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Numri i lëndës: 2019:096530 

Datë: 14.02.2020 

Numri i dokumentit:     00837916 

                                                                                                                           C.nr.1121/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i Përgjithshëm, me  

gjyqtarin Gëzim Shehu, në çështjen juridike kontestimore të paditësit S.D nga Prizreni, të cilin 

me autorizim e përfaqëson i autorizuari i tij av. P.P nga Prizreni, kundër të paditurve A.B nga 

Prizreni me banim në rr. “...” nr. ... dhe B.H nga Prizreni me banim në rr. “...”, nr. ..., me objekt 

të padisë, vërtetimi i të drejtës së pronësisë, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, në 

mungesë të të paditurit  të parë A.B , me datën 20.01.2020, mori këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit S.D nga Prizreni, si e bazuar dhe 

vërtetohet se i njëjti në bazë të mbajtjes- me parashkrim fitues, është pronar  i ngastrës 

kadastrale me numër ... ZK Prizren, në sipërfaqe të përgjithshme 204 m2, dhe atë me përmes 

dhe kufij: nga ana veriore 10.75 m, nga ana jugore 15.92 m, nga ana lindore 21.93 m dhe nga 

ana perëndimore 13.99 m, gjë që të paditurit A.B dhe B.H që të dy nga Prizreni, detyrohen ta 

pranojnë këtë fakt dhe të lejojnë regjistrimin e ndryshimeve në librat kadastral të Drejtorisë së 

Gjeodezisë dhe të Kadastrës të Komunës së Prizrenit, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas 

ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarim me dhunë. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 Shqyrtimi kryesor është mbajtur në mungesë të të paditurit të parë A.B konform 

nenit 423.4 të LPK-së, meqenëse i njëjti ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt nuk e ka 

arsyetuar.  

 

                  Pretendimet e palëve ndërgjyqëse  

                  

 Paditësi S.D nga Prizreni, përmes të autorizuarit të tij av. P.P nga Prizreni, pranë kësaj gjykate 

ka parashtruar padinë kundër të paditurve A.B dhe B.H, që të dy nga Prizreni, për shkak të 

vërtetimit të së drejtës së pronësisë në bazë të shitblerjes. I njëjti në padi kishte shtuar se 

paditësi këtë paluajtshmëri e ka blerë që nga viti 1967 nga ish pronarët (paraardhësit B(I).H 

dhe Gj.(B).B, të cilët tani janë të ndjerë. Paditësi për këtë paluajtshmëri e ka paguar çmimin e 

shitblerjes në tërësi, përkatësisht shumën prej 25.000 dinarë, ku edhe është nënshkruar kontrata 

interne mbi shitblerjen e paluajtshmerisë së përshkruar më lart. Pas pagimit të çmimit të 

kontraktuar, palët kanë iniciuar procedurën për caktimin e tatimit në qarkullim për shtëpinë 

kontestuese, e cila  vlerë është caktuar nga organi zyrtar në lartësinë prej 35.000 dinarë dhe e 
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cila shumë është e paguar. Mirëpo, palët nuk e kanë vazhduar procedurën e legalizimit dhe 

kontrata e lidhur ka mbetur e pa legalizuar në gjykatë. 

 

Edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit i 

ka propozuar gjykatës që kërkesëpadia e paditësit të aprovohet në tërësi, ashtu sikurse është 

precizuar në petitutimin e kërkesëpadisë dhe është vërtetuar me ekspertizën e ekspertit të 

gjeodezisë, pasi që nga deklarimi i të paditurit të dytë dhe provave të tjera të administruara 

rezulton se paditësi paluajtshmërinë e përmendur e ka blerë nga paraardhësi i të paditurve dhe 

prej asaj kohe është në shfrytëzim dhe posedim të lirë pa kurrfarë pengese. Shpenzimet 

procedurale nuk i ka kërkuar. 

 

 I padituri i dytë B.H nga Prizreni, nuk ka parashtruar përgjigje në padi, mirëpo i njeti si 

në shqyrtim gjysesore dhe  në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e pohon në tërsi  

kërkesëpadinë e paditësit. 

  

Shqyrtimin kryesor të mbajtur me datë 20.01.2020, gjykata e ka mbajtur në mungesë të 

paditurit të parë A.B, ngase nga shkresat e lëndës vërtetohet se i padituri është ftuar në mënyrë 

të rregullt dhe mungesën e tij nuk e ka arsyetuar, andaj gjykata ka vendosur konform nenit 423, 

paragrafi 4 të LPK-së.  

 

Provat e administruara dhe gjendja fakti e vërtetuar 

              

 Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë procedurë, gjykata ka 

administruar provat si në vijim: shqimi në ekspertizën e ekspertit të gjeodezisë F.S nga Prizreni të 

parashtruar kësaj Gjykate me datën 17.12.2019, leximi i kontratës me shkrim të përpiluar nga 

avokati M.P me datën 17.02.1976, leximi i aktvendimit të drejtorisë së financave të Komunës së 

Prizrenit  ... i datës 12.04.1976, leximi i vërtetimit të drejtorisë së të ardhurave shoqërore me 

numër ... i datës 04.02.1978, leximi i listës poseduese me numër ... i datës 25.06.2018. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartëcekura, 

në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me 

ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se: 

  

Kërkesëpadia e paditësit ËSHTË E BAZUAR. 

 

 

Nga leximi i ekspertizës së ekspertit F.S e datës 17.12.2019, gjykata po ashtu ka dalë në 

vend për të bërë identifikimin paluajtshmerisë kontestuese së bashku me ekspertin e gjeodezisë 

F.S i cili ka konstatuar se paluajtshmëria e cila është objekt i kontestit është e evidentuar me nr. 

..., Zona Kadastrale në Prizren, ka një sipërfaqe prej 204 m2, e cila shfrytëzohet në kufi dhe 

dimensione nga ana veriore prej thyerjes deri te thyerja 10.75 m, nga ana jugore 15.92 m, nga 

ana lindore e thyerjes deri te thyera 21.93 m dhe nga ana perëndimore 13.99 m. Po ashtu, pas 

raportit – ekspertizës së ekspertit të gjeodezisë F.S nga data 17.12.2019, gjykata ka vërtetuar 

faktin se ngastra kontestuese është e regjistruar në emër të ish pronarit B(I).H ½ dhe Gj.(B).B 

½,  dhe atë me sipërfaqe prej 204 m2 ( shtëpi 73 m2 dhe oborr 131 m2), është e regjistruar si 

ngastër e veçantë edhe pranë Drejtorisë së Gjeodezisë dhe Kadastër në Prizren, ku edhe janë të 

ditura masat dhe dimensionet e së njëjtës.  

Nga leximi i kontratës me shkrim të përpiluar nga avokati M.P me datën 27.02.1976, 

gjykata vërteton faktet se me datën 27.02.1976 në Prizren, është lidhur kontrata për shitblerjen e 

lidhur në mes të B.(H).H dhe Gj.(B).B në njërën anë si shitës ndërsa S.(Ll).D si blerës në anën 
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tjetër. Objekt i shitjes ishte paluajtshmëria me numër 3659 në sipërfaqe prej 73 m2, në të cilin 

shitësit ishin bashkëpronar. Çmimi i shitjes së kësaj paluajtshmërie ishte 50 mijë dinar. 

 

Nga leximi i aktvendimit të drejtorisë së financave të Komunës së Prizrenit  ... i datës 

12.04.1976, gjykata vërteton se me aktvendimin e përmendur është caktuar tatimi në qarkullim 

për shtëpinë, ku vlera e shtëpisë është caktuar në shumën prej 35 mijë dinar dhe për këtë vlerë 

është caktuar tatimi në shumën prej 3.050 dinar e cila shumë është paguar. 

 

Nga leximi i vërtetimit të drejtorisë së të ardhurave shoqërore me numër ... i datës 

04.02.1978, gjykata vërteton se paditësi ka filluar ta paguaj tatimin në pronë prej kohës kur e ka 

blerë këtë paluajtshmëri. 

 

Nga leximi i listës poseduese me numër ... i datës 25.06.2018 gjykata vërteton faktin se në 

njësinë kadastrale me numër ..., evidentohen si pronar juridik në bashkë posedim B(I).H dhe 

Xh.(B).B. 

 

Baza ligjore 

 

Duke pasur parasysh kohën e paraqitjes së padisë dhe kohën e krijimit të marrëdhënieve 

juridike-civile të pretenduara nga paditësi, gjykata vlerëson se në këtë çështje kontestimore, si 

ligj i zbatueshëm paraqitet të jetë Ligji mbi Marrëdhëniet Themelore Juridiko Pronësore (më 

tutje si LMThJP) (gazeta zyrtare e RSFJ nr.6/80). Sipas nenit 21 të LMThJP-së, është e 

paraparë se “sipas vetë ligjit e drejta e pronësisë fitohet, mes tjerash, edhe me mbajtje-

parashkrim fitues…”. Neni 28 al. 2 i po këtij ligji, në mënyrë decidive parasheh 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 10 viteve”, ndërsa neni 28 al. 4 parasheh se “mbajtësi me mirëbesim 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”. Neni 30 i këtij ligji 

parasheh se “koha e nevojshme për parashkrimin fitues fillon të ecë nga ajo ditë kur paditësi 

e ka marrë në posedim sendin dhe mbaron me kalimin e ditës së fundit të kohës së 

nevojshme për parashkrim fitues”. Për më tepër, edhe me ligjin e ri për Pronësisë dhe të 

Drejtat e Tjera Sendore nr.03/L-154, përkatësisht me nenin 40 të tij parashihet 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 2.2 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) në mënyrë 

decidive është paraparë se “gjykata i  zbaton rregullat e të drejtës materiale sipas çmuarjes së 

saj dhe nuk është e lidhur me thëniet e palëve që kanë të bëjnë me të drejtën materiale”, 

respektivisht gjykata asnjëherë nuk është e lidhur me bazën juridike të kërkesëpadisë. 

 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 

 

Në rastin konkret, e në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar, gjykata e ka aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit duke vërtetuar se paditësi S.D nga Prizreni, në bazë të mbajtjes-me 

parashkrim fitues, është pronarë i pjesës së ngastrës kadastrale nr...., sipas listës poseduese ZK 

Prizren,  me dimensione dhe kufij sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Kjo ngase në bazë 

të provave të lartcekura të administruara, është vërtetuar se i njëjti kishte hyrë në posedim të 

kësaj pjese të ngastrës kadastrale kontestuese, qysh në vitin 1976, e të cilën pjesë të ngastrës 

asokohe e kishte blerë nga paraardhësit e të të paditurëve sipas kontratës mbi shitë-blerjen të dt. 
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27.02.1976 të lidhur pranë zyrës së avokatit M.P.  Një gjë e tillë është vërtetuar nga dëgjimi i 

paditurit të dytë B.H i cili e ka pohuar në tërësi padinë duke shtuar se paraardhësi i tij ia ka 

shitur parcelën kontestuese  të cilës deklaratë gjykata i’a fali besimin e plotë pasi që gjykata 

vlerësoi se kjo deklaratë e tij është në përputhje të plotë edhe me provat e tjera të lartë 

administruara të kësaj lënde, të cilave gjykata gjithashtu ua fali besimin e plotë. Nga deklarata 

e lartcekur të paditësit të dytë gjykata ka vërtetuar se mes këtu paditësve është krijuar një 

marrëdhënie juridiko civile – kontratë e shitblerjes, ku të dy palët i kanë përmbushur prestimet 

e tyre, përkatësisht paditësi e ka paguar çmimin e shitblerjes kurse nga ana e paraardhësve të tij 

asokohe është bërë dorëzimi i sendit të paluajtshëm. Paditësi S.D nga momenti i blerjes nga 

vitin 1976 ka hyrë në posedim  dhe hyrjes në posedim të ngastrës po në këtë vit, nuk ishte 

penguar nga askush deri më sot, ku edhe gjatë kësaj procedure kontesitmore i njëjti është në 

cilësinë e paditësit, pra as të paditurit asnjëherë nuk e kanë penguar në shfrytëzimin e kësaj 

ngastre, edhe pse e kanë ditur që i njëjti është në shfrytëzim të së njëjtës të përshkruara sikurse 

në ekspertizën e ekspertit të gjeodezisë F.S të datës 17.12.2019, gjithashtu me faktin se gjatë 

shqyrtimit kryesor ka munguar i padituri i parë A.B, gjykata duke u bazuar në provat e 

administruara dhe duke u mbështetur në bazën juridike të përshkruar më lartë gjeti se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, sepse paditësi palujtshmërinë e cila është objekti 

kontestit e ka blerë në vitin 1976 nga paraardhësit e të paditurve, në mes palëve kontraktuese 

në atë kohë janë kryer të gjitha obligimet është paguar çmimi dhe është dorëzuar 

paluajtshmëria të cilën paditësi e ka në shfrytëzim të lirë prej asaj kohe.   

   

Në mes palëve ndërgjygjse nuk ishte kontestuese baza e kërkesëpadisë pasi që i padituri 

i dyte B.H e ka pohura padin dhe keresepadin e paditësit, pasi qe i njëjti e ka pohuar në tersi, i 

padituri i pare nuk ka parashtruar  përgjigje në padi, ndërsa nuk ka prezantuar në shqyrtime 

gjyqësore, gjykata ka pas prova se i njëjti është ftuar në mënyre të rregull.   

   

Vlen të ceket se me rastin e vendosjes për kërkespadinë e paditësit sikurse në dispozitiv 

të aktgjykimit, gjykata mori për bazë nenin 2.2 të lartcituar të LPK-së, sipas të cilit gjykata i 

zbaton rregullat e të drejtës materiale sipas çmuarjes së saj të lirë dhe se asnjëherë nuk është e 

lidhur me thëniet e palëve që kanë të bëjnë me të drejtën materiale, nga ku del se gjykata 

asnjëherë nuk është e lidhur me bazën juridike të kërkespadisë. Prandaj përkundër faktit se 

paditësi përmes padisë së tij ka kërkuar që të vërtetohet se ai e ka fituar të drejtën e pronësisë 

në ngastrën kadastrale kontestuese (edhe) përmes kontratës së shitblerjes dhe me mbajtje me 

mirëbesim, gjykata vlerëson se bazat e thirrura të paditësit për vërtetimin e të drejtës së tij 

subjektive nuk e detyrojnë gjykatën. Është vlerësim i kësaj gjykate se pala është e detyruar që 

përmes provave të paraqes gjendjen faktike, kurse kualifikimin juridik të kësaj gjendje dhe 

bazën e kërkesës, e përcakton vetë gjykata. 

 

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

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

  

Në lidhje me vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata ka vendosur si në  

dispozitivin II të këtij aktgjykimi konform nenit 450 lidhur me nenin 463 të LPK-së, meqenëse 

paditësi nuk i ka kërkuar shpenzimet. 
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Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 143 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

                                Departamenti i Përgjithshëm 

                                                        C.nr.1121/18, datë 20.01.2020 

 

 

                                                                         Gjyqtari, 

                                                                      Gëzim Shehu 

 

  

UDHËZIM JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankesës 

në afat prej 15 ditësh pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


