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Numri i lëndës: 2020:158755 

Datë: 26.07.2022 

Numri i dokumentit:     03266679 

 

 

C.nr.599/20 

 

              GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË – 

Departamenti i përgjithshëm – Divizioni civil, me gjyqtar Robert Tunaj, me praktikanten Festina 

Tahiri, në çështjen juridike të paditësit  N. M. K. nga fshati V., të cilin me autorizim e përfaqëson 

Av.N. B. nga Suhareka, kundër të paditurve N. J. dhe N. G. të cilët gjinden me  banim në 

Republikën e Serbisë, të cilët i përfaqëson  përfaqësuesi i përkohshëm Av. B. K. nga Suhareka, 

me padi për vërtetim pronësie, në seancën e mbajtur në pranin e të autorizuarit së paditësit dhe 

përfaqësuesi të përkohshëm me dt. 25.07.2022,mori ndërsa me datën 26.07.2022 përpiloi  bie 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M  

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit N. K. nga fshati V., 

komuna Suharekë.  

 

II. VËRTETOHET se paditësi N. K. ka fituar të drejtën e pronësisë në  bazë të mbajtjes 

me mirëbesim për më shumë se 20 vite  në parcelat  kadastrale nr. ...-4 në sipërfaqe prej  1722 

m2,  ...-3 në sipërfaqe prej  2103 m2 dhe ...-3  në sipërfaqe prej 1182 m2  Zona Kadatrale P.,  

vendi i quajtur “D.”. 

 

III. Ky aktgjykim do të shërbej si provë për regjistrimin e paluajtshmërisë në emër të 

paditësit në librat kadastral komunal për ngastrën e lartshënuar.  

 

IV. OBLIOGHET paditësi  me shpenzimet e procedurës  per përfaqësim nga përfaqësuesi 

i përkohshëm në shumë të përgjithshme prej 1,081.10 €. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi N. K. nga fshati V., përmes të autorizuarit av. N.  B. nga Suhareka, pranë kësaj 

Gjykate ka parashtruar padi për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, ndaj të paditurve  N. J. dhe 

N. G. ish nga fshati P., tani  gjinden me  banim në Republikën e Serbisë  në adresë të pa njohur. 
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Gjykata  paraprakisht  me  kërkesë  të  paditësit për të paditurit  ka caktuar  përfaqësues 

te përkohshëm nga  radha e avokatëve  pasi që adresa  e  banimit per të paditurit  ka qenë e pa 

njohur  per  gjykatën  dhe palën paditëse. 

 

I autorizuari i paditësit Av. N. B. në seancë në fjalën përfundimtare ka deklaruar: mbes 

në tërësi si në padi dhe ne precizimin e kërkesëpadisë  të cilën e kam kërkuar qe  vërtetohet se 

këtu paditësi ka blere nga  te paditurit N. J. dhe N. G., në vitet 1982  parcelat  katastrale ...-4, ...-

3 dhe ...-3 në vendin e quajtur “D.” me arsyetimin se paditësi ka pushtetin faktik në ngastrën 

kadastrale me kulturë bujqësore. Paditësi ngastrat kadastrale për më tepër se 40 vite e ka në 

posedim i cili posedim është krijuar në mënyrë të rregullt pas pagesës së çmimit në tërësi. Këto 

ngastra fillimisht i kanë shfrytëzuar vëllezërit e tij së bashku me paditësin, mirëpo pas ndarjes 

faktike të bashkësisë familjare të tyre këto ngastra i kanë takuar paditësit N. K.. Për të vërtetuar 

se paditësi është në posedim të ngastrës kadastrale kam propozuar që të dëgjohen edhe 

dëshmitarët H. K. dhe S. K. që të dy nga fshati V., me dëshmitaret e  dëgjuar  në seancë  u provua  

me pa mëdyshje fakti se paditësi e ka blerë ketë palujtëshmeri,  ka paguar  tere  çmimin blerës  

dhe është futur  ne posedim te pa penguar  nga askush, andaj  edhe  kërkesë padia  duhet të 

aprovohet ne tersi si e  bazuar. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm av. B. K.  në seancë  fillimisht ka kundërshtuar padinë dhe 

kërkesëpadinë ngase e njejta nuk është mbështetur në fakte dhe prova të cilat kishin me vërtetu 

bazën e kërkesëpadisë. E kundërshtojë padinë për faktin se e njejta është konfuze, në petitum të 

kërkesëpadisë kërkohet që të vërtetohet pronësia e parcelës kontestuese në dy baza juridike, të 

shitblerjes dhe të mbajtjes. Ne fjalën përfundimtare ka deklaruar se  pas administrimit  te provave  

siqë është informata  nga  AKP identifikimi i palujtshmerive  kontestuese  me dalje ne teren me 

ekspert të gjeodezisë  dhe  dëgjimit të dëshmitareve  në seancë gjyqësore  provohet  dhe 

vërtetohet  mjaftueshëm  pretendimi i paditësit  i paraqitur në padi e sidomos  fakti  se paraardhësi 

i tij e kishte  blere  palujtshmerinë kontestuese  ne  baze te marrëveshjes  gojore dhe  me pagesën 

e çmimit  ishte futur  ne posedim te   vazhdueshëm dhe të pa ndërprere pa u penguar nga askush, 

qoft  në aspektin faktik apo ne aspektin juridik. Për faktin se shitblerjes  se  pronave kontestuese  

konsideroi i krijohet paditësit  cilësia e poseduesit  me mirëbesim dhe me kalimin e afatit  ligjor  

per  fitimin e pronësisë  me parashkrim fitues  dhe mbi bazën e këtyre  fakteve  konsideroi se 

padija e paditësit  është e  bazuar. Ka kërkuar  shpenzimet e procedurës  të specifikuara  sipas 

tarifës se avokatëve  per shqyrtimin e shkresave  101.40 euro, përgjigje  në padi 156 €, per 

pjesëmarrje në  4 seanca nga  202.80 €, për shfrytëzimin e automjetit  privat 12,50 €, gjithsejt 

1.081,10 €. 

 

Gjykata në kuptim të nenit 7 dhe 8 të LPK-së bëri shiqimin e provave dhe atë: në 

Çertifikatën e pronës për ngastrat kadastrale P-72116034-00...-3, P-72116034-00...-3 dhe P-

72116034-00...-4, ka nxjerrë ekspertizën gjeodete  me ekspertin  L. A. me  dt.  08.06.2022, ka 

nxjerrë historiatin e parcelave  objekt kontesti  nga Drejtoria per shërbim pronësor juridik 

gjeodezi dhe kataster e  Komunës së Suharekës  me dt. 27.05.2022, ka mare informacionin 

Agjensioni Kosovar  per krahasim dhe Verifikim te pronës  me përgjigjen nr. 00289/22/VH të 

dt.  28.03.2022, marrëveshjen per ndarjen e bashkësisë  familjare të dt. 25.07.1996, ka dëgjuar  

dëshmitaret H.  K. dhe  S. K.. 
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   Gjykata në shqyrtimin kryesor, pas vlerësimit të provave materiale, deklarimit të të 

autorizuarit të paditësit, deklarimit të përfaqësuesit te përkohshëm per të  paditurit dhe 

administrimit të provave të lartcekura në kuptim të nenit 8 të LPK-së, me kujdes dhe me 

ndërgjegje ka çmuar dhe vlerësuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha së bashku dhe ka gjetur se: 

Kërkesëpadia e paditësit është e bazuar.  

 

Me dëgjimin e dëshmitareve H. K. dhe  S.  K.  gjykata ka vërtetuar  faktin se  

palujtshmerit  objekt kontesti  janë blerë nga paditësi  në vitet  e shtatëdhjeta  kur edhe  është 

paguar  i gjithë çmimi blerës  mbi bazën e kontratës  gojore. Qysh atëherë  paditësi edhe ka hy 

ne posedim të qetë dhe me mirëbesim  pa u penguar  nga askush qoftë në aspektin faktik apo 

juridik. Të dy dëshmitaret  duke u deklaruar  në rrethanat  se  kur  ishte shitur  kjo palujtshmeri 

kanë provuar  faktin se  kjo palujtshmeri  ishte shitur  më shumë se  40 vite  më parë. Duke u 

deklaruar  në rrethanat   se a kanë njohuri të jetë paguar çmimi i shitblerjes  janë deklaruar se  po  

çmimi është pagur në tërësi  qysh atëherë duke shtuar se  edhe  menjëherë pas pagesës  së çmimit 

paditësi është futur në posedim  të qetë duke i mbjellë  ato ngastra  me kultura  bujqësore  misër 

dhe grur, ndërsa në vitet e pas luftës  livadh.  Këtyre dëshmive  gjykata  u  fal besimin e plotë  

pasi që janë  në harmoni njëra me tjetrën por  edhe me  provat e administruara  në shqyrtim 

gjyqësor por ne veçanti  ne konstatimin e ekspertit  gjeodet  dhe shikimin në vend te ngjarjes  ku  

u vërtetua  fakti  se  ngastrat objekt  kontesti tani ishin livadh te kositura  nga  këtu  paditësi.  

 

Nga shiqimi dhe leximi në Çertifikatën e pronës P-72116034-00...-3 është vërtetuar  fakti  

se  palujtshmeria  ka sipërfaqe 2103 m2  gjendet  në vendin e quajtur “D.” ZK P.  dhe evidentohet 

në emër të N. G., ngastra është tokë bujqësore, arë e klasit të  5  

  

Nga shiqimi dhe leximi në Çertifikatën e pronës P-72116034-00...-3 është vërtetuar  fakti  se  

palujtshmeria  ka sipërfaqe 1182 m2, gjendet  në vendin e quajtur “D.” ZK P.  dhe evidentohet 

në emër të N. G., ngastra është tokë bujqësore, livadh i klasit të  5. 

 

Nga shiqimi dhe leximi në Çertifikatën e pronës P-72116034-00...-4 është vërtetuar  fakti  

se  palujtshmeria  ka sipërfaqe 1722 m2  gjendet  në vendin e quajtur “D.” ZK P.  dhe evidentohet 

në emër të N. R.  J. (e veja e Gj. N. V.), ngastra është tokë bujqësore, arë e klasit të  5. 

 

Me përgjigjen e dt.  28.03.2022 të Agjencisë Kosovare për krahasim  dhe verifikim të 

pronës gjykata ka vërtetuar faktin se se kjo agjenci nuk ka arritur të identifikoi ndonjë person 

fizik me emrin N. G., N. J. apo ndonjë person tjetër fizik apo juridik të ketë parashtruar ndonjë 

kërkes për pronat e lartë përmendura pranë Drejtorisë apo APK-së. E gjithashtu nga kjo përgjigje 

gjykata  na marrë informacionin  se  Agjenësia  nuk ka asnjë të dhënë  mbi adresën  - vendbanimin 

apo vendqëndrimin  e të paditurve. 

 

Nga kontrata  mbi ndarjen e bashkësisë  familjare e lidhur  me shkrim  nga  paditësi  me 

familjaret e tjerë provohet  fakti se  paditësi  qysh me dt.  25.07.1996  ka shkëput  bashkësinë 

familjaret me familjaret e  tjerë dhe se me ketë rast  palujtshmerit objekt kontesti   i janë ndarë 
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paditësit, gjë që  ky fakt  provohet  edhe me dëshmitaret  S. dhe  H. K.  e të cilët  janë edhe  pjesë 

e marrëveshjes së shkruar  duke u nënshkruar  ne numrin rendor  5 dhe 7.  

 

Me ekspertin gjeodet  gjykata ka vërtetuar faktin se palujtshmerit ditën e inqizimit në tren 

kanë qenë duke u shfrytëzuar  per qëllime bujqësore  - livadh, në të nuk ka të ndërtuar  objekte  

banimi apo ndonjë  objekt tjetër. Këto parcela  perbëjnë një komplet parcelash  që janë të lidhura  

njëra me tjeteren dhe shfrytëzohen nga  N. K.. Nga ortofotot  e siguruara  neper  vite  nga viti  

2001  deri në vitin  2018  shifet se  kanë pasur një shfrytëzim të përbashkët  unik, qoftë lëvrim 

qoftë livadh.   

 

Nga historiati i ngastrës  gjykata ka vërtetuar  faktin  qe nga  krijimi  i operatit  katastral 

në vitin 1968  ngastra ...-3 dhe ...-3 janë regjistruar  në emër të pronares  këtu të paditurës N. G., 

ndërsa  ngastra  ...-4  ka qenë e regjistruar  në emër të N. (N. V.) J.. Eksperti gjeodet  L. A. ka 

përshkruar  mënyre detale  duke bashkangjitur  fotografit, e  gjithashtu  përmasat e parcelave  

objekt kontesti  sipas  pikave gjeodezike dhe duke përshkruar fqinjët me të cilën kufizohen këto 

parcela. 

 

Nga provat e elaburuara secilën veç e veç dhe të gjitha si tërësi gjykata vendosi që të 

aprovojë kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar, duke patur parasysh të gjitha provat që shkojnë 

në favor të kërkesëpadisë. 

 

Vendimin mbi aprovimin e kërkesëpadisë Gjykata e mori në kuptim të nenit 28  të 

LMJPB ku thuhet “ 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.” 

 

Ndërsa faktin se palujtëshmeria është mbajtur me mirëbesim gjykat e ka vërtetuar nga 

dëshmitaret të cilët provuan faktin se mes palëve në kontest ka ekzistuar një kontrat gojore për 

shitëblerje të palujtëshmerisë e që në këtë drejtim gjykat ka gjetur se me nenin 73 të Ligjit 

nr.29/78 mbi marrëdhëniet e detyrimeve, citoj “Kontrata për lidhjen e së cilës kërkohet forma 

shkresore quhet e plotfuqishme megjithëse nuk është lidhur në këtë formë në qoftë se palët 

kontraktuese i kanë zbatuar në tërësi ose në pjesën predominuese detyrimet që dalin nga ajo, 

përveç në qoftë se nga qëllimi për të cilin është parashikuar forma është e qartë se nuk rezulton 

diçka tjetër”, pasiqë koha në të cilën është krijuar marrëdhënia juridike kanë qenë në fuqi këto 

ligje. Ndërsa  nga deklarimi i palëve  e ne veqanti  nga  dëgjimi i dëshmitareve  u vërtetua pa 

asnjë mëdyshje  fakti se një kontratë e tillë ka ekzistuar  dhe se  ajo kontratë është përmbushur  

qysh më parë se  katër dhjet  vite.  

 

 

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 

të LPK-së.  
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Vendimi mbi shpenzimet e procedurës gjykata e mori konform nenit 452.3 dhe 463 të 

LPK-së.  

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

 2020:158755 të dt. 26.07.2022 

 

 

  

Praktikante   G j y q t a r i    

Festina Tahiri   Robert Tunaj      

 

                                                                                      

 
 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditëve pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate.  


