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Numri i lëndës: 2019:104729 

Datë: 23.08.2019 

Numri i dokumentit:     00473457 

                                                                                       C.nr. 955/16 

 

Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm,-Divizioni Civil, gjyqtarja 

Florije Qerimi, në çështjen kontestuese të paditësit R.RR. , nga .... , të cilin me autorizim e 

përfaqëson .... , nga .... , kundër të paditurit D.J. , nga .... , tani me adresë të panjohur, të cilin e 

përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm .... , avokat nga .... , me objekt kontesti për vërtetimin e 

të drejtës në pronësi, vlera e kontestit në lartësi  prej 3.100.oo €, pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor dhe publik, të mbajtur më datë 17.06.2019, mori këtë; 

 

A K T G J Y K I M  

 

I. APPROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit R.RR. , nga Gjilani. 

VËRTETOHET se paditësi R.RR. , nga .... , është pronar i njësisë kadastrale P-70403013-

00958-1, në sipërfaqe prej 2342 m2, parcelë, pronë private, e cila gjendet në vendin quajtur 

“Kufcë e Poshtme”e që në DGJKP në Gjilan, në bazë të çertifikatës me numër të lëndës 6632-

2014 të, datës 04.08.2014, evidentohet në emër të paditurit D.J. , nga Gjilani. 

 

II.DETYROHET paditësi që në emër të përfaqësimit, përfaësuesit të përkohshëm t’ia 

kompensoj shpenzimet e procedurës, në shumë të përgjithshme prej 505 Euro. 

 

A r s y e t i m   

 

Paditës R.RR. , nga .... , me datën 17.11.2016, në këtë gjykatë ka paraqitur padi kundër të 

paditurit D.J. , i cili ka jetuar në .... , tani më me vendbanim të panjohur për vërtetimin e të 

drejtës së pronësisë, në këtë padi, paditësi ka theksuar se i njëjti është në posedim (zotërim) dhe 

shfrytëzim të pa ndërprerë të palujtëshmërive: P-707403013- 958-1 në sipërfaqe prej 2342 m2, 

ZK.Gjilan dhe P-707403013-00 958-3 në sipërfaqe prej 641 m2, në vendin e quajtur “Kufcë e 

Poshtme’’, aktualisht shfrytëzohet si tokë bujqësore-arë e klasit 1, ZK.Gjilan, e të cilat njësi në 

Drejtorin për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë gjenden në pronësi të paditurit, e që për shkaqe 

objektive paditësi nuk ka mundur ta bëjë bartjen e këtyre pronave në emër  të tij. 

. 

 

Meqenëse të paditurit nuk i dihet vendqëndrimi, pas hulumtimeve të bëra, bazuar në nenin 79 

pargrafi 3, nënpargrafit a) të LPK-së, gjykata sipas detyrës zyrtare të paditurit ia ka caktuar 

përfaqësuesin e përkohshëm .... , avokat nga .... , i cili i ka për detyrë që ti ushtrojë të gjitha të 

drejtat e përfaqësuesit ligjor, derisa të paraqitet në gjykatë i padituri apo përfaqësuesi i tij me 

prokurë, gjegjësisht derisa organi i kujdestarisë ta njoftojë gjykatën se e ka caktuar kujdestarin. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor të datës 17.06.2019 pas pranimit të ekspertizës nga ana e ekspertit të 

gjeodezisë, përfaqësuesi i paditësit e ka tërhequr padinë sa i përket njësisë kadastrale me numër 
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P-707403013-00958-3, në sipërfaqe prej 641 m2, e llojit të njësisë parcelë e tipit pronë private, 

vendi i quajtur “Kufcë e Poshtme’’, në shfrytëzimi aktual si arë bujqësore-e klasit të 1 në  

ZK.Gjilan. 

 

Përfaqësuesi i paditësit ....  në shqyrtimin pregatitor, atë kryesor si dhe në shpjegimet 

përfundimtare ka deklaruar se mbetet pranë padisë dhe precizimit të kërkesëpadisë të datës 

17.06.2019, ashtu që ka kërkuar nga gjykata që pas dëgjimit të dëshmitarëve të aprovojë 

kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar në ligj dhe të vërtetohet se paditësi është pronar i 

palujtëshmerisë që është objekt i këtij kontesti, përkatësisht pronar i njësisë  kadastrale me 

numër: P-70403013-00958-1, në sipërfaqe prej 2342 m2 në vendin e quajtur “Kufcë e 

Poshtme” në ZK.Gjilan. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit, .... , ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë përgjigjes 

në padi,  në të cilën e ka kundërshtuar shprehimisht  kërkesëpadinë e paditësit  dhe i ka 

propozuar gjykatës që pas administrimit të të gjitha provave dhe pas dëgjimit të dëshmitarëve 

të konsiderojë se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar në ligj, pasi që të njëjtit nuk kanë 

ofruar prova konkrete dhe se dëshmitë e dëshmitarëve deri diku kanë qenë në kundërthënie, 

mirëpo ai ia lë në barrë  gjykatës që lidhur me këtë çështje  të vendosë në mënyrë meritore. 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata në procedurën 

provuese ka administruar provat e propozuara nga paditësi edhe atë: 1.çertifikatën me numër të 

lëndës 6632-2014të datës 04.08.2014,  për njësinë  kadastrale P-70403013- 00958 -1, në 

sipërfaqe prej 2342 m2,  në emër të D.J. ; 2.Dëshmitë e dëshmitarëve K.K.  nga .... , M.A.  nga 

....  dhe A.RR. , nga .... ; dhe 3. Ekspertizën e ekspertit të gjeodezisë V.A. , nga Gjilani. 

 

Pasi që gjykata e bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, 

mbështetur në dispozitën nenit 8 të LPK-së, erdhi në përfundimin se në këtë çështje juridike 

civile duhet vendosur si në dispozitivin e  këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

Në bazë të provave të administruara  vërtetohet se deri më sot së bashku me anëtarët e familjes 

së tij dhe vetë paditësi e kanë poseduar (zotëruar) dhe shfrytëzuar  pandërprerë dhe  papenguar 

nga askush, njësinë kadastrale P-70403013-00958-1, në sipërfaqe prej 2342 m2, e që  sipas 

çertifikatës me numër të  

 

lëndës 6632-2014 të datës 04.08.2014 është evidentuar si parcelë, pronë private, e cila gjendet 

në vendin quajtur “Kufcë e Poshtme”,  e që në DGJKP në Gjilan, evidentohet në emër të  të 

paditurit D.J. , nga Gjilani. 

Me leximin e çertifikatës me numër të lëndës 6632-2014 të datës 04.08.2014, të lëshuar nga 

Komuna e Gjilanit, përkatësisht Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër, gjykata ka vërtetuar 

faktin se njësia kadastrale me nr. 00958 -1, ZK. Gjilan, evidentohet në emër të pronarit D.J. , i 

cili ka qenë nga .... , por tani është me adresë të panjohur. 

Nga dëgjimi dhe leximi i dëshmisë së dëshmitarit K.K. , nga .... , të dhënë në seancën e datës 

17.06.2019, gjykata ka konstatuar se i njëjti para kësaj gjykate ka deklaruar se paditësi, më 

saktësisht familjarët e paditësit, këtë pronë të paluajtshme  e kishin blerë në vitin 1972 , por 

emrin e saktë të personit që ua ka shitur këtë pronë nuk e di,  por e din që të njëjtën e kishte 

blerë nga një serb dhe që prej kohës së blerjes kësaj prone familjarët e paditësit dhe paditësin 

nuk i kishte penguar askush që ta posedojnë (zotërojnë) qetësisht atë, gjithashtu ai ka theksuar 

se tokën e ka punuar vetë paditësi, ndërsa prej luftës së Kosovës e këndej e punon vet 

dëshmitari K.K. , në bazë të marëveshjes. 

Nga dëgjimi dhe leximi i dëshmisë së dëshmitarit M.A. , nga .... , të dhënë në seancën e datës 

17.06.2019, gjykata ka konstatuar se i njëjti para kësaj gjykate ka deklaruar, se parcelën 
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kontestuese e cila ndodhet afër palujtëshmerisë së tij ishte blerë në vitin 1972 nga babai i 

paditësit nga  një serb dhe që nga viti 1972 e deri në vitin 1978 e ka punuar vetë paditësi, 

ndërsa që nga viti 1978 e deri në vitin 1999 e ka punuar dëshmitari M.A. , kurse që nga 

përfundimi i luftës së Kosovës këtë tokë e punon K.K. . Gjithashtu ka theksuar se që nga koha 

kur është bërë blerja e kësaj njësie kadastrale, paditësi e ka shfrytëzuar i qetë atë dhe se 

asnjëherë nuk është penguar nga askush. 

 

Nga dëgjimi dhe  leximi i dëshmisë së dëshmitarit A.RR. , nga .... , i cili është babai i paditësit, 

të dhënë në seancën e datës 17.06.2019, gjykata ka konstatuar se i njëjti para kësaj gjykate ka 

deklaruar se parcelën kontestuese ai personalisht e kishte blerë prej serbit D.J. , i cili ka qenë i 

interesuar për të blerë tokë në Gjilan, të cilin e kishte njohur në bazë të axhës së tij ,të ndjerit 

Y. , i cili ka qenë në Gjilan. 

Dëshmitari në fjalë ka deklaruar se pasi i kishte treguar axhës së tij se ishte i interesuar të blejë 

tokë në Gjilan, i njëjti ia kishte propozuar të merrej vesh me pronarin e tokës D.  dhe ishte 

takuar metë dhe kishin arritur marrëveshjen për shitblerjen e saj në vlerë prej 280 milion dinarë 

të asaj kohe, e në atë kohë A.  punonte në Zvicër. Diku në vitin 1973 -1974 këtë pronë ia kishte 

dhënë për ta punuar M. , të cilin e ka dhëndër, e që M.  e kishte punuar deri në vitin 1999 

ndërsa pas këtij viti e kishte punuar K.K. . I njëjti po ashtu shton se në vitin 2010 ua kishte 

ndarë pasurinë e paluejtëshme dy djemve të tij dhe kjo paluejtshmëri i kishte takuar djalit të tij 

R. . Me rastin e blerjes së kësaj paluejtshmërie prezentë kishte qenë vetëm axha i  

 

 

dëshmitarit A. , i ndjeri Y. , e që prej kohës së blerjes të kësaj njësie kadastrale ai dhe familja e 

tij e kanë shfrytëzuar të qetë dhe asnjëherë nuk është janë penguar nga askush. 

 

Me leximin e ekspertizës së ekspertit të gjeodezisë .... , nga .... , të datës 23.05.2019, gjykata ka 

konstatuar se është bërë identifikimi i njësisë kadastrale nr. 958-1 ZK Gjilan, me kulturë arë e 

klasit të parë, në vendin ei quajtur “Kufca e Poshtme”, e cila evidentohet në emër të pronarit  

D.J. , i cili ishte nga .... , kjo njësi kadastrale ka një sipërfaqe prej 2342 m2 dhe është konstatuar 

se në anën lindore kufizohet me parcelën nr.1202-1, në gjatësi 67.05m, në pjesën jugore me 

parcelën nr.958-3 në gjatësi prej 34.78m, në pjesën perëndimore me parcelën me nr.958-2 në 

gjatësi 69.68m, në pjesën veriore me parcelën nr.956-0 në gjatësi 23.24m dhe me parcelën 957-

0 në gjatësi 9.85m.  

 

Deklaratave të këtyre dëshmitarëve gjykata ia fali besimin e plotë ngase janë objektive dhe në 

përputhje me gjendjen faktike dhe faktorin kohë pasi që një kohë të gjatë ka kaluar dhe se 

askush nuk ka pasur pretendime rreth të drejtës në pronësi, e gjithashtu të thënat e tyre ishin në 

përputhje të plotë me provat e tjera të cilat gjinden në shkresat e lëndës. 

 

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, i njëjti e ka fituar të drejtën në pronësi në pronën e 

palujtshme e cila është objekt i këtij kontestesti, në këtë dispozitë ligjore theksohet 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 për më tepër se 20 

vjet, d.m.th. në këtë rast  paditësi R.RR. , ka të drejtën e pronësis në paluajtshmërinë 

kontestuese.  

Fakti se paditësi e ka ushtruar pushtetin faktik në pronën kontestuese, përkatësisht ai e ka 
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poseduar (zotëruar) dhe shfrytëzuar i qetë dhe i pa penguar nga askush që nga viti 1972, na 

sjellë në përfundim se paditësi është mbajtës me mirëbesim dhe i ligjshëm i sendit të 

paluajtshëm, i cili posedim shndërrohet në pushtet juridik dhe për këto arsye gjykata vendosi si 

në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata ka vendosur si në dispozitiv II të këtij aktgjykimi që shpenzimet e procedurës t’i bartë 

paditësi ashtu që e detyrojë të njëjtin që në emër të përfaqësimit të përkohshëm,  në emër të 

përgjegjes në padi të paguaj shumën prej 100 €, për tri seanca të paguaj, për çdo seancë 

shumën prej 135 €,  gjithsej në shumë të  përgjithshme për të gjitha seancat shumën  prej 405 €, 

në emër të ekspertit të gjeodezisë shumën prej 150 €, respektivisht për të gjitha këto shpenzime  

shumën e përgjithshme prej 655 €, duke u bazuar në nenin 81,të LPK-së, ku theksohet se për 

rastet nga “paragrafi 2 i nenit 79 të këtij ligji i padituri ka për detyrë të deponoj shumën e të 

hollave për pagimin e shpenzimeve të përfaqësuesit të përkohshëm, kurse në rastet nga 

paragrafi 3 i të njëjtit nen shpenzimet i deponon paditësi” 

 

 

Nga të cekurat më lartë e duke u bazuar në nenet: 28 LTHMPJ-së,79,143 të LPK-së, gjykata ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

  

Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.955/16, më datën 17.06.2019 

 

            Gjyqtarja 

                                                                         Florije Qerimi

  

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


