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C.nr.1238/2017 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm si gjykatë 

civile e shkallës së parë, në përbërje nga gjyqtari Shaban Shala, me sekretaren juridike 
Kujtime Koçinaj, në kontestin juridik të paditëses D.K të cilën e përfaqëson me 
autorizim av.Y.K nga Prizreni, kundër paditurve R.S të cilën e përfaqëson H.K dhe S.K 
të cilin e përfaqëson av.E.G për shkak të vërtetimit të pronësisë, pas mbajtjes së 
shqyrtimit kryesor publik, në prezencën e te autorizuarit të palëve, më datën 
17.05.2019, mori këtë: 

 
 

A K T G J Y K I M  
 

 
         I. REFUZOHET si e pa bazuar kërkesë padia  e paditëses D.K nga Prizreni, me të 
cilën ka kërkuar që : “Të vërtetohet se e njëjta në bazë të blerjes dhe ndërtimit 
është pronare e sipërfaqes prej 400 m2 që shtrihet në pjesën veriperendimore 
të ngastrës kadastrale nr..../1 dhe .../2 ZK Prizren, në tërë gjerësinë e vet dhe që 
pozicionohet pranë rrugës, të cilën të paditurit duhet ta pranojnë dhe të 
detyrohet Zyra Kadastrale në Prizren që paditësen ta evidentoj si pronare ”, në 
afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit 
të dhunshëm”.   
        
          II. Me shpenzimet procedurale obligohet paditësi, ashtu që detyrohet që të 
paditurit S.K tia paguaj shpenzimet në shumën prej  936 €, në afat prej 15 ditësh pas 
plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  
 

 
A r s y e t i m 

 
  
 Paditësja D.K të cilën e përfaqëson me autorizim av. Y.K nga Prizreni, në këtë 
gjykatë ka parashtruar padi kundër paditurve R.Stë cilën e përfaqëson H.K dhe S.K të 
cilin e përfaqëson av.E.G për shkak të vërtetimit të pronësisë mbi bazën e shitblerjes 
dhe ndërtimit. 
 

I autorizuari i paditëses av.Y.K gjatë shqyrtimeve të mbajtura dhe në fjalën 
përfundimtare ka deklaruar se: mbetet në tërësi si në padi duke i propozuar gjykatës 
që pas administrimit të provave ta aprovon kërkesë padinë si të bazuar. Ndërsa në 
fjalën përfundimtare ka deklaruar se paditësja më kontratën jashtëgjyqësore të 
dt.12.09.2000 prej R.Ska blerë 400 m2 të ngastrës kadatrale ... ZK Prizren dhe atë 
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pjesën fizike pranë rrugës ekzistuese të cilin fakt e ka pranuar dhe i autorizuari i të 
paditurës H.K. Ndërsa shton se nga ekspertiza gjeodezike rrjedh se në vitin 2014 vjen 
deri të copëtimi fizik i kësaj ngastre në dy ngastra tjera më nr..../ dhe .../..., por për këtë 
copëtim në kadastër nuk ka shënime nga këto arsye ka propozuar të aprovohet 
kërkesë padia si dhe i ka kërkuar shpenzimet procedurale për padi në shumën prej 
135 € dhe për çdo shqyrtim të mbajtur nga 135 €.  

  
I autorizuari  i të paditurës së parë R.S-H.Knë shqyrtimet e mbajtura dhe në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar se : sipërfaqen prej 400 m2 ia ka shitur D.K dhe atë 
në bazë të kontratës të dt.12.09.2000 ashtu që të gjitha të dhënat të cilat i përmban kjo 
kontratë janë të vërteta. Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e pranon 
faktin që paditësja është pronare e sipërfaqes prej 400 m2 që shtrihet në tërë 
gjerësinë e rrugës dhe gjindet në ngastrat kadastrale ...- dhe ...- ZK Prizren, ndërsa 
ndarjen fizike e ka kontestuar për shkak se nuk ka dhënë kurrfarë autorizimi për 
copëtimin e ngastrës. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 
I autorizuari i të paditurit të dytë S.K av.E.G ka deklaruar: në tërësi si në 

përgjigjen në padi duke shtuar se i padituri S.Kngastrën kadastrale kontestuese e ka 
fituar në bazë të punës së vlefshme juridike kontratës Leg.nr....dhe nga kjo kohë i 
padituri është në posedim dhe shfrytëzim të pa penguar të së njëjtës. Ndërsa në fjalën 
përfundimtare ka deklaruar se e kundërshton kërkesë padinë e paditësit duke i 
propozuar gjykatës që të njëjtën ta refuzon si të pa bazuar për shkak se paditësja nuk 
ka ofruar kurrfarë provash të vlefshme, ndërsa kontrata interne e vitit 2000 e lidhur 
ndërmjet R.Ssi shitëse dhe D.K si blerëse nuk prodhon efekt juridik sepse e njëjta nuk 
është e legalizuar, ndërsa në anën tjetër i padituri pjesët ideale prej ¾ të ngastrës 
kadastrale ... i ka fituar nëpërmjet punës së vlefshme juridike kontratës 
leg.nr.8891/2012. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar në emër të përgjigjes në padi 
shumën prej 156 €, për 5 seanca të mabjtura nga 156 € respektivisht shumën e 
përgjithshme prej 936 €. 
       
 Gjykata më qëllim të konstatimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike ka 
administruar provat si në vijim: ka  bërë leximin e kontratës të dt.12.09.2000, leximin 
e certifikatave pronësore ...-... të dt.19.04.2017 dhe ...-... të dt.05.04.2017, leximin e 
kontratës Leg.nr....të dt.03.12.2012 së bashku më certifikatat pronësore të dt. 
dt.29.07.2014 dhe 09.07.2014 si dhe aktvendimin e zyrës kadastrale në Prizren i 
dt.17.12.2012 së bashku me kopjen e planit dhe skicën, leximin e ekspertizës 
gjeodezike të dt.18.12.2017 dhe plotësimit të saj  dhe pas vlerësimit të provave të 
lartcekura 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 konstatuar se kërkesëpadia e paditësit është në tërësi e pa bazuar. 
 
 Nga leximi i kontratës të dt.12.09.2000 gjykata vërteton faktin se kemi të 
bëjmë me një kontratë interne dhe të pa legalizuar të lidhur ndërmjet R.Ssi shitëse dhe  
D.Ksi blerëse. Lëndë e shitblerjes është sipërfaqja prej 400 m2 e ngastrës kadastarle ... 
ZK Prizren në tërë gjerësinë dhe gjatësinë e saj, ndërsa çmimi i shitblerje është 
kontraktuar në shumën prej 5.000 €.  
 
 Nga leximi i certifikatës pronësore nr....-1 të dt.19.04.2017 gjykata vërteton 
faktin se kjo ngastër kadastrale evidentohen në pjesë ideale prej ¾ në emër të S.K, 
ndërsa në pjesën ideale prej 1/4 në emër të R.S, ndërsa nga leximi  i certifikatës 
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pronësore nr....-... të dt.05.04.2017 gjykata vërteton faktin se edhe kjo ngastër 
evidentohen në pjesën ideale prej ¾ në emër të S.K, ndërsa në pjesën ideale prej 1/4 
në emër të R.S. 
 
 Nga leximi i kontarës Leg.nr....të dt.03.12.2012 gjykata vërteton faktin se R.S ia 
ka shitur S.K pjesët ideale prej ¾ të ngastrës kadastrale ...-... ZK për çmimin prej 9.500 
€ i cili çmim është paguar në tërësi nga blerësi dhe i njëjti ka hyrë në posedim dhe 
shfrytëzim të lirë të pjesëve të ngastrës kadastrale. Ndërsa nga leximi i certifikatave 
pronësore lidhur më ngastrën kadastrale ...-.. dhe ...-... të dt. dt.29.07.2014 dhe 
09.07.2014 gjykata vërteton faktin se këto ngastra evidentohen në pjesë ideale prej ¾ 
në emër të S.K, ndërsa në pjesë ideale prej ¼ në emër të R.S. Ndërsa nga aktvendimi i 
Zyrës Komunale në Prizren i dt.17.12.2012 gjykata vërteton faktin se në bazë të 
kontratës leg.nr....të dt.03.01.2012 ngastra kadastrale ... ZK Prizren evidentohet në 
pjesët ideale prej ¾ në emër të S.K. 
 

Nga leximi i ekspertizës gjeodezike të ekspertit  F.S e datës 18.12.2017  dhe 
plotësimit të saj të datës 10.05.2019 gjykata ka vërtetuar faktet: se në ngastrat 
kadastrale ...-... dhe ...-.. ZK Prizren nuk ka objekte të ndërtuara apo kultura të mbjella, 
ku ana veriperendimore e ngastrës kadastrale ...-2 është e rrethuar prej bllokave të 
betonit, ndërsa ana perendimore dhe jugore e ngastrës kadastrale ...-1 është e 
rrethuar me tela prej metali. Ndërsa nga shikimi i ortofotos të vitit 2009 eksperti 
sqaron se në anën jugore të ngastrës ka ekzistuar objekti i ndërtuar i cili në skicë 
është paraqitur me ngjyrë të kuqe. Në vazhdim sqaron se ngastra kadastrale ...-.. në 
sipërfaqe prej 1915 m2 deri në vitin 2012 ka qenë e evidentuar në emër të R.S, ndërsa 
në bazë të kontratës leg.nr....të dt.03.12.2012 pjesët ideale prej ¾ të kësaj ngastre 
kalojnë në emër të paditurit S.K, ndërsa në vitin 2014 vjen deri të copëtimi i ngastrës 
kadastrale ...-... në ngastrën kadastrale ...-... në sipërfaqe prej 1515 m2 dhe ngastrën 
kadastrale ...-.. në sipërfaqe prej 400 m2, kështu që tani këto ngastra evidentohen si 
bashkëpronësi në emër të R.S në pjesën ideale prej ¼, dhe S.Knë pjesët ideale prej ¾. 
Ndërsa në plotësimin e ekspertizës ka sqaruar se copëtimi i ngastrës kadastrale ...-.. në 
dy pjesë është bërë në bazë të kërkesës së S.Kdhe në bazë të kërkesës së 
R.Sparashtruar nga i autorizuari i saj D.V. 

 
Pas administrimit të provave gjatë shqyrtimeve gjyqësore gjykata ka vendosur 

sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke refuzuara kërkesë padinë e paditëses si 
të pa bazuar. Duke shikuar dhe analizuar padinë posaçërisht kërkesë padinë e 
paditëses e njëjta kërkon vërtetimin e pronësisë lidhur më sipërfaqen prej 400 m2 të 
ngastrës kadstrale ...-... dhe ...-... sipas dy bazave juridike të blerjes dhe ndërtimit. Në 
rastin konkret gjykata vërteton se nuk kemi respektivisht nuk plotësohet kushtet për 
fitimin e pronësisë sipas këtyre dy bazave juridike për shkak se sipas bazës së 
ndërtimit në ngatrat kadastrale kontestuese nuk ekziston kurrfarë objekti ndërtimor 
me leje apo pa leje të cilin fakt e ka vërtetuar gjykata më rastin e shikimit të vendit të 
ngjarjes dhe i cili fakt vërtetohet nga ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë i cili në 
raportin e tij potencon se në këto ngastra nuk ka objekte të ndërtuara dhe ato nuk 
janë të mbjella me kultura bujqësore të cilit konstatim gjykata ia fali besimin ngase 
është në harmoni me gjendjen faktike. Ndërsa sipas bazës juridike të shitblerjes 
gjithashtu nuk plotësohen kushtet ligjore për shkak se përkundër faktit se në shkresat 
e lëndës ekziston kontrata e dt.12.09.2010 e lidhur ndërmjet shitëses R.S këtu të 
paditurës së parë dhe blerëses D.K këtu paditëses,  e njëjta është interne, pra nuk 
është e vërtetuar (legalizuar) pranë organit kompetent ngase që të fitohet pronësia 
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sipas kësaj baze juridike duhet të plotësohen në mënyrë kumulative dy kushtet, pra që 
kontrata të jetë e vërtetuar (legalizuaar) pranë organit kompetent dhe më pas të bëhet 
regjistrimi pranë organit kompetent (zyrës kadastrale), e që në rastin konkret nuk 
plotësohen këto kushte. Përkundrazi në anën tjetër i padituri i dytë S.K pjesët ideale 
prej ¾ të ngastrës kadastrale ...-... i ka fituar në bazë të punës së vlefshme juridike, pra 
në bazë të kontratës leg.nr....e cila më pas në bazë të vendimit të dt.17.12.2012 të 
Zyrës Kadastrale të Komunës së Prizrenit është evidentuar në emër të S.K. Këto 
kushte për fitimin e pronësisë sipas mënyrës derivative në sende të paluajtshme, pra 
në bazë të punës së vlefshme juridike e përcakton neni 33 i LMTHJP i cili ka qenë në 
fuqi para se të hyjë në fuqi LPDTS i cili gjithashtu në nenin  36 përcakton se këto 
kushte duhet të plotësohen në mënyrë që të fitohet pronësia në sende të paluajtshme. 

 
Gjykata lidhur më këtë çështje juridike i udhëzon palët që më marrëveshje ta 

bëjnë ndarjen fizike të këtyre ngastrave kadastale ...-.. dhe ...-.. ZK Prizren apo në 
mungesë të marrëveshjes të iniciojnë procedurën jashtë kontestimore për ndarje 
fizike për shkak se këto dy ngastra kadastrale evidentohen si bashkëpronësi në pjesë 
ideale prej ¼ në emër të R.S dhe ¾ në emër të S.K. 

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

por ka konstatuar se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 
 
Vendimi mbi shpenzimet procedurale bazohet në nenit 452 të LPK-së për 

shkak se pala paditëse e ka humbur kontestin, ndërsa i padituri S.K i ka kërkuar 
shpenzimet, e të cilat përfshijnë në emër të përpilimit të përgjigjes në padi shumën 
prej 156 € dhe për 5 përfaqësime nga 156 € respektivisht shumën e përgjithshme prej 
936 € duke u bazuar në Tarifën e Odës së Avokatëve të Kosovës. 

 
Nga sa u tha më lart, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e duke 

u bazuar në nenin 143.1 të LPK-së. 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 
Departamenti i përgjithshëm 

 C.nr.1238/17, date 17.05.2019 
 

Sekretare juridike           Gj y q t a r i, 
Kujtime Koçinaj                      Shaban Shala 

 
 
UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 ditësh, pas ditës së pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në 
Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 


