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Numri i lëndës: 2019:159155 

Datë: 02.06.2021 

Numri i dokumentit:     01839571 

 

C. nr. 149/2014 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË, Departamenti i 

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

paditësit S.K. nga ……., të cilin me autorizim e përfaqëson L. C., avokat nga Kamenica, 

kundër të paditurit D.GJ. nga ……..”, pa nr, tani me adresë të panjohur, të cilin e përfaqëson 

përfaqësuesi i përkohshëm G. M., avokat nga Kamenica, me objekt kontesti për vërtetimin e së 

drejtës së pronësisë, me vlerë të kontestit prej 3.100.00 euro, pas mbajtjës së shqyrtimit kryesor 

dhe publik, në prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe të përfaqësuesit të përkohshëm, më 

datën 06.05.2021 mori, ndërsa më datën 02.06.20121, përpilojë këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit S.K. nga ………, e 

parashtruar kundër të paditurit D.GJ. nga ……..”, pa nr, tani me adresë të panjohur dhe; 

II. VËRTETOHET se paditësi S.K. nga …….., është pronar në bazë të mbajtjes, të ngastres 

kadastrale e cila në bazë të gjendjes faktike ka sipërfaqe prej 0.05.00 ha, me kulturë arë e klasit 

të V, e cila gjindet në vendin e quajtur “Oskorushe Jezero”, ZK në Kamenicë, e cila ngastër 

kadastrale në bazë të kontratës me shkrim mbi ndërrimin e paluajtshmërive me numër 

VR.nr.035/96, e datës 30.07.1996, e vërtetuar në zyrën për vërtetime në Komunën e 

Kamenicës, evidentohet në emër të të paditurit D.GJ. nga ………., tani me adresë të panjohur, 

e që kjo ngastër kadastrale përkufizohet tërthorazi me parcelat dhe pronarët si në vijim: në anën 

veriore, me gjatësi prej 22.91 m, përkufizohet me parcelën kadastrale 992-1, ZK Kamenicë, e 

cila në DGJKP evidentohet si pronë shoqërore K.K Kamenicë, në anën lindore, me gjatësi prej 

20.78 m, përkufizohet me parcelen 992-35, e cila në DGJKP evidentohet si pronë private në 

emër të H.M., në anën jugore, me gjatësi prej 12.74 m dhe 13.75 m, përkufizohet me parcelën 

kadastrale të cilat nuk kanë shënime grafike dhe nuk ka mundur të jepen shënime tekstuale pa e 

ditur saktë renditjen e parcelave, ndërsa në anën perendimore me gjatësi prej 21.61 m, 

përkufizohet me parcelën kadastrale 992-1, ZK Kamenicë, e cila në DGJKP evidentohet si 

pronë shoqërore K.K Kamenicë.  

III. DETYROHET i padituri D.GJ. nga …….”, pa nr, tani me adresë të panjohur, që paditësit 

t’ia njohë të drejtën e pronësisë mbi ngastrën kadastrale të cekur si në pikën II të këtij 
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dispozitivi, në afat prej 15 ditëve, pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

IV. Ky aktgjykim do t’i shërbejë paditësit, 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. 

V. DETYROHET paditësi, që në emër të punës së përfaqësuesit të përkohshëm, përveq 

shumës prej 640.00 euro, që paraprakisht e ka deponuar në xhirollogarinë - arkën e kësaj 

gjykate, t’a paguaj dhe të njëjtën t’a deponoj në xhirollogarinë - arkën e kësaj gjykate edhe 

shumën shtesë të të hollave prej 140.00 euro, ashtuqë në emër të shpenzimeve të shkaktuara 

për punën e përfaqësuesit të përkohshëm, avokatit G.M. nga Kamenica, t’i paguhen dhe 

njëkohësisht t’i deponohet në llogarinë e tij personale shuma e përgjithshme e shpenzimeve të 

procedurës prej 780.00 euro. Ndërsa në rastë se përfaqësuesi i përkohshëm, ushtron ankesë 

eventuale kundër këtij aktgjykimi, pala paditëse do të detyrohet me aktvendim të veçantë që t’i 

paguaj edhe shpenzimet për paraqitjen e ankesës.   

 

A r s y e t i m 

1. Rrjedha e procedurës  

 

Paditësi S.K. nga ……, përmes të autorizuarit të tij L. C., avokat nga Kamenica, më datën 

08.09.2014, në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër të paditurit D.GJ. nga ……. .”, pa nr, 

tani me adresë të panjohur, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm G. M., avokat nga 

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

3.100.00 euro. 

Meqenëse të paditurit D.GJ., më parë nga …….”, pa nr, 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 palës paditëse e në kuptim të dispozitës së nenit 79, paragrafi 3, pika 

a), i’a ka caktuar përfaqësuesin e përkohshëm të paditurit dhe atë G. M., avokat nga Kamenica. 

2. Pretendimet e palëve ndërgjygjëse 

 

I autorizuari i paditësit avokati L. C., në seancën përgaditore dhe gjatë seancave të shqyrtimit 

kryesor, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së paditësit, duke 

shtuar se babai i paditësit Q.K., ish nga …….., përmes kontratës me shkrim mbi ndërrimin e 

paluajtshmërive me numër VR.nr.035/96, e datës 30.07.1996, e vërtetur në zyrën për vërtetime 

në Komunën e Kamenicës, e ka bërë ndërrimin e ngastrave kadastrale me të paditurin D.GJ., 

dhe atë babai i tani paditësit, ngastrën kadastrale, me kulturë mal, e cila gjindet në vendin e 

quajtur “Guri i Bardhë”, në sipërfaqe prej 02.00,00 ha, ZK …….., i’a ka dhënë tani të paditurit 

D.GJ., për 7 vitë radhazi për t’i prerë drunjët në këtë mal, ndërsa në këmbim të kësaj, i padituri 

D.GJ., ngastrën kadastrale me numër 992-36, me kulturë arë, e klasit të V-të, e cila gjindet në 
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vendin e quajtuar “Oskorushe Jezero”, në sipërfaqe 0.05,00 ha, ZK Kamenicë, i’a ka dorëzuar 

në posedim dhe pronësi Q.K., respektivisht babait të tani paditësit. Tutje i autorizuari i paditësit 

ka shtuar se paditësi dhe familja e tij nga koha kur janë bërë ndërrimet e këtyre ngastrave 

kadastrale, kanë hyrë në posedim dhe shfrytëzim të qetë, madje ka shtuar se paditësi e ka të 

ndërtuar edhe shtëpinë e banimit në ngastrën kadastrale kontestuese, të cilën e ka marrë në 

emër të kontratës së ndërrimit të paluajtshmërive, poashtu ka shtuar se paditësi e shfrytëzon 

ngastrën kadastrale kontestuese në mënyrë të qetë, i pa penguar nga askush madje as nga vet i 

padituri, ndërsa në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit ka theksuar se sipas tij, pas 

administrimit të provave u vërtetuar se paditësi ngastrën kadastrale kontestuese e ka në 

posedim dhe shfrytëzim me mirëbesim, për me tepër se 25 vite, e sipas të njëjit paditësi e ka 

fituar të drejten e pronësisë mbi ngastrën kadastrale kontestuese edhe në bazë të mbajtjes për 

me tepër se 20 vite, e pas të gjitha këtyre fakteve dhe provave i ka propozuar gjykatës që të 

aprovohet kërkesëpadia e paditësit dhe të njëjtit t’i njihet e drejta e pronësisë mbi ngastrën 

kadastrale kontestuese me nnumër 992-36, e cila në të ardhmën do ta marrë një numër të ri, në 

zyrën e DGJKP-së, në Komunën e Kamenicës, sipas kërkesës së paditësit në zyrën e DGJKP-

së. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.      

Përfaqësuesi i përkohshëm, avokati G. M., në përgjegjen në padi, në seancën përgaditore dhe 

gjatë seancave të shqyrtimit kryesor, ka deklaruar se e kunndështon padinë dhe kerkesëpadinë e 

paditësit në mungesë të provave relevante, tutje përfaqësuesi i përkohshëm e ka kontestuar 

edhe kontratën me shkrim mbi ndërrimin e paluajtshmërive me numër VR.nr.035/96, e datës 

30.071996, e vërtetuar në zyrën për vërtetime në Komunën e Kamenicës, ngase sipas të njëjti, 

kjo kontratë nuk është provë bindëse për të vërtetur të drejtën e pronësisë. Poashtu ka shtuar se 

meqenëse gjatë shqyrtimit gjyqësor diku është theksuar se paluatjshmërit janë ndërruar, tokë 

me tokë, e diku është theksuar se janë ndërruar tokë me mal, i njëjti ka konsideruar se nuk janë 

plotësuar kushtet ligjore që paditësit t’i njihet e drejta e pronësisë, e pas të gjitha këtyre i ka 

propozuar gjykatës që padia dhe kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e pabazuar në ligj. 

Poashtu i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës në emër të punës së tij si përfaqësues i  

përkohshëm, dhe atë në emër të përpilimit të përgjegjes në padi shumën  prej 104.00 euro, si 

dhe në emër të përfaqësimit në 5 (pesë) seanca gjyqësore, ku për secilën shumën prej 135.20 

euro, e për të gjitha seancat gjyësore shumën prej 676.00 euro, si dhe i ka kërkuar edhe 

shpenzimet në emër të paraqitjes së ankesës eventuale në shumë prej 160.00 euro, e në shumë 

të përgjithshme prej 940.00 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 me shkrim mbi ndërrimin e pasurisë së patundur e lidhur më datën 12.02.1996 dhe e 

vërtetur me numër VR.nr.035/96, më datën 30.07.1996, pranë organit për vërtetime në 

Komunën e Kamenicë, në mes të kontraktuesve dhe ndërruesve GJ.D. nga ……., në njërën anë 

dhe ndërruesit Q.K. nga …….., në anën tjetër, skica e paluajtshmërisë me numër 992-36, me 

numër 151/2013, e datës 20.09.2013, e punuar nga eksperti gjeodet N. R., fatura e tatimit në 

pronë mbi ngastren kadastrale me numër 992-6, e datës 22.08.2013, e lëshuar nga Komuna e 
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Kamenicës, aktvdekja në emër të tani të ndjerit Q.K., e datës 28.01.2020, e lëshuar nga ZGJC 

në Kamenicë, Çertifikata e Pronës me numër 1138/2021, e datës 18.05.2021, e lëshuar nga 

Zyra Kadastrale në Komunën e Kamenicës, në emër të H.M., Ujdia Gjyqësore e arritur në 

lëndën me numër C.nr. 33/2008, në Gjykatën Themelore në Gjilan – Dega në Kamenicë, më 

datën 22.04.2013, në mes të paditësit H.M. nga ......... dhe të paditurit D.GJ. nga ......., 

ekspertiza gjeodezike e datës 09.03.2020, e hartuar nga eksperti gjeodet D. L. nga Kamenica 

dhe 3 foto dhe skica e matjeve në terren të bashkëngjitura ekspertizës me shkrim, deklaratat 

personale me shkrim dhe të noterizuara të trashigimtarëve të tani të ndjerit Q.K., respektivisht 

të vëllëzërve dhe motrave të paditësit, dëgjimi i paditësit në cilësi të palës dhe dëgjimi i 

dëshmitarit A.K. nga ………….   

Gjykata, pas analizimit dhe vlerësimit të pohimeve të të autorizuarit të palës 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 

paditësit është në tërësi e bazuar në ligj. 

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

kontestues fakti se paditësi e ka në posedim faktik, e shfrytëzon dhe e punonë këtë ngastër 

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

fakti se a janë plotësuar më të vërtetë kushtet ligjore që paditësit t’i njihet e drejta e pronësisë 

mbi ngstrën kadastrale kontestuese, apo jo.  

3.1.  Provat materiale  

 

Në bazë të Kontratës me shkrim mbi ndërrimin e pasurisë së patundur e lidhur më datën 

12.02.1996 dhe e vërtetur me numër VR.nr.035/96, më datën 30.07.1996, pranë organit për 

vërtetime në Komunën e Kamenicë, në mes të kontraktuesve dhe ndërruesve GJ.D., nga ……., 

në njërën anë dhe ndërruesit Q.K. nga ……., në anën tjetër, gjykata e vërtetoj faktin se 

kontraktuesi -ndërruesi i parë D.GJ., pasurinë e tij nga pika I e kësaj kontrate, respektivisht 

parcelën kadastrale me numër 992/36, arë e klasit të V, e cila gjindet në vendin e quajtur 

“Oskoroshe Jezero”, në sipërfaqe prej 0.05,00 ha, i’a ka dhënë për ndërrim Kontratuesit – 

ndërruesit të dytë Q.K., ndërsa Q.K., në bazë të kësaj kontrate, ka qenë i obliguar që D.GJ., t’ia 

dorëzoj në shfrytëzim dhe marrjen dhe transportimin e drunjëve nga tërë sipërfaqja e malit, 

rreth 2.00,00 ha, dhe atë për 7 vite.     

Në bazë të faturës së tatimit në pronë mbi ngastren kadastrale me numër 992-6, të datës 

22.08.2013, e lëshuar nga Komuna e Kamenicës, gjykata e vërtetoj faktin se babai i tani 

paditësit, Q.K., tani i ndjerë, ka paguar tatim në pronë në shumë prej 157.87 euro, në emër të 

parcelës kadastrale me numërt 992/6. Pra, në emër të pronës që është objekt kontesti të cekur si 

më lartë.  

Në bazë të Çertifikatës së Pronës me numër 1138/2021, të datës 18.05.2021, e lëshuar nga Zyra 

Kadastrale në Komunën e Kamenicës, në emër të H.M., gjykata e vërtetoj faktin se ngastra 

kadastrale me numër 992-36, në DGJKP evidentohet në emër të H.M. nga ........  



 Numri i lëndës: 2019:159155 
 Datë: 02.06.2021 
 Numri i dokumentit: 01839571 
 

5 (10)  

 2
0

1
9

:1
5

9
1

5
6

 

Në bazë të Ujdisë Gjyqësore të arritur në lëndën me numër C.nr. 33/2008, në Gjykatën 

Themelore në Gjilan – Dega në Kamenicë, më datën 22.04.2013, në mes të paditësit H.M. nga 

....... dhe të paditurit D.GJ. nga ......, gjykata e vërtetoj faktin se i padituri D.GJ. nga .......është 

obliguar që paditësit H.M. nga ......., t’ia njohë të drejtën e pronësisë mbi ngastrat kadastrale me 

numër 992-35, 992-36, 992-37 dhe 992-38 ZK në Kamenicë, të përshkruara si në këtë Ujdi 

Gjyqësore.  

Në bazë të aktvdekjes në emër të tani të ndjerit Q.K., të datës 28.01.2020, e lëshuar nga ZGJC 

në Kamenicë, gjykata e vërtetoj faktin se Q.K., tani i ndjerë, si trashigimtarë të tij i ka lënë 

Z.K., Sh. K., P. K., S. K., H. K., S. K., A.K., M. K., V. K. dhe V. K.  

Në bazë të 7 (shtatë) deklaratave personale me shkrim dhe të noterizuara të trashigimtarëve të 

tani të ndjerit Q.K., respektivisht të vëllëzërve dhe motrave të paditësit, gjykata e vërtetoj 

faktin se të njëjtit kanë deklaruar me vullnetin e tyre të lirë, pa ndikim, mashtrim apo lajthim, 

se ngastra kadastrale kontestuese t’i bartet vetëm në emër të vëllaut të tyre S. K., ngase të 

njëjtit kanë deklaruar se kjo ka qenë edhe marrëveshje familjare që kjo ngastër kadastrale t’i 

takoj vetëm vëllaut të tyre S. K.dhe kanë shtuar se asnjëherë një gjë të tillë nuk e kundërshtojnë 

si trashigimtar të tjerë.  

Në bazë të ekspertizës gjeodezike të datës 09.03.2020, e hartuar nga eksperti gjeodet D. L. nga 

Kamenica, gjykata e vërtetoj faktin se pas identifikimit në vendin e ngjarjes dhe shënimeve te 

marrua në DGJKP, eksperti gjeodet e ka bërë përpunimin e shënimeve dhe atë pas konsultimit 

dhe marrjes së shënimeve plotësuese në Kadastër, dhe ka ardhur në përfundimin se ngastra 

kadastrale me numër 992-36, është e evidentuar në emër të H.M., ndërsa sipas kësaj eksperize 

gjeodezike pjesa e parcelës ky shfrytëzues faktik është S. K., duhet të marrë numrin e ri, dhe 

atë numrin 992-41, sipas renditjes së nën ndarjeve të parceles 992-0.  

Sipas ekspertizës gjeodezike të lartëcekur, parcela me numër 992041 (sipas gjendjes faktike) 

ZK Kamenicë, që është objekt kontesti përkufizohet tërthorazi me parcelat dhe pronarët si në 

vijim: në anën veriore, me gjatësi prej 22.91 m, përkufizohet me parcelën kadastrale 992-1, ZK 

Kamenicë, e cila në DGJKP evidentohet si pronë shoqërore K.K Kamenicë, në anën lindore, 

me gjatësi prej 20.78 m, përkufizohet me parcelen 992-35, e cila në DGJKP evidentohet si 

pronë private në emër të H.M., në anën jugore, me gjatësi prej 12.74 m dhe 13.75 m, 

përkufizohet me parcelën kadastrale të cilat nuk kanë shënime grafike dhe nuk ka mundur të 

jepen shënime tekstuale pa e ditur saktë renditjen e parcelave, ndërsa në anën perendimore me 

gjatësi prej 21.61 m, përkufizohet me parcelën kadastrale 992-1, ZK Kamenicë, e cila në 

DGJKP evidentohet si pronë shoqërore K.K Kamenicë.  

Ndërsa gjatë deklarimit në shqyrtimin kryesor, eksperti gjeodet ka deklaruar se ngastra 

kadastrale kontestuese në dy horizontet në lindje dhe në jug është e rrethuar me rrethoj teli, 

ndërsa në pjesët tjera jnë veri dhe në perendim nuk ka kufi fizik, por vetëm janë disa pemë dhe 

është oborr.  

Eksperti gjeodet, poashtu gjatë shqyrtimin kryesor e ka sqaruar situaten se, për shkak se 

kontrata mbi ndërrimin me numër 035/96, e datës 30.07.1996, nuk është zbatuar në kohën kur 

është lidhur, në Drejtorinë e Kadastrit, numri i ngastres kadastrale 992-36 është i nxënë nga një 
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person tjetër, ndërsa ngastra kontestuese duhet të marr numër të ri, në kuadër ndarje të 

sipërfaqës së përgjithshme të parcelës me numër 992-0, sipas kërkesës së tani paditësit në 

Kadastër, ngase sipas ekspertit gjeodet numri i ngastres ka të bëjë me renditjen e regjistrimit të 

parcelave në operatin e Kadastrit në Kamenicë.   

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

gjykata e vërtetoj faktin se në ngastrat kadastrale kontestuese, është e ndërtuar edhe shtëpita 1 

katëshe me përdhesë e paditësit, si dhe një depo përcjellëse, poashtu në këtë ngastër është i 

hapur edhe pusi (bunari) për ujë dhe është e mbjellur edhe një pemë.  

3.2.  Deklarata e dëshmitarit  

 

Dëshmitari A.K. nga …….., në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 06.05.2021, ka deklaruar 

se paditësin e ka vëlla dhe ka shtuar se babai i tij Q.K. paluajtshmërinë e cila gjindet në lagjën 

“Çamëria” në Kamenicë, e ka marrë në pronësi në emër të ndërrimit, me një serbë, të cilin 

dëshmitari ka shtuar se e ka njohur dhe të cilin sipas të njëjtit e kanë thirrur me nofken “Lurk”, 

por që emri sipas tij nuk i kujtohet, e në këmbim të paluajtshmërisë të cilin e ka marrë në 

pronësi nga Serbi i quajtur më nofken “Lurk”, sipas dëshmitarit babai i tij, të njëjtit i ka dhënë 

të drejtën vetëm për ti prerë drunjët në malin e tyre i cili gjindet në fshatin Tugjevc, Komuna e 

Kamenicës, por jo edhe të drejtën në pronësisë në paluajltshmërinë ku ka pasur për ti prerë 

drunjët serbi me nofken “Lurk”. Dëshmitari ka shtuar se asnjëherë nga askush nuk kanë pasur 

ndonjë shqetësim apo pengesë në shfrytëzimin e lirë dhe të qetë të paluajtshmërisë kontestuese, 

madje i njëjti ka shtuar se në këtë parcelë kontestuese familja e të njëjtit e kanë të ndërtuar edhe 

shtëpinë dhe atë që nga viit 2002. Përveq kësaj, dëshmitari A.K., si njëri nga trashigimtarët e 

babait të tij, tani të ndjerë Q.K., ka deklaruar me vullnetin e ti të lirë, pa presion, pa ndikim dhe 

me vetëdije të plotë se ka hequr dorë nga kjo parcelë kontestuese dhe është pajtuar që kjo 

parcelë kontestuese ti bartet në emër të vëllaut të ti S.K., tani paditësit dhe ka shtuar se i njëjti 

nuk kërkon asnjë lloj kompenzimi që kjo parcelë kontestuese ti bartet në emër të vëllaut të tij 

S.K..  

3.3.  Deklarata e paditësit S. K. në cilësi të pales 

 

Në shqyrtimin kryesor të mbajtur me datën 20.04.2021, paditësi S. K.i ka deklaruar se kërkon 

nga gjykata që të vërtetohet e drejta e pronësisë në emër të tij, mbi ngastren kadastrale me 

numër 992-36 dhe atë në bazë të kontratës mbi ndërrimin e paualtjshmërive, të datës 

12.02.1996, e që sipas paditësit kjo kontratë është e lidhur në mes të tani të paditurit GJ.D. në 

njërën anë dhe të Q.K., respektivisht babaii të tij, në anën tjetër, tutje paditësi ka shtuar se kjo 

kontratë mbi ndërrimin e paluajtshmërive, është e vërtetuar në kohen e lidhjes së saj në 

Komunën e Kamenicës, me datën 30.07.1996, me numër 035/96. Tutje paditësi ka shtuar se në 

bazë të kontratës së lartëcekur babai i të njëjtit, tani i ndjerë Q.K., me tani të paditurit D.GJ., 

janë pajtuar që të bëhet këmbimi i malit në sipërfaqe prej 2 (dy) hektar (këtu paditësi ka 

theksuar se mali i është dhënë tani të paditurit D.GJ., vetëm për ti prerë drunjët por, nuk janë 

marrur vesh që t’i kaloj edhe pronësia e tokes ku kanë qenë drunjët), e që ky mal sipas paditësit 

është pronë e babait të tij Q.K., e në këmbim të kësaj, tani i padituri D.GJ., babait të të njëjtit 

i’a ka kalur në posedim dhe pronësi parcelën me 5 ari sipërfaqe, e cila sipas paditësit gjindet në 
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lagjen “Çamëria”  në Kamenicë, ndërsa paditësi ka shtuar edhe faktin se me rastin e lidhjes së 

kontratën për këmbimin e paluajtshmërive, të cekur si më lartë, ka qenë edhe vet prezentë dhe 

në atë kohë i ka pasur 19 vjet. Paditësi S.K., ka shtuar tutje se të njëjtn dhe as familjen e tij 

asnjëherë askush nuk e ka penguar madje as vetë i padituri, në posedimin e qetë dhe të 

papenguar, si dhe në shfrytëzimin e lirë të ngastres kadastrale kontrstuese, përveq kësaj i njëjti 

ka shtuar se në këtë ngastër kadastrale kontestuese familja e tij e ka të ndërtuar edhe shtëpinë e 

banimit e të cilin sipas të njëjtit e kanë ndërtuar menjëherë pas luftës në Kosovë. Paditësi S.K., 

ka deklaruar edhe faktin se vëllëzërit dhe motrat e tij, si trashigimarë të tjerë të babait të tij të 

ndjerë, janë pajtuar që vetëm atij ti takoj kjo ngastër kadastrale dhe kanë hequr dorë nga kjo 

ngastër kadastrale me vullnetin e tyre të lirë, e të cilin fakt ka theksuar se do ta argumentojmë 

para gjykatës përmes deklaratave të tyrë me shkrim. Në fund ka kërkuar nga gjykata që padia 

dhe kërkesëpadia e tij të aprovohet në tërësi si e bazuar dhe të vërtetohet e drejta e pronësisë 

mbi ngastren kadastrale kontestuese në emër të tij.  

4. Baza juridike  

 

Pavarsisht se paditësi S.K. nuk ka mundur që ta regjistroj të drejtën e pronësisë në emër të tij 

mbi ngastrat kadastrale kontestuese të cekur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, sipas punës 

juridike, ngase i njëjti posedon kontratë private të hartuar me shkrim, mbi ndërrimin e pasurisë 

së patundur e lidhur më datën 12.02.1996 dhe e vërtetur me numër VR.nr.035/96, më datën 

30.07.1996, pranë organit për vërtetime në Komunën e Kamenicë, në mes të kontraktuesve dhe 

ndërruesve GJ.D. nga ……., në njërën anë dhe ndërruesit Q.K. nga ……, respektivisht babait 

të tani paditësit, në anën tjetër, për shkak të mos vërtetimit të të njëjtës në organin kompetent, 

gjykata vlerësoj se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, ngase duke u bazuar në dispozitën e 

nenit 28 paragrafi 2, të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësor (Gazeta Zyrtare 

RSFJ Nr.6/80), në të cili është përcaktuar se “Mbajtësi me mirëbesim dhe i ligjshëm 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 dhjetë vjetësh”, e që në rastin konkret 

paditësi dhe familja e tij, që nga viti 1996, kanë hyrë në posedim me mirëbesim në ngastren 

kadastrale kontestuese e cila në bazë të gjendjes faktike ka sipërfaqe prej 0.05.00 ha, me 

kulturë arë e klasit të V, e cila gjindet në vendin e quajtur “Oskorushe Jezero”, ZK në 

Kamenicë, e përveq kësaj edhe në mënyrë të ligjshme, ngase ngastren kadastrale kontestuese, 

babai i tani paditësit e ka marrur në posedim në bazë të kontratës për ndërrimin e 

paluajtshmërive të cekur si më lartë. Përveq kësaj gjykata vlerëson se kërkesëpadia e paditësit 

gjenë mbështetje edhe në paragrafin 4 të nenit 28, të po këtij ligji, në të cilin 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 paditësi dhe familja e tij, kanë hyrë në posedim dhe shfrytëzim të qetë dhe 

të lirë të paluajtshmërisë që është objekt i këtij kontesti, duke e ndërtuar shtëpinë e banimit për 

të jetuar dhe banuar, punuar dhe mbjellur të njëjtën, si mbajtës me mirëbesim, që nga viti 1996, 

e deri më tani, pa u penguar dhe shqetësuar nga askush, e as nga vet i padituri, madje për 
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ngastren kadastrale kontestuese babai i tani paditësit, Q.K., tani i ndjerë, ka paguar edhe tatim 

në pronë, fakt ky i cili u vërtetuar në bazë të faturës së tatimit në pronë mbi ngastren kadastrale 

me numër 992-6, të datës 22.08.2013, të lëshuar nga Komuna e Kamenicës, andaj, gjykata 

duke u mbështetur në provat materiale, deklarimet e paditësit dhe dëshmitarit dhe në 

ekspertizën e ekspertit gjeodet, e të cilave gjykata u’a fali besimin e plotë, gjeti se është 

vërtetuar se paraardhësi, respektivisht babai i tani paditësit, e ka marrë në posedim me 

mirëbesim në bazë të kontratës të cekur si më lartë mbi ndërrimin e paluajtshmërive, 

paluajtshmërin kontestuese të cekur si në dispozitiv të këtij aktgjykim dhe paditësi si pasardhës 

i tij, e ka fituar të drejtën e pronësisë mbi paluajtshmërinë kontestuese, në bazë të mbajtjes për 

më shumë se 20 vite, respektivisht që rrethë 25 vite. Për më tepër, zgjidhjen e njëjtë si në rastin 

konkret e parasheh edhe dispozita e nenit 40, paragrafi 1, të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat 

tjera Sendore, (Ligji Nr. 03/L-154), ku përcaktohet 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”, dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke e aprovuar në tërësi si të bazuar në 

ligj padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit.   

 

5. Vlerësimi përfundimtar i gjykatës 

Duke i pasur parasysh provat materiale, dëshmin e dëshmitarit dhe deklaratën e vet paditësit, të 

cekura si më lartë, gjykata erdhi në përfundim se paraardhësi i paditësit, respektivisht babai i tij 

Q.K., në vitin 1996, e kishte marrë në posedim dhe shfrytëzim paluajtshmërinë – ngastrën 

kadastrale kontestuese, të cekur si më lartë, nga tani i padituri GJ.D. nga …… tani me adresë të 

panjohur, në bazë të kontratës me shkrim mbi ndërrimin e pasurisë së patundur e lidhur më 

datën 12.02.1996 dhe e vërtetur me numër VR.nr.035/96, më datën 30.07.1996, pranë organit 

për vërtetime në Komunën e Kamenicë, por që nuk e kishin vërtetuar në gjykatën kompetente 

në atë kohë, e të cilës kontratë gjyka i’a fali besimin e plotë, e që kontratuesit – ndërruesit e 

cekur si më lartë i kishin përmbushur obligimet e tyre në tërësi në bazë të kësaj kontrate, 

ashtuqë kontraktuesi - ndërruesi i parë D.GJ., pasurinë e tij nga pika I e kësaj kontrate, 

respektivisht parcelën kadastrale me numër 992/36, arë e klasit të V, e cila gjindet në vendin e 

quajtur “Oskoroshe Jezero”, në sipërfaqe prej 0.05,00 ha, i’a ka dhënë për ndërrim Kontratuesit 

– ndërruesit të dytë Q.K., ndërsa Q.K, në bazë të kësaj kontrate, ka qenë i obliguar që D.GJ., 

t’ia dorëzoj në shfrytëzim dhe marrjen dhe transportimin e drunjëve nga tërë sipërfaqja e malit, 

rreth 2.00,00 ha, dhe atë për 7 vite. dhe që nga ajo kohë, respektivisht që nga viti 1996,  babai i 

paditësit, paditësi dhe familja e tij, kishin hyrë në posedim të qetë dhe e kanë shfrytëzuar dhe 

punuar parcelën – ngastren kadastrale koontestuese, te cekur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, pa u penguar nga askush, madje as në ditët e sotme, paditësi nuk ka asnjë 

shqetësim apo penges në shfrytëzimin e kësaj ngastre kadastrale kontestuese, me çka gjykata e 

vërtetoj faktin se paditësi e ka në posedim faktik dhe me mirëbesim, të qetë dhe të pa penguar 

nga askush këtë ngastër kadastrale kontestuese që rrethë 25 vite, e rrjedhimisht gjykata erdhi në 

përfundim se në rastin konkret janë plotësuar kushtet ligjore për fitimin e pronësisë nga 

paditësi mbi ngastrën kadastrale kontestuese në bazë të mbajtjës për më shumë se 20 vite, 

kritere këto të parapara me dispozitën e nenit 28, paragrafi 4, të Ligjit mbi Marrëdhëniet 

Themelore Pronësore Juridike, Përveq kësaj gjykata e mori për bazë edhe deklaratën e vetë 

paditësit të dhënë në cilësi të palës dhe dëshminë e dëshmitarit A.K., respektivisht vëllaut të 
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paditësit, ngase deklaratat e tyre ishin të sinqerta, objektive, në përputhje me njëra tjetrën dhe 

në harmoni të plotë më provat e tjera materiale, e të cilave deklarata gjykata u’a fali besimin e 

plotë dhe i mori për bazë me rastin e vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore, ngase nga 

këto deklarata gjykata e ka vërtetuar faktin se babai i tyre, në vitin 1996, ngastren kadastrale 

kontestuese e kishe marrë në posedim, pronësi dhe shfrytëzim në bazë të kontratës mbi 

ndërrimin, pra në bazë të kontratës të cekur si më lartë, e poashtu nga deklaratat e tyre e ka 

vërtetuar edhe faktin se në këtë ngastër kadastrale kontestuese, paditësi e ka të ndërtuar edhe 

shtëpitë e tij, në të cilën jeton dhe këtë shtëpi i njëjti e kishte ndërtuar menjëherë pas luftës në 

Kosovë, si dhe nga këto deklarata gjykata e ka vërtetuar edhe faktin se paditësit këtë ngastër 

kadastrale e ka poseduar, shfrytëzuar dhe punuar që nga koha, respektivisht nga viti 1996, kur 

babai i tyre e ka marr në bazë të kontratës mbi ndërrimin e paluajtshmërive të cekur si më lartë, 

pa u penguar nga askush asnjëherë, e as nga vet i padituri.  

Përveq dëshmisë së dëshmitarit dhe deklaratës së paditësit në cilësi të palës, 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 ngastres kadastrale kontestuese, 

përkufizimi i saj me ngastrat e tjera dhe mënyra e shfrytëzimit të saj nga e paditësit. Andaj, 

duke u bazuar në të gjitha të lartëcekurat, gjykata gjeti se padia dhe kërkesëpadia e paditësit 

është e bazuar në ligj dhe e njëjta si e tillë duhet të aprovohet në tërësi, me çka gjykata erdhi në 

përfundim dhe i’a njohu të drejtën e pronësisë paditësit, mbi ngastren kadastrale kontestuese 

dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.    

Duke e pasur parasysh faktin se babai i paditësit, respektivisht kontraktuesi - ndërruesi i 

kontratës me shkrim mbi ndërrimin e pasurisë së patundur e lidhur më datën 12.02.1996 dhe e 

vërtetur me numër VR.nr.035/96, më datën 30.07.1996, pranë organit për vërtetime në 

Komunën e Kamenicë, Q.K., ka lënë pas vetës edhe 8 trashigimtarë të tij, respektivisht edhe 5 

vëllëzër dhe 3 motra të tani paditësit S.K., gjykata e ka vërtetuar faktin se të njëjtit përmes 

deklaratave me shkrim dhe të noterizuara në zyrën noteriale kompetente, ndërsa trashigimtari 

A.K. përmes deklaratës së drejtpërdrejt të tij të dhënë në shqyrtimin kryesor, kanë deklaruar me 

vullnetin e tyre të lirë, pa mashtrim, ndikim apo lajthim se ngastra kadastrale kontestuese t’i 

bartet vetëm në emër të vëllaut të tyre S.K., ngase të njëjtit kanë deklaruar se kjo ka qenë edhe 

marrëveshje familjare që kjo ngastër kadastrale t’i takoj vetëm vëllaut të tyre S.K. dhe kanë 

shtuar se asnjëherë një gjë të tillë nuk e kundërshtojnë si trashigimtar të tjerë, e të cilave 

deklarata gjykata u’a fali besimin e plotë, ngase janë deklarata të dhëna në bazë të vullnetit të 

tyre të lirë, të pa ndikuar, mashtruar apo lajthitur nga askush dhe të vërtetuara para organit 

kompetent.   

Ndërsa sa i përket pretendimeve të përfaqësuesit të përkohshëm, se në rastin konkret nuk janë 

plotësuar kushtet ligjore që paditësit S.K., ti njihet e drejta e pronësisë mbi ngastren kadastrale 

kontestuese të cekur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për gjykaten këto pretendime ishin të 

pabazuara dhe me asnjë provë të argumetuara, ngase në bazë të provave materiale, ekspertizes 

gjeodezike dhe deklaratave të paditësit dhe dësmitarit në shqyrtimin kryesor, u vërtetua 

pamëdyshje se padia dhe kërkesëpadia e paditësit është në tërësi e bazuar në ligj dhe se janë 

plotësuar kushtet ligjore që të njëjtit ti njihet e drejta e pronësisë mbi ngastren kadastrale 
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kontestuese te cekur si më lartë, e pas të gjitha këtyre u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.   

6. Shpenzimet e procedurës kontestimore   

 

Gjykata ka konstatuar se pala paditëse nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore, 

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

Kontestimore, e ka detyruar palën paditëse, që në emër të punës së përfaqësuesit të 

përkohshëm, t’a deponojnë shumën e të hollave prej 780.00 euro, në xhirollogarinë – arkën e 

kësaj gjykate.  

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.GJ. nga ….., , tani me adresë 

të panjohur, avokatit G. M. nga Kamenica, t’ia njeh shpenzimet e procedurës në shumë prej 

780.00 euro, e cila shumë e hollave, nga xhirollogaria – arka e kësaj gjykate, do t’i bartet në 

xhirollogarinë personale të avokatit G. M. nga Kamenica.  

Ndërsa në rastë se përfaqësuesi i përkohshëm, do të ushtroj ankesë kundër këtij aktgjykimi, 

gjykata ka vendosur, që me aktvendim të veçantë do të vendos lidhur me pagesën e 

shpenzimeve për paraqitjen e ankesës eventuale nga përfaqësuesi i përkohshëm.  

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 28, paragrafi 2 dhe 4, të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet Themelore Pronësore Juridike si dhe dispozitës së nenit 40, paragrafi 1, të Ligjit 

për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C. nr. 149/2014, i datës 02.06.2021 

 

 

                                                                                                                                 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.  

 

 

 

 


