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Numri i lëndës: 2019:102101 

Datë: 05.02.2020 

Numri i dokumentit:     00825699 

 

                    C.nr.1926/2018                                                                                                                  

      

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm,  me 

gjyqtarin Gëzim Shehu, në çështjen juridike kontestimore të paditësve M.F, D.F, A.F dhe K.F, 

të gjithë nga Prizreni, rr. “...”, p.n, të cilët me autorizim i përfaqëson av. S.M nga Prizreni, 

kundër të paditurve Sh.G, A.G, R.G dhe G.G, të gjithë nga fshati ... Komuna e Prizrenit, të cilët 

me autorizim i përfaqëson av. S.R nga Prizreni,  me objekt të padisë shpërngulje dhe dorëzim 

të patundshmërisë, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, me datë 24.01.2020 mori këtë: 

 

                   A K T G J Y K I M  

 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësve  M.F, D.F, A.F dhe K.F, të gjithë nga 

Prizreni, si e bazuar. 

 

    II. DETYROHEN të paditurit Sh.G, A.G, R.G dhe G.G, të gjithë nga fshati ... Komuna 

e Prizrenit, që me të gjitha sendet dhe personat të shpërngulen nga pjesa e patundshmërisë së 

paditësve në sipërfaqe prej 905 m2 me dimensione dhe atë: me masë dhe gjatësi në anën 

veriore përgjatë rrugës 40 metra, në anën lindore 28,26 metra, në anën jugore në gjatësi 38,20 

metra dhe në anën perendimore 19, 74 metra, e cila paluajtshmëri është e regjistruar në 

çertifikatën mbi të drejtat e pronësisë me nr. ..., që gjendet në vendin e quajtur “...”, në 

sipërfaqe të përgjithshme prej 11696 m2, ZK ... Komuna e Prizrenit, si dhe të njëjtën t’ia 

dorëzojë paditësve në shfrytëzim dhe disponim të lirë dhe në të ardhmën të përmbahen nga 

pengimi i paditësve në shfrytëzimin e kësaj pjese të patundshmërisë, të gjitha këto në afat prej 

15 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

   III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

I autorizuari i paditësve av. S.M në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se mbetet në tërësi 

pranë të cekurave në padi dhe kërkesëpadi, si dhe precizimit të saj të datës 24.06.2015, duke i 

propozuar gjykatës që pas vlerësimit të provave të administruara ta aprovojë në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësve si të bazuar. Më tutje në fjalën e tij të fundit ai ka deklaruar se 

konsideron që me administrimin e provave, e sidomos nga raporti i ekspertit për gjeodezi dhe 

kadastër K.G i datës 19.05.2015, me të cilin raport paditësit në tërësi pajtohen se është 

vërtetuar se të paditurit në mënyrë arbitrare janë duke e shfrytëzuar padundshmërinë e 

paditësve në sipërfaqe prej 905 m2, duke penguar që paditësit në mënyrë të lirë të shfrytëzojnë 
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dhe diponojnë në këtë pjesë të pronës së tyre. Ngastra ... është pasuri e tyre, në sipërfaqe të 

përgjithshme 11696 m2, sipërfaqen në pjesën ballore prej 905 m2, e kanë uzurpuar të paditurit 

të cilët pa asnjë bazë ligjore e shfrytëzojnë, andaj duke patur parasysh këto fakte dhe këto 

rrethana paditësit janë pronarë të ligjshëm të kësaj palujtshmërie të cilën deri diku afër 90% të 

sipërfaqes së tërësishme faktikisht e shfrytëzojnë, mirëpo siç e thash më lartë pjesën ballore të 

paditurit e kanë uzurpuar, andaj i propozojë gjykatës që pas vlerësimit të të gjitha fakteve dhe 

provave ta aprovon kërkesëpadinë sikurse në precizim të kërkesëpadisë. Gjithashtu i ka kërkuar 

shpenzimet e procedurës të cilat i ka specifikuar në fjalën e tij të fundit. 

 

            I autorizuari i të paditurve av. S.R në shqyrtim kryesor ka deklaruar se mbetet në tërësi 

pranë të cekurave në përgjegje në padi dhe deklarimeve në shqyrtimet e mbajtura, përmes të 

cilave e kundërshton në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve pasi konsideron se e njëjta 

është plotësisht e pabazuar. Në fjalën e tij përfundimtare  të dorëzuar në formë të shkruar ndër 

të tjera ka deklaruar në bazë të shkresave të lëndës, gjendjes faktike të vërtetuar në vendin e 

ngjarjes, deklaratave të dëshmitarëve, raportit të ekspertit të gjeodezisë konstatohet se paditësit 

M.F dhe të tjerët janë kinse bashkëpronarë në ngastrën kadastrale nga padia që kanë 

parashtruar, kundër këtu të paditurve lidhur me kthimin-dorëzimin e patundshmërisë. Kjo për 

faktin se gjendja faktike është e ndryshme nga gjendja  e vërtetë në bazë të shkresave të lendës 

e në terren. Patundshmërinë nga viti 1960 e mbajnë dhe punojnë të paditurit, të cilën gjykata 

me rastin e nxjerrjes së aktvendimit mbi kompensimin në vitin 2008 nuk e ka vërtetuar në 

vendin e ngjarjes për të gjitha arsyet të cilat për të gjithë ne janë të njohura. Në bazë të të 

lartëcekurave, me këtë padi janë shkelur të drejat e të paditurve të cilat në patundshmërinë 

kontestuese kanë fituar të drejtën e pronës në bazë të aktvendimit mbi kompensimin,  në emër 

të patundshmërisë së marrë, në bazë të aktgjykimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës dhe në këtë kuptim të paditurit vlerësojnë se nuk është vërtetuar drejtë 

gjendja faktike, sepse mungon sqarimi se në këtë pjesë janë dy rrugë fushore të cilën edhe sot 

paditësit, si dhe pronarët tjerë e shfrytëzojnë për të hyrë në pronat e tyre, për këtë janë të pa 

baza të dhënat e paditësve se nuk ka rrugë për hyrjen në pronat e tyre ( për më shumë shih 

fjalën përfundimtare të autorizuarit të të paditurve e datës 25.06.2015). Nga të cekurat më lartë 

i ka propozuar gjykatës që pas vlerësimit të provave të administruara të refuzojë në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësve si të pabazuar. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar ashtu siç janë 

specifikuar në fjalën e tij të fundit. 

 

 Gjykata ka zhvilluar procedurën dhe ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve si të bazuar 

, ndërsa lënda  është kthyer në rigjykim nga ana e Gjykatës së Apelit në Prishtinë sipas 

aktvendimit Ac.nr.... të datës 20.11.2018, me arsyetimin se gjykata nuk i ka shënuar masat dhe 

përkufizimeve e parcelës kontestuese, e që në këtë mënyrë aktgjykimi është i 

papërmbarueshëm dhe është udhëzuar gjykata e shkallës së parë që në riprocedurë të i 

eliminojë të metat e aktgjykimit të lartcekur dhe të bëjë precizimin e masave të parcelës 

kontestueses. 

 

 Pala paditëse pas pranimit të aktvendimit të Gjykatës së Apelit, pranë gjykate kësaj me 

datën 14.01.2020 ka parashtruar precizimin e kërkesëpadisë, me dimensionet dhe masat e 

parcelës, ka kërkuar që kjo kërkesëpadi të aprovohet si e bazuar. 

 

 Pas kthimit të lëndës nga ana e Gjykatës së Apelit në Prishtinë  gjykata ka caktuar dhe 

mbajtur disa seanca, ndërsa seanca e fundit e shqyrtimit gjyqësore është mbajtur me datën 

24.01.2020. 
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 Edhe në këtë seancë i autorizuari i paditësve av S.M në fjalën e  tij të fundit ka 

deklaruar se ngel në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së precizuar dhe i ka propozuar 

gjykatës që të njëjtën ta aprovojë ngase paditësit janë pronarë të ligjshëm të paluajtshmërisë në 

fjalë, i cili fakt vërtetohet përveç listës poseduese dhe nga raporti i gjeodezisë janë specifikuar 

dimensionet e parcelës, ku në mënyrë të kundërligjshme paditësit e shfrytëzojnë  dhe ia kanë 

pamundësuar paditësve që në mënyrë të lirë të posedojnë dhe shfrytëzojnë pronën e tyre, andaj 

i ka propozuar gjykatës ta aprovojë në tërësi kërkesëpadinë e precizuar. Shpenzimet 

procedurale i ka kërkuar dhe atë në shumën prej 600 (gjashtëqind) euro. 

 

 I autorizuari i paditurve av. S.R, në fjalën e tij të fundit ka deklaruar se mbetët në tërësi 

si në sqarimin me shkrim me propozimin që procedura në këtë çështje të ndërpritet deri sa të 

vendos Kolegji i Apelit pranë Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme në Prishtinë. 

Shpenzimet procedurale nuk i ka kërkuar.  

 

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

kontestimore, gjykata ka bërë administrimin e këtyre provave dhe atë: raportin e ekpertit të 

gjeodezisë K.G i datës 19 Maj 2015, dëgjimi i ekspertit të gjeodezisë K.G, skicën e gjeodetit 

B.K, çertifikatën e pronësisë me nr. ... e datës 10 janar 2014, kopjen e planit e datës 13 janar 

2014, aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prizren C.nr. ..., i datës 17 Qershor 1997, 

aktvendimin e lëshuar nga KBI-“...”, nr. ... i datës 15 Gusht 1985, aktgjykimin e Dhomës së 

Posaçme të Gjykatës Supreme ... i datës 12 Qershor 2014, aktgjykimin e Gjykatës komunale në 

Prizren C.nr ... i datës 08 Prill 2008, i cili është bërë i formës së prerë më datë 11.11.2008, 

leximin e ekspertizës së ekspertit të gjeodezisë D.B dhe leximin e fletëposedimit me numër ... 

të datës 10.01.2014. 

 

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 paditësve 

është e bazuar. 

 

Me leximin e raportit të ekpertit të gjeodezisë K.G i datës 19 maj 2015, gjykata vërtetoi 

faktin se ngastra kadastrale nr.... ZK ... në vendin e quajtur “...” me kulturë kopsht i kl (2), në 

sipërfaqe të përgjithshme prej 11694 m2 evidentohet në emër të M.F me ¼ pjesë ideale, D.F 

me ¼  pjesë ideale, A.F me ¼ pjesë ideale dhe K.F me ¼ pjesë ideale të gjithë nga Prizreni. Më 

tutje eksperti ka shtuar se të paditurit Sh., A., R. dhe G.G nga fshati ... e shfrytëzojnë anën 

veriore të ngastrës kadastarle me nr.... si arë të mbjellur me grurë në sipërfaqe prej 824 m2 dhe 

në anën jugore të grurit pjesën e kanalit i cili shërben për rrjedhën e ujrave atmosferike në 

sipërfaqe prej 81 m2, apo në sipërfaqe të përgjithshme prej 905 m2, pasi që sipërfaqen në 

anën tjetër të kanalit gjithashtu të mbjellur me grurë e shfrytëzojnë persona të tretë. Sipërfaqja 

e lartshënuar prej 905 m2 është në masa dhe gjatësi nga veriu me rrugën në gjatësi prej 

40.00m, nga jugu me kanalin në gjatësi të përgjithshme prej 19.74 m siç shifet në skicat e 

terrenit në të cilat sipërfaqja kontestuese është shënuar me ngjyrë të kuqe. Edhe gjatë 

shqyrtimit kryesor eksperti për gjeodezi K.G ka ngelur në tërësi pranë ekspertizës me skicë të 

përpiluar më datë 19.05.2015. 

 

Me shikimin e raportit të gjeodetit B.K, gjykata konstatoi faktin se pjesa e parcelës ..., e 

cila ka qenë objekt i kontratës pas matjeve të bëra në vendin e ngjarjes rezulton se sipërfaqja e 

saj është 600 m2 dhe shfrytëzues faktik gjendët S.G nga fshati ..., sipas evidencës në ZKK, në 

Prizren pjesa e parcelës ... evidentohet në emër të KBI, ... Prizren. Pjesa e parcelës ... kufizohet 

me rrugën publike me gjatësi të përgjithshme prej 245.83m, nga ana jugore kufizohet me 
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rrugën fushore me gjatësi prej 56.23m, nga ana jugperëndimore me pjesën e parcelës ... në 

gjatësi të përgjithshme prej 198.46m ku shfrytëzues faktik është S.G, nga ana perëndimore 

kufizohet me pjesën e parcelës ... në gjatësi prej 40.91 ku shfrytëzues faktik është po ashtu S.G 

nga fshati .... 

 

Nga leximi i çertifikatës së pronësisë  me numër ... e datës 10 Janar 2014, gjykata 

vërtetoi faktin se patundshmëria është në emër të M.F, D.F, A.F dhe K.(I).F, të gjithë nga 

Prizreni, me nga ¼ për secilin. 

 

Nga leximi i kopjes së planit e datës 13 Janar 2014, gjykata vërtetoi faktin se pronar 

juridik të patundshmërisë janë M.F, D.F, A.F dhe K.(I).F, të gjithë nga Prizreni. 

 

Me leximin e  aktvendimit të lëshuar nga KBI-“ ...”, numër ... e datës 15 Gusht 1985, 

gjykata vërtetoi faktin se KBI-“ ...”, i ka dhënë në posedim S.G  një pjesë e pronës në sipërfaqe 

prej o.6 Ha, e evidentuar si parcela kadastrale me numër ..., në vendin e quajtur, “...”, e cila ka 

një sipërfaqe të përgjithshme prej 77.72, 29 ha ZK ..., e cila evidentohet sipas listës poseduese 

numër ... ZK ..., si pasuri shoqërore e KBI ”...”, Prizren, e cila pjesë ka qenë e pa shfrytëzuar 

nga ana e OBPB-së .... 

 

          Me leximin e  aktgjykimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës ... e 

datës 12 Qershor 2014, gjykata vërtetoi faktin se paraardhësi i këtu të paditurve  S.G i ka fituar 

të drejtën e pronësisë mbi ngastrën kadatrale nr.... nga KBI-“ ...”, të cilin e administron 

Agjencia Kosovare e Privatizimit. Ky aktgjykim ende nuk është i formës së prerë. 

 

          Me leximin e  aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prizren C.nr ... i datës 08 prill 2008, 

i cili është bërë i formës së prerë më datë 11.11.2008, gjykata vërtetoi faktin se këtu paditësit e 

kanë fituar të drejtën e pronësisë mbi ngastrën kontestuese, ndërsa KBI ”...” është obliguar që 

paditësve M.F, D.F, A.F dhe K.F që të gjithë nga Prizreni në emër të kompensimit për ngastrën 

kadastrale me numër ..., në vendin e quajtur “...”, arë e klasit të dytë, në sipërfaqe  prej 0.56,82 

ha, lista poseduese ... ZK Prizren, t’ua dorëzojë në posedim dhe shfrytëzim të lirë pjesën e 

ngastrës Kadastrale ..., në vendin e quajtur “...”, lista poseduese numër ... ZK Arban, në 

sipërfaqe prej 1.16,94 ha, e cila do të shfrytëzohet me masa dhe kufijë nga veriu 40m, nga jugu 

98, 51m, nga perëndimi 320,88m dhe nga lindja me thyerje 382,01m, e cila në të ardhmën do të 

merr numrin e ri ..., si dhe të lejojë që pranë shërbimit kadastral të bëhet regjistrimi i kësaj 

patundshmërie në emër M.F, D.F, A.F dhe K.F dhe atë ¼ e pjesës ideale të ngastrës Kadastrale. 

 

Me leximin e raportit të ekpertit të gjeodezisë D.B të datës 27 nëntor 2019, gjykata 

vërtetoi faktin se ngastra kadastrale nr.... ZK ..., në sipërfaqe të përgjithshme prej 11694 m2 

evidentohet në emër të M.F me ¼ pjesë ideale, D.F me ¼  pjesë ideale, A.F me ¼ pjesë ideale 

dhe K.F me ¼ pjesë ideale të gjithë nga Prizreni, ku e njejta në terren shfrytëzohet si tokë 

bujqësore, e cila nga ana veriore kufizohet me rrugën publike “...- ...”, nga ana lindore 

kufizohet me parcelën ..., nga ana jugore me parcelën ??,e  nga ana perëndimore me parcelën 

me nr. ... dhe pjesa veriore e parcelës ... e cila është objekt kontesti ka këto dimensione: në 

anën veriore përgjatë rrugës ka gjatësi prej 40 metra, në anën lindore 28.26 metra, në anën 

jugore 38.20 metra dhe në anën perëndimore me gjatësi prej 19.74 metra në sipërfaqe prej 905 

m
2
. 

  

          Nga të lartcekurat, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësit M.F, D.F, A.F dhe K.F janë 

pronar me nga ¼  të ngastrës kadastrale nr. ... ZK, ...-Komuna e Prizrenit, në sipërfaqe prej 

11696 m2. Ndërsa të drejtën e pronësisë mbi paluajtshmërinë lëndore paditësit e kanë fituar në 
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përputhje të plotë me dispozitat e nenit 36 dhe nenit 115 të Ligjit për Pronësinë dhe të drejtat 

tjera Sendore. Kështu që paditësit përveç titullit juridik (justus titulus) për fitimin e të drejtës së 

pronësisë (çertifikata nga njësia Kadastrale e Prizrenit dhe aktgjykimi i formës së prerë të 

cekura më lartë), këtë të drejtë e kanë regjistruar edhe në Regjistrin Kadastral (modus 

aquirendi), ashtu siç kërkohet me dispozitat ligjore të përmendura më lartë (çertifikata e 

pronësisë).  Në anën tjetër pala e paditur nuk i ofroi 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 të vlefshme juridike në bazë të të cilën e ka fituar të drejtën e pronësisë në këtë 

paluajtshmëri kontestuese, apo të dëshmonin se kanë ndonjë bazë të vlefshme juridike në bazë 

të së cilës të njëjtit e mbajnë në posedim dhe shfrytëzim ngastrën kontestuese. 

 

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

Sendore (LPDS), paditësit (pronari) kanë të drejtë të kërkojnë kthimin në posedim të ngastrës 

kadastrale 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 edhe pretendimet e palës së paditur në lidhje me të drejtat 

eventuale pronësore të tyre ndaj ngastrës kontestuese, e që është objekt kontesti dhe provat 

tjera materiale të dorëzuara nga pala e paditur, përfshirë këtu aktgjykimin e Dhomës së 

Posaçme, raportin e ekspertit të gjeodezisë B.K etj, por erdhi në përfundim se këto pretendime 

janë të pabaza. Kjo për faktin se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me të njëjtën ngastër 

(ngastrat janë të ndryshme), ndërsa pala e paditur ka mundësi që të drejtat e tyre t’i realizojë në 

procedurën e ngritur para Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës (më saktësisht 

t’i qartësojnë pretendimet e tyre pronësore, pasi sipas palës së paditur kanë bërë kërkesë për 

përmirësimin e aktgjykimit të gjykatës së cekur më lartë ... e datës 12 Qershor 2014, pikërisht 

për përmirësimin e numrit të ngastrës kadastrale), mirëpo jo në këtë procedurë për shkak të 

natyrës së këtij kontesti. 

  

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. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 450 të LPK-së, ngase 

pala paditëse si palë gjyqfituse nuk i ka specifikuar shpenzimet siç kërkohet në neni 463.1 të 

LPK-së, ndërsa pala e paditur si palë që ka humbur procesin gjyqësor nuk i takojnë shpenzimet 

e procedurës . 

 

 

 

 

 

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

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

                                                    Gëzim Shehu 

 

 

UDHEZIM 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


