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Numri i lëndës: 2019:088850 

Datë: 11.12.2019 

Numri i dokumentit:     00707515 

 

                                                                              C.nr.1139/18                                                                                                                  

      

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Fahret Vellija, në çështjen juridike kontestimore të paditësit M.H nga fshati ... komuna e 

Prizreni, të cilin me autorizim e përfaqëson i autorizuari i tij av. E.G nga Prizreni, kundër të 

paditurve N.H dhe H.P që të dytë nga fshati ... komuna e Prizrenit, të cilët me autorizim i 

përfaqëson i autorizuari i tyre av. A.R nga Prizreni, me objekt të padisë dorëzimi i 

paluajtshmërisë, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik dhe pas dhënies së fjalës 

përfundimtare të palëve ndërgjyqëse, me datën 08.12.2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit M.H nga fshati ... komuna e Prizrenit, si e 

bazuar dhe OBLIGOHEN të paditurit N.H dhe H.P që të dytë nga fshati ... komuna e Prizrenit 

ti dorëzojnë paditësit në posedim të lirë – (të shpërngulen) nga persona dhe gjë sende shtëpinë 

e cila gjendet në fshatin ... komuna e Prizrenit, e cila është e ndërtuar në ngastrën kadastrale 

...ZK ..., në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

II. Secila palë bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi kundër të 

paditurve N.H dhe H.P që të dytë nga fshati ... Komuna e Prizrenit për shkak të dorëzimit të 

paluajtshmërisë. Në padi ka theksuar se paditësi është pronar juridik dhe faktik i 

paluajtshmërisë të evidentuar si ngastra kadastrale ...në sipërfaqe prej 1080 m2 ZK ..., në të 

cilën palujtshmëri është e ndërtuar shtëpia. Sipas padisë palët ndërgjyqëse janë familjarë ku 

paditësi është i ati i të paditurit N.H dhe vjehrri i paditurës H.P. Ai vazhdoj se raportet mes 

palëve ndërgjyqëse janë të acaruara në atë masë sa që paditësi nuk mund të jetojë në shtëpinë e 

tij dhe atë një kohë të gjatë. Mes tyre ka pasur raste të dhunës në familje, ofendime etj. Andaj 

duke marr parasysh se prona është e paditësit i njëjti gjykatës i ka propozuar që kërkesë padinë 

e tij të aprovoj në tërësi si të bazuar. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar.  

 

Edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i paditësit kishte deklaruar se mbetet në 

tërësi pranë padisë, kërkesëpadisë dhe deklarimeve të mëhershme duke shtuar se nga provat e 

administruara është vërtetuar se kërkesë padia e paditësit është e bazuar. Shpenzimet 

procedurale i ka kërkuar në shumë të përgjithshme prej 624 euro, dhe atë siç i kishte 

specifikuar në fjalën përfundimtare të tij.  
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Të paditurit përmes përgjigjes në padi të parashtruar pranë kësaj gjykate me datën 

13.03.2019 e kanë kundërshtuar kërkesë padinë e paditësit duke theksuar se është e vërtetë se 

palët ndërgjyqëse jetojnë në të njëjtën shtëpi, ku të paditurit jetojnë në katin e dytë të saj ndërsa 

paditësi me bashkëshorten e vetë jeton në katin e parë të saj. Gjykatës i ka propozuar që 

kërkesë padinë e paditësit ta refuzojë si të pabazuar. 

 

Edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i të paditurve deklaroj se mbetet në tërësi 

pranë deklarimeve në përgjigjen në padi duke shtuar se në rastin konkretë kemi të bëjmë me 

një çështje thelbësore ku bëhet fjalë për të drejtën në banim. Ai theksoi se i padituri i parë këtu 

paditësin e ka babë apo shkallën e parë të afërsisë dhe mohimi i të drejtës për banim paraqet një 

rrezik për jetën dhe ekzistencën e të paditurve pasi që të njëjtit nuk kanë të ardhura të sigurta. 

Sipas tij paditësi dhe djali i tij kanë bashkëjetuar përafërsisht diku 30 vite, andaj mund të 

kuptojmë se i padituri ka kontribuar me investime në jetën e përbashkët deri para tre viteve kur 

edhe është ndarë shtëpia për banim në dy kate. Ai theksoi se i padituri është në posedim të katit 

të parë të shtëpisë dhe atë që nga viti 1995 e deri më sot, andaj në bazë të bashkëjetesës së 

përbashkët dhe me mirëbesim ka krijuar edhe servitutin real mbi paluajtshmërin kontestuese 

konform nenit 54 të LMTHJP. Po ashtu me Ligjin mbi Familjen në pjesën e shtatë është 

rregulluar marrëdhënia pasurore e anëtarëve të bashkësisë familjare. Andaj duke marr parasysh 

kontributin e paditurit kushtet e vështira ekonomike, të drejtën për banim si trashëgimtar të 

rendit të parë rrezikimin e ekzistencës jetësore obligimet e të paditurit për strehim dhe banim 

ndaj fëmiut gjykatës i ka propozuar që kërkesë padinë e paditësit të refuzoj si të pabazuar .  

 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike 

kontestimore, gjykata ka bërë administrimin e provave dhe atë: certifikatën e pronësisë të 

lëshuar nga organet kompetente të Komunës së Prizrenit me datën 03.07.2018; aktgjykimin e 

Gjykatës Themelore në Prizren me nr. P.nr. 229/2017 të datës 21.02.2018; ekspertizën e 

gjeodezisë të datës 02.08.2019 përpiluar nga ekspertja e gjeodezisë L.R së bashku me 

fotografinë e terrenit; gjykata ka bërë dëgjimin e palëve ndërgjyqëse në cilësi të palës. 

 

Gjykata pas vlerësimit te 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 certifikatës së pronësisë të lëshuar nga organet kompetente të Komunës së 

Prizrenit me datën 03.07.2018, gjykata ka vërtetuar se ngastra kadastrale ...ZK ..., ka një 

sipërfaqe prej 1080 m2, dhe se është e evidentuar në emër të paditësit M.H me të drejtën e 

pronës 1/1. 

 

Nga leximi i  aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren me nr. P.nr. 229/2017 të 

datës 21.02.2018, gjykata ka vërtetuar se këtu paditësi është shpallur fajtor për veprën penale të 

sulmit ndërsa si e dëmtuara në rastin konkret ishte këtu e paditura e dytë H.P. Për më gjerësisht 

sikurse në këtë aktgjykim.  

 

Me leximin e ekspertizës së gjeodezisë të datës 02.08.2019, të përpiluar nga ekspertja e 

gjeodezisë L.Rsë bashku me fotografinë e terrenit, gjykata ka konstatuar se sipas ekspertes pas 

identifikimit në vend dhe shënimeve me të cilat aktualisht disponon Drejtoria për Gjeodezi dhe 

Kadastër është konstatuar se shtëpia është e ndërtuar me katshmëri P+1 në ngastrën kadastrale 

814 – 1 ZK ..., e cila ka një sipërfaqe prej 1080 m2 dhe evidentohet në emër të paditësit 
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M.(D).H nga fshati ... Komuna e Prizrenit. Ekspertja ka konstatuar se në vitin 2018 me 

aktvendimin e trashëgimisë me nr. LRP 874/2017 të datës 18.09.2017 vërtetuar nga noteri A.B 

me seli në Prizren, është evidentuar në emër të bashkëpronarëve M.(D).H dhe të tjerë dhe atë të 

gjithë me nga 1/7 e pjesës ideale të pronës. Ndërsa në vitin 2018 me kërkesën e 

bashkëpronarëve është bërë copëtimi i ngastrës ...dhe janë krijuar gjashtë parcela të reja. Sipas 

ekspertes objektet e vjetra të cilët kanë ekzistuar më herët tani më nuk ekzistojnë dhe në vend 

janë të ndërtuar objektet e reja. Përmes kontratës mbi ndarjen fizike LRP nr. ...të datës 

21.03.2018 përpiluar dhe vërtetuar nga ana e Zyrës Noteriale A.B me seli në Prizren, ngastra 

kat. ...ZK ... ka kaluar në emër të M.H nga fshati ... Komuna e Prizrenit, si është e evidentuar 

edhe sot.  

 

Nga dëgjimi i paditësit në cilësinë e palës, gjykata ka vërtetuar se paditësi të paditurin e 

parë e ka djalë ndërsa të paditurën e dytë të rejën e djalit. Paditësi shtoi se përpos paditurit ka 

edhe tre djem të tjerë të cilët tash më janë ndarë dhe kanë krijuar bashkësinë familjare të tyre. 

Për të paditurin i njëjti është kujdesur gjithmonë meqenëse ai ishte martuar më vonë dhe se të 

gjitha shpenzimet e fejesës dhe martesës së tij i ka mbajtur këtu paditësi. Ai theksoi se 

bashkëshorten e ka të sëmurë dhe të njëjtës i duhet kujdes nga personat e tjerë gjë të cilën 

paditurit nuk e kanë treguar. Ai theksoi se shtëpia është e tij dhe meqenëse bashkëshorten e ka 

të sëmurë për nevojat e shërimit të saj i njëjti e ka shitur shtëpinë. Sipas tij i padituri nuk është 

rast social pasi që nga viti 2013 ka punuar në fabrikën e bukës “...” në Arbanë, ndërsa tash 

është duke punuar si bukëpjekës në lagjen “...”. Paditësi shtoi se këtu të paditurit i ka ndarë një 

ngastër kadastrale në sipërfaqe prej 2.50 ari në fshatin ..., sa i kishte dhënë edhe fëmijëve të 

tjerë. Paditësi deklaroi se shtëpia është e ndërtuar në vitin 1990 dhe të njëjtin e kishte ndërtuar i 

vetëm dhe se këtu i padituri në atë kohë ishte në shkollën fillore dhe nuk ka mundur të jep 

asnjë kontribut. 

 

Nga dëgjimi i të paditurit N.H në cilësinë e palës, gjykata ka konstatuar se sipas tij në 

shtëpinë e cila është objekt i këtij kontesti kishte punuar 20 vite dhe se çdo pagë ose përfitim 

tjetër i kishte dorëzuar këtu paditësit. Ai shtoi se nuk ka mundësi të largohet nga shtëpia pasi që 

për momentin është i papunë. Bashkëshorten e ka të sëmurë dhe nuk ka ku të shkojë. Ai shtoi 

se marrëveshjet mes palëve ndërgjyqëse kishin filluar para katër viteve, kur edhe kanë filluar të 

jetojnë të ndarë nëpër kate. 

 

Me dëgjimin e të paditurës H.P në cilësinë e palës, gjykata ka konstatuar se sipas të 

njëjtës ajo është martuar para tetë viteve me këtu të paditurin e parë dhe se prej asaj kohe jeton 

në këtë shtëpi. E njëjta në tërësi e kishte mbështetur deklarimin e të paditurit të parë kur ai 

është dëgjuar në cilësinë e palës në këtë çështje kontestimore.  

 

Nga të lartcekurat, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësi M.H është pronar i vetëm i 

ngastrës kadastrale nr. P-71813059-00...ZK ..., në sipërfaqe prej 1080 m2, në të cilën është e 

ndërtuar shtëpia. Ndërsa të drejtën e pronësisë mbi paluajtshmërinë lëndore paditësi e ka fituar 

në përputhje të plotë me dispozitat e nenit 36 dhe nenit 115 të Ligjit për Pronësinë dhe të 

drejtat tjera Sendore. Kështu që paditësi përveç titullit juridik (justus titulus) për fitimin e të 

drejtës së pronësisë (aktvendimit të trashëgimisë- kontratës mbi ndarjen e paluajtshmërive), 

këtë të drejtë e ka regjistruar edhe në regjistrin kadastral (modus aquirendi), ashtu siç kërkohet 

me dispozitat ligjore të përmendura më lartë (çertifikata e pronësisë). Në anën tjetër palët e 

paditura nuk i ofruan gjykatës ndonjë provë të vlefshme materiale, e cila do të dëshmonte 

faktin se të paditurit e kanë të drejtën e pronësisë apo kanë ndonjë bazë tjetër të vlefshme 

juridike në bazë të të cilën e kanë fituar të drejtën e pronësisë në këtë paluajtshmëri 
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kontestuese, apo të dëshmonte se kanë ndonjë bazë të vlefshme juridike në bazë të së cilës të 

njëjtit e mbajnë në posedim dhe shfrytëzim një pjesë të kësaj ngastre kontestuese. 

 

Gjykata vlerëson se bazuar në nenin 93 të Ligjit mbi Pronësinë dhe të Drejtat tjera 

Sendore (LPDS), paditësi (pronari) ka të drejtë të kërkojë kthimin në posedim të ngastrës 

kadastrale apo të një pjese të saj të përshkruar si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, 

nga mbajtësit këtu të paditurit, për faktin se këta të fundit këtë ngastër e posedojnë dhe e 

shfrytëzojnë pa ndonjë bazë të vlefshme juridike. 

 

 Gjykata i ka vlerësuar pretendimet e palës së paditur në lidhje me rregullimin e 

marrëdhënieve pasurore të anëtarëve të familjes, dhe ka gjetur se të njëjtat janë të pa bazuara 

për faktin se siç mund të konstatojmë nga deklarimet e palëve ndërgjyqëse gjatë dëgjimit të 

tyre si palë në këtë procedurë, ata vetëm fizikisht jetojnë në një shtëpi, por që jetojnë dhe 

veprojnë si dy familje të ndryshme, ndërsa sipas Ligjit mbi Familjen e Kosovës, që të 

konsiderohet bashkësi familjare përveç të qenurit “fëmijë dhe babë” në rastin konkret si kusht 

tjetër e kishte paraparë edhe jetën e përbashkët të tyre qoftë për shkaqe të varshmërisë 

ekonomike ose për fitimin e pronësisë së përbashkët, e që në rastin e palëve ndërgjyqëse del se 

të njëjtit nga viti 2013 jetojnë si bashkësi familjare të ndara. Po ashtu të paditurit nuk kanë 

prezantuar asnjë provë të vetme materiale me të cilët do të dëshmojnë se ata kanë dhënë ndonjë 

kontribut të tyre qoftë në blerjen apo rritjen e pasurisë së paluajtshme apo shtëpisë dorëzimi i 

së cilës kërkohet. Ndërsa pretendime tjera për krijimin e servitutit real gjykata i ka vlerësuar si 

të pa bazuara dhe atë duke marr parasysh natyrën e këtij kontesti e që është dorëzimi i 

paluajtshmërisë.  

 

Gjykata ka bërë vlerësimin edhe të provave të tjera të administruara dhe të përmendura 

më lartë, por vlerësoi se të njëjtat janë pa ndikim në zgjidhjen meritore të kësaj çështje juridike. 

 

Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata e mori bazuar në nenin 452 të LPK-së. 

 

 Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 

93 të LPDS, lidhur me nenin 143 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C.nr.1139/18, datë 08.12.2019 

 

 

                        Gjyqtari, 

                        Fahret Vellija 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate.   

 

 

 

 

 

 

 


