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Numri i lëndës: 2019:160563 

Datë: 29.06.2021 

Numri i dokumentit:     01933393 

 

C. nr.71/2016 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË, Departamenti i 

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

paditësit R.S. nga ……., Komuna e Kamenicës, të cilin me autorizim e përfaqëson Rrustem 

Latifaj, avokat nga Gjilani, kundër të paditurve R.M.dhe SH.M., që të dy nga ……, Komuna e 

Kamenicës, tani me adresë të panjohur, të cilët i përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm Enver 

Ajvazi, avokat nga Kamenica, me objekt kontesti për vërtetimin e së drejtës së pronësisë, me 

vlerë të kontestit prej 2.000.00 euro, pas mbajtjës së shqyrtimit kryesor dhe publik, në 

prezencën e paditësit, të autorizuarit të paditësit dhe të përfaqësuesit të përkohshëm, më datën 

08.06.2021 mori, ndërsa më datën 29.06.2021, përpilojë këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I.  APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit R.D. nga ……., Komuna e 

Kamenicës, e parashtruar kundër të paditurve R.M. dhe Sh.M, që të dy nga ……., Komuna e 

Kamenicës, tani me adresë të panjohur dhe; 

II. VËRTETOHET se paditësi R.S. nga ….., Komuna e Kamenicës, është pronar në bazë të 

mbajtjes, që nga viti 1983, të vetëm pjesës – sipërfaqes prej 179 m2, nga sipërfaqja e 

përgjithshme prej 299 m2, të ngastres kadastrale me numër 02222-0, e cila gjindet në vendin e 

quajtur “Buquvina”, ZK ……., e cila në DGJKP evidendohet në emër të R. M., nga ……., 

Komuna e Kamenicës, dhe vetëm pjesës – sipërfaqes prej 1704 m2, nga sipërfaqja e 

përgjithshme prej 2615 m2, të ngastres kadastrale me numër 02223-0, e cila gjindet në vendin e 

quajtur “Buquvina”, ZK ……., si dhe të vetëm pjesës – sipërfaqes prej 287 m2, nga sipërfaqja 

e përgjithshme prej 6663, të ngastres kadastrale me numër 02224-0, e cila gjindet në vendin e 

quajtur “Buquvina”, ZK ……., të cilat në DGJKP evidentohen në emër të Sh. M., nga …….., 

Komuna e Kamenicës.  

III. DETYROHEN të paditurit R.M. dhe Sh.M., që të dy nga ……, Komuna e Kamenicës, 

tani me adresë të panjohur, që paditësit t’ia njohin të drejtën e pronësisë mbi ngastrat kadastrale 

të cekur 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. 
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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 613.00 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 603.50 euro, ashtuqë në emër të shpenzimeve të shkaktuara 

për punën e përfaqësuesit të përkohshëm, avokatit Enver Ajvazi nga Kamenica, t’i paguhen 

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

shpenzimeve të procedurës prej 1.216.50 euro (njëmijë e dyqind e gjshtëmbëdhjetë euro, e 

pesëdhjetë cent).  

 

A r s y e t i m 

1. Rrjedha e procedurës  

 

Paditësi R.S. nga ……, Komuna e Kamenicës, përmes të autorizuarit të tij Rrustem Latifaj, 

avokat nga Gjilan, më datën 22.03.2016, në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër të 

paditurve R.M. dhe Sh.  M., që të dy nga ….., Komuna e Kamenicës, tani me adresë të 

panjohur, të cilët i përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm Enver Ajvazi, avokat nga Kamenica, 

me objekt kontesti për vërtetimin e së drejtës së pronësisë, me vlerë të kontestit prej 3.000.00 

euro. 

Meqenëse të paditurve R.M. dhe SH.M., më parë, që të dy nga ……, Komuna e Kamenicës, 

nuk ka qenë e mundur t’i gjindet adresa e saktë e vendbanimit apo vendqëndrimit edhe pas 

tentimit të bërë nga gjykata që të njëjtëve t’u 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), u’a ka caktuar përfaqësuesin e përkohshëm të 

paditurve dhe atë Enver Ajvazin, avokat nga Kamenica. 

2. Pretendimet e palëve ndërgjygjëse 

 

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

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

shtuar se paditësi R.S. që në vitin 1983, së bashku më vëllaun e tij i ka blerë nga të paditurit 

pjesën e paluajtshmërisë në sipërfaqe prej 179 m
2
 nga ngatsra kadastrale me nr. 02222-0 e që 

është e evidentuar në emer të R.M. nga ….. Komuna e Kamenicës si dhe pjesën e sipërfaqes 

prej 1704 m
2
 nga ngastra kadastrale me nr. 02223-0 të evidentuara ne emër të paditurit Sh. 

M.nga …… Komuna e Kamenicës dhe pjesën e sipërfaqes prej 287 m
2
 nga ngastra kadastrale 

me nr. 02224-0, e evidentuar në emër të SH.M. dhe ka shtuar se me rastin e shitëblerjes të 

sipërfaqeve të ngastrave të lartëcekura, R.S., tani paditësi dhe familja e tij e ka përmbushur në 

tërësi obligimin rreth çmimit të shitëblerjes ndaj të paditurve dhe nga viti 1983 kur është kryer 

edhe kjo shitëblerje, paditësi i ka në shfrytëzim dhe në posedim të papenguar nga askush këto 
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sipërfaqe të këtyre ngastrave kadastrale, në të cilat paditësi e ka të ndërtuar shtëpinë në të cilën 

edhe tani jeton, për të gjitha këto gjykatës i ka propozuar të ndëgjohen edhe dëshmitarët I.M. 

dhe A.A. që të dy nga ……., Komuna e Kamenicës. Ndërsa në fjalën përfundimtare i ka 

propozuar gjykatës që padia dhe kërkesëpadia e paditësit të aprovohet në tërësi si e bazuar në 

ligj ngase ka theksuar se paditësi R.S. paluajtshmërit e cekura si më lartë i ka në posedim me 

mirëbesim dhe i shfrytëzon të njëjtat pa u penguar nga askush në mënyrë të pandërprerë për 

mbi 35 vite duke jetuar në to dhe duke i punuar ato. Poashtu ka shtuar se vëllua i paditësit R.S., 

V.SH. me vendqëndrim të përkohshëm në ……., ka hequr dorë nga e drejta për të kërkuar të 

drejtën e pronësisë mbi pjesët e ngastrave kadastrale të lartëckura, përmes deklaratës personale 

të dhënë në zyrën kompetente noteriale e cila i është dorëzuar gjykatës si provë masteriale. E 

duke i marrur parasysh të gjitha këto i ka propozuar gjykatës që paditësit R.S. t’i nijhet e drejta 

e pronësisë mbi pjesët e ngastrave kadastrale të lartëcekura dhe të njëjtat të regjistrohen në 

emrin e tij si pronar juridik i tyre. 

Përfaqësuesi i përkohshëm, avokati Enver Ajvazi, në përgjegjen në padi, në seancën 

përgaditore dhe gjatë seancave të shqyrtimit kryesor, ka deklaruar se fillimisht e kundërshtoj 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit R.S. si të pabazuar pasi që ka shtuar se mungon çertifikata 

e pronësisë mbi ngastrën kadastrale kontestuese dhe për këtë i ka propozuar gjykatës që t’a 

vërtetoj gjendjen faktike pas mbledhjes dhe shtjellimit të provave relevante në mënyrë  që të 

vërtetohet drejtë dhe në mënyrë objektive gjendja faktike. Ndërsa në fjalën përfundimtare 

përfaqësuesi i përkohshëm ka deklaruar se pas adminsitrimit të provave, daljes në vendin e 

ngjarjes nga ana  e gjykatës duke vërtetuar gjendjen faktike të parcelave konstatuese të cilat në 

posedim i ka paditësi R.S. dhe të cilat ka të ndërtuar shtëpinë e banimit ku edhe jeton me 

familje para shumë viteve, deklaratat e dëshmitarëve të cilër e kanë pohuar kohën dhe mënyrën 

e shitblerjes të këtyre pjesëve të ngastrave kastarale kontestuese, pas gjitha këtyre përfaqësuesi 

i përkohshëm avokati Enver Ajvazi ka theksuar se i njëjti është bindur se pjesët e ngatsrave 

kadastrale të cilat janë objekt shqyrtimit sipas padisë dhe kërkespadisë dhe pas administrimit të 

provave nga ana e gjykates dhe duke u bazuar në dispozitat ligjore të Ligjit mbi Marrëdhëniet 

Juridike Pronësore të cilat i kishte mbajtur në posedim faktik pa u shqetësuar dhe penguar nga 

askush ka shtuar se në rastin konkret ka arritur edhe parashkrimi fitues andaj edhe i njëjti ka 

konstatuar se janë plotësuar ligjore që të aprovohet padia dhe kërkesëpadia e paditësit dhe të 

njëjtit t’i njihet e drejta  e pronëisë mbi keto pjesë të ngastrave kadastrale kontestuese dhe të 

njëjtat të bartën në emër të paditësit R.S.. Poashtu i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës 

dhe atë në emër të përpilimit të përgjegjes në padi shumën prej 204.00 euro si dhe në emër të 

përfaqësimit në pesë (5) seance gjyqësore për secilën veq e veq nga 202.50 euro e në shumë 

prej 1.012.50 euro e të gjitha në shumë të përgjithshme prej 1.216.50 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: 
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Çertifikata e Pronësisë me numër 665/2021, e datës 18.03.2021, e lëshuar nga Zyra Kadastrale 

në Komunën e Kamenicës, në emër të R.M., skica e planit dhe fleta poseduese bashkëngjitur 

kësaj çertifikate, Çertifikata e Pronësisë me numër 665/2021, e datës 18.03.2021, e lëshuar nga 

Zyra Kadastrale në Komunën e Kamenicës, në emër të SH.M., skica e planit dhe fleta 

poseduese bashkëngjitur kësaj çertifikate, deklarata personale e V.S. nga ……, Komuna e 

Kamenicës, tani me vendbanim të përkohshëm në shtetin e ……, respektivisht të vëllaut të 

paditësit R.S., e dhënë më datën 25.03.2021, në zyrën kompetente noteriale, në shtetin e ……, 

ekspertiza me shkrim e datës 11.05.2021, e hartuar nga eksperti gjeodet N. R. nga Kamenica, 

skica e vendit të ngjarjes dhe një fotodokumentacion i bashkëngjitur kësaj ekspertize me 

shkrim, dëgjimi i dëshmitarëve I.M dhe A.A., që të dy nga ……, Komuna e Kamenicës, si dhe 

deklarata e paditësit R.S., në cilësi të palës. 

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

përfaqësuesit të përkohshëm si 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 i ka në posedim faktik, i shfrytëzon dhe i punon pjesët kontestuese 

të këtyre ngastrave kadastrale të lartëcekur, madje përfaqësuesi i përkohshëm ka vlerësuar se 

në rastin konkret janë plotësuar kushtet ligjore që paditësit t’i njihet e drejta e pronësisë mbi 

pjesët e ngastrarave kadastrale kontestuese.  

3.1.   Provat materiale  

 

Në bazë të Çertifikatës së Pronësisë me numër 665/2021, të datës 18.03.2021, e lëshuar nga 

Zyra Kadastrale në Komunën e Kamenicës, në emër të R.M., gjykata e vërtëtoj faktin se 

ngastra kadastrale me numër 02222-0, në DGJKP evidentohet në emër të R.M., nga ……., 

Komuna e Kamenicës, tani me adresë të panjohur.  

Në bazë të Çertifikatës së Pronësisë me numër 665/2021, e datës 18.03.2021, e lëshuar nga 

Zyra Kadastrale në Komunën e Kamenicës, në emër SH.M., gjykata e vërtëtoj faktin se 

ngastrat kadastrale me numër 02223-0 dhe 02224-0, në DGJKP evidentohet në emër të SH.M., 

nga ……, Komuna e Kamenicës, tani me adresë të panjohur.  

Në bazë të deklaratës personale të V.S. nga ……., Komuna e Kamenicës, tani me vendbanim të 

përkohshëm në shtetin e ……, respektivisht të vëllaut të paditësit R.S., të dhënë më datën 

25.03.2021, në zyrën kompetente noteriale, në shtetin e ….., gjykata e vërtetoj faktin se i njëjti 

ka deklaruar me vullnetin e tij të lirë, pa ndikim, mashtrim apo lajthim, se ngastrat kadastrale 

kontestuese t’i barten dhe të regjistrohen vetëm në emër të vëllaut të tij R.S., ngase i njëjti ka 

deklaruar se ka hequr dorë nga këto paluajtshmëri sepse ka shtuar që e ka vendbanimin e 

përhershëm në …… dhe se ka theksuar se më vëllaun e tij R.S., janë ndarë me mirëkuptim.  

Në bazë të ekspertizës gjeodezike të datës 11.05.2021, e hartuar nga eksperti gjeodet N.R. nga 

Kamenica, gjykata e vërtetoj faktin se paluajtshmëria e kontestuar me kulturë  faktike është 
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shtëpi banimi me oborr, objekte  përcjellëse të shfrytëzuara bujqësore dhe strehim bagëtije, si 

dhe pjesërisht pemtari e tokë bujqësore, e cila gjindet në Zonën Kadastrale ….., Komuna e 

Kamenicës. Poashtu përmes kësaj ekspertize gjeodezike gjykata ka konstatuar se në vendin e 

quajtur “Buqovina”, eksperti gjeodet ka konstatuar se pjesa e kontestuar është tokë që prekë në 

njësinë Kadastrale me numër 02222-0, me sipërfaqe prej 179 m
2 

, në të cilën është ndërtuar 

shtëpi banimi me dimenzione  8.60x11.60mp+1 / përdhesë + kati  dhe një pus me ujë. 

Poashtu në bazë të kësaj ekspertize gjeodezike, në pjesën në njësinë kadastrale me numër 

02223-0, në sipërfaqe prej 1704m
2 

, gjykata ka konstatuar se  përfshinë pjesë toke me kulturë 

faktike, pemishtë dhe bujqësore duke përfshirë edhe një objekt ndërtimi për strehim bagëtie me 

dimenzione  4.9x4.4m  përdhesë,  si dhe 2 (dy) pus  me ujë.  

Ndërsa në brendësi të njësisë kadastrale me numër 02224-0, me sipërfaqe prej 258 m
2, 

janë 

edhe 2 (dy) pjesë kontestuese - që janë në shfrytëzim, oborri ka një objekt ndërtimi me 

dimezione 4.94.4 m
2
 përdhesë,  për ushqim bagëtie dhe një pus me ujë, dhe 28m

2  
oborr,   

Njësia kadastrale me numër 02222-0, sipas shënimeve kadastrale evidentohen në emër të R.M., 

nga ……, Komuna e Kamenicës, ndërsa njësit kadastrale me numër 02223-0 dhe 02224-0, 

evidentohen në emër të SH.M. nga ……, Komuna e Kamenicës. në zonën kadastrale ……. 

Në baz të ekspertizes gjeodezike të lartëcekur, sipërfaqja kontestuese e përshkruar si më lartë 

dhe e paraqitur në skicën e punuar me masa dhe kufi, ka sipërfaqe të përgjithshme prej 2170 

m
2.   

Ndërsa gjatë deklarimit në shqyrtimin kryesor të datës 08.06.2021, eksperti gjeodet ka theksuar 

se duhet ta bëjë një përmirësim të një lëshimi teknik në ekspertizën e hartuar me shkrim, 

ashtuqë ka shtuat se sa i përket ngastres kadastrale me numër 02224-0, në vend të sipërfqes 

prej 258 m2, duhet të jetë sipërfaqja prej 259 m2.  

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

gjykata e vërtetoj faktin se në pjesën e ngastrës kadastrale kontestuese me numër 02222-0, 

është e ndërtuar edhe shtëpita 1 katëshe me përdhesë e paditësit, si dhe në këtë ngastër është i 

hapur edhe pusi (bunari) për ujë.  

3.2.   Dëshmitë e dëshmitarëve  

 

Dëshmitari I.M. nga ……, Komuna e Kamenicës, në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 

08.04.2021, ka deklaruar se i njëjti jetoj në ….., Komuna e Kamenicës, që rreth 30 vite dhe ka 

shtuar se R.S., tani paditësin e ka fqinjë rreth 50 - 60 m larg shtëpisë së tij, tutje ka shtuar se e 

din që Ramush Sopi dhe familja e tij, parcelat kontestuese i kanë blerë nga personat të 

nacionalitetit romë, por, që nuk i’a di emrat e shitësve dhe nuk e di se ku kanë shkuar por, ka 

shtuar se e di që para luftës në Kosovë të njëjtit janë shpërngulur dhe nuk jetojnë në ……. I 

njëjti ka deklaruar se e din që familja e R.S., i’a kanë paguar cmimin për blerjen e ktyre 

parcelave kontestuese pronarëve të tokave respektivisht shitësve, por, ka shtuar se nuk e din se 

sa ka qenë çmimi i shitëblerjes dhe nuk e din se sa është sipërfaqja e këtyre parcelave 

kontestuese. Dëshmitari ka deklaruar se R.S. dhe familja e tij e kanë të ndërtuar shtëpinë rreth 
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30 vite në parcelën që e ka blerë nga shitësit (romët), përveq kësaj ka theksuar se R.S., tani 

paditësi në parcelat kontestuese përveq shtëpisë së ndërtuar ka të mbjellura pemë, “bahqe” dhe 

një shtallë të kafshëve, e të cilat sipas të njëjtit punohen nga familja e R., tutje ka deklaruar se 

R.S. dhe familja e tij, nuk kanë pasur asnjëherë mosmarrëveshje me ndonjë bashkëfshatar apo 

me ndonjë person tjetër lidhur me këto parcela ku jeton dhe i shfrytëzon. Gjithashtu dëshmitari 

ka deklaruar se e di që R.S. në shtëpinë e ndërtuar në këto ngastra kadastrale ka jetuar së 

bashku me vëllaun e tij V.SH. por, që tani sipas të njëjtit V. vëllau i R.ka blerë shtëpi dhe jeton 

në ….. dhe sipas dëshmitarit të njëjtit janë ndarë me R. dhe kanë marrëdhënie shumë të mira 

vëllazërore në mes veti.  

Dëshmitari A.A. nga ….., Komuna e Kamenicës, në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 

08.04.2021, ka deklaruar se i njëjti jetoj në ……… dhe ka shtuar se  me R.S., tani paditësin 

janë fqinjë në një lagje, në largësi diku rreth 500 – 600 m,  tutje ka shtuar se e di që R.S. nga 

viti 1993, e ka blerë parcelën ku është duke jetuar edhe sot, nga shitësit R.dhe Sh. M., persona 

të nacionalitetit romë, sipas të njjëjtit blerjën e këtyre parcelave kontestuese R.S. e ka bërë së 

bashku me vëllaun e tij V.SH. dhe atë derisa ishin në bashkësi familjare por, që sipas 

dëshmitarit V.SH., tani jeton në ….., tutje dëshmitari ka deklaruar se babai i tij i ndjerë F.F., ka 

qenë prezent në kohën kur është bërë shitëblerja e këtyre parcelave në të cilën jeton R.S., tani 

paditësi dhe familja e tij dhe sipas dëshmitarit babai i tij, i’a kishte ndërtuar shtëpinë R. S., 

ngase dëshmitari ka deklaruar se babai i tij ka qenë mjeshtër, madje sipas dëshmitarit edhe i 

njëjti kishte punuar si punëtor ndihmës i babait të tij gjatë ndërtimit të shtëpisë së R. S., në 

parcelën kontestuese, tutje sipas dëshmitarit për shkak të regjimit të atëhershëm nuk ka qenë e 

mundur të bartet pronësina në emër të R. S., tani paditësit dhe këtë fakt i njëjti ka treguar se e 

ka mësuar nga babai i tij e që poashtu babai i tij i kishte treguar se i gjithë cmimi i shtëblerjës 

është kryer në të njëjtën kohë nga blerësit ndaj shitësve të parcelave kontestuese. Përveq kësaj 

dëshmitari ka deklaruar se e di që R.S. dhe familja e tij nuk kanë pasur probleme me ndonjë 

person rreth këtyre parcelave të cilat i ka blerë dhe në të cilat e ka të ndërtuar shtëpinë dhe ka të 

mbjellura pemë dhe “bahqe” të cilat punohen nga R.dhe familja e tij. 

3.3.   Deklarata e paditësit në cilësi të palës  

 

Në shqyrtimin kryesor të mbajtur me datën 08.04.2021, paditësi R.S. ka deklaruar se familja e 

tij, respektivisht vëllau i tij V.SH., në emër të familjes, në vitin 1983 i ka blerë dy ngastrat 

kadastrale kontestuese në të njejtën ditë dhe atë ngastrën kadastrale me numër 2222-0, e 

evidentuar ne emër te R.M. dhe ngastrën kadastrale me numër 2223-0, e cila evidentohet në 

emër të Shaban Murina,  e që sipas të njëjtit vëllau i tij e kishte paguar çmimin në tërësi me 

para dinarë, ndërsa ka shtuar se i njëjti nuk ka qenë prezent në kohën e shitëblerjes dhe nuk e di 

saktësish çmimin e shitëblerjës, tutje ka shtuar se familja e tij dhe shitësit më rastin e 

shitëblerjës së ngastrave kadastrale të lartëcekura, nuk kanë lidhur ndonjë kontratë apo 

marrëveshje me shkrim, e që sipas të njëjtit krejt kjo duke menduar se më vonë do të 

rregullohet kjo qështje. Paditësi R.S. tutje ka shtuar se në kohën kur janë blerë këto ngastra 

kontestuese në të dy pronat kanë qenë të ndërtuara shtëpitë e banimit të shitësve, respektivisht 

pronarëve të tokave si dhe sipas të njëjtit në atë kohë ka pasur të mbjellura disa trupa pemë, një 

pjesë me “bahqe” në pjesën e poshtme, ndërsa në pjesën e epërme sipas të njëjtit ka qenë e pa 
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punuar sepse ka qenë shtëpia e ndërtuar. Paditësi ka theksuar se pasi që i kishin blerë këto 

ngastra kadastrale të lartëcekura, një vit më vonë, respektivisht në vitin 1984, vëllau i tij V.SH. 

ka ndërtuar shtëpinë në të cilën jetojnë edhe në ditët e sotme, në njëren prej këtyre ngastrave 

kadastrale. Tutje ka shtuar se si familje kanë filluar t’i shfrytëzojnë dhe të banojnë në shtëpinë 

e ndërtuar në ngastra kadastrale të lartëcekura dhe se sipas të njëjtit deri në ditët e sotme nuk 

kanë pasur asnjë shqetësim apo pengim nga askush për t’i shfrytëzuar dhe mbajtur në posedim 

këto ngastra kadastrale. Poashtu ka deklaruar se vëllau i tij V.SH., nuk kërkon hise në këto 

ngastra kadastrale të lartëcekura edhe pse sipas paditësit, i njëjti i kishte blerë dhe paguar ato, 

deri sa kanë jetuar në bashkësi familjare në kohën kur janë blerë këto ngastra kadastrale, 

poashtu ka shtuar se vëllau i tij V.SH., gjykatës i ka dorëzuar deklaratën personale me shkrim 

dhe të noterizuar përmes së cilës gjykates i ka bëre me dije se i njejti pajtohet që pronësia në 

këto ngastra kadastrale t’i kalojë vëllaut të tij R.S. dhe i njëjti heq dorë nga e drejta për të 

kërkuar vërtetimin e pronësisë në këto ngastra kadastrale. Pas të gjitha këtyre paditësi R.S. ka 

kërkuar nga gjykata që e drejta e pronësisë për ngastrën kadastrale me numër 2222-0 e 

evidentuar në emër te R.M. dhe për ngastrën kadastrale me numer 2223-0, e cila evidentohet në 

emër të Sh.M.., të bartet dhe të evidentohen në emrin e tij, si pronar juridik, ndërsa nuk e 

kërkojë të drejtën e pronësisë për ngastrën kadastrale me numër  2224-0, ngase këtë ngastër 

nuk e kemi blerë unë dhe familja ime. 

4. Baza juridike  

 

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

kërkespadia e paditësit gjenë mbështetje në dispozitën ligjore të nenit 28, paragrafi 4, të Ligjit 

mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore Juridike, (Gazeta Zyrtare RSFJ Nr.6/80), 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 bazën 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 familja e tij, kanë hyrë në posedim dhe shfrytëzim të qetë 

dhe të lirë në pjesët e paluajtshmërive që janë objekt i këtij kontesti, duke jetuar,  punuar dhe 

mbjellur të njëjtat, si mbajtës me mirëbesim, që nga viti 1983, e deri më tani, pa u penguar dhe 

shqetësuar nga askush, e as nga vet të paditurit, gjykata duke u mbështetur në provat materiale, 

deklarimet e dëshmitarëve dhe ekspertizën e ekspertit gjeodet, e të cilëve gjykata u’a fali 

besimin e plotë, gjeti se është vërtetuar se vëllau i paditësit, respektivisht V. Sh., si kryefamiljar 

i kishte blerë këto pjesë të paluajtshmërive kontestuese të cekura si në dispozitiv të këtij 

aktgjykim dhe tani paditësi R.S., e ka fituar të drejtën e pronësisë mbi pjesët e paluajtshmërive 

kontestuese, në bazë të mbajtjes për më tepër se 20 vite, respektivisht që rrethë 35 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. 
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5. Vlerësimi përfundimtar i gjykatës  

 

Duke i pasur parasysh provat materiale, dëshmit e dëshmitarëve dhe deklaratën e vet paditësit, 

të cekura si më lartë, gjykata erdhi në përfundim se paditësi R.S. dhe familja e tij i kanë në 

posedim faktik dhe të qetë, pa u penguar nga askush madje nga as vet të paditurit, në 

shfrytëzimin e lirë, punimin e tyre dhe për të jetuar në këto paluajtshmëri, pjesët e ngastrave 

kadsatrale te cekura si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke i shfrytëzuar të njëjtat që rreth 35 

vite, ngase gjykata ka vërtetuar se vëllau i paditësit, V.SH., si kryefamiljar, në vitin 1983, i 

kishte blerë vetëm pjesën – sipërfaqen prej 179 m2, nga sipërfaqja e përgjithshme prej 299 m2, 

të ngastres kadastrale me numër 02222-0, ZK ….. e cila në DGJKP evidendohet në emër të 

R.M., nga ….., Komuna e Kamenicës, dhe vetëm pjesën – sipërfaqen prej 1704 m2, nga 

sipërfaqja e përgjithshme prej 2615 m2, të ngastres kadastrale me numër 02223-0, ZK ….., si 

dhe të vetëm pjesën – sipërfaqen prej 287 m2, nga sipërfaqja e përgjithshme prej 6663, të 

ngastres kadastrale me numër 02224-0, ZK ….., të cilat në DGJKP evidentohen në emër të 

SH.M., nga ……, Komuna e Kamenicës, nga shitësit – pronarët R.M. dhe SH.M., nga ….., 

Komuna e Kamenicës, tani me vendbanim të panjohur, dhe se që nga ajo kohë, paditësi dhe 

familaj e tij, kanë hyrë në posedim faktik dhe të qetë në pjesët e këtyre ngastrave kadastrale 

duke i shfrytëzuar dhe duke banuar në të njëjtat, madje gjykata e ka vërtetuar edhe faktin se 

paditësi R.S., e ka të ndërtuar edhe shtëpinë e banimit në njërën prej këtyrë ngastrave 

kadastrale ndërsa në dy pjesët e ngastrave tjera i ka të ndërtuara edhe objektet përcjellëse të 

shtëpisë si dhe një shtallë për kafshë, pra, paditësi nuk ka asnjë shqetësim apo penges në 

shfrytëzimin e pjesëve të këtyre ngastrave kadastrale kontestuese, me çka gjykata e vërtetoj 

faktin se paditësi i ka në posedim faktik dhe me mirëbesim, të qetë dhe të pa penguar nga 

askush këto pjesë të ngastrave kadastrale kontestuese që rrethë 35 vite, e rrjedhimisht gjykata 

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

nga paditësi mbi pjesët e ngastrave 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. Deri te ky përfundim, gjykata ka ardhur duke i 

marë për bazë deklaratën e vetë paditësit të dhënë në cilësi të palës dhe dëshmit e dëshmitarve, 

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 paditësi dhe familja e tij, në vitin 1986, pjesët e 

ngastrave kadastrale kontestuese i kishin marrë në posedim faktik dhe shfrytëzim në bazë të 

shitëblerjës, e që përmes dëshmisë së këtyre dëshmitarëve gjykata e ka vërtetuar faktin se 

paditësi dhe vëllau i tij V.SH. këto pjesë të këtyre ngastrave kadastrale i kanë blerë nga R.M. 

dhe SH.M., nga ……, Komuna e Kamenicës, e poashtu nga deklaratat e tyre e ka vërtetuar 

edhe faktin se në këto pjesë të ngastrave kadastrale kontestuese, paditësi e ka të ndërtuar edhe 

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

pasi i kishin blerë këto paluajtshmëri, si dhe nga këto deklarata gjykata e ka vërtetuar edhe 

faktin se paditësit këto pjesë të ngastave kadastrale i ka poseduar, shfrytëzuar dhe punuar që 

nga koha, respektivisht nga viti 1986, pa u penguar nga askush asnjëherë, e as nga vet i 

padituri, ngase sipas dëshmisë së dëshmitarëvë paditësi dhe familja e tij asnjëherë nuk kanë 



 Numri i lëndës: 2019:160563 
 Datë: 29.06.2021 
 Numri i dokumentit: 01933393 
 

9 (10)  

 2
0

1
9

:1
6

0
5

6
4

 

pasur ndonjë mosmarrëveshje lidhur më këto pjesë të këtyrë ngastrave kadastrale kontestuese 

të cilat i kanë në posedim dhe shfrytëzim.  

Përveq dëshmisë së dëshmitarëve 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 pjesëve të ngastrave kadastrale 

kontestuese dhe mënyra e shfrytëzimit të tyre nga tani paditësi. 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 pjesët – sipërfaqet e ngastrave kadastrale kontestuese 

dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.    

Gjykata ka ardhur në përfundim dhe ka vendosur që të drejtën e pronësisë mbi pjesët e 

ngastrave kadastrale kontestuse, sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi t’ia njehë vetëm 

paditësit R.S., ngase është vërtetuar fakti se vëllau i ti V.SH. nga ……., Komuna e Kamenicës, 

tani me vendbanim të përkohshëm në shtetin e ……, në bazë të deklaratës personale me 

shkrim, të dhënë më datën 25.03.2021, në zyrën kompetente noteriale, në shtetin e ……, i njëjti 

ka deklaruar me vullnetin e tij të lirë, pa ndikim, mashtrim apo lajthim, se ngastrat kadastrale 

kontestuese t’i barten dhe të regjistrohen vetëm në emër të vëllaut të tij R.S., ngase i njëjti ka 

deklaruar se ka hequr dorë nga këto paluajtshmëri sepse ka shtuar që e ka vendbanimin e 

përhershëm në …… dhe se ka theksuar se më vëllaun e tij R.S., janë ndarë me mirëkuptim.  

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 1.216.50 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 paditurve R.M. dhe SH.M., që të dy nga 

……, Komuna e Kamenicës, tani me adresë të panjohur, avokatit Enver Ajvazi nga Kamenica, 

t’ia njeh shpenzimet e procedurës në shumë prej 1.216.50 euro, e cila shumë e hollave, nga 

xhirollogaria – arka e kësaj gjykate, do t’i bartet në xhirollogarinë personale të avokatit Enver 

Ajvazi 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 28, paragrafi 4, të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet Themelore Pronësore Juridike si dhe dispoziten e 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 
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C. nr. 71/2016, i datës 29.06.2021 

 

 

                                                                                                                       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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


