluajtëshme, është pronarë i pasurisë së 

paluajtëshme përkatësisht ngas.kad.nr. P-70403013-04296-2, në siperfaqe prej 0.02.93 m2, 

me kulturë tokë ndërtimore, oborr, tokë ndërtimore-shtëpi-ndërtues të e cilat gjenden në 

vendet e quajtur “Varosh” pronë private-parcel, e regjistruara në emër të N.P.  ish nga .... , 

sipas Çertifikatës nga lënda nr.951-669 - 2014, e lëshuar më dt.ë.05.2014, nga DGJKP në 

Gjilan dhe DETYROHET i padituri t’ia njohin paditësit, të drejtën e pronësisë për pasurinë 

e paluajtëshme kontestuese, të cekur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, ndërsa 

REKOMANDOHET, DGJKP, në Gjilan, paditësin ta evidentoi si pronarë juridik i pasurisë 

së paluajtëshme, në regjistrat e DGJKP-ës, në Komunën e Gjilanit, këtë në afat prej 15 

ditësh, pas ditës së plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, me vërejtje të përmbarimit të 

detyruar.  

 

II. Në bazë të nenit 450, të LPK-së, gjykata vendosi, që shpenzimet e procedurës 

kontestimore ti bartë secila palë. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësi, SH.K. , nga .... ,  me padinë e ushtruar më dt.03.09.2014 kësaj gjykate, kishte 

konfirmuar, sipas kontratës me shkrim  të vitit 2000, se paraardhësi  i tij e ka blerë, nga i 

padituri N.P. , patundshmërinë nr. P-70403013-04296-2, në sipërfaqe prej 0.02.93 m2, lloji i 

pronës Parcelë, zona-urbane, tokë ndërtimore (shtëpi dhe oborr) vendi i quajtur Varosh me 
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çmim 100.000.00 DM, e cila kontrata është e përpiluar në emër të Xhaxhait të tij D.K.  pasi 

që paditësi ka qenë i mitur. Patundshmëria evidentohet në emër të të paditurit  sipas 

certifikatës së datës ë.05.2014.  

Më pas, gjykata duke vepruar në pajtim me nenin 394 dhe 395 të LPK-së, përfaqësuesit 

të përkohshëm të palëve të paditura i ka dërguar padinë, në mënyrë që i njëjti të paraqet 

përgjegje në padi,  lidhur me pretendimet e pales paditëse. 

Meqenëse të paditurit, N.P.  ish nga ….  nuk ju dihet adresa e saktë dhe gjykata nuk ka 

pasur të dhëna për adresën e tij, në mbështetje të nenit 79 të LPK, të njejtit i ka caktuar  

përfaqsuesesën e përkohshëm, ….  avokate nga …. , e cila do ti mbronë interesat e tyre gjerë 

në paraqitjen e tyre  para gjykatës dhe se të njëjtin aktvendim gjykata në mbështetje të nenit 

83 të LPK, e ka shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës si dhe në Tabelën e 

Shpalljeve të kësaj Gjykate. 

Përfaqësuesja e përkohshme përgjegjjen në padi të ushtruar me datë me datë ë.06.2019 

ka kërkuar nga gjykata që në mungesë të informacioneve si përfaqësuese e përkohshme e të 

paditurit, ka propozuar që pas caktimit të shqyrtimit kryesor dhe administrimit të provave 

gjykata të merr Aktgjykim që të refuzohet padia dhe kërkes padia e paditësit i cili ka kërkuar 

që ti njihet e drejta e pronësis në vendin e quajtur “Varosh” me sip. prej 0.02.93m2, lloji i 

pronës parcel, zona urbane, shfrytëzim aktual tokë e ndërtimit( shtëpi dhe oborr ) si e pa 

bazuar gjithashtu ka kërkuar që ti ja kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore deri 

më përfundim të kësaj qështje. 

Përfaqësuesi i paditësit, ....  jurist nga .... , si në shqyrtimin përgaditor, kryesor dhe 

gjatë fjalës përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesë padisë 

duke i propozuar gjykatës që të caktoj një ekspert për dalje në vend ngjarje dhe ka propozuar 

që të dëgjohen në cilësi të dëshmitarit D.K.  dhe F.B.  dhe pas dëgjimit të palëve ndërgjyqëse 

ka kërkuar që ta aprovoj si të bazuar në tërësi kërkes padinë si dhe të dëgjohen ekspertët 

gjeodet XH.H.  dhe M.R. . 

Përfaqësuesja e përkohshëm si në shqyrtimin kryesor ashtu edhe në shpjegimet 

përfundimtare ka mbetur pranë përgjegjës në padi të ushtruar në këtë gjykatë mirëpo pas 

dëgjimit të palëve ndërgjyqëse dhe gjendjes faktike dhe administrtimit të provave dëgjimit të 

ekspertit dhe dëshmitarëve është vërtetuar gjendja faktike ashtu që i ka propozuar gjykatës 

që të bie aktgjykim meritor për zgjidhjen e kësaj qështje.  

Gjykata për të vërtetuar këtë qështje kontestimore ka administruar këto prova , 

Certifikatën e pronës sipas lëndës nr. 951-669/2014 e datës ë.05.2014 nga DGJKP në Gjilan 

, Kontrata e hartuar me shkrim në mes shitësit N.P.  dhe blerësit D.K.  si i autorizuar i R.K. , 

konstatimi me skic i hartuar nga vendi i ngjarjes prej ekspertëve gjeodet XH.H.  dhe M.R.  

nga DGJKP, Gjilan, Certifikata e vdekjes për R.K. , letërnjoftimet e dëshmitarëve dhe palëve 

ndërgjyqëse. 

Në seancën kryesore të mbajtur më dt.ë.11.2019, gjykata i ka dëgjuar ekspertin gjeodet dhe 

dëshmitarët e propozuar si vijon: 

 

1. Eksperti gjeodet, M.R. , nga .... , deklaroi, qëndroi pranë konstatimit me skicë të 

hartuar nga vendi i ngjarjes më dt.05.07.2019, jam i gatshëm të përgjigjem në pyetjet e 

gjyqtarit dhe palëve ndërgjyqëse. 
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E njoftoi gjykatën se sipërfaqja e këtyre parcelave përputhet në tërësi me të dhënat nga 

elaborati kadastral, i DGJKP-ës, në Gjilan. Përfaqësuesit e palëve ndërgjyqëse lidhur me 

konstatimin me skicë të hartuar dhe mendimin e ekspertit gjeodet nuk kanë vërejtje. 

2. Dëshmitari, D.K. , nga .... , i moshës 54 vjeç, me përgjegjësi morale, penale dhe 

materiale nën betim deklaroi, është e vërtet se shtëipin me oborr në vitin 2000 Gjyshi i SH.  

R.K.  tani i ndjerë e ka blerë prej të paditurit për çmimin kontratues prej 100.000 DM, ashtu 

që detyrimet kontraktuese në mes palëve në tërësi jan përmbushur për faktin se kur është 

bërë Pazari ai me disa persona të tjerë kishte qenë prezent dhe blerësi R.  ja ka dorëzuar N.  

ku dhe  N.  ja kishte dorzuar qelësat e shtëpis, përkatësisht shtëpinë me oborr dhe që N.  

është shpërngulur në Serbi dhe se nuk e din adresën e tij, dhe se R. të ndjerin nuk e ka 

penguar askush në shfrytëzimin e shtëpis së tij dhe i njëjti kishte deklaruar se prej vitit 2000 

e deri më tani nuk ka qenë asnjëher në Kosovë.      

3. Dëshmitari, F.B. , nga .... , i moshës 72 vjeç, me përgjegjësi morale, penale dhe 

materiale nën betim deklaroi,  është e vërtet se shtëpinë me oborr në vitin 2000 gjyshi i SH. 

R.K.  (tani i ndjerë) e kishte blerë prej N.P.  të paditurit për çmimin kontraktues prej 100.000 

DM, ashtu që detyrimet kontraktuese në mes palëve në tërësi janë përmbushur për faktin se 

kur është bërë Pazari ai me disa persona të tjerë kishte qenë prezent dhe blerësi R.  ja ka 

dorëzuar N.  ku dhe  N.  ja kishte dorëzuar qelësat e shtëpisë, përkatësisht shtëpinë me oborr 

dhe që N.  është shpërngulur në Serbi dhe se nuk e din adresën e tij, dhe se R.  të ndjerin nuk 

e ka penguar askush në shfrytëzimin e shtëpis së tij dhe i njëjti kishte deklaruar se prej vitit 

2000 e deri më tani nuk ka qenë asnjëher në Kosovë.   

Nga Certifikatën e pronës sipas lëndës nr. 951-669/2014  e lëshuar nga DGJKP në Gjilan, 

gjykata vërtetoj faktin se ngastra kontestuese evidentohet në emër të paditurit N.P. . 

Nga  Kontrata e hartuar me shkrim në mes shitësit N.P.  dhe blerësit D.K.  si i autorizuar i 

R.K. , vërtetoj faktin se kjo kontratë është vërtetuar dhe  lidhur në vitin 15.05.2000 në ....  në 

Gjilan. 

Nga konstatimi me skicë i hartuar nga vendi i ngjarjes prej ekspertëve gjeodet XH.H.  dhe 

M.R.  nga DGJKP, Gjilan gjykata konstatoj se këta ekspert kanë bërë matjen e ngastrës nr 

4296-2 në këtë parcel është e ndërtuar shtëpia e vjetër në pozicionin perëndimor, ndërsa në 

pozitën lindore është ndërtuar shtëpia P+2 me Garazh dhe dyert e oborrit, në pjesën jugore 

kufizohet me shtëpinë e F.B. dhe në pjesën veriore ka të ndërtuar muri, në oborr ka të 

mbjellur pemë rrush, dhe kojsia.  

Gjykata konstaton nga Certifikata e vdekjes për R.K. , se i njëjti ka vdekur  me datë 

18.07.2016, në Prishtinë. 

 Gjykata në shkresat e lëndës ka letërnjoftimet e dëshmitarëve dhe palëve ndërgjyqëse. 

Pas vlerësimit me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku si dhe në bazë 

të rezultatit të procedurës së zhvilluar kontestimore, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike:  

 

Se është vërtetuar se Paraardhësi i paditësit e ka blerë pronën kontestuese gjegjësisht 

ngastrën kadastrale P70403013-04296-2, në vendin e quajtur “ Varosh “ me sip. prej 0.02.93 

m2, nga i padituri N.P. , përmes  të autorizuarit të tij djalit D.K.  me çmimin kontraktues prej 

100.000DM të atëhershëm në bazë të kontratës  të cilin çmim të shitblerjes e ka kryer në 
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tërësi fakt ky që vërtetohet nga kontrata  e datës 15.11.2000 të shitblerjes në mes shitësit 

N.P.  dhe blerësit D.K.  dhe në prezencë të 4 (katër) dëshmitarëve.  

Deri te ky konstatim gjykata erdhi duke u bazuar në deklaratat e dëshmitarëve dhe të cilat pa 

mëdyshje vërtetuan gjendjen ekzistuese faktike sikurse paditësi e ka paraqitur në padi dhe të 

njëjtat ishin në koherencë edhe me provat materiale dhe personale të shtjelluara dhe të 

administruara në këtë çështje të cilave deklarata gjykata ia fali besimin e plotë.  

Nga dëgjimi i dëshmitarëve D.K.  dhe F.B.  nga .... , gjykata vërtetoi faktin se pronën objekt 

i këtij kontesti në vitin 2000 e kishte blerë paraardhësi i tij paditësit R.K.  nga i padituri N.P.  

me çmimin kontraktues prej 100.000 DM të atëhershme, ashtu që detyrimet kontraktuese në 

mes palëve ishin përmbushur dhe të njëjtit dëshmitar  kanë  qenë prezent  me rastin e 

shitblerjes së paluajtshëmrisë. 

Gjykata ka vendosur si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi ashtu që e ka aprovuar në 

tërësi kërkesëpadinë e paditësit SH.K.  nga ....  ndaj të paditurit N.P.  duke u bazuar në nenin 

20 të Ligjit Mbi Marrëdhëniet Pronësore Juridike të vitit 1980 / Ligji Pro.nr.827, Beograd, 

më 30 Janar 1980/ , ku parashihen mënyrat e fitimit të pronësisë edhe ate:  në bazë të ligjit, 

me veprim juridik dhe me trashëgimi e në rastin konkret kemi të bëjmë me veprim juridik, 

ngase të njëjti në vitin 2100 kishin lidhur një kontratë mbi shitblerjen e në prezencëne e katër 

dëshmitarëve. 

 

Në bazë të nenit 20 të ligjit të LMTHPJ dhe nenit 143 par.1 të LPK-ës, Gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

  

Në bazë të nenit 450 të LPK-ës, gjykata vendosi që secila palë ti bartë shpenzimet e 

veta të procedurës kontestimore. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

                                                       C.nr.621/2018, dt.13.06.2019    

                                                                            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 njejtit. 

Ankesa dorëzohet në kopje të mjaftuara përmes kësaj Gjykate.   
 

 

 


