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Datë: 05.02.2020 

Numri i dokumentit:     00811273 

                                                                                  C.nr.112/13 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, DEGA NË KAMENICË, Departamenti i 

Përgjithshëm, me gjyqtarin Blerim Beshtica, në çështjen kontestimore të paditësit                          

J.P nga ..., të cilin me autorizim e përfaqëson L.C, avokat nga Kamenica, kundër të paditurve 

D.Gj, B.C dhe M.P, që të tre nga ...., të shpërngulur në Serbi, me adresë të panjohur, të cilët i 

përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm R.B, avokat nga Kamenica, me objekt kontesti vërtetim 

i të drejtës së pronësisë, vlera e kontestit 1.500 euro, pas mbajtes së seancës për shqyrtimin 

kryesor të datës 21.01.2020, ndërsa më dt.05.02.2020 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit J.P nga R.., dhe 

VËRTETOHET se paditësi në bazë të mbajtjes-parashkrimit fitues,                     është 

bashkëpronar i pjesës së ngastrës kadastrale me nr. 2324-0, në sipërfaqe prej 1478 m2, vendi i 

quajtur “Iglash”, Zona Kadastrale Ranilluk, e cila evidentohet në Regjistrin e të drejtave të 

pronës së paluajtshme (RDPP), në emër të bashkëpronarëve, këtu të paditurëve:D.Gj, me ½ 

pjesë ideale; B.C, me 1/8 pjesë  ideale; M.P, me 1/8 pjesë ideale, që të tre nga ..., tani të 

shpërngulur në Serbi, në adresë të panjohur, pjesë kjo e sipërfaqes e kufizuar në masa dhe kufi 

gjeodezik-kadastral, në gjatësi nga ana jugore gjer te ngastra kadastrale me nr. 2322-0 në 

gjatësi prej 83.34 metra, nga ana veriore gjer te ngastra kadastrale me nr. 2328-0 në gjatësi prej 

87.77 metra, nga ana perëndimore rruga e asfaltuar gjer te ngastra kadastrale me nr.3654-0 në 

gjerësi prej 19.02 metra, nga ana lindore gjer te ngastra kadastrale me nr.2325-0 në gjerësi prej 

16.31 metra, sipas vektorit kadastral nga ana perëndimore e ngastrës kadastrale me nr. 1224-0 

është rruga e asfaltuar e cila kalon në brendësi të ngastrës kadastrale me nr. 2324-0 me masa në 

gjatësi nga ana veriore prej 7.31 metra, nga ana jugore prej 7.38 metra, nga ana lindore prej 

18.36 metra dhe nga ana perendimore në gjatësi prej 19.02 metra, sipërfaqe rrugë prej 131 m2, 

si dhe bashkëpronar i pjesës së ngastrës kadastrale me nr. 2322-0, në sipërfaqe prej 1408 m2, 

vendi i quajtur‘’Iglash’’, Zona Kadastrale Ranilluk, e cila evidentohet në Regjistrin e të 

drejtave të pronës së paluajtshme (RDPP), në emër të bashkëpronarëve, këtu të paditurve: 

D.Gj, me 4/8 pjesë ideale; B.C, me 1/8 pjesë ideale dhe M.P, me 1/8 pjesë ideale, që të tre nga 

..., tani të shpërngulur në Serbi, me adresë të panjohur, pjesë kjo e sipërfaqes e kufizuar në 

masa dhe kufi gjeodezik-kadastral, e cila shtrihet në drejtim lindje-perëndim nga ana lindore ka 

gjërësi prej 15.82 metra, nga ana veriore kufizohet me ngastrën kadastrale me nr. 2324-0 në 

gjatësi prej 83.34 metra, nga ana jugore kufizohet me ngastrën kadastrale me nr. 2321-0 në 

gjatësi prej 81.60 metra, nga ana perëndimore kufizohet me ngastrën kadastrale me nr.3654-0, 

me shfrytëzim rrugë e asfaltuar  e cila kalon në brendësi të ngastrës kadastrale me nr.2322-0 

nga ana veriore në gjatësi prej 7.38 metra, nga ana jugore në gjatësi prej 3.38 metra, nga ana 

lindore në gjatësi prej 18.66 metra, dhe nga ana perendimore në gjatësi prej 18.96 metra, në 

sipërfaqe prej 100 m2, me kulturë rrugë e asfaltuar, e më gjerësisht sikurse në dy ekspertizat 
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gjeodezike, së bashku me skicat e bashkangjitura ekspertizave, të punuara nga eksperti gjeodet 

N.R nga Kamenica, e të dorëzuara kësaj gykate me dt. 11.09.2019 dhe dt. 18.10.2019,  të cilat 

ekspertiza janë pjesë përbërëse e këtij dispozitivi. 

 

II. DETYROHEN të paditurit D.Gj, B.C dhe M.P,  që të tre nga ..., tani të shpërngulur 

në Serbi,  me adresë të panjohur, që paditësit  J.P nga ..., t’ia njohin këtë të drejtë pronësore të 

përshkruar si në pikën I të këtij dispozitivi, dhe  lejojnë që bazë të këtij aktgjykimi të njejtën ta 

regjistroj në Regjistrin e të drejtave të pronës së paluajtshme (RDPP), në afat prej 15 ditësh, 

pas pranimit ë këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm. 

 

III. REFUZOHET pjesa tjetër e kerkesëpadisë së paditësit, sa i përket pjesës së  

ngastrës kadastrale me nr.2322-0, në siperfaqe prej 100 m2, vendi i quajtur ”Iglash”, e cila 

pjesë e sipërfaqes aktualisht shfytëzohet si rrugë e asfaltuar që shpie në drejtim Ranillug-

Ropotovë, Zona Kadastrale Ranilluk, e cila  evidentohet në Regjistrin e të drejtave të pronës së 

paluajshme (RDPP), në emër të bashkepronarëve, këtu të paditurve: D.Gj, me 4/8 pjesë ideale; 

B.C, me 1/8 pjesë  ideale dhe M.P, me 1/8 pjesë ideale, që të tre nga Ranilluku, tani të 

shpërngulur në Serbi,  me adresë të panjohur, si dhe pjesës së ngastrës kadastrale me nr. 2324-

0, në siperfaqe prej 131 m2, vendi i quajtur ”Iglash”, e cila pjesë e sipërfaqes aktualisht 

shfytëzohet si rrugë e asfaltuar që shpie në drejtim Ranilluk-Ropotovë, në siperfaqe prej 131 

m2,  Zona Kadastrale Ranilluk, e cila evidentohet në Regjistrin për të drejtat e pronës së 

paluajtshme (RDPP), në emër të bashkëpronarëve, këtu të paditurve: D.Gj, me ½  pjesë ideale; 

B.C, me 1/8 pjesë  ideale dhe M.P, me 1/8 pjesë ideale, që të tre nga ..., tani të shpërngulur në 

Serbi,  me adresë të panjohur. 

 

IV. DETYROHET paditësi që t’ia paguaj shpenzimet përfaqësuesit të përkohshëm të 

të paditurve, avokatit Refik Basha nga Kamenica, në lartësi prej 644 euro. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi J.P nga ...., përmes të autorizuarit të tij, L.C, avokat nga Kamenica, në këtë 

gjykatë ka parashtruar padi më datë 11.07.2013, kundër të paditurve  D.Gj, B.C dhe M.P, që të 

tre nga ..., tani të shpërngulur në Serbi, me adresë të panjohur, të cilët i përfaqëson përfaqësuesi 

i përkohshëm R.B, avokat nga Kamenica, me objekt kontesti vërtetim i të drejtës së pronësisë, 

me vlerë të kontestit 1.500 euro. 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij, si dhe gjatë tërë rrjedhës së shqyrtimit gjyqësor si 

dhe parashtresës për precizimin e padisë, të datës 19.12.2019, ka theksuar se mbetet në tërësi 

pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke shtuar se babai i paditësit në vitin 1977, nga të paditurit 

ka blerë dy ngastra, ngastrën kadastrale me nr. 2322-0 në  sipërfaqe prej 1508 m2 dhe  ngastrën 

kadastrale me nr. 02324-0 me sipërfaqe prej 1609 m2, Zona Kadastrale Ranilluk, mirëpo pasi 

që babai i paditësit ka vdekur në vitin 2005, paditësi tani ka rregulluar trashëgiminë dhe është 

trashëgues i pasurisë nga babai në bazë të vendimit mbi rregullimin e trashëgimisë, aktvendimi 

i trashëgimisë me nr.OPR.124/155, ref.nr.123/15, dt.14.08.2015. I njëjti ka kërkuar nga gjykata 

që ekspertizën e punuar nga eksperti gjeodet N.R ta aprovojë, të punuar për ngastrat kadastrale 

të lartëcekura, për bartjen e këtyre ngastrave sipas bashkëpronësisë dhe atë që të bëhet 

vërtetimi i pronësisë tek paditësi për bashkëpronarët D.Gj, me 4/8 e pjesës ideale, B.C, me 1/8 

e pjesës ideale dhe M.P, me 1/8 e pjesës ideale. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurve, av.R.B nga Kamenica, gjatë rrjedhës së 

shqyrtimit gjyqësor dhe fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetem në tërësi pranë 
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deklarimeve nga seancat e kaluara, duke theksuar se si përfundim i këtij procesi gjyqësor në 

bazë  ligjore, vërtetim i së drejtës së pronësisë në raport me pasurinë e paluajtshme-ngastrave 

kadastrale me nr.  2324-0 dhe nr. 2322-0, me pronarë të mëhershëm të cilët tani janë si palë 

ndërgjyqëse-të paditurë, pas administrimit të provave të ofruara konkretisht konstatimit të 

ekspertit gjeodet në terren mbi gjendjen faktike të disponimit dhe shfrytëzimit të të njejtave, si 

dhe dëgjimin e dëshmitarëve të propozuar nga paditësi erdhën deri te konstatimi se janë 

plotësuar kushtet mbi themelësinë e kërkesëpadisë për vlerësimin e të cilave unë si përfaqësues 

i lë kësaj gjykate që t’i përfundoj përmes vendimit të saj dhe të marrë vendim meritor lidhur 

me petitumin e kërkesëpadisë. I ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë 

prej 644 euro.   

 

Gjykata në këtë çështje kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike 

sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat: Certifikatën 

mbi të drejtat e pronës së paluatjshme, me nr. UL-73507065-00109, të lëshuar nga Zyra 

Komunale Kadastrale në Ranilluk, me datë 04.04.2019, Raportin-ekspertizën e punuar në 

formë të shkruar nga eksperti gjeodet N.R nga Kamenica, të datës 10.09.2019,  Raportin-

ekspertizën e punuar po ashtu në formë të shkruar nga po i njejti ekspert, të datës 18.09.2019, 

Certifikatën për njësi kadastrale, për ngastrën kadastrale me nr.  2322-0, me nr. të lëndës 1042, 

të datës 13.11.2019, të lëshuar nga Zyra Komunale Kadastrale në Ranilluk; Certifikatën për 

njësi kadastrale, për ngastrën kadastrale me nr. 2324-0, me nr. të lëndës 1042, të datës 

13.11.2019, të lëshuar nga Zyra Komunale Kadastrale në Ranilluk, Kopjen e planit për ngastrat 

e lartëcekura, të datës 13.11.2019, të lëshuara nga Zyra Komunale Kadastrale Ranilluk, 

Aktvendimin e trashëgimisë, me nr.OPR-124/15, nr.ref.123/15, të datës 14.08.2015, të 

përpiluar nga noteri L.D.K nga fsh. Stanishor, Komuna e Novobërdës, Procesverbalin nga 

vendi i ngjarjes, të përpiluar nga kjo gjykatë në vend ngjarje, më dt.27.08.2019,  dhe dëgjimin e 

dëshmitarëve P.D nga ...dhe B.N nga .... 

 

Gjykata pas vlerësimeve të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të nxjerra në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit për Proceduren Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje 

ka çmuar çdo prove veç e veç dhe të giitha ato së bashku, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit 

është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga leximi i Çertifikatës mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme, me nr.  UL-73507065-

00109, të dates 04.04.2019, gjykata vërtetoj faktin se ngastra kontestuese 2324-0 në sipërfaqe 

prej 1609 m2, Zona Kadastrale Ranilluk, evidentohen në emër të bashkepronarëve, këtu të 

paditurve: D.Gj, me 1/2 e pjeses ideale; B.C, me 1/8 e pjeses ideale, M.P, me 1/8 e pjeses 

ideale. 

 

Nga leximi i Raportit-ekspertizës së ekspertit gjeodet N.R nga Kamenica, të dates 

10.09.2019, gjykata ka vërtetuar faktin se ngastra kadastrale me nr. 2322-0, në sipërfaqe prej  

1508 m2 dhe ngastra kadastrale me nr. 2324-0, në sipërfaqe prej 1609 m2, ngastra këto të cilat 

ndodhen në  Zonën Kadastrale Ranilluk, vendi i quajtur “Iglash”, me shfrytëzim aktual  arë  e 

klasit të 4,  evidentohen në emër të bashkëpronarve, këtu të paditurve, sipas pjesëve ideale të 

bashkëpronëisë të përshkruara sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, si dhe kufizohen në 

masa dhe kufi gjeodezik dhe kadastrale si vijon: ngastra kadastrale me nr.2322-0, në sipërfaqe 

prej 1508 m2, shtrihet në drejtim lindje-perendim, ashtu që nga ana lindore ka gjerësi prej 

15.82 metra, nga ana veriore kufizohet me ngastrën kadastrale me nr. 2324-0 në gjatësi prej 

90.71 metra, nga ana jugore kufizohet me ngastrën kadastrale me nr.2321-0 në gjatësi prej 

85.04 metra, dhe nga ana perëndimore ne gjerësi prej 18.96 metra, gjerë te rruga e 

pakategorizuar, ndërsa ngastra kadastrale me nr.2324-0, në sipërfaqe prej 1609m2, me gjatësi 
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nga ana jugore shtrihet gjerë te ngastra kadastrale me nr. 2322-0, 90.71 metra, nga ana veriore 

gjerë te ngastra kadastrale me nr.2328-0 në gjatësi prej 94.30 metra, nga ana perëndimore gjerë 

te rruga e pa kategorizuar në gjerësi prej 19.02 metra dhe nga ana lindore gjerë te ngastra 

kadastrale me  nr.2325-0 në gjerësi prej 16.31 metra, më gjerësisht sikurse në këtë ekspertizë. 

Po ashtu, sipas ekspertizës së ekspertit të gjeodet N.R, të dates 18.10.2019, ndër të tjera gjykata 

ka vërtetuar faktin se pjesët e sipërfaqeve të ngastrave kadastrale kontestuese, edhe ate, ngastra 

kadastrale me nr. 2322-0, në sipërfaqe të plotë prej 1508 m2 dhe ngastra kadastrale me nr.  

2324-0, në sipërfaqe të plotë prej  1609m2, të cilat ndodhen në  Zonën Kadastrale Ranilluk, 

vendi i quajtur “Iglash”, me kulturë arë të klasit të 4, evidentohen në emër të bashkëpronarëve, 

këtu të paditurve konform  pjesëve të bashkëpronësisë të përshkruar sikurse në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, dhe kufizohen në masa dhe kufi gjeodezik dhe kadastral si në vijim: ngastra 

kadastrale me nr.2322-0, në sipërfaqe prej prej 1508 m2, shtrihet në drejtim lindje-perendim, 

ashtu që nga ana lindore ka gjerësi prej 15.82 metra, nga ana veriore kufizohet me ngastrën 

kadastrale me nr.2324-0 në gjatësi prej 83.84m, nga ana jugore kufizohet me ngastrën 

kadastrale me nr.2321-0 në gjatësi prej 81.60m, dhe nga ana perëndimore në gjerësi prej 18.96 

metra. Ngastra kadastrale me nr.2322-0, në anën perëndimore është rruga e asfaltuar e cila 

kalon në brendësi të ngastrës kadastrale me nr. 2322-0 në masë në gjatësi nga ana veriore prej 

7.38 metra, nga ana jugore prej 3.38 metra, nga ana lindore prej 18.66 metra dhe nga ana 

perëndimore  prej 18.96 metra, në sipërfaqe prej 100 m2, me kulturë rrugë e asfaltuar, 

sipërfaqja e mbetur në shfrytëzim arë mbetet 1408 m2, ndërsa ngastra kadastrale me nr. 2324-0 

në sipërfaqe prej 1609 m2, në gjatësi nga ana jugore gjerë te ngastra kadastrale me nr.2322-0, 

83.34 metra, nga ana veriore gjer te ngastra kadastrale me nr.2328-0 në gjatësi prej  87.77 

metra, nga ana perëndimore rrugë e asfaltuar – ngastra kadastrale me nr. 3654 në gjerësi prej 

19.02 metra, dhe nga ana lindore gjerë te ngastra kadastrale me nr. 2325 në gjerësi prej 16.31 

metra, sipas vektorit kadastral nga ana perëndimore e ngastrës kadastrale me nr.1224-0 është 

rrugë e asfaltuar e cila kalon në brendësi të ngastrës  kadastrale me nr.2324-0, me masë në 

gjatësi nga ana veriore prej 7.31 metra, nga ana jugore prej 7.38 metra, nga ana lindore prej 

18.36 metra, dhe nga ana perëndimore me gjatësi prej 19.02 metra, që ka sipërfaqe rrugë prej 

131 m2, dhe si sipërfaqe e mbetur në shfrytëzim arë mbetet 1478 m2. 

 

Nga leximi i Çertifikatës për njësi kadastrale, me nr. të lëndës 1042, të lëshuar nga Zyra 

Kadastrale Komunale në Ranilluk, me datë 13.11.2019, gjykata ka vërtetuar faktin se ngastra 

kontestuese me nr. 2322-0, në sipërfaqe prej 1508 m2, vendi i quajtur “Iglash”, me shfytëzim 

aktual tokë bujqësore, arë e kl.4, Zona Kadastrale Ranilluk, evidentohet në emër të 

bashkëpronarëve, këtu të paditurve: D.Gj,  me 4/8 e pjeses ideale, B.C, me 1/8 e pjeses ideale 

dhe M.P, me 1/8 e pjeses ideale. 

 

Nga leximi i Çertifikatës për njësi kadastrale, me nr. të lendës 1042, të lëshuar nga Zyra 

Kadastrale në Ranilluk, me datë 13.11.2019, gjykata ka vërtetuar faktin se ngastra kontestuese 

me nr. 2324-0, vendi i quajtur “Iglash”, me shfrytëzim aktual tokë bujqësore, arë e kl.4, në 

sipërfaqe prej 1609 m2, Zona Kadastrale Ranilluk, evidentohet në emër të bashkëpronarëve, 

këtu të paditurve: D.Gj, me ½  e pjesës ideale, B.C, me 1/8 e pjesës ideale, M.P, me 1/8 e 

pjesës ideale. 

 

Nga leximi i Kopjes së planit, të lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale  në Ranilluk, 

më dt.13.11.2019, gjykata ka vërtetuar faktin se ngastrat kadastrale kontestuese ndodhën në 

Zonën Kadastrale Ranilluk, dhe pjesa tekstuale dhe ajo grafike janë në harmoni me njëra 

tjetrën.  
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Nga leximi i Aktvendimit të trashëgimisë, me nr.OPR-124/15, nr. ref.123/15, të datës 

14.08.2015, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësi J.P nga ..., është shpallur si trashëgimtar i 

vetëm i rendit të parë ligjor pas vdekjes së të ndjerit, babit të tij Q.P nga ish .... . 

 

Nga leximi i Procesverbalit të gjykatës të përpiluar në vend të ngjarjes, të 

dt.27.08.2019, gjykata ka vërtetuar faktin se ngastra kadastrale me nr.2322-0 është e mbjellur 

me misër gjersa në anën jugore shihet se kufizohet me një ngastër e cila ka qenë e mbjellur me 

grurë me nr. 2321, në anën perëndimore kufizohet me rrugën e asfaltuar që shpie në drejtim 

Ranilluk-Ropotovë, në anën lindore kufizohet me ngastrën kadastrale me nr.2323-0 dhe 2325-

0, ndërsa në anën veriore kufizohet me ngastrën kadastrale me nr.2324, e në anën jugore 

kufizohet me ngastrën kadastrale me nr.2322-0, Zona Kadastrale Ranilluk. Po ashtu, gjykata 

nga dalja në vend ngjarje ka vërtetuar faktin se ngastra kadastrale me nr.2324-0 është e 

mbjellur me misër, e njëjta në anën perëndimore kufizohet me rrugën Ranilluk-Ropotovë e 

Epërme, në anën lindore kufizohet me ngastrën kadastrale me nr.2325-0, në anën veriore 

kufizohet me ngastrën kadastrale me nr. 2328 dhe në anën jugore kufizohet me ngastrën 

kadastrale me nr.2322-0, Zona Kadastrale Ranilluk. 

 

Dëshmitari P.D nga ...., gjatë dëshmisë së tij të dhënë në shqyrtimin kryesor ka 

deklaruar se dikun në vitin 1977 janë dhënë paratë, ndoshta edhe më shumë por përafërsisht, 

këtë pasuri paditësi e shfrytëzon që nga viti 1977, prindi i paditësit e ka blerë këtë pasuri dhe 

nuk e ka marrë me dhunë, palët ndërgjyqëse i ka fqinjë dhe ngastrat kontestuese të paditurit i 

kanë shfrytëzuar deri në vitin 1977, deri në momentin kur të njejtat i kanë shitur. Ka deklaruar 

se babai i paditësit e ka paguar në tërësi çmimin për ngastrat e blera nga të paditurit dhe 

asnjëherë nuk kanë pasur ndonjë problem palët ndërgjyqëse në mes vete, këto ngastra tani i 

shfrytëzon J..-paditësi dhe përveç tij askush nuk ka hyrë në këto ara, duke shtuar faktin se 

babai i paditësit ka vdekur në vitin 2003 dhe që nga ajo kohë paditësi i shfrytëzon këto ngastra, 

mirëpo të njejtat i ka shfrytëzuar edhe para asaj kohe, sa e ka pasur prindin gjallë, pa e 

shqetësuar askush. 

 

Dëshmitari B.N nga ...., gjatë dëshmisë së dhënë në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se, 

që nga viti 1977 paditësi i shfrytëzon këto ngastra, këtë e di sepse unë kam arën time në afërsi 

të arave të paditësit, ara ime kufizohet me ngastrat kontestuese, dhe se pas blerjes së këtyre 

ngastrave nga J...-paditësi, i cili i ka shftrytëzuar i vetëm të njejtat, nuk kanë pasur asnjëherë 

problem palët ndërgjyqëse. Gjithashtu ka shtuar se me dijen time paditësi në tërësi e ka paguar 

çmimin për ngastrat e blera, të cilat ngastra i ka shfrytëzuar në mënyrë të qetë dhe të pa 

penguar që nga viti 1977 e deri më sot. Këto ngastra i ka blerë babai i paditësit pasi që i njejti 

në atë kohë ka punuar në Zvicër, ka pasur mjete monetare dhe i ka blerë. 

 

Me dispozitën e nenit 20 të Ligji për Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore 

(Gazeta zyrtare e RSFJ-së, nr.6) është paraparë se: “E drejta e pronësisë fitohet sipas vetë ligjit, 

në bazë të veprimit juridik dhe me trashëgim”, ndërsa me dispozitën e nenit 21 të po këtij ligji 

është paraparë se:“E drejta e pronësisë fitohet, mes tjerash edhe me parashkrim fitues…“.  Me 

dispozitën e nenit 28 parag.2 dhe 4 të të njejtit ligj, është paraparë se:“Mbajtësi me mirëbesim 

dhe i ligjshëm i sendit të paluajtshëm, mbi të cilin tjetri ka të drejtën e pronsisë, fiton të drejtën 

e pronsisë mbi këtë send me parashkrim fitues me kalimin e kohës prej dhjetë vjetësh”. 

“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”. Po ashtu, sipas dispozitës së nenit 30.1 të të njejti ligj, është paraparë se: “Në kohën 

e nevojshme për parashkrimin fitues llogaritet edhe koha për të cilën paraardhësit e mbajtësit të 

tanishëm kanë mbajtur sendin si mbajtës me mirëbesim dhe të ligjshëm, respektivisht si mbajtës 
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me mirëbesim”. Po ashtu, sipas dispozitës së nenit 40.1 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat 

Tjera Sendore, janë përcaktuar kushtet dhe mënyra e fitimit të së drejtës së pronëisë me anë të 

institutit të parashkrimit fitues, e sipas të cilës dispozitë është përcaktuar se: “Personi i cili me 

mirëbesim e ka njëzet (20) vjet në posedim të pandërprerë një paluajtshmëri ose një pjesë të 

saj, e fiton pronësinë në të”. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të provave të administruara, si dhe fakteve të vërtetuara, 

gjykata e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar, duke vërtetuar faktin se 

paditësi J.P nga ..., në bazë të mbajtjes–me parashkrim fitues është bashkëpronar i pjesës së 

ngastrës kadastrale me nr. 2324-0, vëtëm në sipërfaqe prej 1478 m2, vendi i quajtur “Iglash”, 

Zona Kadastrale Ranilluk, e cila evidentohet në Regjistrin e të drejtave të pronës së 

paluajtshme, në emër të bashkëpronarëve, këtu të paditurëve: D.Gj, me ½ pjesë ideale; B.C, me 

1/8 pjesë  ideale; M.P, me 1/8 pjesë ideale, si dhe bashkëpronar i pjesës së ngastrës kadastrale 

me nr. 2322-0,vëtëm në sipërfaqe prej 1408m2, vendi i quajtur‘’Iglash’’, Zona Kadastrale 

Ranilluk, e cila evidentohet në Regjistrin e të drejtave të pronës së paluajtshme, në emër të 

bashkëpronarëve, këtu të paditurëve: D.Gj, me 4/8 pjesë ideale; B.C, me 1/8 pjesë  ideale dhe 

M.P, me 1/8 pjesë ideale.  

 

Gjykata vërteton se paditësi në bazë të parashkrimit fitues me mbajtje e ka fituar të 

drejtën e pronësisë në pjesët e sipëfaqeve të ngastrave kadastrale lëndore, dhe se i njejti ka hyrë 

në posedim të ngastrave kontestuese, perkatësisht në sipërfaqet e cekura me lartë që nga viti 

1977, e  të cilat ngastra, përkatësisht pjesë të sipërfaqeve të tyrë i ka shfrytëzuar dhe i 

shfrytëzon i papenguar nga askush edhe tani. Këtë gjendje faktike gjykata e ka provuar përmes 

dëshmisë së dëshmitarëve P.D dhe B.N, të cilat dëshmi gjykata i ka pranuar si të besueshme 

pasi që të njejtat kanë qenë konkrete, të përputhshme në mes tyre si dhe me provat tjera të 

administruara. 

 

Po ashtu, gjykata vlerëson se paditësi në shfrytëzim të pronës lëndore ka hyrë me 

mirëbesim pasi që këtij fakti i ka paraprirë marrëveshja verbale e palëve ndërgjyqëse në vitin 

1977 e cila marrëveshje nuk ishte formalizuar, legalizuar dhe regjistruar në organin kompetent, 

mirëpo ngastrat në fjalë ishin blerë nga babai i paditësit prej të paditurve. Gjithashtu gjykata 

përmes dëshmisë së dëshmitarëve dhe provave të tjera vërtetoi faktin se paditësi i ka mbajtur 

me mirëbesim pjesët e sipërfaqeve të ngastrave të lartëcekura për më shumë se 30  vite në 

mënyrë të papenguar nga askush. Andaj, mbi bazën e të lartcekurave paditësi të drejtën e 

pronësisë e ka fituar me parashkrim fitues konform dispozitave ligjore të lartcekura që kanë 

qenë të aplikueshme në kohën e krijimit të mardhënieve juridike-civile. 

 

Gjykata, sa i përket dispozitivit III të këtij aktgjykimi, ka vendosur që ta refuzoj 

kërkesëpadinë e paditësit sa i përket pjeses se sipërfaqes prej 100 m2 të ngastrës kadastrale me 

nr.2322-0, Zona Kadastrale Ranilluk, dhe pjeses se sipërfaqes prej 131 m2 të ngastres 

kadastrale me nr.2324-0, Zona Kadastrale Ranilluk, pasi që paditësi nuk ka mundur të vërtetoj 

para gjykatës se është pronar i pjesëve të sipërfaqeve të cekura më lartë, kjo për faktin se këto 

pjesë të sipërfaqeve shfrytezohen si rrugë e asfaltuar, e cila rrugë shpie në drejtim Ranilluk-

Ropotovë, dhe se i njejti nuk i ka në posedim këto sipërfaqe nga se të njejtat shfrytëzohen si 

rrugë,  e te cilin fakt gjykata e ka vertetuar nga dalja e gjykates ne vend shikim. Për më tepër 

ky fakt nuk ka qenë kontestues as nga vet nga pala paditëse. Prandaj gjykata vlëreson se në 

rastin konkret nuk janë plotësuar kushtet ligjore për fitimin e pronësise në bazë të mbajtjes-

parashkrimit fitues sipas dispozitave të lartëcekura, pasi që paditësi këto pjesë të sipërfaqes nuk 

i ka në posedim. Për më tepër gjykata nuk ka mundur të vërtetoj këtë fakt. 
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Për shpenzimet e procedures gjykata vendosi si në pikën IV të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, ashtu që paditësi të detyrohet që përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurit av.R.B 

nga Kamenica t’ia paguaj shpenzimet e përfaqësimit sipas tarifës së OAK-së dhe atë shumën 

prej 644 euro, shumë kjo e deponuar për përfaqëesuesin e perkohshem nga paditesi, shpenzime 

këto të cilat përfaqësuesit të përkohshëm do t’i paguhen nga shuma e deponuar në depozitën 

civile të kësaj gjykate nga paditësi, konform nenit 79 parag.1 lidhur me nenin 81 parag.2 të 

LPK-së. 

 

Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e bazuar në 

nenin 143 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK). 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, DEGA NË KAMENICË 

C.nr. 112/13, më datë 05.02.2020 

 

          Gjyqtari  

Blerim Beshtica d.v 

 

 

 

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

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, pranë Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 


