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Numri i lëndës: 2019:161273 

Datë: 26.12.2019 

Numri i dokumentit:     00734665 

                                                                                  C.nr.78/2015 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË KAMENICË, Departamenti 

i Përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtarin Blerim Beshtica, në çështjen kontestimore të 

paditësve R.(F)D dhe R.(F)D..1 që të dy nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës, të cilët sipas 

autorizimit i përfaqëson  E.A, avokat nga Kamenica, kundër të paditurëve M.(V) S. dhe 

M.(V)S..1, që të dy nga ish fsh. ..., Komuna e Kamenicës, tani me adresë të panjohur, të cilët i 

përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm S.S, avokat nga Kamenica, me objekt kontesti vërtetim i 

të drejtës së pronësisë, me vlerë të kontestit 4.000 euro, pas shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më 

datë 26.12.2019, mori  këtë: 
 

A K T G J Y K I M 
 

I.  REFUZOHET në tërësi si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësve R.(F) D. dhe R.(F) 

D..1, që të dy nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës, me të cilën kanë kërkuar që të 

VËRTETOHET  se paditësit janë bashkëpronar të ngastrave kadastrale me nr. 469-0, 545-1, 

605-0, 606-0, 607-0, 708-0, 709-0, 710-0, 723-0, 739-0, 958-0, 1049-0, 1078-0, dhe 1364-0, 

sipas qertifikatës UL-71107040-00307, të datës 25.05.2011, në sipërfaqe prej 28.203 m², tokë 

bujqësore arë,  Zona Kadastrale Koretin , Komuna e Kamenicës, të DETYROHET Komuna e 

Kamenicës, që në bazë të këtij aktgjykimi, ngastrat  kadastrale të cekura më lartë, t’i regjistroj 

në emër të paditësve R.(F) D. dhe R.(F) D..1, në afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 
 

II.  DETYROHEN paditësit R.(F) D. dhe R.(F) D..1, që të dy nga fsh..., Komuna e 

Kamenicës, që t’ia paguajnë shpenzimet e procedurës përfaqësuesit të përkohshëm në lartësi 

613 euro, në afat prej 15 dite nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit të detyrueshëm. 
 

A r s y e t i m i 
 

 Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 
 

Paditësit R.(F) D.  dhe R.(F) D..1, që të dy nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës, të cilët 

sipas autorizimit i përfaqëson E.A, avokat nga Kamenica, në këtë gjykatë kanë  ushtruar padi 

më datë 26.05.2015, kundër të paditurëve M.(V) S. dhe M.(V) S...1, që të dy nga ish fsh. 

Koretin, Komuna e Kamenicës,  tani me adresë të panjohur, e të cilët i përfaqëson përfaqësuesi 

i përkohshëm S.S, avokat nga Kamenica, me objekt kontesti vërtetim i të drejtës së pronësisë, 
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me vlerë të kontestit 4.000 euro. Paditësit në padi dhe seancat e mbajtura kanë  theksuar se  

paditësit në vitin 1986 nga të paditurit i kanë blerë ngastrat kadastrale me nr. 469-0, 545-1, 

605-0, 606-0, 607-0, 708-0, 709-0, 710-0, 723-0, 739-0, 958-0, 1049-0, 1078-0, dhe 1363-0, 

sipas nr. të qertifikatës UL- 71107040-00307 të datës 25.05.2011, në sipërfaqe prej 28.203 m², 

tokë bujqësore arë,  Zona Kadastrale Koretin  Komuna e Kamenicës. në shumën e të hollave të 

atëhërshme 10.000 DM (dhjetë mijë marka gjermane) tani të konvertruara në euro 5.000, të 

cilat në tërësi i kanë paguar qysh në kohën e shitblerjes. Tutje kanë shtuar se në të njejtën kohë 

të paditurit i kanë dorëzuar paditësve paluajtshmëritë e përmëndura në dorësi dhe posedim dhe 

qysh nga viti 1986 paditësit janë pronar faktik të këtyre ngastrve, pa qenë të shqetësuar nga 

askush tjeter e as nga të paditurit. Kanë theksuar se në kohën e shitblerjes së këtyre 

paluajtshmërive, me ligj të posaqëm të Republikës  së Serbisë ka qenë e ndaluar bartja e 

paluajtshmërive nga nacionalitet serb në atë shqiptar në ish KSAK, në ndërkoh të paditurit 

ishin shpërngulur nga Kosova dhe tani jetojnë në Rep. e Serbisë, me vendbanim të pajohur për 

paditësit, kurse paluajtshmëritë kontestuese në librat kadastral ka  mbetur formalisht të 

regjistruara në emër të të paditurvë, kështu që kjo e drejtë formale i’u ka pamundësuar 

paditësve që të regjistrohen si pronar të këtyre paluajtshmërive, andaj i kanë propozuar 

gjykatës që pas administrimit të provave dhe përfundimit të procedurës ta aprovoj kërkespadinë 

e paditësve dhe të vërtetohet se të njejtit janë bashkëpronar të ngastrave të lartëcekura.  
 

Në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit, ka shtuar se mbetet në tërsi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë si dhe thënieve nga seancat e kaluara, sipas bazës juridike kontratës 

së shitblerjes të lidhur me datë 01.02.1987 si dhe mbajtja në posedim dhe shfrytëzin në afat më 

të gjatë kohor se që e parashohin dispozitat e LPDS-së, dhe LMTHPJ. Tutje ka shtuar se 

paditësit janë pronar faktik të ngastrave kontestuese sipas asaj shitblerje, të cilat i kanë paguar 

me kohë dhe të njejtat i kanë  marr në posedim pa u penguar nga askush e as nga vet të 

paditurit, por të njejtat nuk kanë pasur mundësi t’i bartin në emër të paditësve për arsyje të 

rrethanave të asaj kohe. Mes tjerash ka cekur se të gjitha këto ngastra i kanë punuar dhe 

mirëmbajtur, mbjellur me kultura të ndryshme, si dhe kanë ndërtuar dy shtëpi ku edhe tani 

jetojnë, e të gjitha këto u dëshmuan edhe me provat e dëshmitarëve të cilët pohuan se paditësit 

janë pronar faktik të këtyre ngastrave  andaj pas shtjellimit të gjitha provave materiale i ka 

propozuar gjykatës që ta aprovoj si të bazuar kërkespadinë e paditësve R..1 dhe R.D, kundër të 

paditurëve M.. dhe M.S..1 dhe të vërtetohet se paditësit janë bashkëpronar të ngasrtave të  

larëtcekura  dhe të vërtetuara në bazë të ekspertizës së ekspertit që të nejtat tani e tutje të 

regjistrohen dhe të barten në emër të paditësve tek DKGJP në Kamenicë. Pos tjerash gjatë 

seancave të mbajtura e kanë deklaruar se e tërheqin padinë për ngastrat kadastrale nr.0807-0 

dhe 553-0, që dyat në Zonën Kadastrale Koretin.   
 

Përfaqesuesi i përkohshëm i të paditurit avokati S.S  nga Kamenica, gjatë seancave të 

mbajtura dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se meqenëse në asnjë nga provat e 

administruara nga gjykata nuk u kontestua kërkespadia e paditësve.  

 

 

 

Gjendja faktike e vërtetuar 
 



 Numri i lëndës: 2019:161273 
 Datë: 26.12.2019 
 Numri i dokumentit: 00734665 
 

3 (7)  

 2
0

1
9

:1
6

1
2

7
4

 

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 mbi të drejtat e pronës së paluajtshme UL-71107040-00307, të datës 25.05.2011, 

kontratën private mbi shitblerjen e pasurisë së paluajtshme, të shkruar me dorëshkrim, të dates 

01.02.1987; deklaratën e shitblerjes me nr. 03-035-2820/95, të datës 13.03.1995; dëftesën për 

pagesë të shkruar me dorëshkrim, e cila nuk posedon ndonjë nr.identifikue e as datë se kur 

është përpiluar; procesverbalin nga vendi i ngjarjes, të datës 04.07.2019;  ekspertizën e 

ekspertit gjeodet, të punuar nga eksperti D.L nga Kamenica, të dates 01.10.2019; dëgjimin e 

paditësit R.(F) D..1, në cilësi të pales, si dhe dëgjimin e  dëshmitarëve F.L nga fsh. ..., Komuna 

e Kamenicës, R.Ll  dhe A.Ll, që të dy nga fsh. ..., Komuna e Kamenicës.   
 

Gjykata pas vlerësimit te pohimeve te 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 pa bazuar, andaj  edhe të të njejtën e ka refuzuar për arsye se: 
 

Nga leximi i  çertifikatës  mbi të drejtat e pronës së paluajtshme UL-71107040-00307, 

datë 25.05.2011, gjykata ka vërtetuar faktin se ngastrat kontestuese evidentohet në emër të 

paditurëve M.S dhe M.S..1, me nga ½ pjesë ideale, e me gjërësisht sikurse në këtë çertifikatë . 
 

     Nga leximi  i  deklaratës së shitblerjes me nr. 03-035-2820/95, datë 13.03.1995 e 

përpiluar te avokati, gjykata ka vërtetuar faktin se në cilësi të shitësit për ngastrat kontestuese 

janë shitësit M.S dhe M.S..1, ndërsa në cilësi të blerësit është F.D. Në këtë deklaratë vërtetohet 

fakti se në cilësi të dëshmitarve janë nënshkruar M.S dhe paditësi R.D..1. 
 

Nga leximi i kontratës private mbi shitblerjen e pasurisë së paluajtshme e datës 

01.02.1987, gjykata ka vërtetuar faktin se kjo kontratë është lidhur në mes të M.S..2 dhe të 

paditurit M.S..1, që të dy në cilësi të shitësve dhe paditësit R.D..1, në cilësi të blerësit, sipas të 

cilës kontratë blerësi në emër të avansit i ka paguar shitësve shumën prej 1 miliard kurse 

pagesën tjetër ka mbetur për ta paguar në Shën Gjergj, ku pas pagesës shitësit janë obliguar që 

blerësit t’ia bëjnë kontratën e tokës, kurse blerësi të paguaj tatimin në qarkullim. Nga kjo 

kontratë po ashtu gjykata ka vërtetuar faktin se në cilësi të dëshmitarëve kanë nënshkruar R.Ll 

dhe S.S..1.  
 

Nga leximi i dëftesës për pagesë e shkruar me dorëshkrim, e nënshkruar nga shitësit 

M.S..2 dhe i padituri M.S..1, si dhe blerësi në këtë rast paditësi R.D..1, vërtetohet fakti se 

shitësit kanë pranuar shumën prej 4 miliard, dhe me këtë rast shitësve iu ka kryer pagesa në 

tërësi.  
 

 

 Nga leximi i procesverbalit nga vendi i ngjarjes i datës 04.07.2019, si dhe  leximi i 

ekspertizës së gjeodezisë të punuar nga eksperti gjeodet D.L nga Kamenica të dates 

08.10.2019, u vërtetua se ngastrat kadastrale me nr. 469-0, 545-1, 553-0, 605-0, 606-0, 607-0, 

708-0, 709-0, 710-0, 723-0, 739-0, 807-0,  958-0, 1049-0, 1078-0, dhe 1363-0, sipas nr. të 

qertifikatës UL- 71107040-00307 të datës 25.05.2011, në sipërfaqe prej 28.203 m², tokë 

bujqësore arë, Zona Kadastrale Koretin  Komuna e Kamenicës, evidentohen si pronë private në 
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emër te M.S, me ½ ideale dhe M.S..1, me ½ pjesë ideale, e me gjerësisht sikurse në 

procesverbalin nga vendi i ngjarjes dhe në këtë ekspertizë.    
 

Gjykata me propozimin e palës paditëse, ka bërë dëgjimin e paditësit  R.D..1 , në cilësi 

të palës, i cili në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se në vitin 1987 ishte takuar me shitësin M... 

dhe M...1 pasi që kam pasur informata që të njejtit janë të interesuar që t’i shesin ngastrat 

kontestuese, me të njejtin kanë dal dhe i kanë shikuar të gjitha ngastrat dhe janë marr vesh 

rreth çmimit për të gjitha ngastrat. Pas kësaj ka deklaruar se e kanë bërë pazar çmimin në 

shumë prej 10.000 markave, të cilat i ka kthyer në dinar sepse shitësit nuk i kanë pranuar 

devisat dhe i kanë kërkuar që pagesa t’i ipet me dinar. Tutje ka shtuar se janë marr vesh për 

çmimin e shitblerjes dhe pas shikimit të të gjitha ngastrave në të cilat kemi daluar bashkë me 

gjykatën në vend të ngjarjes, së bashku me R.Ll kanë shkuar te shtëpia e shitesve dhe në 

prezencë të shitësve dhe dëshmitarit S... i’a kanë dhënë të gjitha paratë shitësve, në shumën e 

lartcekur e te konvertuar në dinar të atëhershëm. Ka deklaruar se menjëherë kanë filluar t’i 

punojnë ngastrat e blera, i kanë mbjellur, kositur, kanë prerë dru te disa ngastra që janë me 

kultur mal. Ka shtuar se të gjitha i kanë shfrytëzur të pa penguar nga askush që nga viti 1987 e 

të cilat i shfrytëzojnë edhe sot. Tutje ka deklaruar se në bazë te dëklaratës së shitblerjes të 

dhënë nga shitësi M.S në vitin 1995, ka  nxjerrur lejen e shtëpisë dhe i ka ndërtuar dy shtëpitë 

ku jetojnë edhe sot, ndërsa sa i përket pjesës së pronës që kufizohet me varrezat e fshatit ka 

deklaruar se njejta ngastër është punuar nga të njejtit deri më tani, mirëpo këtë ngastër i ka 

premtuar që t’ia jep Bashkësisë Islame si shenjë bamirësie, e të cilën pjesë të pronës pas 

rregullimit të pronësisë në sipërfaqe nën tel të njejten do tja bartin Bashkësisë Islame. 
  

Dëshmitari F.l, gjatë dëshmisë së tij të dhënë në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se me 

paditësit kishin biseduar që një pjesë të asaj prone e cila është afër varrezave të fshatit Koretin 

konkretisht pjesa nën tel t’iu ipet Këshillit të Bashkësisë Islame në Kamenicë, e të cilin 

paditësit e kanë njoftuar se e kanë në posedim faktik këtë pjesë të pronës dhe që për momentin 

nuk e kanë të regjistruar në pronësi të tyre, mirëpo te njejtit e kanë njoftuar që me kohë do ta 

bëjnë bartjen dhe më pas do t’ja bartin Bashkësisë Islame, ndërsa lidhur me rrethanat tjera se si 

paditësit kanë hyrë në posedim, blerë këtë paluajtshmëri prej pronarëve paraprak i njejti ka 

deklaruar se nuk ka njohuri.  
 

Dëshmitari R.Ll,  gjatë dëshmisë së tij të dhënë në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se i 

njejti ka qenë prezent kur paditësit kanë arritur marrëveshjen për shitblerjen e paluajtshmërive 

kontestuese, e po ashtu i njejti ka deklaruar se pas darke kishin shkuar në shtëpin e shitësve ku 

blerësit në këtë rast paditësit ja kishin dhënë shumën e parave, e të cilat para ia kishin dërguar 

me strajca dhe këto para ja kanë dhënë shitësve, në prezencen e shitësve dhe dëshmitarit S.S..1. 

Tutje ka shtuar se i njejti personalisht i kishte numruar paratë, mirëpo shuma e parave nuk i 

kujtohet sepse ka kaluar një kohë e gjatë mbi 32 vite, por e din se pagesa është kryer në tërësi. 

Gjithashtu ka shtuar se është në dijeni se pas kryerjes së pagesës paditësit kanë hyrë menjëher 

në posedim të këtyre ngastrave, të cilat ende i kanë në posedim, mes tjerash ka shtuar se nuk ka 

dëgjuar se dikush i ka penguar ndonjëherë paditësit në shfrytëzim të këtyre paluajtshmërive të 

blera të cilat i kanë punuar vazhdimisht.  
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Dëshmitari A.Ll, gjatë dëshmisë së tij të dhënë në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se 

është në dijni se në atë kohë shitësit nuk kanë pranuar t’i marrin paratë-devisa, sepse shitësit 

kanë kërkuar që pagesa të bëhej me dinar të atëhershëm, dhe është në dijeni që paditësi ia ka 

dhënë paratë të paditurit në shtëpin e tij. Ka deklaruar se i  njejti nuk ka qenë prezent  kur i 

kanë dhënë parat, mirëpo ka dëgjuar prej paditësve, motrës së tij H… - gruas së R..1 si dhe nga 

axha i tij R.Ll i cili ka qenë prezent gjatë dhënjës së parave. Tutje ka shtuar se është në dijeni 

qe marrëveshja është bërë para 30 viteve, mbi 12-13 ngastra i kanë blerë paditësit prej shitësve, 

dhe se pas pagesës po thuajse mbi 30 vite paditësit kanë hyrë në posedim të këtyre pronave, të 

cilat i shfrytëzojnë edhe sot, dhe se deri tani nuk ka dëgjuar se i ka penguar ndokush në 

shfrytëzimin e këtyre paluajtshmërive.   
 

Baza ligjore 
 

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 sipas dispozitës së nenit  21 të po këtij 

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

Në nenin 28 parag.1 dhe 4 të të njejti ligj, parashihet 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 njejti 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 ashtu edhe 

sipas dispozitës së nenit 40.1 të Ligjit nr. 03/L-154 për Pronësisë dhe të Drejtat Tjera Sendore, 

ligj ky i shpallur me dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës, nr. DL-016-2009, të datës 

15.07.2019, 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” .                            
 

Përfundimisht me nenin 7.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) është e 

paraparë se “palët kanë për detyrë që të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin 

kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”. 
 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 
 

    Duke marr parasysh të gjitha pretendimet e palëve ndërgjygjëse si dhe provat e 

administruara në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim se 

kërkesëpadia e paditësve është e pa bazuar dhe se njejta duhet të refuzohet në tërësi, sikurse në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. Gjykata deri te ky konstatim ka ardhur duke marr parasysh faktin 

se nga dëshmitë e dëshmitarëve R.Ll , A.Ll , si dhe dëgjimi i paditësit R.D..1, i dëgjuar në 

cilësi të palës, nuk ka mundur të vërtetoj faktet e parashtruara në padi nga paditësit nga arsyet 

se këto dëshmi nuk kanë qenë në përputhje me provat shkresore të dorëzuara nga vet paditësit 

me padinë e tyre, konkretisht me kontratën private për shitblerjen e pasurisë së paluajtshme të 

dt. 01.02.1987 ngase  sipas kësaj kontrate shihet se në cilësi të shitësit është paraqitur M.S..2, i 
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cila fare nuk është përmendur në padi dhe i padituri M.S..1, ndërsa në cilësi të blerësit është 

vetëm paditësi R.D..1, e jo edhe paditësi tjetër R.D.  Po ashtu nga deklarata 03.nr.035-2820/95 

e datës 13.03.1995 shihet se në cilësi të shitësit janë paraqitur të paditurit M.S dhe M.S…1, 

ndërsa në cilës të blerësit është paraqitur një person tjetër me emrin F.D nga fsh. …, e jo 

paditësit siç është theksuar në padi, e nga e cila deklarat rezulton se objekt shitblerjeje kanë 

qenë pikërisht ngastrat kontestuese. Vlenë të theksohet se në këtë deklaratë në cilësi të 

dëshmitarve janë nëshkruar i padituri M.S dhe paditësi R.D..1.  Nisur nga një situatë të tillë për 

gjykatën ka qenë e pa qartë se nga kush është blerë paluajtshmëria lëndore nga paditësit R.D 

dhe R.D..1 apo nga F.D, prandaj për gjykatën dëshmitë e dëshmitarëve R.L dhe A.L në raport 

me provat e administruara kontratën private për shitblerjen e pasurisë së paluajtshme, të dates 

01.02.1987 dhe deklaratën e datës 13.03.1995 nuk janë në përputhje me njëra tjerën, dhe sit ë 

tilla janë të papranueshme dhe se të njejtave nuk ia shprehi besimin e plotë, sepse dëshmitarët 

para kësaj gjykate kanë deklaruar se paluajtshmëritë kontestuese paditësit R.D dhe R.D…1 i 

kanë blerë prej të paditurve M.S  dhe M:S..1, duke përshkruar edhe rrethanat tjera të shitblerjes 

(çmimin shitblerës, mënyrën e pagesës, shfrytëzimin e paluajtshmërive, kohën kur është arritur 

marrëveshje në mes të palëve kontraktuese etj.) e në fakt referuar kontratës së cekur më lartë në 

cilësi të shitësit është vetëm njeri prej të paditurve, përkatësisht i padituri M.S..1, ndërsa i 

padituri tjetër M.S fare nuk është përmendur në këtë kontratë, e si shitës është shënuar një 

person tjetër me emrin M.S..2. Vlenë të theksohet se në këtë kontratë edhe paditësi R.D nuk 

është përmendur fare. Përveq tjerash, gjykata nuk ka mundur t’i pranoj si të plota dhe të sakta 

dëshmitë e dëshmitarëve, si dhe pretendimet e paditësve  edhe nga fakti se nga këto dëshmi 

është theksuar se paditësit paluajtshmëtitë kontestuese  i kanë blerë nga të paditurit M.S..1 dhe 

M.S ndërsa në deklaratën e datës 13.03.1995 në cilësi të blerësit për paluajtshmëritë lëndore 

rezulton një person krejt tjetër me emrin F.D nga fsh. …, prandaj gjykata nuk ia shprehi 

besimin e plotë dëshmive në fjalë edhe nga kjo bazë sepse  këto dëshmi janë tërësisht 

kontradiktore me këto prova. Megjithatë gjykata ka rihapur seancën për të sqaruar këtë fakt, 

konkretisht faktin se a është blerëse e paluajtshmërisë kontestuese F.D  apo paditësit R.D dhe 

R.D..1, mirëpo nga pala paditëse nuk janë ofruar prova para kësaj gjykate me të cilat do t’i 

vërtetonin thëniet e tyre. Pala paditëse gjatë kësaj séance përmend faktin se me insitimin e të 

paditurit tek paditësit është hartuar një deklaratë tek zyra e avokatit lidhur me atë shitblerje, me 

qëllim të arsyetimit para organeve të atëhershme - drejtorisë së financave për tu liruar nga 

tatami në prone për atë shitblerje,  dhe se me propozimin e hartuesit të kësaj deklarate që 

paditësi të deklarohet si dëshmitar ndërsa si blerës të jetë nëna tij F.D është përpliluar kjo 

deklaratë. Gjykata i vlerësoj këto thënie mirëpo të njejtat nuk i mori për bazë ngase paditësit 

nuk I kanë bazuar me prova relevante. Gjykata po ashtu nuk e mori për bazë dëshminë e 

dëshmitarit F.L, pasi që i njejti para kësaj gjykate ka deklaruar se nuk ka njohuri për rrethanat e 

blerjes së paluatshmërisë lëndore nga paditësit prej të paditurve, mirëpo i njejti ka deklaruar se 

me paditësit R.D dhe R.D ..1ka biseduar vetëm sa përket pjesës së pronës e cila është nën tel ke 

varrezat  fsh. Koretin, e për të cilën pjesë janë dakorduar që  që pas rregullimit të pronësisë nga 

paditësit e nejta t’i bartet Bashkësisë Islame. Nga këto rrethana gjykata vjenë në përfundim se 

paditësit nuk kanë arritur të vërtetojnë faktet e parashtruara në padi mbi bazën e të cilave kanë 

kërkuar që të vërtetohet e drejta e pronësisë në ngastrat kontestues, andaj gjykata në bazë të 

cekurave më lartë vërtetoi se paditësit nuk i kanë përmbushur kushtet ligjore të cekura si më 
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lartë, që t’iu njihet e drejta e bashkëpronësisë në ngastrat objekt kontesti në bazë të kontratës së 

shitblerjes dhe në bazë të parashkrimit fitues,  
 

 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. 
 

 Për shpenzimet e procedures gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi ashtu që paditësit detyrohen që përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurve av.S.S 

nga Kamenica t’ia paguaj shpenzimet e përfaqsimit sipas TOA-së, shpenzime këto të cilat 

përfaqësuesit të përkohëshm do t’i paguhen nga shuma e deponuar në depozitën civile të kësaj 

gjykate nga paditësi, konform nenit 79 paragrafi 3 lidhur me nenin 81 paragrafi 2 të LPK-së. 
 

Nga të lartë cekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, e bazuar në 

nenin 143 të Ligjit për Procedurën Kontestimorem. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË KAMENICË                             

C.nr.78/2015 me datë 26.12.2019 

                            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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


