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Numri i lëndës: 2019:089872 

Datë: 28.06.2019 

Numri i dokumentit:     00384103 

 
C.nr.952/16 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, si gjykatë civile e shkallës së parë, gjyqtarja 

Mevlide Shaban, me bashkëpuntorin professional Baki Sylejmani, në çështjen kontestimore të paditësit 
B.H nga fshati …, Komuan e Gjilanit, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson B.I, jurist i diplomuar nga 
Gjilani, e paraqitur kundër të paditurëve: M.D nga fshati .. dhe  dhe M.H nga fshati …, Komuna  e 
Gjilanit, tani me adresë të panjohur,të cilët i përfaqëson përfaqsuesi i përkohshëm A.I avokat nga 
Gjilani, me objekt kontesti vërtetimin e pronësisë, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik me 
dt.16.05.2019 mori këtë: 

 
AKTGJYKIM 

 
I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit B.H nga fshati ..., e paraqitur kundër të 
paditurve: M.D nga fshati …. dhe  dhe M.H nga fshati .., VËRTETOHET se paditësi  është pronar i 
ngastrës kadastrale numër ..., në sipërfaqe 778m2, e cila gjindet në vendin e quajtur “ Cerovac Radovac  
Nasalje”, Zonë Kadastrale ..., e cila ngastër në Drejtorinë për Kadastër, Gjeodezi, Pronë dhe Banim  në 
Gjilan, evidentohet në emër të të paditurit të parë M. /S./ D. ish nga fshati .., dhe ngastrës kadastrale 
numër ...., në sipërfaqe 1854m2, e cila gjindet në vendin e quajtur “ Cerovac Radovac  Nasalje”, Zonë 
Kadastrale Nasale, e cila ngastër në Drejtorinë për Kadastër, Gjeodezi, Pronë dhe Banim  në Gjilan, 
evidentohet në emër të të paditurit të dytë M.H ish nga fshati .... . 
II. OBLIGOHEN të paditurit që këtë të drejtë t’ia pranojnë paditësit dhe t’ia lejojnë të njëjtit që në afat 
prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi ta regjistroj në DGJKP  në emër të tij. 
III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 
 

A r s y e t i m i 
 

Paditësi B.H nga fshati .... në këtë gjykatë  m ë datë 17 nëntor 2016 përmes të autorizuarit të tij 
ka paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë ndaj të paditurve : M.D nga fshati …. dhe  dhe M.H nga 
fshati …. , Komuna  e Gjilanit , duke theksuar se në vitin 1991 mbi bazën e marrëveshjtes gojore me 
pronarin faktik M.D,  tani me adresë të panjohur  kishte blerë paluajtshmërinë kontstuese- njësinë kad. 
...., në sipërfaqe 778m2 për çmimin e shitblerjes prej 2 mijë marka gjermane  duke ia paguar çmimin 
kontraktues në tërsi dhe menjëherë kishte hyrë në posedim dhe shrytëzim të sajë,   po ashtu mbi bazën e 
marrvëeshjes gojore me pronarin faktik tani i paditur M.H, kishte hyrë në mardhënje konmtraktore dhe 
kishte blerë  ngastrën kadastrale 396-0 në sipërfaqe prej 1478 m2  për çmimin e shtibllerjes  4 mijë 
marka gjermane  dhe menjëherë kishte hyrë në posedim dhe sfhrytëzim të saj, mirëpo për shkaqe 
objektive nuk kishte mundur ta bëjë bartjen e kësaj paluajtshmërie.  

 
Me që me të paditurit  gjykata nuk ka mundur të komunikojë dhe pas përpjekjeve të bëra për 

sigurimin e adresës së tij, por këto përpjekje kanaë rezultuar pa sukses dhe duke u bazuar në nenin 79 
pika 3, nënpika a) të ëLPK-ës gjykata vendosi që ti caktojë përfaqësuesin e përkohshëm edhe ate av.A.I 
nga Gjilani, ku shpenzimet e të njejtit ti bartë paditësi. 
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Përfaqësuesi i përkohshm av.A.I në përgjigjen në padi ka deklaruar se padia e paditësit është 
padrejtë dhe e pakjartë dhe e pa kuptim duke pasur parasysh se paditësi B.H me asnjë provë apo dëshmi 
në padi nuk ka vërtetuar se e ka blerë paluajtshmërinë  kontestuese por veteëmm pohon se ka pasur nj 
kontratë gojore pa e definuar se me kende ka pasur dhe për cilën ngastër bëhtg fjalë.Po ashtu i njëjti nuk 
potencon arsyen pse nuk e ka legjitimuar  shitblerjen në kohën e blerjes por vetëm potencon se për 
shkaqe teknik pa i përcaktuar ato shkaqe. Andaj në fund i njëjti ka kërkuar nga gjykata që ta refuzoj 
padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar. 

 
I autorizuari i paditësit si nëshqyrtimin përgatitor, kryesor ashtu edhe në shpejgimet 

përfundimtar ka deklauar se mbetetm pranë padisë dhe precizimit të saj duke i porpozuar gjykatës 
dëgjimin e dëshmitarëve Q.R dhe M.S dhe pas dëgjimit të tyre kërkon nga gjykata që të aprovohet padia 
dhe kërkesëpadia etij në tërësi si e bazuar edhe ate në bazë të mirëbesimit dhe mbajtjes. 

Përfaqësuesi i përkoshëm av.A.I si në shqyrtimin përgatitor, kryesor ashtu edhe në shpjegimet 
përfunditmare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë prëgjgijes në padi dhe në bazë të konstatimit të 
ekspertvë është vërtetuar se ngastrat kontestuse ne emër të të paditurve në shënimet e cekuara  
ekzistojnë,  andaj kërkon nga gyjakta që në bazë të provave të shtjelluara dhe provave konkrete të merr 
një vendim meritor. 

 
Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike, në 

procedurën e të provuarit i ka adminsitruar këto prova materiale: Qertifikata mbi të drejtat e pronës me 
nr të lëndës ...  e dt:05.09.2016 me nr të njesisë ....  e evidentuar në emër të M. (S.) D, Çertifikata mbi të 
drejtat e pronës me nr. të lëndës .... e me nr të njësisë ..., e cila evidentohet me emër të M. /H./ H., 
Çertifikatat e njëjta po të datës 14.01.2019, si dhe lexohet konstatimi dhe mendimi i ekspertit gjeodet i 
dt.22.03.2019. 

 
Dëshmitari Q.R nga fsh. ... ka deklaruar se e ka të njohur faktin se B.H nga fsh. .... në vitin 

1991 e ka blerë një pronë prej 7 ari prej M... nga fsh. .... për shumën e të hollave prej 2 mijë marka 
gjermane, ku me rastin e pranim dorëzimit të këtyre tëhollave dëshmon se ka qenë i pranishëm, i njëjti 
poashtu ka deklaruar se e ka njohur M... pasi që i njëjti ka jetuar në fsh. ... i vili fshat me fsh.  .... i kanë 
arat në afërsi. Më tutje ka shtuar se pas dorëzimit të çmimit të shitblerjes B... me familjen e tij që nga 
ajo kohë kishte hyrë në posedim dhe shfrytëzim të kësaj prone dhe asnjëherë nuk ishte penguar nga 
askush. Poashtu i njëjti shton se B... kishte blerë edhe një arë tjetër të cilën e kishte në mexh me arën e 
cekur më lart, nga një person i quajtur M... për të cilën sa i kujtohet atij ai kishte qenë i nacionalitetit  
romë, edhe atë sip. prej 17-18 ari dhe sa i kujtohet atij çmimi kishte qenë 4 mijë marka gjermane, dhe se 
me rastin e dorëzimit të të hollave ai kishte qenë prezent sepse paditësin e kishte dhëndër dhe se këto të 
holla ishin dorëzuar në një shitore të fsh. në tërësi dhe e ka të njohur faktin se  pas një kohe të shkurtër 
ky person ishte shpërngulur nga fsh. Nasalë dhe se nuk e dinë se ku ka shkuar. 

 
Dëshmitari M.S nga fsh. ... ka deklaruar se paditësin e njeh që nga viti 1991 ku i njëjti fillimisht 

kishte blerë një arë në  sip. prej 7 ari, prej një serbi nga fsh. ..... në shumë prej 2 mijë marka gjermane, e 
pastaj kishte blerë edhe një arë tjetër me sa i kujtohet atij sip. kishte qenë 15-16 ari nga M.H të cilën e 
kishte njohur pak dhe se vetëm një herë e kishte parë edhe atë kur ishte bërë pazari me rastin e blerjes së 
këtyre arave nga B... . Ky Pazar ishte bërë në vendin tek “Arat” ndërsa paratë janë dorëzuar tek 
Kooperativa Bujqësore e fshatit. Fillimisht B... e kishte blerë arën prej M.. dhe kjo arë kishte qenë në 
mexhë me arën e M.... dhe pas një kohe ai e kishte blerë edhe arën e M... dhe se në momentin e 
shitblerjes ai kishte qenë prezent në të dy këto shitblerje.  Ka shtuar se  B.. kishte punuar në botën e 
jashtme dhe fëmijët i kishte pasur të vegjël këto ara i kishte punuar një kohë vetë dëshmitari dhe se që 
nga ajo kohë e deri më tani asnjëherë nuk ishte penguar në shfrytëzimin e qetë të këtyre pronave.  

 
Deklaratave të këtyre dëshmtiarëve gjykata ia fali besimin e plotë ngase janë objetive 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 së pronësisë, e gjithëashtu të thënat e tyre ishin në përputhje të plotë 
me provat e tjera të cilat gjinden në shkresat e lëndës. 

Nga provat e cekura si më lartë  dhe atë duke vlerësuar  secilën provë veç e veç dhe të gjithave 
së bashku, siç parasheh neni 8 i LPK-ës,  gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: 
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Se  ngastrat kontestuese gjinden në fsh. ... edhe atë në vendin e quajtur “Cerovac Radovac u 

Nusalje”. Në këto ngastra nuk ka të ndërtuara asgjë por është vetëm parcellë e tërësishme e papunuar e 
cila fillon nga rruga kryesore që i dërgon te fshati ..., fakt ky i vërtetuar nga vëzhgimi në vendin e 
ngjarjes, konstatimi  nga ekspert gjeodet, çertifikata e pronës, kopja e planit. Ngastrat kontestuse 
paditësi i kishte blerë nga i padituri i parë M.. dhe i dytë M.. edhe atë për çmimin e shitblerjes për 
ngastrën e parë ... për çmimin e shitblerjes prej 2 mijë marka gjermane dhe ngastrën e dytë ...  për 
çmimin e shitblerjes prej 4 mijë marka gjermane, çmimin e shitblerjes e kishte paguar në tërësi, i njëjti 
kishte hyrë në posedim, shfrytëzim dhe që nga ajo kohë i e mban pa u penguar nga askush. poashtu këto 
fakte janë të vërtetuara edhe nga dëgjimi i dëshmitarëve Q.R. dhe M.S . 

 
Nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit gjeodet gjykata vërtetoi faktin se ngastrat kadastrale ...  

ZK Nasalë evidentohen në emër të M.S. D në sip. prej 778 m2, dhe ...-.. ZK Nasalë evidentohet në emër 
të M.H. H. në sip. prej 1854 m2 dhe se këto ngastra kadastrale i shfrytëzon B.H nga fsh. ... . 

 
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 njejti e  ka fituar të 
drejtën e pronësisë në paluajtshmërinë kontestuese, ku kjo dispozitë ligjore ka paraparë 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 ngastrat kontestuese i ka në shfrytëzim me mirëbesim më 
tepër se 20 vjet, dmth në këtë rast pushtetin faktik që paditësi B.H e ka ushtruar në pronat 
kontestuese, përkatësisht i ka poseduar dhe shfrytëzuar, i pa penguar nga askush që nga viti 
1991, mund të vijmë në përfundim se paditësi është mbajtës me mirëbesim dhe i ligjshëm i 
sendit të paluajtshëm, shndërrohet në pushtet juridik dhe për këto arsye gjykata vendosi si në 
pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 
 

Gjykata ka vendosur si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, që secila pale ti 
bartë shpenzimet e procedures kontestimore, duke u bazuar në nenin 452.4 të LPK-së. 
  

 
Andaj, nga të cekurat më lartë, duke përfshirë  gjendjen faktike, dispozitat ligjore të 

cituara, bindjen e lire të gjyqtarit dhe bazuar në nenin 2 lidhur me nenin 142 pika 1 dhe 2 të 
LPK-së,  u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
C.nr.952/16, datë 16.05.2019 

  
                                                                                                               

Gjyqtarja, 
                               Mevlide Shabani 
 
 

 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjyimi,  është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, pas ditës së pranimit të vendimit.  Ankesa dorëzohet në dy 
ekzemplarë përmes kësaj gjykate. 
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