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C.nr.728/2014 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- Departamenti i Përgjithshëm/Divizioni   Civil, përmes 

gjyqtares Mirvete Alidema, me bashkëpunëtorin profesional Baki Sylejmani, duke vendosur  në çështjen 

juridike kontestimore , të paditësit I. B. nga Gj rr.””nr. , të cilin e përfaqëson, me autorizim B. I.  jur. nga 

Gj., ndaj të paditurit T. F. nga Gj,rr.””nr., të cilin i përfaqëson, përfaqësuesja e përkohshme, S.M, 

avokate nga Gj  me objekt kontesti  vërtetimi i  të drejtës  në pronësisë, në seancën publikë të datës 

30.11.2016, mori dhe në prezencën  e palëve, shpalli këtë : 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

APROVOHET  si e bazuar kërkesëpadia e paditësit  I. B.  nga Gj, e ushtruar ndaj të paditurit T. F. nga 

Gj, 

I.VËRTETOHET se paditësi në bazë të shitblerjes dhe mbajtjes,marveshjes verbale, parashkrimit fitues 

me mirëbesim, në mbështetje të nenit 73 të LMD-së dhe nenit 28 të Ligjit mbi Mardhënjet Pronësore-

Juridike, është pronar i vetëm  juridik i njësisë  kadastrale  ..., me numër të lëndës....,e datës..., në vendin 

e quajtur ‘..., lloji i pronës  bujqësore, shfrytëzimi aktual arat, arë e klasit të pestë  ne sipërfaqe prej 1298 

m2, e cila në DGJKP-në në Gjilan  evidentohet, në emër të të paditurit F. T. nga Gj. dhe kjo parcelë 

kufizohet me sa vijon:  

-nga veriu kufizohet me ngas.kad.nr.dhe ngas.kad.nr... në pikën  m, 

- nga jugu kufizohet me ngas.kad.nr...., në gjërsi prej ...m, 

 nga lindja kufizohet me ngastrën kadastrale nr....,në katër thyerje, thyrja e parë në gjatësi prej ...m, 

thyerja e dytë në gjatësi prej 11.07 m, thyerja e tretë në gjatësi prej 24.53 m dhe thyerja e katërt në 

gjatësi prej ....m,  

-nga perëndimi kufizohet me ngas.kad.nr.... (në rrugën e asfaltuar publike) në katër thyerje, thyerja e 

parë në gjatësi prej ... thyerja e dytë në gjatësi prej 18,39 m, thyerja e tretë në gjatësi prej 21.99 m dhe 

thyerja e katërt në gjatësi prej.... 

II. Obligohet paditësi që përfaqësuesit të përkohshëm av.S. M., në emër të   përfaqësimeve në  dy seanca 

gjyqësore t’ia paguaj shumën prej 270€ dhe në emër të përpilimit të përgjegjës në padi shumën prej 105 

€. 

A  r   s  y  e  t   i  m 

1.Rrjedha e çështjes 

1.1.Paditësi  I. B nga Gj, përmes përfaqësuesit të tij me autorizim, juristi B. I, ka parashtruar padi për 

vërtetimin e  të drejtës në pronësi, ndaj të paditurit T.F nga Gj, në bazë të  marrëveshjes verbale të 

njësisë  kadastrale  ..., me numër të lëndës nr.... të dt..., në vendin e quajtur ‘..., lloji i pronës  bujqësore, 

shfrytëzimi aktual arat, arë e klasit të pestë  ne sipërfaqe prej 1298 m2, e cila në DGJKP-në në Gjilan, 

evidentohet në emër të të paditurit F. T. nga Gj tërë këtë në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërkcnim të përmbarimit të dhunshëm. 
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1.1.1.Pas pranimit të padisë , kjo gjykatë duke vepruar në pajtim me nenin 394 dhe 395 të  LPK-së, 

palëve të paditura u ka dërguar padinë, në mënyrë që të njëjtat të paraqesin përgjigje lidhur me 

pretendimet e tyre. 

1.1.2. Meqenëse palës të paditur T. F i, nuk kemi arritur  tia dorëzojmë padinë në mënyrë të rregullt, pasi 

që në adresën ekzistuese sipas shkresave të lëndës- fletë kthesës, rezulton se i lartëpërmenduri për këtë 

lagje është i panjohur, kjo gjykatë  ka kërkuar edhe Qendra për Punë Sociale   se të njëjtit a i është 

caktuar kujdestari në lidhje me këtë pronë,  ndërsa nga shërbimi policor  dhe Drejtoria e Adminsitratës 

së përgjithshme ka kërkuar adresën gjegjësisht statusin e gjendjes civile. 

1.2. Pasi për të paditurit, nuk kemi mundur të sigurojmë adresë, e po ashtu nga Qendra për Punë Sociale, 

është vëretuar se nuk ka kujdestarë të caktuar për pronën, ndërsa nga drejtoria e administratës së 

përgjithshme konstatohet se shërbimi i tyre nuk posedon adresë për këtë person në fjalë gjithëashtu edhe 

nga shërbimi policor i Kosove nuk kemi adresë mbi vendndodhjen e tij, me kërkesën e përfaqësuesit të 

paditësit, gjykata të paditurve, në pajtim me nenin 79.3 pika a dhe 81 të LPK-së,  u ka caktuar një 

përfaqësues të përkohshëm nga radhët e avokatëve, për të mbrojtur të drejtat e tyre, vendim ky i cili,  

është publikuar në tabelën e shpalljeve të gjykatës në pajtim me nenin 83 të LPK-së. Dhe në gazetën 

ditore dhe zyrtare. 

Përfaqësuesja e përkohshëm i të paditurit I.B av.S. M, në përgjigjen në padi e ka kundërshtuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit   si të paarsyeshme dhe e pambështetur në asnjë provë. 

2.Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 

2.1.Fillimisht,  gjykata shqyrtoi juridiksionin e kësaj çështje dhe bazuar në nenin 1 të Ligjit të Procedurës 

Kontestimore (LPK), por edhe me dispozitat  ligjit mbi marrëdhëniet detyrimore (LMD), konstatoi se 

çështja bën pjesë në juridiksionin civil dhe kjo gjykatë është kompetente për të vendosur . 

2.1.2. Lidhur me kompetencën territorriale  në pajtim me nenin 37.1 dhe 38.1 të LPK-së, për procedimin 

e çështjes, është kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme, ku i padituri ka vendbanimin,  ndërsa 

në pajtim me nenin  53 të LPK-së,  kompetente për vendosje në kontestet për vërtetimin e ekzistimit apo 

mosekzistimit të kontratës, përpërmbushjen  apo zgjidhjen e kontratës, si dhe në kontestet për zhdëmtime 

të shkaktuar nga mos përmbushja e kontratës, përpos gjykatës së kompetencës së përgjithshme 

territoriale, e kompetencës territoriale është edhe gjykata e vendit ku sipas marrëveshjes së palëve 

kontraktuese i padituri ka detyrë ta përmbushë kontratën. Prandaj, pasi në rastin konkret të paditurit 

kanë pasur  vendbanimin në Gj  dhe marëdhënia juridike ka lindur në Gj, e kompetencës territorriale për 

të gjykuar këtë çështje është kjo gjykatë. 

 

2.1.3.Lidhur me kompetencën lëndore në bazë të nenit 17.2 të LPK-së, vlerësimi i kompetencës bëhet në 

bazë të thënieve në padi dhe në bazë të fakteve që i ka të njohura gjykata, meqenëse jemi para një kontesti 

me karakter civil që rrjedh nga marrëdhëniet kontraktuale, gjykata çmon se është kompetentë  nga 

pikëpamja lëndore për shqyrtimin e çështjes.  

 

3.Pretendimet e palëve ndërgjygjëse 

3.1.Përfaqësuesi i paditësit I. B,  fjalën përfundimtare, ka  deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë së parashtruar në këtë gjykatë, duke theksuar se paditësi Ibrahim Brahimi në vitin 1985, 
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me të paditurin T.F. kishte lidhur marrëveshje verbale në shumë të përgjithshme prej Dm 

(gjashtëdhjetëmijë marka) gjermane, për shitëblerjen e paluajtshmërisë me numër të njësisë kadastrale P-

, në vendin e quajtur “Bregu i Djegur”,  në sipërfaqe prej,   në të njetën paluajtsmëri ka qenë e ndërtuar 

shtëpia të cilën edhe tani e shfrytëzon duke mos u shqetësuar dhe penguar nga askush  si dhe që kjo 

parcelë me Aktgjykimin e plotëfuqishëm të dt. është parcelizuar, duke i propozuar gjykatës që pas daljes 

në vendin e ngjarjes të dëgjohen dëshmitarët A.I dhe A. I nga Gj në mënyrë që të vërtetohet gjendja 

faktike rreth kësaj shitëblerje. 

3.2.Përfaqësuesja e përkohshëm i të paditurit I.B. av.S. M  si në shqyrtimin gjyqësor ashtu edhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar që pas dëgjimit të dëshmitarëve dhe vendshiqimit në terren u vërtetua se në 

mes të palëve ndërgjygjse ka ekzistuar një raport juridiko-civil verbal lidhu me shitblerjen e kësaj 

paluajtshmërie duke i propozuar gjykatës që të bie një vendim meritor sipas dispozitave ligjore në fuqi. 

4.Provat e administruara në shqyrtimin kryesor 

4.1. Në shqyrtimin kryesor të dt.30.11.2016 është dëgjuar eksperti i gjeodezisë I.J i i cili  ka deklaruar se 

ka bërë ingjizmin e gjendjes ekzistuese të njësisë kadastrale nr., e cila në DGJKP në Gjështë në emër të 

pronarit gjegjësisht të paditurit T. F. nga Gj, pjesa e pronës 1/1. Paditësi I. B. nga Gj në ngastrën e 

lartëcekur ka bërë ndërtimin e shtëpisë në katësi P-1, në sipërfaqe prej 0.01.34.ha. 

Në shqyrtimin kryesor të dt.30.11.2016, në cilësi të dëshmitarit  Agim Ibrahimi nga Gjilani,  ka deklaruar  

se këtë  pronë e kishte blerë I. B në vitin 1985 nga T e të cilit nuk e din , në vlerë prej 60 mijë marka 

gjermane. Kur janë dorëzuar të hollat dëshmitari  A.I. kishte qenë prezent dhe se e ato ishin dorëzuar 

brenda një jave nga dita ku e ka blerë këtë shtëpi dhe nga ajo ditë blerësi nuk kishte qenë asnjëherë i 

penguar nga askush.Gjithëashtu deklaron se kur është shitur kjo shtëpi nuk  palët kontraktuese nuk kanë 

lidhur asnjë kontratë formale, por vetëm marrëveshje verbale (gojore) dhe prej momentit kur është blerë 

kjo shtëpi ai nuk e ka takuar më. Dëshmitari deklaron që në Gjilan ka jetuar nga vitii 2005 dhe nuk e ka 

afër I. B dhe e din që i këtë shtëpi e ka blerë me 13 ari oborr. Ibrahimin e din se jeton në atë shtëpi 

ndërsa nuk e din se ku jeton. I njëjti shpesh shkon te dhe ai tek Agimi por nuk i kujtohet se të ketë pasur 

problem ndonjëherë me ndokënd lidhur me këtë pronë. Tani Ibrahimi e ka të ndërtuar shtëpinë dy katëshe 

dhe oborri në njërën anë është i rrethuar me muri prej materjalit të bllokave, ndërsa në anën tjetër është 

e thurrur me taraba prej hekuri.   

4.2.A.I. në cilësi të dëshmitarit, në shqyrtimin kryesor të datës ka deklaruar se: I. B. këtë pronë e kishte 

blerë në vitin  nga personi me emrin T e mbiemrin e të cilit nuk e din dhe se nuk ka dëgjuar se  deri më 

tani dikush ta ketë penguar Ibrahimin lidhur me shfrytëzimin e kësaj ponë. Gjithashtu ai e din se shtëpia e 

Ibrahimit në të dy anët kufizohet me rrugën e cila njëra shkon te poshtë dhe është e asfaltuar ndërsa tjetra 

rrugë është rrugë lokale e paasfaltuar dhe është e rrethuar me hekur në njërën anë, ndërsa në tjetrën me 

beton dhe është në sipërfaqe prej 13 ari. Më tutje ka deklaruar se ka qenë prezent ku është blerë kjo 

pronë sipas marrëveshjes verbale por nuk kishte qenë prezent kur ishin dorëzuar të hollat dhe ma rastin e 

lidhjes së kësaj marrëveshje nuk ishte dhënë kurrfarë kapari por e dinë që brenda javës janë dorëzuar të 

hollat në vlerë prej 60 mijë euro. Me rastin e dorëzimit  të të  hollave ka qenë prezent edhe A.I dhe Sh Ii i 

cili tani është i vdekur. Gjithashtu ai deklaron se kur është lidhur marrëveshje  T. i kishte thënë I.që në 

momentin kur t’ia dorëzon të hollat ai do t’ia lirojë shtëpinë dhe ashtu edhe kishte ndodhur që Ibrahimi 

ia kishte paguar shtëpinë brenda javës me ç'rast  edhe T. ia kishte liruar shtëpinë brenda javës. 
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 4.3. Gjykata ka lexuar  dhe shtjelluar këto prova: 

-çertifikatën e pronës Njësia Kadastrale ….e dt…. 

-Ekspertiza-konstatimi nga matjet gjeodezike të ekspertit Itë datës .. 

-Çertifikata e dates-njësia kadastrale e dt.  

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjygjëse dhe provave të nxjerra në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç  dhe të gjitha së bashku, nga të cilat 

ka gjetur se kërkesë padia është e bazuar dhe e njëjta duhet të aprovohet duke vërtetuar këtë gjendje 

faktike. 

5.Vlerësimet juridike dhe faktike të gjykatës 

5.1.Se paditësi I.B nga Gj është pronar i vetëm juridik ,në baze të veprimit juridik të konvaliduar, të 

marveshjes verbale, parashkrimit fitues me mirëbesim të njësisë  kadastrale  , me numër të lëndës,e datës, 

në vendin e quajtur ‘, lloji i pronës  bujqësore, shfrytëzimi aktual arat, arë e klasit të pestë  ne sipërfaqe 

prej 1298 m2, e cila në DGJKP-në në Gjilan , evidentohet në emër të të paditurit ndhe të njetën pronë e 

kishte blerë në vitin 1985 dhe që nga ajo kohë ka hyrë në posedim të qetë faktik, kur edhe e ka bërë 

pagesën e tërësishme të të hollave sipas marrëveshjes verbale (gojore). 

5.1.2. Deri te ky konstatim gjyqtari erdhi duke u bazuar në provat personale dhe materiale në shkresat e 

lëndës e të cilat pa mëdyshje vërtetuan gjendjen ekzistuese faktike sikurse paditësi e ka paraqitur në padi, 

se pronën e lartpërmendur e ka blerë në vitin 1985 dhe për të njëjtën nuk kanë hartuar ndonjë dokument 

formal,  por vetëm një marveshje gjegjësisht kontratë gojore (verbale), mirëpo këtë fakt e kanë 

argumentuar përmes dëshmitarëve A. I . 

5.1.3.Gjykata i fali besimin e plotë dëshmisë së dëshmitarëve  A. I dhe A. I, të cilat ishin, bindëse, të 

argumentuara dhe në koherence me njëra tjetrën . 

5.1.4.Nga dëshmia e dëshmitarëve A.I dhe A. I gjykata vërtetoi faktin se paditësi I.B në vitin  e kishte 

blerë këtë ngastër  shumën prej 60 mijë marka gjermane prej dhe të njëjtit i kishte paguar në tërësi 

shumën e parave që janë marrë vesh.  

5.2.Nga  fleta poseduese nr.  të datës, gjykata vërtetoi faktin se kjo pronë evidentohet në emër të.F.I 

5.2.1,Nga  fleta poseduese nr.  nr. gjykata vërtetoi faktin se kjo pronë evidentohet në emër të T:I 

Nga ekspertiza e eksperit gjeodet-gjeometrit gjykata vërtetoi faktin se njësia kad.nr., lloji i pronës  

bujqësore, shfrytëzimi aktual arat, arë e klasit të pestë  ne sipërfaqe prej 1298 m2, e cila në DGJKP-në në 

Gjilan  evidentohet, në emër të të paditurit dhe kjo parcelë kufizohet me sa vijon:  

-nga veriu kufizohet me ngas.kad.nr. (rrugë publike) dhe ngas.kad.nr. në pikën  

- nga jugu kufizohet me ngas.kad.nr. në gjërsi prej, 
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 nga lindja kufizohet me ngastrën kadastrale nr... në katër thyerje, thyrja e parë në gjatësi prej 13,00 m, 

thyrja e dytë në gjatësi prej 11.07 m, thyrja e tretë në gjatësi prej 24.53 m dhe thyerja e katërt në gjatësi 

prej ...m,  

-nga perëndimi kufizohet me ngas.kad.nr..... (në rrugën e asfaltuar publike) në katër thyerje, thyerja e 

parë në gjatësi prej ...m, thyerja e dytë në gjatëis prej ....m, thyerja e tretë në gjatësi prej ....m dhe thyerja 

e katërt në gjatësi prej..... 

Pavarësisht faktit se marveshja ka qenë vetëm verbale dhe nuk ka qenë e shkruara lidhur me këtë pronë 

nga  kjo gjykata arriti të vërtetojë saktësinë e deklaratave të dëshmitarëve të cilat përputhen me dëshmin 

e përfaqësuesit të paditësit.  

6.Dispozitat ligjore të aplikueshme 

Pas administrimit dhe vlerësimit të provave materilae të deponuara në shkresat e lëndës dhe të lexuara 

në seancat gjyqsore,vlerësimin e rrethanave me rëndësi për vendosje meritore sipas kërkesës së paraqitur 

nga paditësi I. B ndaj të paditurit T. F gjykata miratoi në tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar dhe 

atë në bazë të parashkrimit fitues  nga fakti se e ka poseduar me  mirebesim dhe  ligjshëm duke e mbajtur 

në shfrytëzim palujtshmërinë në vazhdimësi dhe pandërprerë, për periudhë kohore më tepër se 20 vite, e 

në mbështetje të nenit 28 të LTHMPJ-së
1
, sipas së cilës  ‘’ Mbajtësi me mirëbësim 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’’ si dhe mbështetje nenit 73 të LPM-ës, prandaj edhe në këtë 

rast pushteti faktik që paditësi ka ushtruar në pronën në fjalë, përkatësisht e ka poseduar dhe shfrytëzuar, 

i papenguar nga askush dhe të njëjtën që nga viti 1985, shëndrrohet në pushtet juridik. 

Nga këto prova konstatohet që: 

 

Paditësi, është pronare juridik dhe faktik, në bazë të shitblerjes dhe mbajtjes, parashkrimit fitues me 

mirëbesim, konform nenit 73 të LMD-së dhe nenit 28 të Ligjit mbi Mardhënjet Pronësore-Juridike,  është 

pronar i vetëm  juridik i njësisë  kadastrale . P-70403013-0716-1, me numër të lëndës 12623-2016, e 

datës 01.11.2016, në vendin e quajtur ‘’Bregu i Djegur’’, lloji i pronës  bujqësore, shfrytëzimi aktual 

arat, arë e klasit të pestë  ne sipërfaqe prej 1298 m2, e cila në DGJKP-në në Gjilan  evidentohet, në emër 

të të paditurit F. T. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marr në pajtim me nenin 452 të LPK-së  

Nga të cekurat  e më sipërme, e bazuar në nenin 28 të LTHMPJ-së dhe nenin  143 të LPK-së,  u vendos si 

në diapozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Më datë 30.11.2016 

Gjyqtarja 

Mirvete Alidema 

Këshilla juridike : Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë , Gjykatës së Apelit në Prishtinë, në 

afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi ,përmes  kësaj gjykate . 

                                                           
 


