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Numri i lëndës: 2019:158924 

Datë: 30.10.2019 

Numri i dokumentit:     00612907 

                                                                      C.nr. 51/2016 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- DEGA NË KAMENICË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtarin Blerim Beshtica, sekretarin juridik Mumin Ajvazi, 

në çështjen kontestimore të paditësit-kundër të paditurit N.(I.) M, nga fsh. …., Komuna e 

Kamenicës, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson R.B, avokat nga Kamenica, kundër të 

paditurit-kundërpaditësit F. (R.) M nga  Kamenica, lagjja ..., rr. “...”, p.nr., të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson Rr.L, avokat nga Gjilani, me objekt kontesti vërtetim i të drejtës së 

pronësisë, vlera e kontestit 3.800.00 euro, mes tjerash me propozim për caktimin e masës së 

përkohshme të sigurisë, pas mbajtjes së  seancës për shqyrtim kryesor, me  datë 20.09.2019, 

mori këtë: 

 
A K T G J Y K I M 

 
I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit-kundër të paditurit                             

N.(I) M, nga fsh. ...., Komuna e Kamenicës, VËRTETOHET se paditësi-kundër i padituri 

është pronar, në bazë të mbajtjes, i pjesës së  sipërfaqes prej 145 m2  të ngastrës kadastrale nr. 

2257-0, vendi i quajtur “Ora Sotkit”, me kulturë tokë bujqësore-kullosë/arë e kl. 4 dhe tokë 

ndërtimore-shtëpi-ndërtesë, me sipërfaqe të plotë prej 1884 m2, Zona Kadastrale në Busavatë, 

Komuna e Kamenicës, e evidentuar në Regjistrin për të drejtat e pronave të paluajtshme në 

pronësi të të paditurit-kundërpaditësit F.(R.) M nga  Kamenica, lagjja ..., rr.“....”, p.nr., e cila 

pjesë e sipërfaqes kontestuese kufizohet në të gjitha anët e saj në masa dhe kufij gjeodezik dhe 

kadastral edhe ate, në pjesën jugore kjo pjesë e sipërfaqes i ka katër thyerje, thyerja e parë 

10.60 metra, thyerja e dytë prej 10.50 metra, thyerja e tretë prej 9.43 metra dhe thyerja e katërt 

prej 1.84 metra, në anë veri-lindore kjo pjesë e sipërfaqes i ka dy thyerje, thyerja e parë prej 

7.11 metra dhe thyerja e dytë prej 8.28 metra, në anën veriore kjo pjesë e sipërfaqes i ka 2 

thyerje, thyerja e parë prej 12.87 metra dhe thyerja e dytë prej 10.76 metra, e përshkruar më 

gjerësisht sikurse në ekspertizën e ekspertit gjeodet me nr. 15/2019, të datës 05.04.2019, e cila 

ekspertizë është pjesë përbërëse e këtij dispozitivi të këtij aktgjykimi,  

 
            II.  DETYROHET i padituri-kundërpaditësi F. (R.) M. nga Kamenica lagjja .., rr. 

“....”, p.nr., që paditësit-kundër të paditurit N.(I) M, nga fsh. .., Komuna e Kamenicës, t’ia njoh 

të drejtën e pronësisë në pjesën e sipërfaqes së parcelës së përshkruar në pikën një të këtij 

aktgjykimi dhe të lejoj që kjo e drejtë të regjistrohet në RDPP-SIKTK pranë Drejtorisë për 

Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë në Kamenicë, në afat prej 15 ditësh nga marrja e aktgjykimit, 

nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 
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III. REFUZOHET si e pa bazuar kërkesa nga kundërpadia e të paditurit-

kundërpaditësit  F.(R.) M. nga Kamenica lagjja .... rr. “...”, p.nr., me të cilën ka kërkuar që të 

KONSTATOHET se i padituri-kundërpaditësi F.M, në asnjë mënyrë nuk ia ka lënë në 

disponim dhe shfrytëzim paluajtshmërinë me mirëbesim, e as më herët prindi R.M, 

KONSTATOHET se paditësi-kundër i padituri N.M nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës, me 

keqbesim ka filluar të ndryshoj dhe prish mexhën me qëllim të rritjes së paluajtshmërisë sipas 

matjeve në parcelën  kadastrale 2269-0, 2268-0, deri në ngastrën kadastrale 2253-0, në vendin 

e quajtur “Ara e Sotkit”, në gjatësi prej 150 m, me gjerësi të ndryshme,  Zona Kadastrale 

Busavatë, OBLIGOHET paditësi-kundër i padituri N. (I.) M., nga fsh. ...., Komuna e 

Kamenicës, e  që të paditurit-kundërpaditësit, në afatin më të shkurtër prej 15 ditësh të mos e 

punoj dhe shfrytëzoj paluajtshmërinë pronë e regjistruar në emër të të paditurit-kundërpaditësit, 

si dhe në të njëjtin afat paditësi t’ia paguaj të paditurit-kundërpaditësit shpenzimet e 

procedurës, të gjitha me kanosje të përmbarimit të dhunshëm. 

 

IV. Masa e përkoshme e sigurisë e caktuar me aktvendimin e kësaj gjykate C.51/2016, 

të datës 29.04.2016, mbetet në fuqi deri në plotëfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. 

 

V. DETYROHET i padituri-kundërpaditësi F. (R.) M. nga Kamenica lagjja ..., rr. “...”, 

p.nr., që në emër të shpenzimeve procedurale t’ia kompensoj paditësit-kundër të paditurit N.(I) 

M, nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës, shumën prej 1321.50 euro, në afat prej 15 ditësh nga 

marrja e aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësi-kundër i padituri N. (I.) M. nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës, të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson R.B, avokat nga Kamenica, në këtë gjykatë ka parashtruar padi më 

datë 29.02.2016, kundër të paditurit-kundërpaditësit F. (R.) M. nga Kamenica, lagja ..., rr. “...”, 

p.n., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Rr.L, avokat nga Gjilani, për shkak të vërtetimit të 

së drejtës së pronësisë në bazë të parashkrimit fitues. Në padi ka theksuar se paditësi është 

pronar dhe posedues i pjesës faktike jugore të ngastrës kadastrale nr.2253-0, në fsh. Busavatë, 

Komuna e Kamenicës, në vendin e quajtur “Ara Sotkit”, me kulturë shtëpi dhe oborr, në 

sipërfaqe prej 143 m2, në formë trekëndshi e cila shtrihet në drejtim perëndim lindje me masa 

dhe kufij: në perëndim gjerë ke ngastra kadastrale  nr. 2268-0 në gjerësi prej 19,61m, në lindje 

gjerë ke ngastra kadastrale nr.2253-0, në gjerësi prej 15,37 m, dhe në jug gjerë ke ngastra 

kadastrale nr. 2257-0 në gjatësi prej 31,85 m. Ka theksuar se është pronar dhe posedues faktik i 

pjesës jugore të kësaj ngastre kadastrale faktikisht me kulturë arë me sipërfaqe prej 87 m2, e 

cila shtrihet po ashtu në drejtim perëndim lindje me kthesa të vogla në gjatësi prej 158 m, dhe 

në gjerësi mesatare prej 55 cm, të cilat pjesë gabimisht gjatë aerofotografimit janë regjistruar 

në emër të babait të paditurit pranë DKGJP në Kamenicë, i cili pastaj i ka bartuar në emër të të 

paditurit dhe tani vetëm formalisht evidentohen në emër të paditurit si pjesë të ngastrave 

kadastrale nr.2257-0 dhe 2258-0, Zona Kadastrale Busavatë. Ka theksuar se në pjesën e parë 

faktike të ngastrës  kadastrale, paditësi e ka ndërtuar shtëpinë si dhe ka oborrin e shtëpisë që 

këtë pjesë gjithmonë e ka shfrytëzuar dhe e shfrytëzon edhe si rrugë për hyrje dhe dalje në 

oborr dhe shtëpi, kurse pjesën tjetër të sipërfaqes prej 87 m2 gjithmonë e ka shfrytëzuar si arë 

duke mbjellur grurë, misër, pasul etj. Më tej ka shtuar se këto pjesë faktike të ngastrës së tij 

paditësi i ka në posedim të pandërprerë me mirëbesim prej vitit 1969, që më tepër se 

katërdhjetë e pesë vite edhe atë pa ndërprerë i ka shfrytëzuar në këtë mënyrë gjerë më tani me 

mirëbesim pa kurrfarë pengesash prej askujt e as prej të paditurit dhe babait të tij. 
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I padituri-kundërpaditësi, me datën 04.07.2019 krahas parashtrimit të përgjigjes në padi 

ka parashtruar edhe kundërpadi, e të cilën kundërpadi gjykata me aktvendimin e saj 

C.nr.51/2016, të datës 16.10.2017 e ka lejuar, ashtu që krahas padisë dhe kërkesëpadisë së 

paditësit e ka shqyrtuar edhe kundërpadinë e të paditurit. I padituri-kundërpaditësi në 

përgjigjen në padi ka shtuar se pretendimet e paditësit nuk janë të qëndrueshme në faktin se 

paditësi i ka shfrytëzuar apo i ka pas në posedim një kohë të gjatë, kjo nuk ka ekzistuar e as 

nuk ekziston pasi që lidhur me këtë paditësi mirë e ka të njohur faktin se nuk mund të njihet e 

drejta e  pronësisë me keqëbesim sepse gjithmonë i padituri dhe familja e tij kanë qenë të 

shqetësuar rreth përkufizimit të kufirit (megjës) në mes të paditësit dhe tani të paditurit duke 

mos e përjashtuar edhe paraardhësin e të paditurit  në atë mënyrë që  janë larguar gurët-nxjerrë 

gurët e megjës, është prishur gardhi për të cilat kanë qenë të njoftuara edhe organet komunale 

të Kamenicës. Ka shtuar se paditësi të gjitha këto i dinë se kufiri ka qenë dhe është regjistruar 

gjatë aerofotografimit dhe nuk është bërë kurrfar gabimi sepse i padituri i tanishëm dhe 

paraardhësi i tij prindi R.M nuk ka qenë kurrfar faktori apo të caktoj gurët e megjës dhe nuk ka 

pasur interes që të bëjë pushtimin e pronës, përveq interesit të paditurit që të vërtetoj pronësin 

sipas regjistrimit që është bërë nga aerofotografimi dhe dokumentacioni. Më tej ka shtuar se 

dallimi në mes sipërfaqes së paditësit që është prej 10790 m2 dhe të paditurit 8932 m2, për të 

cilën interesi i të paditurit është vetëm të përcaktohet në këtë sipërfaqe në asnjë mënyrë të 

rrisin, ndryshojnë regjistrin kadastral e as pikat që janë të caktuara në skicë. Ka shtuar se në 

ngastrat kadastrale nr.2256-0, 2257-0 dhe 2258-0 ka pas shqetësime vazhdimisht prindi R.M, 

tani edhe i padituri ndaj paditësit, pronar i ngastrave kadastrale me nr. 2268-0, 2269-0 dhe 

2253-0 që pretendon të ndyshon kufirin me qëllim të shtimit të sipërfaqes pa kurrfar baze 

ligjore sepse këto sipërfaqe në këto ngastra janë ndarë në mënyrë të barabartë në vendin e 

quajtur ”Ara e Sotkit”, më gjerësisht sikurse në këtë përgjigje në padi. 

 

I autorizuari i paditësit–kundër të paditurit, gjatë seancave të mbajtura e deri në 

shpjegimet përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë, kerkesëpadisë  dhe 

përgjigjes në kundërpadi, me bazë ligjore uzurpim dhe lirim të pjesës kontestuese, duke shtuar 

se pas përfundimit të këtij procesi civil dhe pas seancave të mbajtura  deri më tani në këtë 

qështje sipas kërkesës së paditësit me bazë ligjore vërtetim i së drejtës pronësore për një pjesë 

të paluajtshmërisë, ngastrës kadastrale me nr. 02257-0 në sipërfaqe prej 145 m
2 , 

në bazë të 

shfrytëzimt me mirëbesim nga paditësi pronë e referuar sipas çertifikatës së paluajtshmërisë 

nr.465/16, të e dt. 22.02.2016, e cila evidentohet vetëm formalisht në emër të paditurit dhe në 

çështjen juridike të kundërpadisë nga i padituri–paditësi për shkak të uzurpimit dhe 

shfrytëzimit me mirëbesim të pjesës së ngastrës nr. 2257-0, objekt lëndor i padisë së ushtruar 

nga i padituri, me shtjellimin dhe administrimin e fakteve dhe të provuarit e të njëjtave, 

dëgjimin e dëshmitarëve, daljes së gjykatës në terren, së bashku ekspertin gjeodet dhe 

informatave nga terreni mbi gjendjen faktike të pjesës kontestuese është vërtetuar themelësia e 

kërkesëpadisë për pjesën kontestuese sipas padisë dhe precizimit të saj, e që rezultoj që paditësi 

pjesën kontestuese më herët dhe tani e ka në shfrytëzim, e në disponim në të cilën ka të 

mbjellura edhe drunjë frytdhënës me moshën mbi 25 vite. Tutje ka shtuar se është vërtetuar nga 

vendngjarja se ekziston muri i rrëzuar nga i padituri  e që daton me vjetërësin mbi 25 vite, e po 

ashtu në vend të ngjarjes u konstatua se pjesa kontestuse shfrytëzohet nga paditësi si pjesë 

unike e pronës së tij, përkatësisht ngastrës kadastrale nr. 2553-0,  në formë trekëndëshi me 

dimensione dhe masa ashtu siç është përcaktuar në teren nga eksperti gjeodet. Ka shtuar se 

vërtetësia dhe themelësia e kërkesëpadisë është vërtetuar edhe nga deklaratat e dëshmitarëve, 

që e ka në shfrytëzim pjesën e sipërfaqes kontestuese. Mes tjerash gjatë seancave ka shtuar se 

për sjelljet arbitrare dhe vetëgjykuese të të paditurit rasti është paraqitur në polici dhe prova e 

dorëzuar në shkresat e lëndës si shënim zyrtar me nr.44/16. Sa i përket pjesës së dytë të këtij 

kontesti, përkatësisht kundërpadisë së të paditurit, kjo çështje nuk mund të trajtohet si institut 
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dhe të jetë pjesë e procesit, megjithatë administrimi i deritanishëm i provave në bazë të 

kërkesëpadisë, për vërtetim të së drejtës pronësore e së bashku edhe të kundërpadisë për me i 

përsëritur me asnjë fakt a provë, nuk u vërtetua se paditësi, ka kryer aktin e uzurpimit dhe 

shfrytëzimit me keqëbesim të kësaj pjese kontestuese nga kjo u tregua se kundërpadia nuk ka 

mbështetje si në parimet ligjore ashtu edhe faktet dhe provat që nuk i ka ofruar kundërpaditësi, 

e më gjerësisht sikurse në procesverbalet nga seancat e mbajtura.  

 

I autorizuari i të paditurit-kundërpaditësit, gjatë seancave të mbajtura e deri në 

shpjegimet përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi, duke shtuar 

se nga provat e administruara gjatë shqyrtimeve gjygjësore të mbajtura më datë 27.07.2017 e 

deri më datën 05.09.2019, lidhur me çështjen kontestimore-civile për të cilën paditësi ndaj të 

paditurit ka inicuar procedurë për vërtetimin e pronësisë në paluajtshmëri të sipërfaqes prej 145 

m
2
 e cila sipërfaqe është dhe del nga sipërfaqja e tërësishme e paluajtshmërisë 1884 m

2 
e cila 

gjendet në ngastrën kadastrale nr. 2275-0, në vendin e quajtur “Ara e Sotkit”, pronë private e 

që pronar faktik dhe juridik është i padituri. Ka shtuar se mbi këtë bazë konsideron se nuk është 

vërtetuar me asnjë fakt bazueshmëria e kërkesëpadisë sepse paditësi me të paditurin janë agjë e 

nip (djalë të vëllaut), që do të thotë se kjo paluajtshmëri është ndarë sipas marrëveshjes së 

vëllezërve N... dhe R.M nga ana e S.M, të cilën e kanë vërtetuar, dëshmuar edhe dëshmitarët e 

dëgjuar para kësaj gjykatë. Ka theksuar se i padituri paluajtshmërinë e ka siguruar në bazë të 

veprimit juridik nga i ndjeri/prindi i tij, R.M, e cila para vdekjes së tij në mënyrë të rregullt 

është bartur dhe regjistrur në emër të pronarit, tani të paditurit dhe se çështja e paluajtshmërisë 

për të cilën pretendon paditësi asnjëherë nga ndarja që është trashëguar nga paraardhësit e 

paditësit R... nuk është inicuar kurrfar procedure gjygjësore, që do të thotë se pretendimet e 

paditësit kinse me mirëbesim e ka shfrytëzuar paluajtshmërinë nuk është e vërtetë. Më tej ka 

shtuar se nga dëshmitë e dëshmitarëve me asnjë fakt nuk është vërtetuar se paluajtshmërinë 

kontestuese për të cilën është deklaruar se i njejti nuk e din kush kah e ka kufirin apo megjën, 

me përjashtim të asaj se nuk ka pas pengesa dhe ndalesa rreth kryerjes së punës për hyrjen dhe 

daljen në sipërfaqe paluajtshmërinë e të paditurit qka do të thotë se nuk është penguar nga ana 

e paditësit. Ka shtuar se eksperti gjeodet e ka konstatuar gjendjen në terren  dhe në bazë të 

lëndës është konstatuar se paluajtshmëria në sipërfaqe prej 145 m
2
 është në emër të pronarit 

juridik, tani të paditurit F.M, fakt ky i vërtetuar edhe me çertifikatën mbi të dhënat e personit, 

më gjerësisht sikurse në procesverbalet nga seancat e mbajtura. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore, me qëllim të vërtetimit të plotë të 

gjendjes faktike sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat: 

çertifikatën e njësisë kadastrale me nr. 454/2016, të datës 22.02.2016, të lëshuar nga Zyra 

Kadastrale Komunale në Kamenicë, skicën e punuar me dt. 15.02.2016, nga eksperti gjeodet 

N.R, kopjen e planit, të lëshuar nga Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë në Kamenicë 

me dt. 22.02.2016, çertifikatën për njësi kadastrale nr 465/2016, të dt. 22.02.2016, të lëshuar 

nga Zyra Kadastrale Komunale në Kamenicë, procesverbalin nga vendi i ngjarjes i dt. 

21.03.2019, ekspertizën-konstatimin dhe mendimin e ekspertit gjeodet, D.L, të datës 

05.04.2019, deklaratën me nr. të rastit 2016-SHZ-044, të dhënë në Stacionin Policor në 

Kamenicë nga paditësi, me dt. 01.03.2016.  Përveç provave të lartëcekura, gjykata në këtë 

çështje kontestimore me propozimin e palëve ndërgjyqëse ka dëgjuar edhe dëshmitarët M.M 

nga fsh. ..., dëshmitarë ky i propozuar nga paditësi-kundër i padituri, si dhe dëshmitarët  F.M 

dhe A.M, që të dy nga Kamenica, lagja ..., rr. “....”, dëshmitarë  këta të propozuar nga i 

padituri-kundërpaditësi.   
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Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të nxjerra në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka 

çmuar çdo provë veç e veç, dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit 

është e bazuar. 

 

Nga leximi i çertifikatës për njësi kadastrale nr. 454/2016 e datës 22.02.2016, gjykata 

ka vërtetuar faktin se ngastra kadastrale nr.2253-0,  Zona Kadastrale Busavatë, evidentohet në 

pronësi të paditësit-kundër të paditurit N.M . 

 

Nga dalja e gjykatës në terren, në prezencën e palëvë ndërgjyqëse e së bashku me 

ndihmën e ekspertit gjeodet D.L, gjykata ka vërtetuar faktin se pjesa e sipërfaqes kontestuese 

prej 145 m2 ndodhet ne kuadër te ngastrës kadastrale nr. 2257-0, Zona Kadastrale Busavatë, e 

evidentuar në emër të pronarit, këtu të paditurit-kundërpaditësit F.M nga Kamenica. Gjykata 

nga dalja në terren ka vërtetuar edhe faktin se në pjesën e sipërfaqes kontestuese ka të 

mbjetullura disa pemë frytëdhënëse si dhe perime. Kjo pjesë e sipërfaqes në anën veriore është 

e thurrur me një mrezhë të metaltë ka një derë të drurit, ndërsa në anën jugore të kësaj ngastre 

gjykata ka vërtetuar faktin se është një mur i vjetër me gurë, i cili murë në vendngjare është i 

rrënuar dhe në drejtim të këtij muri ka të shtrira për toke disa shtylla të cilat janë të rrëzuara, e 

nën të cilin murë është e ndërtuar shtëpia e të paditurit, e më gjerëisht sikurse në procesverbalin 

nga vendi i ngjarjes. Se pjesa e sipërfaqes kontestuese evidentohet në kuadër të ngastrës 

kadastrale 2257-0, Zona Kadastrale Busavatë, në pronësi të të paditurit- kundë të paditurit F.M,  

gjykata e ka vërtetuar edhe nga ekspertiza e ekspertit gjeodet D.L, e datës 05.04.2019 si dhe 

provat tjera gjeodezike/kadastrale, edhe atë nga skica e ekspertit gjeodet N.R, si dhe dëshmitë 

tjera pronësore të cekura si më lartë. Gjykata nga ekspertiza e ekspertit gjeodet ka vërtetuar 

faktin se ngastra 2257-0, në anën veriore, ka dy thyrje  me gjatësi prej 12.87 m dhe 10.76 m, 

gjithsej 23.63 m, që përkufizohet me ngastrën kadastrale 2252-0 e cila evidentohet në emër të 

N.I.M, në anën jugore me gjatësi prej 17.13 m, përkufizohet me parcelën kadastrale 2267-0, e 

cila evidentohet si pronë private në emër të S.R.M, në anën lindore përkufizohet me dy parcela 

ka dy thyrje me gjatësi prej 7.11 m dhe 8.28 m gjithsej 15.39 m, që përkufizohet me ngastrën 

kadastrale 2253-0 me sipërfaqe prej 7654 m2 e cila evidentohet në emër të N.I.M, ka katër 

thyerje 13.38 m, 15.89  m, 13.31 m, 21.38 m, gjithsej 63.96 m, kufizohet me ngastrën 

kadastrale nr. 2258-0, e cila evidentohet në emër të F.M, në anën perëndimore përkufizohet me 

dy ngastra kadastrale, ka katër thyerje me gjatësi prej 26.31 m, 7.88 m, 9.58 m, 12.66 m, 

gjithsej 57.43 m, që përkufizohet me ngastrën kadastrale nr. 2256-0 me sipërfaqe 1117 m2, e 

cila evidentohet në emër të F.M, ka tri thyerje 18.64 m, 4.64 m, 15.40 m, gjithsej 38.68 m, 

kufizohet me ngastrën kadastrale nr. 2268-0, e cila evidentohet në P.Sh.Rrugë e 

pakategorizuar. 

 

 

Gjykata për të vërtetuar këtë çështje kontestuese ka dëgjuar dëshmitarin M.M nga fsh. 

...., Komuna e Kamenicës, i cili gjatë dëshmisë së tij të dhënë në shqyrtimin kryesor edhe atë 

në lidhje më pyetjet e parashtruara  nga gjyqtari i çështjes si dhe i autorizuari i paditësit-kundër 

të paditurit, se kush e ka shfrytëzuar pjesën e sipërfaqes kontestuese, të cilit nga gjykata iu ka 

dhënë në shikim edhe ekspertiza dhe skica e punuar nga eksperti gjeodet për të identifikuar me 

saktësi objektin e pjesës së sipërfaqes kontestiese, i njejti ka deklaruar se për pjesën 

kontestuese nuk e di se ku janë megjet, mirëpo mbi duvar unë e di që N.M e ka shfrytëzuar.  

 

 

Po ashtu, gjykata në këtë çështje ka dëgjuar dëshmitarin F.M nga Kamenica, lagja ...., 

rr.“....”, i cili në dëshminë e tij të dhënë në këtë gjykatë gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka deklaruar 
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se duvari që është edhe sot dhe ekziston ka pasur hyrje vetëm familja e M.M dhe se ato dyer të 

cilat i ka vendosur paditësi edhe duvarin e ka vazhduar prej duvarit tonë dhe e ka vazhduar në 

pronën tonë, për njo 60-70 m, kurse me vetëveten ai duvar është rrënuar, prapë ka filluar në 

pronën tonë, e ka futur në tel, edhe sot e deri para dy viteve që migja Ka...edhe babai im R...që 

të dy janë të vdekur nuk kanë mundur të arrijnë marrëveshje për këtë pronë, kurse sot nëna ime 

deklaron se bashkë me gruan e migjës ja kanë mbajtë qyreqin migjës, ndërsa ky i ka lyer gurët 

me qyreq. Ka deklaruar se këtë pronë pas luftës e ka mbjell me pemë N..., e ka bo bashqen siç 

e keni parë edhe vetë, edhe sot e atë ditë e shfrytëzon pronën e vëllaut. Ka deklaruar se kemi 

qenë në gjykatë edhe para luftës pasi që ju ka marr babës tim pasaporta nga S.B, i cili ka qenë 

gjykatës në Kamenicë, e i cili është mik i gruas së migjës.  

 

Në lidhje më këtë çështje kontestimore, gjykata ka dëgjuar  edhe dëshmitarin  A.M nga 

Kamenica, lagja ..., rr. “....”, i cili gjatë dëshmisë së tij ka deklaruar se në bazë të asaj që ai din, 

pjesa kontestuese të cilën kanë problem me migjën, gjegjësisht vëllau ka të bëjë me pjesën që 

sipas mendimit dhe informatave që ka i takon vëllaut, toka është e trashëguar nga baba, baba i 

cili vazhdimisht dhe ndërvite ka pas problem me këtë pjesë të tokës, kjo tokë është ndarë 

vëllazërisht, këtë tokë e ka nda baba edhe mixha, me migjën N.M, ajo tokë është ndarë nga një 

kushëri me emrin S.M, është ndarë me konop dhe në momentin kur kanë ardhur te pika 

përfunduese baci S...., ka deklaruar se në bazë të asaj matje mixhës po i mbyllen dyert, 

babgjyshi im Ilazi ka lejuar që dyert mixhës mos t’i mbyllen, pasi një kohë vet mixha me nënën 

time edhe me shoqen e tij kanë bo ngjyrosjen e atyre gurëve bashkë dhe është bërë fotografimi 

i ngastrës. Ka deklaruar se e mban mend në atë pjesë ku mixha ka dyert si fëmijë njëherë ka 

qenë një grapcyr (shteg hyrje-dalje), mban mend që ka një laur edhe pastaj dyert të cilat sot 

janë, mban mend një pleme, një rrethojë me thera pastaj mixha ka vendos mur me gurë dhe 

atëherë kanë lindur problemet në mes të babës dhe mixhës-N...., me pretendim se mixha nuk e 

ka bërë murin aty ku është dashtur. Pas këtij konflikti babai im kërcënohet merret në polici, 

dënohet me një vit burg me kusht e me preteksin se posedon një armë dhe brenda atij viti migja 

shfrytëzon kohën për ndërtimin e atij muri, kjo ka ndodhur gjatë vitit 1982 apo 1983. Ka shtuar 

se dyert janë të migjës-N...., rrethoja ka ekzistuar diku mirëpo tani nuk ekziston më, pastaj ka 

theksuar se ndarje ka vëllazërore, mirëpo migja, në këtë rast N.... ka më shumë, pjesa 

kontestuese është shfrytëzuar nga vëllau im, në këtë rast i padituri, ndërsa të njejten nuk e 

shfrytëzon sot, sepse e njejta është në kontest gjyqësor dhe sipas tij është e uzurpuar. Më tej ka 

shtuar se vëllau i tij nuk e ka shfrytëzuar pjesën kontestuese por ne e kemi shfrytëzuar pjesën 

kontestuese si bashkësi familjare. Ka deklaruar se sa e di unë mollat janë mbjellur gjatë viteve 

1990 , dhe për çdo gjë që ka ndodhur në atë pjesë si teli, si muri, dhe çdo gjë që ka ndodh 

brenda asaj pjese baba im dhe migja im ka pasur probleme e në rastin konkret edhe për molla. 

 

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

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

në bazë të veprimit juridik dhe me trashëgim”, ndërsa me  nenin 21 të po këtij ligji është 

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

dispozitën e nenit 28 parag. 2 dhe 4  të po këtij ligji, është paraparë se: “Mbajtësi me mirëbesim 

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

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

“Mbajtësi me mirëbësim i sendit të paluajtshëm, mbi të cilin tjetri ka të drejtën e pronësisë,
 

fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë send me parashkrimin fitues me kalimin e kohës prej 20 

vjetësh”.                                                            

Në nenin 30.1 të të njejtit ligj parashihet se:“Në kohën e nevojshme për parashkrimin-

fitues llogaritet edhe koha për të cilën paraardhësit e mbajtësit të tanishëm kanë mbajtur 

sendin si mbajtës me mirëbesim dhe të ligjshëm, respektivisht si mbajtës me mirëbesim”.  Po 
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ashtu edhe me dispozitën e nenit 40 parag. 1 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera 

Sendore, është paraparë se:“Personi i cili me mirëbesim e ka njëzet (20) vjet në posedim të 

pandërprerë një paluajtshmëri ose një pjesë të saj, e fiton pronësinë në të”. 

 

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

këtë çështje juridike kontestimore, gjykata ka vendosur që të aprovoj kërkespadinë e paditësit-

kundër të paditurit si të bazuar, duke vërtetuar se paditësi-kundër i padituri, në bazë të 

mbajtjes-me parashkrim fitues, është pronarë i pjesës së sipërfaqes kontestuese prej 145 m2, 

sipërfaqe kjo e evidentuar në kuadër të ngastrës kadastrale nr. 2257-0, Zona Kadastrale 

Busavatë, në pronësi të të paditurit–kundërpaditësite. Gjykata deri te kjo gjendje faktike ka 

ardhur në bazë të provave të administruara e të cekura më lartë. Nga dëgjimi i dëshmitarit M.M 

, dëshmitar ky i propozuar nga pala paditëse-kundër i padituri, gjykata ka vërtetuar faktin se 

paditësi-kundër i padituri e ka në shfrytëzim pjesën e sipërfaqes kontestuese, sepse ky 

dëshmitar pas identifikimit të pjesës së sipërfaqes kontestuese para kësaj gjykate ka deklaruar 

se për pjesën kontestuese nuk e di se ku janë megjet, mirëpo mbi duvar unë e di që N.M e ka 

shfrytëzuar, e të cilën dëshmi gjykata e ka pranuar si të besueshme pasi që e njëjta ka qenë 

korrekte dhe në përputhje me provat tjera të administruara. Vlenë të ceket se pjesa mbi duvar 

është pjesa e sipërfaqes kontestuese, fakt ky të cilin gjykata e ka vërtetuar nga dalja e gjykatës 

në vendshikim së bashku me palët ndërgjyqëse dhe ekspertin gjeodet, e të konstatuar si në 

procesverbalin nga vendi i ngjarjes. Për me tepër, gjykata me rastin e daljes në vendshikim 

referuar procesverbalit nga vendi i ngjarjes e ka pa nga afër se mbi muri, respektivisht mbi 

duvarin e përshkruar sikurse dëshmitari M.M, është pjesa e sipërfaqes kontestuese, ndërsa nën 

këtë mur (duvar) e ka shtëpinë i padiuri-kundërpaditësi. Gjykata këto fakte i ka vërtetuar edhe 

nga dëshmitë e dëshmitarëve të propozuar nga pala e paditur-kundërpaditësi, konkretisht nga 

dëshmitarët F.M dhe A.M, të cilët dëshmitar pavarësisht faktit që kanë deklaruar se gjithmonë 

për këtë pronë palët ndërgjyqëse kanë pasur problem, babi i të paditurit, tani edhe i padituri-

kundërpaditësi me mixhën, në këtë rast  paditësin-kundër të paditurin, si dhe thëniet tjera se 

lidhur me këtë pronë ka pas edhe gjykim këtë pronës, si dhe thëniet tjera të cekura si më lartë, e 

për të cilën pjesë të dëshmisë gjykata nuk ia ka shpreh besimin e plotë nga se nuk ishte bindëse 

dhe plotë për gjykatën në mungesë të provave, mirëpo nga dëshmitë e këtyre dëshmitarëve 

gjykata e ka vërtetuar faktin se pjesën e sipërfaqes kontestuese e ka në posedim paditësi-kundër 

i padituri mbi 20 vite, e në të cilën pjesë të dëshmisë gjykata ia shprehi besimin e plotë referuar 

edhe provave tjera të cekura më lartë.  Mbi  bazën e të lartëcekurave, gjykata e ka vërtetuar 

faktin se paditësi-kundër i padituri në bazë të parashkrimit fitues me mbajtje dhe me mirëbesim 

e konform dispozitave të lartëcekura e ka fituar të drejtën e pronësisë në pjesën e sipërfaqes 

kontestuese të ngastrës lëndore, dhe se i njëjti ka hyrë në posedim të kësaj pjese të sipërfaqes 

mbi 20 vite, e të cilën pjesë të sipërfaqes e ka shfrytëzuar dhe e shfrytëzon deri më tani i 

papenguar. 

 

  Gjykata sa i përket pretendimeve të shprehura nga pala e paditur, se paditësi e ka 

uzurpuar pjesën kontestuese dhe se të njejtën e ka shfrytzuar në keqëbesim, për gjykatën këto 

pretendime nuk rezultuan të jenë të sakta dhe të provuara me prova konkrete. Pos tjerash, 

gjykata nuk ka mundur t’ia shpreh besimin e plotë pjesës së dëshmisë së dëshmitarëve F.M dhe 

A.M, dëshmitar këta të propozuar nga pala e paditur –kundër i padituri, lidhur me atë se palët 

ndërgjyqëse gjithmonë kanë pasur probleme për këtë pronë, si dhe thëniet tjera të cekura si më 

lartë, nga se me asnjë provë të vetme nuk është vërtetuar se lidhur me këtë pronë është inicuar 

ndonjë kontest civil apo të ketë pasur ndonjë rast gjyqësor pranë ndonjë gjykate.                                     

 

          Nisur nga një situatë e tillë gjykata ka vendosur  ta refuzoj  kundërpadinë e të paditurit-

kundërpaditësit sepse sipas vlerësimit të gjykatës se e drejta e pronësisë paraqet  autorizim  për  
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pronarin që të mbajë, ta përdorë-shfrytëzoj dhe të disponoj  lirisht  me pronësinë e tij. Në rastin 

konkret e drejta e pronësisë sipas këtij vendimi i takon paditësit-kundër të paditurit dhe në këtë 

kuptim gjykata ka refuzuar kundërpadinë sepse autorizimi i posedimit rrjedhë nga pronësia gjë 

që i mungon të paditurit-kundërpaditësit. Në këtë kuptim e nga të cekurat gjykata nuk i ka 

pranuar pretendimet e të paditurit-kundërpaditësit. 

 

 Gjykata gjithashtu ka vlerësuar edhe provat dhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, 

por ka gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

   Sa i përket masës së përkohshme të sigurimit, të caktuar me aktvendimin e kësaj 

gjykate C.nr.51/2018, të datës 29.04.2019, gjykata vendosi që e njëjta të mbetet në fuqi deri në 

përfundimin e plotfuqishëm të këtij kontesti, në mënyrë mos të vije deri tek shkaktimi i ndonjë 

dëmi të pariparueshëm për cilën do nga palët ndërgjyqëse.  

 

       Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452.1 të LPK-së, 

ashtu që paditësit-kundër të paditurit ia ka aprovuar pjesërisht shpenzimet e procedurës në 

shumën prej 1321.50 euro, e në të cilat shpenzime ia ka llogaritur, shpenzimet për përpilimin e 

padisë në shumë prej 104 euro, për taksën gjyqësore për padinë e parashtruar shumën prej 25 

euro, për taksën gjyqësore për caktimin e  masës së përkohshme shumën prej 12.50 euro, për 

ekspertizën e ekspertit gjeodet shumën prej 100 euro, për përfaqësimin e paditësit-kundër të 

paditurit nga i autorizuari i tij - avokati për 8 seanca të mbajtura (nga 135 euro për një seancë), 

ndërsa pjesën tjetër të shpenzimeve gjykata i ka refuzuar si të pabazuara për faktin se i 

autorizuari i paditësit-kundër të paditurit nuk ka arsyetuar me prova. 

  

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

nenin 143 të Ligjit për Procedurën Kontestimore. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- DEGA NË KAMENICË                               

C.nr.51/2016, me datë 30.10.2019 

 

                            Gjyqtari, 

 Blerim Beshtica, d.v 

                                                       

 

 

 

 

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

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate. 

 

 


