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Numri i lëndës: 2019:154180 

Datë: 14.05.2021 

Numri i dokumentit:     01777895 

C. nr. 108/2017 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtarin Artan Abazi, në çështjen juridike kontestimore të 

paditësve R.K., A. K., A. K., M. K., N. K., F. K., F. K. dhe B. K., që të gjithë nga ……. e që të 

gjithë me autorizim i përfaqëson L. K. nga …….a, kundër të paditurit D.V. nga ……, tani me 

adresë të panjohur, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm E. A., avokat nga 

Kamenica, me objekt kontesti për vërtetimin e së drejtës së pronësisë, me vlerë të kontestit prej 

20.000.00 euro, pas mbajtjës së shqyrtimit kryesor dhe publik, në prezencën e të autorizuarit të 

palëve paditëse dhe të përfaqësuesit të përkohshëm, më datën 26.04.2021 mori, ndërsa më 

datën 14.05.2021 përpilojë këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësve R. K., A. K., A. K., M.t K., 

N.K., F.K. ..), F.t K. dhe B. K., që të gjithë nga …….., e paraqitur kundër të paditurit D. V.nga 

……., tani me adresë të panjohur dhe; 

II. VËRTETOHET se paditësit N. K., F. K. (..), F. K. dhe B. K., që të gjithë nga ……, janë 

pronar në bazë të shitëblerjës të realizuar në vitin 1975, të ngastrës kadastrale P-71107041-

00887-7, në sipërfaqe prej 475 m2, e cila gjindet në vendin e quajtur “Pojatishta”, në Zonën 

Kadastrale në Kamenicë, me kulturë arë e klasit të 4, e cila në DGJKP evidentohet si pronë 

private në emër të D.V. nga ….. dhe paditësit R.K., A. K., A. K. dhe M. K., që të gjithë nga 

……, janë pronar në bazë të shitëblerjës të realizuar në vitin 1975, të ngastrës kadastrale P-

71107041-00887-8, në sipërfaqe prej 559 m2, e cila gjindet në vendin e quajtur “Pojatishta”, në 

Zonën Kadastrale në Kamenicë, me kulturë arë e klasit të 4, e cila në DGJKP evidentohet si 

pronë private në emër të D.V. nga ……… 

III. DETYROHET i padituri D.V. nga ……., tani me adresë të panjohur, që të gjithë 

paditësve t’ua njohë të drejtën e pronësisë mbi ngastrat kadastrale të cekura si në pikën II të 

këtij dispozitivi, në afat prej 15 ditëve, pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim 

të përmbarimit me dhunë. 

IV. Ky aktgjykim do t’u shërbejë të gjithë paditësve, si titull juridik për regjistrimin e së drejtës 

së pronësisë, në regjistrat e paluajtshmërive, në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në 

Komunën e Kamenicës. 
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V. Palët paditëse nuk i kanë kërkuar shpenzimet e procedurë kontestimore, ndërsa në emër të 

punës së përfaqësuesit të përkohshëm, paraprakisht në xhirollogarinë - arkën e kësaj gjykate, e 

kanë deponuar shumën e të hollave prej 1.560,00 euro, e kjo shumë e të hollave në emër të 

shpenzimeve të procedurës për punën e tij, i njihet dhe njëkohësisht i paguhen (deponohen) 

përfaqësuesit të përkohshëm, avokatit E.A.nga Kamenica.    

 

A r s y e t i m  

1. Rrjedha e procedurës  

Paditësit R. K., A. K., A. K., M. K., N. K., F. K. ..), F. K. dhe B. K., që të gjithë nga ………, 

përmes të autorizuarit të tyre L. K. nga …… më datën 20.06.2017, në këtë gjykatë kanë 

parashtruar padi kundër të paditurit D.V. nga ……, tani me adresë të panjohur, të cilin e 

përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm E..A avokat nga Kamenica, për vërtetimin e së drejtës së 

pronësisë, me vlerë të objektit të kontestit prej 20.000.00 euro. 

Meqenëse të paditurit D.V. nga ……., tani me adresë të panjohur, nuk ka qenë e mundur t’i 

gjindet adresa e saktë e vendbanimit apo vendqëndrimit edhe pas tentimit të bërë nga gjykata 

që të njëjtit t’i gjindet adresa e vendbanimit apo vendqëndrimit, përmes institucioneve 

relevante, gjykata me propozimin e palëve paditëse e në kuptim të dispozitës së nenit 79, 

paragrafi 3, pika a), i’a ka caktuar përfaqësuesin e përkohshëm të paditurit dhe atë E. A., 

avokat nga Kamenica. 

Aktvendimi për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm është publikur në Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Kosovës, më datën 28.02.2020. 

2. Pretendimet e palëve ndërgjygjëse 

I autorizuari i paditësve L.K., në seancën përgaditore dhe gjatë shqyrtimit kryesor ka mbetur në 

tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë të parashtruar me datën 20.06.2017, përmes së cilës ka 

kërkuar që të vërtetohet e drejta e pronësisë në emër të paditësve N. K., F. K. F. K.dhe B.K. që 

të gjithë nga ……, mbi ngastrën kadastrale P-71107041-00887-7, në sipërfaqe prej 475 m2, e 

cila gjindet në vendin e quajtur “Pojatishta”, në Zonën Kadastrale në Kamenicë, me kulturë arë 

e klasit të 4, e cila në DGJKP evidentohet si pronë private në emër të D.V. nga ……, si dhe të 

vertetohet e drejta e pronësisë në emër të paditësve tjerë R. K. A. K., A. K. dhe M. K., që të 

gjithë nga ………., mbi ngastrën kadatrale P-71107041-00887-8, në sipërfaqe prej 559 m2, e 

cila gjindet në vendin e quajtur “Pojatishta”, në Zonën Kadastrale në Kamenicë, me kulturë arë 

e klasit të 4, e cila në DGJKP evidentohet si pronë private në emër të D.V.nga ………. Tutje ka 

shtuar se këto ngastra kadastrale kontestuese janë blerë nga paraardhësit e paditësve dhe atë N. 

K. dhe A. K. prej shitësit në atë kohë D. V. nga …….., që në vitin 1970, ashtu që blerësit në atë 

kohë i’a kanë paguar çmimin e shitëblerjes shitësit, respektivisht pronarit të ngastrave 

kadastrale kontestuese dhe menjëherë pas kësaj, blerësit N..K. dhe A. K. së bashku më 

pasardhësit e tyre, tani të gjithë paditësit kanë hyrë në posedim të këtyre ngastrave kadastrale 

dhe që nga ajo kohë janë në posedim të qetë dhe të papenguar nga askush duke i shfrytëzuar 

këto ngastra kadastrale, mandje i autorizuari i paditësve ka shtuar se familjet e paditësve i kanë 

të ndërtuara edhe shtëpitë e tyre dhe atë të njëjtat i kanë ndërtuar menjëherë pas blerjes së 
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këtyre ngastrave kadastrale, e në të cilat shtëpi familjet e paditësve janë duke jetuar edhe në 

ditët e sotme. Poashtu i autorizuari i paditësve ka theksuar se tatimi në pronë dhe të gjitha 

shërbimet tjera komunale sa i përket këtyre ngastrave kadastrale kontestuese pas blerjes së tyre, 

kanë figuruar në emrin e paraardhësve të paditësve N. dhe A. K., por që i njëjti ka shtuar se pas 

rregullimit te trashëgimisë të gjitha shërbimet komunale sa i përket ngastrave kadastrale 

kontestuese figurojnë në emrin e paditësve. Për të gjitha këto gjykatës i ka propozuar që të 

adminstrohen provat materiale të propozuara dhe të dëgjohen dëshmitarët N.B. dhe Z.D. që të 

dy nga …… dhe pas administrimit të të gjitha provave ka kërkuar nga gjykata që të vërtetohet 

e drejta e pronësisë mbi ngastrat kadastrale kontestuese të lartëcekura në emrin e të gjithë 

paditësve. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar, ndërsa nuk i ka kontestuar shpenzimet e 

përfaqësuesit të përkohshëm.  

Përfaqësuesi i përkohshëm, avokati E. A., në seancën përgaditore fillimisht ka deklaruar se e 

kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve si të pabazuar dhe të paargumentuar ngase 

sipas të njëjtit paditësit fillimisht nuk e kanë të provuar legjitimitetin real aktiv, ndërsa i ka 

propozuar gjykatës që për t’a vërtetuar bazueshmërinë e kërkëspadisë së paditësve fillimisht t’i 

adminstrojë provat e propozuara dhe t’i dëgjoj dëshmitarët e propozuar. Ndërsa në seancën e 

shqyrtimit kryesor, respektivisht në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas adminsitrimit të 

provave materiale nga gjykata, pas daljes në vendin e ngjarjes së bashku me ekspertin gjeodet, 

sipas të njëjtit është vërtetuar se paditësit janë në posedim të ngastrave kadastrale kontetsuese e 

në të cilat kanë të ndërtuara edhe shtëpitë e tyre para shumë viteve, fakte këto të vërtetuara 

edhe nga deklaratat e dëshmitarëve të dëgjuar në shqyrtimin kryesor, përfaqësuesi i 

përkohshëm ka deklaruar se është bindur se ngastrat kadastrale me nr. 887-7 dhe 887-8, se më 

të vërtetë i kanë blerë palët paditëse dhe kanë hyrë në posedim dhe atë në kohë më të gjatë se 

që parashohin dispozitat e LPDTS - së, duke mos qenë të shqetësuar nga askush e pas të gjitha 

këtyrë i ka propozuar gjykatës që meqenëse janë plotësuar kushtet ligjore të aprovohen padia 

dhe kerkesëpadia e paditësve dhe t’iu njihet e drejta e pronësië mbi këto ngastra kadastrale 

kontestuese. Poashtu i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës dhe atë në emër të përpilimit 

të përgjigjes në padi shumën prej 208.00 euro si dhe në emër të përfaqësimit si përfaqësues i 

përkoshëm i të paditurit për 5 (pesë) seanca gjyqësore shumën prej 1.352.00 euro, respektivisht 

për secilën seancë veç e veç shumen prej 270.40 euro, e në shumë të përgjithshme prej 

1.560.00 euro. 

3. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor  

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

kontestimore në procedurën e provave i ka administruar këto prova materiale dhe personale: 

Kontrata mbi shitëblerjen e pasurisë së paluajtshme e lidhur më datën 15.06.1975 në 

Kamenicë, në mes të shitësit D.V. nga ……, në njërën anë dhe blerësit A. . K. nga ….. në anën 

tjetër, e pa vërtetuar në gjykatë në atë kohë, Kontrata mbi shitëblerjen e pasurisë së 

paluajtshme e lidhur më datën 15.06.1975 në Kamenicë, në mes të shitësit D. . V. nga ……. në 

njërën anë dhe blerësit N.. K. nga ……, në anën tjetër, e pa vërtetuar në gjykatë në atë kohë, 

dëftesat e datës 29.04.1972 dhe të datës 27.11.1972, përmes së cilave i padituri D.V., i ka 

pranuar të hollat, në emër të shitëblerjës së paluajtshmërive kontesuese, aktvdekja e datës 

15.10.2020, e lëshuar nga Zyra e Gjendjës Civile në Kamenicë, në emër të tani të ndjerit Nuhi 
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(Rexhep) Krivaqa, aktvdekja e datës 15.10.2020, e lëshuar nga Zyra e Gjendjës Civile në 

Kamenicë, në emër të tani të ndjerit A. K., Çertifikata e Pronës me nr.1801/2020, të datës 

09.10.2020, të lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale, në Komunën e Kamenicës, në emër të 

D.V., ekspertiza gjeodezike e datës 08.01.2021, e hartuar nga eksperti gjeodet, D. L.nga 

Kamenica, foto dhe skica e ngastrave kadastrale kontestuese të bashkëngjitura ekspertizës 

gjeodezike nga eksperti gjeodet dhe dëgjimin e dëshmitarëve  N.B. dhe Z. D., që të dy nga 

……. 

Gjykata, pas analizimit dhe vlerësimit të pohimeve të të autorizuarit të palëve paditëse dhe 

përfaqësuesit të përkohshëm dhe provave materiale dhe personale të lartëcekura, në kuptim të 

dispozitës së nenit 8, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, me kujdes dhe me ndërgjegje ka 

çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha së bashku dhe ka gjetur se padia dhe kërkesëpadia e 

paditësve është në tërësi e bazuar në ligj. 

Gjykata ka konstatuar se në mes palëve paditëse dhe përfaqësuesit të përkohshëm, nuk ishte 

kontestues fakti se paditësit i kanë në posedim faktik, i shfrytëzojnë dhe i punojnë këto ngastra 

kadastrale kontestuese të lartëcekura, por, kontestuese për përfaqësuesin e përkohshëm ishte 

fakti se paditësit a i kanë blerë me të vërtetë këto ngstra kadastrale kontestuese nga i padituri 

D.V. apo jo.  

3.1. Provat Materiale 

Me leximin e kontratës mbi shitëblerjen e pasurisë së paluajtshme, të lidhur më datën 

15.06.1975 në Kamenicë, në mes të shitësit D.V. nga ……., në njërën anë dhe blerësit A. K. 

nga ……., në anën tjetër, e pa vërtetuar në gjykatë në atë kohë, gjykata e vërtetoj faktin se 

blerësi A. K., respektivisht parardhësi i paditësve N. K., F. K.), F. K. dhe B. K., e kishte blerë 

nga shitësi – pronari D.V. nga ……, parcelën me numër 887-7, me sipërfaqe prej 475 m2, me 

kulturë arë e klasit të 4, e cila gjindet në vendin e quajtur “Pojatisha”, në Kamenicë, me çmim 

të shitëblerjës prej 14.250.00 dinarë, e të cilin çmim blerësi i’a kishte paguar menjëherë 

shitësit, e pas kësaj shitësi i’a kishte dorëzuar këtë parcelë në posedim dhe pronësi blerësit. 

Ndërsa kjo kontratë shihet se nuk është e vërtëtuar në zyrën e organit kompetent, por shihet sëe 

kjo kontratë është e vulosur në zyrën e Drejtorisë për të Ardhurat Shoqërore në Komunën e 

Kamenicës, ku për bartjen e e kësaj kontrate më datën 14.04.1980, është paguar tatimi në 

qarkullim në shumë prej 4.579.00 dinarë.   

Me leximin e kontratës mbi shitëblerjen e pasurisë së paluajtshme, të lidhur më datën 

15.06.1975 në Kamenicë, në mes të shitësit D.V. nga …….., në njërën anë dhe blerësit N. K. 

nga …….., në anën tjetër, e pa vërtetuar në gjykatë në atë kohë, gjykata e vërtetoj faktin se 

blerësi N.K., respektivisht parardhësi i paditësve R. K., A. K., A. K., M. K., e kishte blerë nga 

shitësi – pronari D.V. nga ……, parcelën me numër 887 -8, me sipërfaqe prej 559 m2, me 

kulturë arë e klasit të 4, e cila gjindet në vendin e quajtur “Pojatisha”, në Kamenicë, me çmim 

të shitëblerjës prej 16.770.00 dinarë, e të cilin çmim blerësi i’a kishte paguar menjëherë 

shitësit, e pas kësaj shitësi i’a kishte dorëzuar këtë parcelë në posedim dhe pronësi blerësit. 

Ndërsa kjo kontratë shihet se nuk është e vërtëtuar në zyrën e organit kompetent, por shihet se 

kjo kontratë është e vulosur në zyrën e Drejtorisë për të Ardhurat Shoqërore në Komunën e 
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Kamenicës, ku për bartjen e e kësaj kontrate më datën 14.04.1980, është paguar tatimi në 

qarkullim në shumë prej 5.388.75 dinarë.   

Me leximin e dëftesave të datës 29.04.1972 dhe të datës 27.11.1972, shihet se shitësi, tani i 

padituri D.V., i ka pranuar të hollat, në emër të shitëblerjës së paluajtshmërive kontesuese dhe 

atë më datën 29.04.1972, shumën prej 1000.000.00 (një milion dinarë të vjetra) nga blerësi N. 

K., ndërsa më datën 27.11.1972, shumën prej 3000.000.00 (tre milion dinarë të vjetra) nga E. 

B..   

Me leximin e aktvdekjes të datës 15.10.2020, e lëshuar nga Zyra e Gjendjës Civile në 

Kamenicë, në emër të tani të ndjerit N. K., gjykata e vërtetoj faktin se si trashigimtar të tij i 

njëjti i ka lënë R.K., A. K., A. K., M. K.. 

Me leximin e aktvdekjes të datës 15.10.2020, e lëshuar nga Zyra e Gjendjës Civile në 

Kamenicë, në emër të tani të ndjerit A. K., gjykata e vërtetoj faktin se si trashigimtar të tij i 

njëjti i ka lënë N. K., F. K. ..), F. K. dhe B. K.. 

Me leximin e çertifikatës së pronës me nr.1801/2020, të datës 09.10.2020, të lëshuar nga Zyra 

Kadastrale Komunale, në Komunën e Kamenicës, në emër të D.V., gjykata e vërtetoj faktin se 

ngastrat kadastrale me numër 887-7, me sipërfaqe prej 475 m2 dhe 887-8, me sipërfaqe prej 

559 m2, Zona Kadastrale në Kamenicë, evidentohen në emër të D.V. nga ……...  

Me leximin e ekspertizes gjeodezike, të datës 08.01.2021, të hartuar nga eksperti gjeodet D. L. 

nga Kamenica, gjykata e vërtetoj faktin se ngastra kadastrale me numër 887-7 ZK Kamenicë, 

me sipërfaqe prej 475 m2, e cila gjindet në vendin e quajtur “Pojatishta” me kulturë arë e 

klasës së 4, në DKGJP evidentohet në emër të D.V. nga …….. Tutje nga kjo ekspertizë 

gjeodezike, gjykata e vërtetoj faktin se parcela 887-7, ZK Kamenicë, e cila është objekt i kësaj 

lënde, përkufizohet tërthorazi me parcelat dhe pronarët si në vijim: në anën veriore 

përkufizohet me gjatësi prej 23.47 m2 me parcelën numër 887-8 me pronar D.V., në anën 

jugore përkufizohet me gjatësi prej 24.66 m2 me parcelën numër 926-0 e cila në DGJKP 

evindentohet në emër PSH Rrugë, në anën lindore përkufizohet me një parcel kadastrale me 

gjatësi prej 19.95 m2 me parcelën numer 886-4 e cila në DGJKP evindentohet si pronë private 

në emër të B. K., ndërsa në anën perendimore përkufizohet me një parcelën kadastrale me 

gjatësi prej 27.98 m2 me parcelën numër 887-9 e cila në DGJKP evindentohet si pronë private 

në emër F. L. dhe A.I.. 

Poashtu përmes ekspertizës gjeodezike të lartëcekur, gjykata e vërtetoj faktin se parcela 887-7 

ZK Kamenicë, që evidentohet në emër të D.V. ka një sipërfaqe prej 465
 
m2, sipas çertificatës 

së pronës dhe shënimeve në DGJKP, mirëpo në gjendjen faktike kjo parcelë është e rrethuar në 

të gjitha anët me muri dhe sipërfaqja brenda mureve është 563 m2. Ky dallim në sipërfaqe vjen 

nga mungesa e skicave para vitit 1999 dhe marrëveshjet ndërmjet pronarëve faktik të pa 

azhurnuara në kadaster. 

Poashtu nga ekspertiza gjeodezike e lartëcekur, gjykata e vërtetoj faktin se ngastra kadastrale 

me numër 887-8 ZK Kamenicë, me sipërfaqe prej 559 m2, e cila gjindet në vendin e quajtur 

“Pojatishta” me kulturë arë e kasës së 4, në DKGJK evidentohet në emër të D.. V. nga ……. 
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Tutje nga kjo ekspertizë gjeodezike, gjykata e vërtetoj faktin se parcela 887-8 ZK Kamenicë, e 

cila është objekt i kësaj lënde përkufizohet tërthorazi me parcelat dhe pronarët si në vijim: në 

anën veriore përkufizohet me gjatësi prej 27.14 m2 me parcelën numër 886-1, me pronar Sh. 

K., në anën jugore përkufizohet me gjatësi prej 23.47 m2 me parcelën numër 887-7 e cila në 

DGJKP evidentohet në emër të D.V., në anën lindore përkufizohet me një parcelë kadastrale 

me gjatësi prej 20.55 m2 me parcelen numër 886-1 e cila në DGJKP evidentohet si pronë 

private në emër të SH.K., ndërsa në anën Perendimore përkufizohet me një parcelë kadastrale 

me gjatësi prej 26.79 m2 me parcelën me numër 887-5 e cila në DGJKP evidentohet si pronë 

private në emër të S.S.. 

Poashtu përmes ekspertizës gjeodezike të lartëcekur, gjykata e vërtetoj faktin se parcela 887-8 

ZK Kamenicë, që evidentohet në emër të D.V. ka një sipërfaqe prej 465 m2 sipas çertifikatës 

së pronës dhe shënimeve në DGJKP, mirëpo në gjendjen faktike kjo parcelë është e rrethuar në 

të gjitha anët me muri dhe sipërfaqja brenda mureve është 589 m2. Ky dallim në sipërfaqe vjen 

nga mungesa e skicave para vitit 1999 dhe marrëveshjet ndërmjet pronarëve faktik të pa 

azhurnuara në kadastër. 

Ndërsa nga fotot të cilat eksperti gjeodet i’a ka bashkëngjitur ekspertizës së hartuar me shkrim, 

gjykata e vërtetoj faktin se në ngastrat kadastrale 887-7 dhe 887-8, janë të ndërtuara shtëpitë e 

paditësve, të cilat janë të rrethuara me mure dhe në të cilat ngastra janë të ndërtuara edhe disa 

objekte të tjera përcjellëse.   

Poashtu në bazë të procesverbalit të datës 02.11.2020, të daljes në vendin e ngjarjes së gjykatës 

së bashku me palët ndërgjygjëse dhe me ekspertin e gjeodezisë, gjykata e ka vërtetuar faktin se 

në ngastren kadastrale me numër 887-7, është e ndërtuar shtëpia 1(një) katëshe me përdhesë, e 

paditësve, e cila është e rrethuar me mure, ndërsa në ngastren kadastrale 887-8, poashtu është e 

ndërtuar shtëpia 1 (një) katëshe e paditësve, dy objekte përcjellëse dhe garazha.   

3.2. Dëshmit e dëshmitarëve  

Dëshmitari N.B. nga ……. në seancën e shqyrtimti kryesor të datës 26.04.2021, ka deklaruar se 

i njëjti i ka fqinjë paditësit dhe e din se N.K,., A.K. dhe SH.K. si paraardhës të tani paditësve, 

me familjet e tyre kanë qenë duke jetuar dhe i kanë pasur të ndërtuar shtëpitë e tyre në këto 

ngastra kadastrale kontestuese që para vitit 1976, ngase sipas dëshmitarit i njëjti kur ka ardhur 

në vitin 1976, për të jetuar si fqinjë i tani paditësve, të njëjtit i ka gjetur së bashku me familjet e 

tyre duke jetuar në këto ngastra kadastrale konstestuese, e në të cilat sipas dëshmitarit edhe në 

ditët e sotme janë duke jetuar familjet e paditësve. Dëshmitari ka shtuar se e din që 

paraardhësit e paditësve ngastrat kadastrale konstestuese i kanë blerë nga një serbë por, që 

sipas të njëjtit emri nuk i kujtohet, poashtu dëshmitari ka shtuar se asnjëherë nuk ka dëgjuar se 

paditësit të kenë pasur mosmarrëveshje me të paditurin apo me ndonjë person tjetër lidhur me 

ngastra kadastrale konstestuese në të cilat janë duke jetuar dhe i kanë të ndërtuara shtëpitë e 

tyre, ngase dëshmitari ka deklaruar se këtë fakt e din sepse është fqinjë i afërt i tyre, si dhe ka 

shtuar se paditësit parcelat kontestuese i punojnë duke mbjellur “bahqe” dhe i shfrytëzojnë në 

mënyrë të papenguar nga askush. 
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Dëshmitari Z.D. nga ……., në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 26.04.2021, ka deklaruar 

se ngastrat kadastrale konstestuese në të cilat janë duke jetuar në ditët e sotme paditësit i kanë 

blerë paraardhësit e tyre S., A. dhe N.K. nga D. V.nga ……. ndërsa ka deklaruar se sa i përket 

çmimit të shitëblerjes nuk është në dijeni. Tuje dëshmitari ka shtuar se paditësit i kanë të 

ndërtuara edhe shtëpitë e tyre në këto ngastra kadastrale konstestuese dhe sipas këtij dëshmitari 

familjet e paditësve këto shtëpi i kanë ndërtuar rreth viteve të 70-ta, dëshmitari poashtu ka 

theksuar se beson që çmimin e shitëblerjes i’a kanë paguar paraardhësit e paditësve, shitësit 

D.V., ngase sipas të njëjtit po mos të ishte kështu do të vinte ndonjëherë shitësi D.V. për të 

kërkuar çmimin tek blerësit, e që i njëjti ka deklaruar se asnjëherë nuk e ka parë D.V. duke 

ardhur te familja e paditësve për të këkruar ndonjë gjë, sa i përket ngastra kadastrale 

konstestuese. Dëshmitari ka shtuar se që rreth 50 viteve jeton si fqinjë i paditësve dhe sipas të 

njëjtit asnjëherë nuk ka dëgjuar që paditësit të kenë pasur ndonjë problem me ndonjë person 

tjetër rreth ngastra kadastrale konstestuese, ku janë duke jetuar edhe në ditët e sotme, ngase ka 

shtuar se asnjëherë nuk ka dëgjuar që dikush t’i ketë penguar paditësit në shfrytëzimin dhe 

posedimin e qetë të këtyre ngastrave kadastrale konstestuese e këtë fakt dëshmitari ka theksuar 

se e din ngase është fqinjë i parë i paditësve. 

4. Baza juridke  

Pavarsisht se paditësit R.K., A.K., A.K., M.K., N.K., F.K., F.K. dhe B. K., gjykatës i kanë 

prezentuar dy kontrata me shkrim dhe të pa vërtetuar në organin kompetent, respektivisht në 

gjykatën kompetente në atë kohë, për shitëblerjen e ngastrave kadastrale kontestuese të cekura 

më lartë, të lidhura që të dyja më daten 15.06.1975, por, të cilat kontrata ishin bartur më pastaj 

më datën 14.04.1980, në Drejtorinë për të Ardhurat Shoqërore në Komunën e Kamenicës, me 

ç’rastë ishte paguar tatim në qarkullim në shumë prej 4.579.00 dinarë, gjykata e vërtetoj faktin 

se prindërit e paditësve, respektivisht blerësit A. e N. K., rreth viteve të 70-ta, përkatësisht në 

vitin 1975, i kishin blerë këto ngastra kadastrale kontestuese, nga shitësi – pronari i tyre D.V. 

nga …… në bazë të kontratave me shkrim të lartëcekura, pa i vërtetuar të njëjtat në organin 

kompetent për realizimin e këtyre shitëblerjeve, e në bazë të këtyre kontratave gjykata e 

vërtetoj faktin se për shitëblerjën e ngastrave kadastrale kontestuese, blerësit i’a kishin paguar 

çmimin në tërësi shitësit dhe menjëherë shitësi u’a kishte dorëzuar në posedim faktik të njëjtat 

ngastra kadastrale blerësve, fakt të cilin gjykata e vërtetojë në bazë të dy kontratave me shkrim 

mbi shitëblerjen e paluajtshmërive, të lidhura më të datën 15.06.1975, nga blerësit A. e N.K. në 

njërën anë dhe shitësit D.V. si shitës në anën tjetër, poashtu nga dekaratat e dëshmitarëve N.B. 

dhe Z.D., gjykata e vërtetojë në mënyrë të kjartë faktin se paraardhësit e paditësve, 

respektivisht prindërit e tyre, i kishin blerë ngastrat kadastrale kontestuese të cekura si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, e të cilave deklarata gjykata u’a fali besimin e plotë dhe i mori 

për bazë me rastin e vendosjen në këtë çështje juridike kontestimore, ngase të njëjtat ishin të 

sinqerta, të plota dhe në harmoni të plotë me njëra tjetrën dhe me provat e tjera materiale dhe e 

vërtetoi se kërkesëpadia e paditësve është e bazuar në ligj, ngase duke u bazuar në dispozitën e 

nenit 73, të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve të vitit 1987, i cili ka qenë në fuqi në kohën 

e e lidhjes së kontratave të lartëcekura, ku parashihet se “Kontrata për lidhjen e së cilës 

kërkohet forma shkresore quhet e plotëfuqishme, megjithëse nuk është lidhur në këtë formë në 

qoftë se palët kontraktuese i kanë zbatuar në tërësi ose në pjesën pre dominuese detyrimet që 

dalin nga ajo, përveç në qoftë se nga qëllimi për të cilin është parashikuar forma është e qartë 
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se nuk rezulton diçka tjetër”, e mbi këtë bazë juridike gjykata u’a njohu të drejtën e pronësisë 

paditësve mbi ngastrat kadastrale kontestuese, të cekura si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

ngase ka konstatuar se palët kontraktuese i kanë përmbushur në tërësi detyrimet e dalura nga 

kontratat e lartëcekura me shkrim në mes tyre, ashtuqë blerësit A.dhe N. K. prindërit e 

paditësve) i’a kishin paguar në tërësi çmimin në momentin e shitëblerjes shitësit D.V., tani të 

paditurit, ndërsa shitësi, tani i padituri, u’a kishte dorëzuar menjëherë blerësve ngastrat 

kadastrale kontestuese në posedim faktik dhe për shfrytëzim të lirë e të pa penguar.    

Bazuar në gjendjen faktike të vërtetuar më lartë, gjykata gjeti se në rastin konkret kërkespadia e 

paditësve gjenë mbështetje edhe në dispozitën e nenit 28, paragrafi 4, të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet Themelore Pronësore Juridike, ku përcaktohet se “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”, dhe erdhi në 

përfundim se në rastin konkret janë përmbushur 3 (tri) kriteret themelor që paraqesin bazë për 

fitimin e së drejtës së pronësisë në bazë të mbajtjës e që janë: ndërgjegjshmëria, posedimi dhe 

koha, me çka duke e pasur parasysh se për gjykatën u bë jokontestues fakti se paditësit dhe 

familjet e tyre, kanë hyrë në posedim dhe shfrytëzim të qetë dhe të lirë të paluajtshmërive që 

janë objekt i këtij kontesti, duke jetuar,  punuar dhe mbjellur të njëjtat, si mbajtës me 

mirëbesim, që nga vitet e 70-ta, e deri më tani, pa u penguar dhe shqetësuar nga askush, e as 

nga vet i padituri, gjykata duke u mbështetur në provat materiale, deklarimet e dëshmitarëve 

dhe ekspertizën e ekspertit gjeodet, gjeti se është vërtetuar se paraardhësit, respektivisht 

prindërit e paditësve, i kanë blerë këto paluajtshmëri kontestuese të cekura si në dispozitiv të 

këtij aktgjykim dhe paditësit si pasardhës të tyre, e kanë fituar të drejtën e pronësisë mbi 

paluajtshmërit kontestuese, në bazë të mbajtjes për më shumë se 20 vite, respektivisht që rrethë 

50 vite, dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke e aprovuar në tërësi si të bazuar 

në ligj padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve.   

5. Vlerësimi përfundimtar i gjykatës 

Duke i pasur parasysh provat materiale dhe dëshmit e dëshmitarëve, të cekura si më lartë, 

gjykata erdhi në përfundim se paraardhësit e paditësve, respektivisht prindërit e tyre A. dhe N. 

K., rreth viteve të 70-ta, përkatësisht në vitin 1975 i kishin blerë këto parcela – ngastra 

kadastrale kontestuese, të cekura si më lartë, nga i padituri D. V. nga ……a, përmes kontratave 

me shkrim të lidhura më datën 15.06.1975, por që nuk i kishin vërtetuar në gjykatën 

kompetente, e që blerësit, respektivisht prindërit e tani paditësve, i’a kishin paguar çmimin në 

tërësi në kohën e realizimit të shitëblerjes  blerësit, tani të paditurit dhe që nga ajo kohë 

prindërit e paditësve, si blerës së bashku më familjet e tyre, kishin hyrë në posedim të qetë dhe 

i kanë shfrytëzuar dhe punuar këto parcela pa u penguar nga askush, madje as në ditët e sotme, 

paditësit nuk kanë asnjë shqetësim apo penges në shfrytëzimin e këtyre ngastrave kadastrale 

kontestuese, me çka gjykata e vërtetoj faktin se paditësit i kanë në posedim me mirëbesim dhe 

faktik, të qetë dhe të pa penguar nga askush këto ngastra kadastrale që rrethë 50 viteve, e 

rrjedhimisht u vërtetuar se janë plotësuar kriteret ligjore për fitimin e pronësisë në bazë të 

shitëblerjës ngase u vërtetua se palët kontraktuese i kanë përmbushur detyrimet e tyre të 

ndërsjellta në tërësi. Përveq kësaj gjykata erdhi në përfundim se në rastin konkret janë 

plotësuar kushtet ligjore për fitimin e pronësisë nga paditësit mbi ngastrat kadastrale 
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kontestuese edhe në bazë të mbajtjës për më shumë se 20 vite, kritere këto të parapara me 

dispozitën e nenit 28, paragrafi 4, të të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore Juridike, 

Poashtu gjykata ka vërtetuar se në këto ngastra kadastrale kontestuese, paditësit i kanë të 

ndërtuara edhe shtëpitë e tyre, në të cilat jetojnë dhe atë këto shtëpi të njëjtit i kanë ndërtuar 

menjëherë pas blerjes së parcelave kontestuese. 

Deri te një përfundim i tillë, gjykata erdhi duke u bazuar edhe në dëshmitë e dëshmitarëve N.B. 

dhe Z.D., e të cilave dëshmi u’a fali besimin e plotë dhe i mori për bazë me rastin e vendosjes 

në këtë çështje juridike kontestimore, ngase të njëjtat ishin konkrete, objektive dhe në harmoni 

më njëra tjetrën dhe me provat e tjera materiale, ashtuqë përmes dëshmisë së dëshmitarit N.B., 

gjykata e vërtetoj faktin se A. e N. K., respektivisht prindërit e paditësve, rrethë viteve të 70-ta, 

i kishin blerë ngstrat kadasrale kontestuese të cekura si më lartë, nga një serbë, por që sipas të 

njëjtit emri nuk i kujtohet, ngase dëshmitari ka deklaruar se faktin se prindërit e paditësve i 

kanë blerë këto parcela kontestuese, i njëjti e ka marrë në dijeni nga vet blerësit në atë kohë A. 

e N. K., sepse i njëjti ka deklaruar se është fqinjë i paditësve, poashtu përmes dëshmisë së këtij 

dëshmitari gjykata e vërtetoj edhe faktin se paditësit dhe familja e tyre që nga koha e blerjës së 

këtyre parcelave kontestuese, të njëjtit i kanë shfrytëzuar dhe punuar pa u penguar nga askush e 

as nga vet i padituri, madje as në ditët e sotme. Ndërsa nga dëshmia e dëshmitarit Z. D., 

gjykata poashtu e vërtetoj fakti se paraardhësit, respektivisht prindërit e paditësve, rrethë viteve 

të 70-ta, i kishin blerë ngastrat kadasrale kontestuese të cekura si më lartë, nga i padituri D.V., 

ngase dëshmitari ka deklaruar se këtë fakt e ka marrë në dije nga vet blerësit Abdurrahman e N. 

K., ngase i njëjti i ka pasur fqinjë, poashtu nga dëshmia e këtij dëshmitari gjykata e ka vërtetuar 

edhe faktin se paditësit këto ngastra kadastrale i kanë poseduar, shfrytëzuar dhe punuar që nga 

koha e blerjës së tyre, pa u penguar nga askush asnjëherë, e as nga vet i padituri.  

Përveq dëshmisë së dëshmitarëve, gjykata e mori për bazë edhe ekspertizën e ekspertit gjeodet 

e të cilës gjykata i’a fali besimin e plotë, ngase në këtë ekspertizë është përshkruar në detaje 

gjendja faktike e këtyre parcelave kontestuese, përkufizimi i tyre me ngastrat e tjera dhe 

mënyra e shfrytëzimit të tyre nga paditësit. Andaj, duke u bazuar në të gjitha të lartëcekurat, 

gjykata gjeti se padia dhe kërkesëpadia e paditësve është e bazuar në ligj dhe e njëjta si e tillë 

duhet të aprovohet në tërësi, me çka gjykata erdhi në përfundim dhe u’a njohu të drejtën e 

pronësisë paditësve, mbi ngastrat kadastrale kontestuese dhe vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.    

6. Shpenzimet e procedurës kontestimore   

Gjykata ka konstatuar se palët paditëse nuk i kanë kërkuar shpenzimet e procedurës 

kontestimore, ndërsa duke u bazuar në dispozitën e nenit 81, paragrafi 2, të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, i ka detyruar palët paditëse, që në emër të punës së përfaqësuesit të 

përkohshëm, ta deponojnë shumën e të hollave prej 1.560,00 euro, në xhirollogarinë – arkën e 

kësaj gjykaten.  

Ndërsa gjykata ka vendosur që në emër të shpenzimeve të shkaktuara për punën e tij, si 

përfaqësues i përkohshëm, duke vepruar në emër të të paditurit D.V. nga ….. tani me adresë të 

panjohur, avokatit E. A. nga Kamenica, t’ia njeh shpenzimet e procedurës në shumë prej 
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1.560,00 euro, e cila shumë e hollave, nga xhirollogaria – arka e kësaj gjykate, do t’i bartet në 

xhirollogarinë personale të avokatit E.A. nga Kamenica.  

Andaj, nga të cekurat si më lartë, e duke u bazuar në dispoziten e nenit 143, të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, e lidhur me dispoziten e nenit 73, të Ligjit mbi Marrëdhëniet e 

Detyrimeve, si dhe me dispoziten e nenit 28, paragrafi 4, të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore 

Pronësore Juridike, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORË NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C. nr. 108/2017, i datës 14.05.2021 

 

 

                                                                                                                       G j y q t a r i 

                                                                                                                       Artan Abazi 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditëve, 

pas ditës së pranimit të të njëjtit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës, në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate.  


