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Datë: 18.06.2020 

Numri i dokumentit:     00973837 

 

 

 

 

C.nr.758/15 

 

Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtarin 

Gaymend Ajvazi dhe bashkëpuntorin profesional Baki Sylejman,i në çështjen kontestimore të 

paditësit: R.(B.)I nga Gjilani, Rr.”....” nr. .., të cilin me autorizim e përfaqëson S.Z jurist i 

diplomuar nga Gjilani,  kundër të paditurit B.A nga fshati ...., tani  me adresë të panjohur në 

Serbi,  të cilin e përfaqëson përfaqësuesja e  përkohshme av. I.H nga Gjilani, me objekt 

kontesti  për vërtetimin e të drejtës në pronësi, vlera e kontestit në lartësi  prej 3.500 €, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik, të mbajtur më datë 17.06.2020, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M  

 

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

VËRTETOHET se paditësi është pronar i njësive kadastrale P....., vendi i quajtur “Jasen 

Jaruga”, në sipërfaqe prej 2228 m
2
, njësisë kad.nr. ... vendi i quajtur “Jaruga” në sipërfaqe prej 

1323m
2
, njësisë kadastrale ..., vendi i quajtur “Divlja Livada”, në sipërfaqe prej 2050 m

2
, 

njësisë kadastrale nr. .... , vendi i qaujtur Vllashtica në sipërfaqe prej 1000m
2
, njësis kadastrale 

nr. .... vendi i quajtur “Jelence”, në sipërfaqe prej 8109m
2
,  njësisë kadastrale  ....., vendi i 

qaujtur “Jelence”, në sipërfaqe prej 2405m
2
, njësis kadastrale .... vendi i qaujtur “Jelence”, në 

sipërfaqe prej 3208 m
2
, dhe njësisë kadastrale nr. ..., vendi i quajtur “Vllashtica” në sipërfaqe 

prej 920m,  ZK Llashticë, të cilat në DGJKP në Gjilan evidentohen sipas Çertifikatës së pronës 

me numër të lëndës, 126796-2019 të dt.09.10.2019, në emër të D.A dhe obligohet i padituri që  

këtë të drejtë t’ia njoh paditësit. 

 

II. Detyrohet  paditësi që përfaqësuesit të përkohshëm, në emër të përfaqësimit t’ia 

kompensojnë shpenzimet e procedurës, në shumë të përgjithshme prej 509 Euro. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi R.I nga Gjilani, përmes të autorizuarit të tij në  këtë gjykatë më datë 26.10.2015 ka 

paraqitur padi kundër të paditurit : B.A nga fshati ... tani   me adresë të panjohur në Serbi, për 

vërtetimin e të drejtës në pronësisë. I njejti në padi ka  theksuar se babai i tij tani i ndjeri B.I, në 

vitet 1960/07- ta i kishte blerë këto paluajtshmëri nga familjarët e Antiqëve, ndërsa pjesën e 

fundit të kësaj palautjshmërie e kishte blerë prej B.... që në vitin 1999 dhe të cilat 

palauajtëshmëri tani evidentohen në emër të të ndjerës D.A.  B.I në tërësi e kishte bërë pagesën 
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e vlerës së kontraktuar miqëve të tij, të cilët me shitjen e këtyre paluajtshmërive ishin 

shpërngulur nga fshati Llashticë në fshatin Pasjan, Gjilan e më vonë në Sërbi. Dhëndrri i tyre 

B.I pasi ishte i martuar me D.A ishte punësuar në hekurudhë të ish RSFJ-ës në Kumanovë, ku 

edhe kishte jetuar një kohë në fshatin ...  të Republikës së Maqedonisë. Që nga shtiblerja e 

fundit e kryer ndëpërmjet nipit të tyre R.I dhe dajës B.A në vitin 1999, familjarët I... asnjëhërë 

nuk kanë pasur probleme në shfrytëzim, posedim e pronësi formale të këtyre paluajtshmërive të 

evidentuara me numrin e lëndës 1227-2013. 

  

Për arsye se të paditurit  nuk u dihet vendbanimi dhe as vendqëndrimi, gjykata ka bërë 

përpjekje të sigurojë adresën e të paditurit, por meqë nuk ka arritur  të siguroj të njëjtën , në 

bazë të nenit 79, pargrafit 3, nënpargrafit a) të LPK-së, gjykata sipas detyrës zyrtare të 

paditurve ia ka caktuar përfaqësuesen  e përkohshëm I.H  avokate nga Gjilani, e cili të drejtat 

dhe detyrat ligjore  i ushtron 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.

 E njejta pas pranimit të këtij aktvendimi së bashku me padinë në afatin e paraparë ligjor 

ka paraqitur përgjigje në padi duke shtuar se e kundërshton në tërësi padinë dhe këkresëpaidnë 

e apditësit sis të pabazuar për arsye se i njëjti më asnjë provë të vetme nuk e ka vërtetuar të 

drejtën e pronësis mbi palauatjshmërin e përshkruar në padis, e cila evidentohet në emër të D.A 

me nr.të lëndës 1227-2013 ZK.Llashticë, andaj i ka propozuar gjykatës që  pas mbajtjes së 

seancës kryesore dhe vërtetimit të gjendjes faktik me të merr aktgjykim me të cilin do ta 

refuzoj këkresëpadinë e paditësit si të pabazuar.  

  

 Përfaqësuesi i paditësit S.Z jurist i diplomuar, si në shqyrtimin përgatitor, kryesor ashtu edhe 

në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet pranë padisë   dhe kërkesëpadisë për vërtetimin 

e paluajtshmërive të lartcekura duke shtuar se këto palautjshmëri janë blerë në vitet 70-ta nga 

babai i paditësit B.... dhe që nga ajo kohë i njejti i shfryëtzon i papenguar nga askush  andaj ka 

kërkuar nga gjykata që të adminsitrohen të gjitha provat të cilat gjenden në shkresat e lëndsë 

dhë të dëgjohen dëshmitarët Rr.V dhe D.B si dhe dëgjimin e paditësit në cilësi të palës  dhe pas 

dëgjimit të tyre dhe adminsitrimit të provave materiale, ka kërkuar nga gjykata që  të aprovohet 

padia e paditësit R.I nga Gjilani dhe të vërtetohet se i njejti në bazë të veprimit juridik të 

kontratës gojore mbi shitblerjen është pronar i njësive kadastrale sipas Çertifikatës së pronës 

me numër të lëndës 126796-2019 të dt.09.10.2019 e evidentuar  në emër të D.A. 

 

Përfaqësuesja e  përkohshëme i  të paditurit  av. I.H, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

përgjigjes në padi duke shtuar se  paditësi me asnjë provë nuk ka arritur ta vërtetojë themelsin e 

kërkesëpadisë për vërtetimin e të drejtës së pronësisë ashtu siq përcaktohet në nenin 36 dhe 40 

të LPDS andaj i ka propozuar gjykatës që kërkespadinë e paditësit ta refuzojë në tërësi si të 

pabazuar.Gjithëashtu e njejta i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës për përfaqësim të 

përkohshëm në shumë prej 508 € duke e njoftuar gjykatën se të njejtat i janë paguar. 

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

provuese ka administruar  këto prova materiale të propozuara nga paditësi: 

 Çertifikatën e pronës  me numër të lëndës 126796-2019 e dt.09.102.019, në emër të D.A, 

Çertfiakta e lindjes me numër serik 10327390, e datës 13.01.2015 në emrë të R.I, Deklarata e 

dhënë personalisht e dëshmitarëve të dhën tek noteri me datën 15.10.2015 e dhënsit të saj M.B 

nga fshati ..., Deklarata e dhënë personalisht tek noteri me datën 23.10.2015, Ekspertiza e 

gjeodezisë e datës 19.12.2019, e përpiluar nga eksperti M.H si dhe dëgjimi i dëshmitarëve Rr.V 

dhe D.B. 
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D.B i  dëgjuar në cilësi të dëshmitarit në mes tjerash ka deklaruar se  D.A nuk e kishte njohur 

ndërsa B.A po pasi që ai kishte punuar tek deponia e hekurishtës afër varrezave. Ka shtuar se 

kontakt me te nuk ka pasur por që e din që B.I i kishte blerë këto paluajtshmëri nga B.A. 

 

 Rr.V i dëgjuar në cilësi të dëshmitarit në mes tjerash ka deklaruar se e njeh B.I përndryshe 

babai i paditësit dhe e din që i njejti kishte blerë tokë nga B... edhe ate diku gjatë viteve 1966-

67 në atë kohë në fshatin Llashticë ishin shitur afër 150 familje tërë tokën që e kishin pasur dhe 

të cilën banorët e fshatit Llashticë e kishin blerë prej sërbëve. Ka shtuar se nuk kishte qenë 

prezent kur ishte bërë shitblerja, por e din se kishin qenë disa prona, disa janë fushë e disa 

prona janë mal.Po ashtu ka shtuar se nuk është nënshkruar ndonjë dokument me rastin e 

shitblerjes.  I kujtohet se B.I i kishte dhënë disa të holla në emër të kaparit dhe të cilat kishin 

qenë dinarë të atëhershëm jugosllav dhe gjithëashtu kishin pasur një marrëveshje ku ishin 

përcaktuar afatet për pagesën e pronës-ngastrave në tërësi. 

 

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

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

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

Se marrëdhënia juridiko civile ishte krijuar qysh gjatë viteve 1960-70-ta  ku këto paluajtshmëri 

ishin blerë nga babai i paditësit  dhe që nga ajo kohë e deri më tani trashëgimtarët e të njejtit e 

kishin  shfrytëzuar të qetë dhe të papaenguar nga askush dhe që nga kjo kohë kishin hyrë në 

posedim  në pushtetin faktik ashtu që i njejti ishte bërë proanr i njësive kad. ...., vendi i quajtur 

“Jasen Jaruga”, në sipërfaqe prej 2228 m
2
, njësisë kad.nr. .... vendi i quajtur “Jaruga”në 

sipërfaqe prej 1323m
2
, njësisë kadastrale ...., vendi i quajtur “Divlja Livada”, në sipërfaqe aprej 

2050 m
2
, njësisë kadastrale nr. ... , vendi i qaujtur Vllashtica në sipërfaqe prej 1000m

2
, njësisë 

kadastrale nr. ... vendi i quajtur “Jelence”, në sipërfaqe prej 8109 m
2
,  njësisë kadastrale ...., 

vendi i qaujtur “Jelence”, në sipërfaqe prej 2405m
2
, njësis kadastrale ... vendi i qaujtur 

“jelence”, në sipërfaqe prej 3208 m
2
, dhe njësisë kadastrale nr. .. vendi i qaujtur “Vllashtica” në 

sipërfaqe prej 920m
2
  ZK Llashticë, të cilat në DGJKP në Gjilan evidentohen sipas Çertifikatës 

së pronës me numër të lëndës 126796-2019 të dt.09.10.2019 në emër të D.A. 

 

 

Nga leximi i çertifikatës së pronës me numër të lëndës Çertifikatën e pronës  me numër të 

lëndës 126796-2019 e dt.09.102.019, në emër të D.A gjykata ka vërtetuar faktin se  të gjitha 

njësitë kadastrale të lartcekura evidentohen në emër të D.A. 

Nga Çertifakata e lindjes me numër serik 10327390, e datës 13.01.2015, gjykata vërtetoi faktin 

se kjo çertifikatë është lëshuar në  emër të R.I i cili wshtw i lindur mw daten .... nga babai B.I 

dhe nga nwna D.A – I... . 

Nga Deklarata e dhënë personalisht e dëshmitarëve të dhën tek noteri me datën 15.10.2015 e 

dhënsit të saj M.B nga fshati ..., gjykata vërtetoi faktin se të njejtit sa i kujtohet është e vërtetë 

se B... nga fshati Llashticë e kishte blerë këtë paluajtshmëri nga D.A..1 të cilin ai personalisht e 

kishte njohur pasi që kishte jetuar në fshatin Llashticë e pastaj ishte shpërngulur në fshatin 

Pasjan. 

Gjykata me dalje në vend shiqim ka konstatuar se  këto njësi kadastrale disa janë ara të 

mbjellura , disa janë livadhe të papunuara dhe disa janë male. 

Me leximin e ekspertizës së gjeodezisë e hartuar nga ekspertët e gjeodezisë Murat Hoxha e 

datës 13.12.2019, gjykata vërtetoi faktin se  nga njësia kadastrale ...., njësisë kadastrale ..., 

njësis kadastrale ...., njësisë kadastrale nr...., njësis kadastrale nr...., njësisë kadastrale ..., njësis 

kadastrale ... dhe njësisë kadastrale nr.....  ZK Llashticë,  në DGJKP në Gjilan evidentohen 

sipas Çertifikatës së pronës me numër të lëndës 126796-2019 të dt.09.10.2019 në emër të D.A. 
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Deklaratave të këtyre dëshmitarëve gjykata ua fali besimin e plotë sepse janë objektive dhe në 

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

askush nuk ka pasur pretendime rreth të drejtës së pronësisë, e gjithashtu të thënat e tyre ishin 

në përputhje të plotë me provat e tjera të cilat gjenden 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 në bazë të nenit 28 të LTHMPJ-së, i njëjti e ka fituar të drejtën e pronësisë në 

paluajtshmërinë kontestuese, ku kjo 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 kanë në shfrytëzim me mirëbesim për më tepër se 50 vite, d.m.th. në këtë rast  

paditësi R.(B.)I nga Gjilani e ka ushtruar pushtetin në pronat kontestuese, përkatësisht i ka 

poseduar (zotëruar) dhe shfrytëzuar  i qetë dhe i pa penguar nga askush që nga viti 1970 e tutje 

dhe të cilat prona i ka mbjellur me grurë dhe kultura bujqësore,  andaj nga të cekurat si më lartë 

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

paluajtshëm dhe se ky pushtet faktik shndërrohet në pushtet juridik, andaj gjykata vendosi si në 

pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

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

bartë  paditësi ashtu që i detyrojë të njëjtin që në emër të përfaqësimit të përkohshëm, të paguaj 

shumën e përgjithshme prej  509 €, 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.758/15, me datë 17.06.2020 

 

                                                                                                                                    Gjyqtari 

                                    Gazmend Ajvazi 

 

 

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

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apeli. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme dorëzohet përmes kësaj gjykate. 
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