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Numri i lëndës: 2019:159310 

Datë: 14.11.2019 

Numri i dokumentit:     00647543 

                                 C.nr.123/2014 

             GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-DEGA NË KAMENICË, Departamenti 

i Përgjithshëm, përmes gjyqtarit Blerim Beshtica, me procesmbajtësen Fatlinda Morina, në 

çështjen juridike kontestimore të inicuar sipas padisë së paditësi N.(R)Sh nga fsh. ..., Komuna e 

Kamenicës, të cilin e përfaqëson av. E.A, kundër të paditurës Agjencioni Pyjor i Kosovës 

(APK), nga Prishtina, të cilën me autorizim e përfaqëson zyrtarja ligjore A.M, nga Gjilani, me 

objekt kontesti vërtetim pronësie, me vlerë të kontestit 5.000 euro, pas shqyrtimit gjyqësor dhe 

publik, më datë 14.11.2019, mori  këtë: 

A K T G J Y K I M 

 I. Refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit N.(R)Sh nga fsh. ..., Komuna e 

Kamenicës, e parashtuar ndaj të paditurës Agjencioni Pyjor i Kosovës me seli në Prishtinë, me 

të cilën ka kërkuar që të vërtetohet paditësi N.(R)Sh nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës është 

pronar i ngastrës kadastrale 01363-1, vendi i quajtur “Strmac”, me sipërfaqe prej 6600 m2, me 

kulturë tokë pyll, Zona Kadastrale ..., e regjistruar në emër të paditësit sipas kopjes së planit 

prej dt.09.06.2014,  dhe të detyrohet e paditura Agjencioni Pyjor i Kosovës, me seli në 

Prishtinë, t’ia paguajë paditëses shpenzimet procedurale sipas llogarisë përfundimtare, kurse DKGJP 

në Kamenicë ta bëjë ndryshimin e pronarëve në librat kadastral në bazë të këtij aktgjykimi, në afat prej 

15 ditësh pa plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm... 

            II. Konstatohet se është tërhequr padia e paditësve Sh. B-Sh nga fsh. ..., Komuna e 

Kamenicës dhe R.Sh nga fsh. ...c, Komuna e Kamenicës, e parashtruar ndaj të paditurës  

Agjencioni Pyjor i Kosovës (APK), nga Prishtina. 

            III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta. 

A r s y e t i m 

Paditësi N.R.Sh nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës, përmes të autorizuarit të tij, 

avokatit E.A nga Kamenica, pranë kësaj gjykate me dt. 22.07.2014 ka parashtruar padi, 

kundër të  paditurës Agjencioni Pyjor i Kosovës, me seli në Prishtinë (në tekstin e mëtejm: 

AKP), të cilën me autorizim e përfaqëson zyrtarja ligjore A.M, nga Gjilani, në të cilën padi ka 

theksuar se paditësi është pronar i ngastrës kadastrale 1363-1, në sipërfaqe prej 6600 m2, 

vendin e quajtur “Strmac”, e regjistruar në emër të paditurës sipas kopjes së planit prej 

09.06.2014, ZK-Hajnovc. Këtë paluajtshmëri paditësi e ka trashëguar nga babai M.I.Sh, 

ku pjesërisht kufizohet me ngastrën kadastrale  nr.1362, e cila po ashtu është  pronë e 

paditësit. Paluajtshmërin kontestuese paraardhësi i paditësit e ka pasur në pronësi 

përafërsisht me tepër se një shekull. Të njëjtën e ka shfrytëzuar vazhdimisht, ndërsa pas 

vdekjes së tij të drejtën e pronësisë e ka trashëguar paditësi.                  

Ka shtuar se këtë paluajtshmëri i padituri APK-ja një kohe të panjohur për 
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paditësin e ka regjistruar në librat kadastral në Kamenicë, në emër të vetin, edhe pse të 

njëjtën faktikisht paditësi e ka mbajtur në dorësi dhe shfrytëzim tërë kohën. Gjatë  kësaj 

kohe paditësi fillon me prerjen të masës drusore, e pasi furnizohet me leje për prerje, 

punëtorët e paditësit, ja ndërprenë prerjen e mëtejme, duke i thënë se paluajtshmëria 

kontestuese është regjistruar në emër te paditurit, por duke mos qenë të sigurt në pronësi 

të kujt gjendet kjo paluajtshmëri, më  gjerësisht si në këtë padi.  
 

 I padituri, me datë  02.06.2017 ka parashtruar përgjigje në padinë e paditësit, me të cilën 

e ka kontestuar në  tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, duke theksuar se janë të 

pabazuara pohimet e paditësit se e shfrytëzon ngastrën qe një shekull, dhe në kundërshtim me 

Ligjin për Pyjet e Kosovës nr.2003/3 përkatësisht ndryshimet nr.03/L-153 të vitit 2010 sipas të 

cilit përveç tjerash është paraparë se:“Pyjet dhe tokat pyjore janë pronë e shtetit të Kosovës me 

të cilat menaxhon e paditura dhe mbajtja, posedimi arbitrar i saj nuk është bazë juridike e fitimit 

të së drejtës së pronësisë”. Tutje përfaqësuesja e të paditurës konsideron se arsyet e cekura më 

lartë si dhe në përgjigjen në padi të datës 01.10.2014, janë të mjaftueshme për të vërtetuar se 

kërkesëpadisë së paditësit i mungon baza ligjore ngase me fletëdamkosjen të cilën e paditura e 

bashkëngjit si provë shihet se punëtori i të paditurës fletëdamkosjen e ka lëshuar për ngastrën 

kadastrale me nr. 1362-0, e cila evidentohet në emër të R.M.Sh, e jo për ngastrën kontestuese. 

Kështu duke pasur parasysh thëniet e cekura më lartë, e paditura i ka propozuar gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë në tërësi si të pabazuar. 
 

I autorizuari i paditësit av.E.A, në të gjitha seancat e mbajtura dhe në fjalën 

përfundimtare, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke shtuar se 

lidhur me këtë çështje juridike-civile konsiderojmë se paditësi është pronar faktik i parcelës 

kadastrale me nr.01363-1 në sipërfaqe prej 6600 m2 për ZK Hajnovc, e cila kufizohet me 

parcelën kadastrale me nr.1362, të cilat parcela paditësi i kishte trashëguar, punuar dhe 

mirëmbajtur në administrim më se 100 vite, pa u shqetësuar nga askush dhe as nga e paditura. 

Tutje ka theksuar se këtë paluajtshmëri e cila është objekt kontesti e paditura në një kohë të 

panjohur e kishte regjistruar në librat kadastral në emër të vetin, edhe pse të njëjtën faktikisht 

paditësi e ka mbajtur në dorësi dhe shftytëzim tërë kohën deri në vitin 2014, pastaj edhe nga 

deklaratat e dëshmitarëve të pohuara nga seancat e kaluara se prona kontestuese ka qenë dhe 

është pronë e paditësit, të njëjtën e ka prerë dhe mirëmbajtur, të cilën e ka konstatuar edhe 

eksperti i gjeodezisë, këtë e vërteton edhe dallimi me pyjet që kufizohen pronë e AKP-së, të 

cilat dallohen per nga mirëmbajtja dhe trashësia e drunjëve, në mes pyllit privat dhe publik. 

Gjithashtu shton se në vitin 2014 paditësi është furnizuar me leje për prerjen e drunjëve nga e 

paditura, e cila i kishte shënjuar drunjtë për prerje, pikërisht në atë pjesë kontestuese, por pas dy 

tri ditësh janë ndërprerë puna dhe vazhdimi i prerjes me arsyetim se kjo ishte bere gabim, dhe se 

ne mes këtyre dy parcelave, nuk ekziston ndonjë pike ndarëse, te cilat nuk do te dallonin lidhur 

me çështjen e pronësisë. Duke falur besimin e këtyre provave të prezantuara dhe administruara 

nga gjykata, i njëjti ka propozuar qe te aprovohet padia dhe kërkesëpadia e paditësit kundër te 

paditurës, si dhe vërtetohet se paditësi është pronar i ngastrës kadastrale 1363-1 me sipërfaqe 

prej 6600 m
2
 ZK Hajnovc. 

 

Shpenzimet e procedurës në mënyrë të specifikuar i ka kërkuar.   
 

E autorizuara e të paditurës zyrtarja ligjore A.M nga seancat e kaluara dhe se në fjalën e 

saj përfundimtare  ka deklaruar se  mbetemi në tërësi pranë përgjigjes në padi, ku gjykata që në 

fillim është dashur ta hedh poshtë kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar pasi që nga pohimi i 

tij shihet se asnjëherë nuk ka qenë pronarë i ngastrës kontestuese 1363-1, vendi i quajtur 

“Strmac”, ZK. Hajnovc, ku nuk ka ofruar kurrfarë prova as dëshmi se ngastra kontestuese është 

pronë e tij, pasi që as nga regjistrimet e viteve të mëhershme 1950-1959-1963, që janë bërë nuk 
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figuron kjo pronë si pronë e tij.  Po ashtu e njëjta ka shtuar se pretendimet e paditësit janë të pa 

bazuara  dhe në kundërshtim me vetveten pasi që po të ishte pronarë i ngastrës kadastrale që 1 

shekull nuk kishte pasur nevojë që të ushtronte padi për njohjen e së drejtës së pronësisë, 

përkatësisht autoriteti pyjorë komunal në Kamenicë për një veprim të tillë kishte ushtruar 

kallëzim penal me datën 01.06.2014 ku edhe pretendimet e paditësit se ishte furnizuar me leje 

për prerje të ngastrës kontestuese janë të pa bazuara pasi që paditësit leje i’u është dhënë për 

ngastrën 1362 e jo për ngastrën 1361, ku edhe në bazë të certifikatës me nr. 668/2019 të datës 

14.05.2019, shihet qartë se ngastra kontestuese me nr. 01363-1 është në Pronësi Shoqërore të 

APK-së, edhe në dëshminë e dhënë nga roja e pyllit F.M shihet se nuk ka të bëjë fare me 

ngastrën kontestuese. Dhënia e lejes për damkosjen e pyjeve private është bërë për një ngastër 

tjetër, konkretisht fletëdamkojsa me nr. serik 008172 e datës 07.05.2014, ngastra kadastrale 

1363-2 vendi i quajtur “Strmac”, gjithsej 9 m
3 

dru teknik dhe 96.79 m
3
 dru zjarri, gjithashtu ka 

shtuar se nga gjendja faktike dhe reale e konstatuar edhe nga eksperti i gjeodezisë vlen të 

theksohet se sipërfaqja e ngastrës kontestuese është tokë pyjore në sipërfaqe prej 584044 m
2
 , ku 

pjesën të cilën e kontestojnë paditësit hynë në ngastrën e lartshënuar dhe e njëjta përkufizohet në 

tri anët me vetveten, kurse në ngastrën e paditësit me nr. 1362 sipas ekspertit të gjeodezisë kjo 

ngastër është ndarë me shenja të dukshme – gdhendje e lisave pra ishte shënuar kufiri  në mes 

ngastrave 1361-1 dhe 1362 e cila është në pronësi të M.. dhe N... Sh. , gjithashtu ka shtuar se 

pretendimi i paditësit pë pjesën e ngastrës që pretendon se është e tij po krijon uzurpim të pronës 

publike pa e patur asnjëherë në shfrytëzim po paraqitet pronar ku një pohim i tillë nuk ekziston 

andaj e njëjta ka kërkuar nga gjykata që padinë dhe kërkesëpadinë ta refuzoj në tërësi si të pa  

bazuar, duke shtuar se gjykata nuk duhet t’i miratoj disponimet e palève që janë në kundërshtim 

me rendin juridik, dispozitat ligjore, si dhe faktin se sipas nenit 29 të Ligjit mbi Marrëdhëniet 

Pronësore Juridike nuk mund të fitohet pronësia në sendet në pronësi shoqërore në bazë të 

parashkrimit fitues, më gjerësisht sikurse në procesverbalet nga seancat e mbajtura dhe në fjalën 

përfundimatre. 
 

Për vërtetimin e drejtë të plotë  të  gjendjes faktike, gjykata gjatë shqyrtimit kryesor ka 

administruar provat si në vijim: çertifikatat për person me nr.205/2014, të datës 11.07.2014 dhe 

814/2014, të datës 05.05.2014, së bashku me kopjen e planit me nr.814/2014, të datës 

05.03.2014, të lëshuara nga DKGJP-Kamenicë; fletëdamkosjen me nr .12/008172, të datës 

07.05.2014, të lëshuar nga AKP-ja; kontratën mbi dhurimin e paluajtshmërisë 

LRP.nr.1119/2016, nr.ref.0364/2016, të datës 15.04.2016, kontratë kjo e lidhur te noteri E.M 

nga Kamenica; çertifikatën për person me nr. 1568/2016, të datës 14.06.2016, të lëshuara nga 

DGJKP-Kamenicë; çertifikatën për njësi kadastrale me nr. 668/2019, të datës 14.05.2019, të 

lëshuar nga DKGJP-Kamenicë; aktvendimin mbi trashëgiminë të Gjykatës Komunale në 

Kamenicë, nr. 36/2007, të datës 15.06.2007, procesverbali nga vendi i ngjarjes i datës 

07.07.2017 dhe konstatimin e ekspertit gjeodet D.L, të përpiluar me datës 07.07.2017, dorëzuar 

në këtë gjykatë me datë 06.09.2017, dëgjimin e dëshmitarëve të propozuar nga pala paditëse, 

R.J, M.J, që të dy nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës, dëshmitari e propozuar nga pala e paditur 

F.M nga fsh. Berivocë, Komuna e Kamenicës, si dhe dëgjimin e paditësit N.R.Sh në cilësi të 

palës.  

Gjykata pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të lartëcekura dhe thënieve të 

palëve ndërgjyqëse, në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (më tej: LPK) 

me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku,  ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që: 

Në bazë të çertifikatës për person me nr. nr.2051/2014, të datës 11.07.2014, të lëshuar 

nga DKGJP-Kamenicë, gjykata ka provuar faktin se ngastra kadastrale me nr. P-71107002-

01362-0, vendi i quajtur “ Strmac”, me sipërfaqe 25064 m2, evidentohet me ½ pjesë ideale në 
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bashkëpronësi të: M.M.Sh nga fsh. ...., Komuna e Kamenicës,   më gjerësisht sikurse në këtë 

çertifikatë. 

 

Në bazë të çertifikatës për person me nr. nr.814/2014, të datës 05.05.2015 të lëshuar 

nga DKGJP-Kamenicë,  së bashku me kopjen e planit të datës 05.03.2014, gjykata ka provuar 

faktin se ngastra kadastrale me nr. 1362-0, vendi i quajtur “ Strmac”, me sipërfaqe 25064 m
2
 

evidentohet me ½ pjesë ideale në bashkëpronësi të R.M.Sh nga fsh. ...., Komuna e Kamenicës, 

më gjerësisht sikurse në këtë çertifikatë. 

 

 Në bazë të fletëdamkosjes me nr. 12/008172, të lëshuar nga AKP-ja, me datë 

07.05.2014, gjykata ka provuar faktin se damkosja është lëshuar për ngastrën kadastrale me nr. 

1362, për sipërfaqen prej 250,64 ha, ZK. Hajnovc, ku edhe është shënuar zgjedhja dhe 

damkosja e trungjeve, më gjerësisht si në këtë fletëdamkosje. 

 

Në bazë të kontratës mbi dhurimin e paluajtshmërisë LRP-nr.1119/2016, 

nr.ref.0364/2016 e datës 15.04.2016 e lidhur te noteri E.M nga Kamenica, gjykata provoj 

faktin se Sh.B nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës, i’a kishte dhuruar pjesën e vet prej ½-së të 

ngastrave kadastrale me nr. 508-0, 512-0, 518-0, 519-0 dhe 1362-0, ZK. Hajnovc, vëllaut të 

saj, në këtë rast dhuratëmarrësit N.Sh nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës, më gjerësisht sikurse 

në këtë kontratë. 

 

            Në bazë të  çertifikatës  për person me nr. 1568/2016, e datës 14.04.2016, të lëshuar nga 

DGJKP-Kamenicë, gjykata provoi faktin se ngastra kadastrale me nr. 1362-0, vendi i quajtur “ 

Strmac”, me sipërfaqe 25064 m
2,
, evidentohet me ½ pjesë ideale në  bashkëpronësi të Sh.R. B 

nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës, më gjerësisht sikurse në këtë çertifikatë. 

 

           Në bazë të çertifikatës  për njësi kadastrale me nr. 668/2019, të datës 14.05.2019, të 

lëshuar nga DKGJP-Kamenicë, gjykata provoi faktin se ngastra kadastrale me nr. 1363-1, me 

sipërfaqe prej 584044 m
2
,  ZK. Hajnoc, evidentohet në pronësi të Psh. Ekonomia e Pyjeve, me 

gjerësisht sikurse në këtë çertifikatë. 

   

           Në bazë të aktvendimit mbi trashëgiminë të Gjykatës Komunale në Kamenicë me nr. 

36/2007 e datës 15.06.2007, gjykata provoj faktin se si trashëgimtar të pasurisë së lënë nga 

trashëgimlënësi R.Sh, ish nga fsh. Hajnoc, Komuna e Kamenicës, edhe ate pjesës prej ½-së së 

pasurisë së paluajtshme të tij të ngastrës kadastrale nr. 530-0 është shpallaur trashëgimtar djali i 

tij N.Sh nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës, ndërsa në ½ e paluajtshmërive të evidentuara në 

kuadër të çertifikatës së pronës nr. Ul-71107002-00076, ZK. Hajnoc, është shpallur trashegimtar 

vajza e tij Sh.B nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës.  

 

           Nga procesverbali nga vendi i ngjarjes i datës 07.07.2017 gjykata provoi faktin se pjesa 

kontestuese e pyllit gjendet në anën lindore dhe identifikohet me nr. 01363-1 për ZK Hajnovc, 

pylli identifikues është qarr dhe bung dhe nga vada shihet se ka drunje të paprerë por ka të 

krasitura, pjesa kontestuese fillon prej majë së kodrës nga ana jugore dhe vazhdon në drejtim të 

anës verilindore, më gjerësisht si në këtë procesverbal.  

 

Në  bazë  të konstatimit të ekspertit gjeodet D.L, të  dt.07.07.2017, së bashku me skicat 

dhe fotot e bashkangjitura kësaj ekspertize, ekspertizë kjo e mbrojtur dhe plotësuar nga 

eksperti edhe gjatë seancës së mbajtur me datë 10.01.2018, gjykata ka provuar faktin se 

ngastra kadastrale me nr. 1363-1, në vendin e quajtur “Ruçevica”, ZK.Hajnovc, në DGJKP 

evidentohet në emër të P.Sh.Ekonomia e Pjeve, e cila ngastër ka kulturë tokë pyjore, mal i kl.4, 
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me sipërfaqe prej 584044 m
2
, ndërsa pjesa e sipërfaqes kontestuese është 6544 m² përkufizohet 

tërrthorrazi në pjesën lindore, veriore dhe perendimore me vet ngastrën kadastrale 1363-1, në 

anën jugore ngastrën kadastrale me nr. 1361-0  e cila evidentohet në  emër të D.I, dhe me 

ngastrën kadastrale me nr.1362-0 e cila evidentohet në emër të M.Sh dhe N.Sh, më gjerësisht 

sikurse në këtë ekspertizë. 
 

          Me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata ka bërë 

dëgjimin e paditësit N.Sh, në cilësi të palës, i cili në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se pjesa 

kontestuese për të cilën kërkojmë të vërtetohet pronësia kufizohet me të gjitha anët me pronë 

shtetërore, këtë pronë e kam trashëgimi prej babagjyshit M.I.Sh. Ka deklaruar se pjesën 

kontestuese gjithmonë e ka punuar paditësi dhe familja e tij dhe se kea marr edhe letra për 

prerjen e këtij mali, duke shtuar se pjesa kontestuese ka dalluar sepse ajo është punuar, 

krasitur dhe është ruajtur dhe mbrojtur prej njerëzve që mos ta prenë. Gjithashtu i njëjti ka 

shtuar se ka marr leje nga e paditura në këtë rast Pylltaria ka lejuar që të hapet rruga dhe i 

kanë shënjuar drunjtë se cilët duhet të prehen, dhe pastaj pas shënjimit të trungjeve, hapjes së 

rrugës pas një muaji pylltaria e ka ndërprerë punën dhe nuk e ka lejuar prerjen e drunjtëve. Po 

ashtu i njëjti ka shtuar se lejen e kanë pasur për ngastrën 1363-1, ZK. Hajnoc, mirëpo pylltaria 

i kishin dhënë leje për tjetër mal. 

 

            Dëshmitarja R.J nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës,  lidhur  me këtë qështje 

kontestuese në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se unë jam rritur dhe jam plakur në atë pyll, 

duke ruajtur dele dhe ai mal ka qenë gjithherë i tyre, palës paditëse dhe ne asnjëherë nuk i 

kemi poseduar mal dhe gjithmonë kemi prerë dushk për t’i ushqyer delet nga mali i tyre. Tutje 

ka theksuar se malin e ka mirëmbajtur babai i paditësit edhe nga ajo kohë e mbaj mend se 

është mirëmbajtur nga paraardhësit e paditësit. Ka deklarur ngastra është në kodër, ku kemi 

ruajtur bagëtinë dhe kurrë nuk kemi parë roje të pyllit, po ashtu nuk kemi parë ndonjë 

dokument që është pronë e paditësit. 

 

Dëshmitari M.M nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës,  lidhur me këtë qështje 

kontestuese në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se paditësi është fqinjë i tij, ngastra-potezi i 

paditësit kufizohet me ngastrat tona, kurse ngastra e tij nga ngastra ime është në largësi prej 

200 metra, më parë përkatësisht më herët, dikur moti edhe babai im ka pasur dikur një kontest 

me Agjencionin Pyjor dhe sot e asaj dite posedoj vendimin, ai potezë i sipërfaqes ku paditësi 

posedon në drejtim të fshatit tonë, e tëra kjo sipërfaqe ka qenë në pronësi private, si ne që 

kemi pasur rast të zhvillojmë kontest ashtu edhe fshatarët e fshatit Tirinc edhe ata kanë pasur 

probleme. Tutje ka theksuar se ne kemi poseduar fletposedimet që nga viti 1952 dhe kur ka 

ardhur koha e aerofotografimit dhe pas aerofotografimit identifikimin  e ngastrës e ka bërë një 

alkoolist i cili tërë ngastrat i ka përzier, ndërsa ngastrën e ka mirëmbajtur babai i paditësit. 

Tutje ka theksuar se aeroincizimi është bërë gjatë vitit 1952-1953, kurse identifikimi i 

ngastrave është bërë gjatë vitit 1972. Po ashtu ka theksuar se unë  këto i kam në dijeni sepse 

kam qenë i vogël dhe aty jam rritur dhe i tërë potezi kemi pasur kontest kur tërë 

dokumentacionit e ka marr av. D.T dhe pas lufte nuk e di se ku ekziston.  

 

Dëshmitari F.M nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës, lidhur me këtë çështje 

kontestuese  në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se din ne kemi pasur dyshime se është 

pjesë shtetërore, kemi ndërprerë punën, fjala është për pjesën kontestuese, deri sa jemi 

kontaktuar me palën se duhet të del gjeometri të bëj matjen e ngastrës, ka dal gjeometri në 

mënyrë private ku pagesën e ka bërë paditësi dhe ka dal pjesë e shtetit ku një familjar i 

paditësit ka thënë se nuk i besojmë këtij gjeometri. Pastaj ka deklaruar se kallëzimi penal 

është parashtruar mirëpo ky kallëzim penal është parashtruar pasi ka dal gjeodeti dhe  ka 
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identifiku pjesën kontestuese, si dhe komisioni për matjen dhe numërim-dëmin. Gjithashtu 

ka shtuar se  ka pasur dhe vija kufitare dhe aty është kufizuar me pjesën e shtetit.  
 

Kjo gjykatë pasi ka administruar të gjitha provat e lartëcekura dhe thëniet e palëve 

ndërgjyqëse gjatë seancave të mbajtura, ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditësit 

është e pabazuar në ligj, andaj edhe të njejtën e ka refuzuar, për shkak se me asnjë provë nuk 

ka arritur të vërtetohet se me çfar baze juridike ka hyrë në posedim të pjesës së sipërfaqes 

kontestuese paditësi, nuk ka mundur të vërtetoj mirëbesimin si dhe kushtet tjera të parapara 

me dispozitat e të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore (LMThJP) për 

fitimin e të drejtës së pronësisë nga ndonjë bazë juridike.  Pos tjerash gjykata ka ardhur në 

përfundim se kërkesëpadia e paditësist është e pabazuar në ligj, sepse sipas dispozitës së nenit 

20 të Ligjit për Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore, është paraparë se: E drejta e 

pronësisë fitohet sipas vetë ligjit, në bazë të veprimit juridik dhe me trashëgim. E drejta e 

pronësisë fitohet edhe në bazë të vendimit të organit shtetëror në kushtet dhe në mënyrën 

e caktuar me ligj”. Nga provat e administruara dhe gjendja faktike e vërtetuar paditësi me 

asnjë provë të vetme nuk ka mundur ta bind gjykatën se e ka fituar të drejtën e pronësisë nga 

bazat e cekura me dispozitën e nenit 20 të këtij ligji (kontratës së shitblerjes,  vendimit të 

organit shtetëror apo në ndonjë mënyrë tjetër të caktuar me ligj). Gjykata sa i përket 

pretendimeve të paditësit se i njëjti fitim e pronësisë në pjesën e sipërfaqes kontestuese të 

ngastrës kadastrale 1363-1, ZK. Hajnoc e ka fituar në  bazë të parashkrimit fitues, vlerëson se e 

drejta e pronësisë me parashkrim fitues nuk mund të fitohet në pronën në pronësisë shoqësore 

referuar dispozitës së nenit 29 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore 

(LMThJP), sipas të cilës dispozitë është përcaktuar qartë  se mbi sendin në pronësi shoqërore 

e drejta e pronësisë nuk mund të fitohet me parashkrim fitues”. Edhe pse me ndryshimet e 

mëvonshme të LMThJP-së, neni në fjalë rezulton të jetë i fshirë, gjykata vlerëson se bazuar në 

Rregulloren e UNMIK-ut nr.1999/24 për ligjet në fuqi, respektivisht Rregulloren e UNMIK-ut 

nr.2000/59 për Ndryshimin e Rregullores nr.1999/24 për ligjet në fuqi në Kosovë, në rastin 

konkret zbatohet LMThJP, i cili ka qenë në fuqi me 22.03.1989, e jo edhe ndryshimet e 

mëvonshme të tij, në këtë rast zbatim gjejnë dispozitat e LMThJP e rrjedhimisht neni 29 i këtij 

ligji për rastin konkret. Gjykata këtë vlerësim e bazon nga fakti se nga  çertfikata pronësore 

me nr. 668/2019, e datës 14.05.2019 dhe ekspertizës së ekspertit gjeodet,  si dhe thënieve të 

palëve ndërgjyqëse në këtë çështje kontestimore është vërtetuar se pjesa e sipërfaqes 

kontestuese evidentohet në: P.Sh. Ekonomia e Pyjeve, prandaj në nisur nga ky fakt dhe 

dispozitës së nenit 29 të LMThJP, gjykata vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Ndër të tjera, me Ligjin për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore (LPDTS) nr.03/L-154 të 

Republikës së Kosovës, nuk është paraparë ndonjë dispozitë e cila rregullon çështjen e fitimit 

të së drejtës së pronësisë me parashkrim fitues mbi pronën publike apo shoqërore, por i njëjti 

zbatohet vetëm për pronën private. Ndër tjera gjykata nuk ka arritur të vërtetoj me ndonjë 

provë faktin se pjesa e sipërfaqes kontestuese e ngastrës kadastrale 1363-1, ZK. Hajnoc ka 

qenë e regjistruar në operatin kadastral apo në regjstrin kadastral të Drejtorisë për Kadastër, 

Gjodezi dhe Pronë ndonjeherë në pronësi të paraardhësit të paditësit (babai i tij) apo të 

paditësit. Pra në gjykatë nuk është provuar me ndonjë provë se pjesa e sipërfaqes kontestuese 

ka qenë e regjistruar ndonjëherë në kadastër, qoftë para luftes (para vitit 1999) apo pas lufte 

(pas vitit 1999) pronar paraardhësi i paditësit, vet paditësi apo dikush tjetër. Po ashtu, 

paditësi me asnjë provë të vetme nuk ka arritur të vërtetoj pretendimet e tij se pjesa e 

sipërfaqes kontestuese e kësaj ngastre ka kaluar nga pararadhësi i paditësit apo paditësit dhe 

është regjistruar në pronësi të paditurës, prandaj në mungesë të provave u vendos sikurse në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  Me dispozitën e nenit 7, paragrafi 1, i LPK-së, përcaktohet se:“ 

Palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe 

të propozojnë provat me të cilat konstatohen faktet e tilla”. Nga interpretimi i kësaj dispozite 
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del se nëse palët nuk paraqesin para gjykatës faktet dhe provat për të provuar pretendimet e 

tyre, atëherë gjykata do të ketë të pamundur ofrimin e mbrojtjes gjyqësore të kërkuar.  

 

Gjykata sa  i përket vendosjes si në pikën II të dispozitivit ë këtij aktgjykimi, ka 

vendosur duke u bazuar në nenin 261 të LPK-së, pasi që i autorizuari i pales paditëse e ka 

tërhequr padinë për paditësit Sh.B-Sh nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës dhe R.Sh nga fsh. ..., 

Komuna e Kamenicës, ndërsa e autorizuara e të paditurës nuk e ka kundërshtuar tërheqjen e 

padisë për paditësit në fjalë.  

 

Për shpenzimet e procedurës, ka vendosur në bazë të nenit 450 të LPK-së.  

 

Nga të lartë cekurat, e në bazë të nenit 143 të LPK-së, u vendos sikurse në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE  NË GJILAN - DEGA NË KAMENICË 

C.nr123/2014,me datë 14.11.2019 

 

  Gjyqtari, 

                                                                                                                      Blerim Beshtica, d.v. 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat ligjor prej 7 ditëve pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e 

nëpërmjet të kësaj gjykate. 
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