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 C. nr. 1018/2015 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, gjyqtari Atdhe Berisha, në çështjen kontestimore 

sipas padisë së paditësit E.K.,, nga Prizreni, Rr. “.........” nr. ....., të cilin me autorizim e 

përfaqëson avokati S.R., nga Prizreni, kundër të paditurës Komuna e Prizrenit, të cilën me 

autorizim e përfaqëson Zyra e Avokatisë B.M.,, nga Prizreni, për vërtetimin e pronësisë, pas 

seancës publike të shqyrtimit kryesor me datë 10 Dhjetor 2021, morri këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

   Miratohet kërkesëpadia e paditësit E.K., nga Prizreni.  

 

   Vërtetohet se paditësi E.K., nga Prizreni, është pronar i pjesë ideale prej ½ të 

ngastrës kadastrale nr. ........ ZK Prizren, ashtu që detyrohet e paditura Komuna e Prizrenit të 

pranoj këtë dhe të lejoj që kjo të regjistrohet në librat kadastral në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. Si dhe  në afat të 

njëjtë të paguan shpenzimet e procedurës në shumën e përgjithshme 1.485,oo €.   

 

Arsyetim  

 

 

   Paditësi në padi dhe theksimet gjatë seancave, përmes të autorizuarit të vetë, 

paraqet se është djali i N.K., , i cili si trashëgimtar i babës së vetë tani të ndjerit M.K., , i cili ka 

qenë pronar me ½ pjesë ideale të ngastrës ...... ZK Prizren. Si dhe në bazë të shitblerjes së pjesëve 

ideale të të trashëgimtarëve tjerë, tani paditësi është pronar me ½ pjesë ideale në ngastrën 

kadastrale nr. .......... ZK Prizren. Pjesa tjetër ideale prej ½ evidentohet në emër të Komunës së 

Prizrenit.  

 

   Komuna e Prizrenit evidentohet si bashkëpronare me ½ pjesë ideale në atë 

paluajtshmerisë në bazë të ligjit për nacionalizimin, pasi që pjesët të Gj., Gj. dhe A. K., , fëmijët 

e tani të ndjerit M.K., , dy të parët si shtetas të Turqisë dhe i fundit si shtetas i Shqipërisë, kalojnë 

në emër të Komunës së Prizrenit me vendimin O.nr. 92/58.  

   Me kontratën për dhuratën Leg. Nr. 1938/2005 datë 05.05.2005 pjesa ideale prej 

½ e ngastrës kadastrale nr. ...... ZK Prizren kalon nga A.K., në emër të paditësit E.K.,.  

   M.K., , e më vonë A.K., babai i paditësit dhe tani së fundmi paditësi E.K., që nga 

viti 1958 pandërprerë e kanë shfrytëzuar si tersi ngastrën kadastrale nr. 4048 ZK Prizren, në të 

cilën tani është ndërtuar objekti i ri i banimit.  

  Objektin e ri të banimit paditësi E.K., e ka ndërtuar pasi që ka marr leje dhe 

pëlqim nga komuna e Prizrenit 

  Sqaron që pasi që pa ndërprerje dhe mbi 20 vite e ka në posedim këtë pjesë të 

paluajtshmerisë duhet të jetë pronar edhe i pjesë ideale prej ½ e cila evidentohet në emër të 

Komunës së Prizrenit. 

Numri i lëndës: 2019:185558 

Datë: 15.10.2021 

Numri i dokumentit:     02286727 



 Numri i lëndës: 2019:185558 
 Datë: 15.10.2021 
 Numri i dokumentit: 02286727 
 

2 (4)  

 2
0

1
9

:1
8

5
5

5
9

 

    Propozon miratimin e kërkesëpadisë. I kërkon shpenzimet e procedurës në 

shumën e përgjithshme 1.485,oo € dhe atë në emër të përpilimit të padisë shumën 80,oo €, në 

emër të taksës për padi shumën 40,oo € në emër të 9 seancave të mbajtura nga 135,oo për seancë 

shumën 1.215,oo €. 

 

   E paditura në theksimet gjatë seancave, përmes të autorizuarit të vet e 

kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë. Thekson qe pretendimi i palës paditëse që të fiton 

pronësinë në pjesën ideale të të paditurës mbi bazën e parashkrimit fitues, është i kundërligjshëm 

pasi që Ligji mbi Marrëdhëniet Juridiko Pronësore nuk e lejon fitimin e pronësisë me parashkrim 

fitues në pronësi shoqërore. Gjithashtu kundërshton edhe pretendimin e palës paditëse lidhur me 

diskriminimin pasi që Rregullorja e UNMIK-ut për ligjet diskriminuese nuk mund të zbatohet 

pasi që raporti juridik është kryer para vitit 1989.  

   Gjithashtu sqaron që në rastin konkretë edhe po të lejohej fitimi i pronësisë me 

parashkrim fitues, pala paditëse nuk ka qenë asnjëherë në mirëbesim pasi që Komuna e Prizreni 

asnjëherë me asnjë akt nuk ka qenë e pajtimit që paditësi ta shfrytëzon atë pjesë të 

paluajtshmerisë e cila evidentohet në emër të Komunës së Prizrenit. Aq më tepër kur kemi 

parasysh edhe faktin që paditësi nuk është posedues i kësaj pjese ashtu siç ai paraqet që në vitin 

1958, pasi që paditësi këtë paluajtshmeri e posedon me kontratë të dhurimit Leg. Nr. 1938/05 

datë 05.05.2005. pra këtë paluajtshmeri pala paditëse e ka nga viti 2005.  

 

 Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata në kuptim 

të nenit 8 të LPK-së, ka administruar provat e propozuara nga palët dhe atë: me shikim në 

Cerifikatë për Njësinë Kadastrale nr. .........-0 ZK Prizren; me shikim në Aktvendim T. Nr. 92/58 

datë 27.12.1958 si dhe me shikim në raportin e ekspertit Gjeodet F.S.,.  

 

  Nga Certifikatë për Njësinë Kadastrale nr. .....-0 ZK Prizren vërtetohet që ngastra 

kadastrale nr. ........-0 ZK Prizren evidentohet si bashkëpronësi me pjesë ideale ½ në emër të 

Komunës së Prizrenit dhe ½ në emër të këtu paditësit E.A.K., me sipërfaqe të përgjithshme 178 

m2 dhe atë 107 m2 oborr dhe 71 m2 shtëpi.  

 

  Nga Aktvendim T. Nr. 92/58 datë 27.12.1958 vërtetohet që në procedurën 

trashëgimore të zhvilluar pas vdekjes së trashëgimlënësit M.K., për shtëpinë e banimit e cila ka 

qenë në ish rrugën “........”, nr......... tani në ngastrën kadastrale nr. .......-0 ZK Prizren janë 

shpallur trashëgimtar djemtë Xh.K., me pjesë ideale 1/6, Xh.K., me pjesë ideale 2/6, ndërsa 

pjesët ideale prej 3/6 që do të ju takonin djemve Gj.K., Gj.K., dhe A.K., Komuna e Prizrenit 

është Shpallur trashëgimtar pasi që Gj.K., dhe Gj.K., kanë pasur shtetësi të Turqisë ndërsa A.K., 

ka pasur shtetësi të Shqipërisë.   

 

  Nga raporti i ekspertit Gjeodet F.S., dhe dalja në vend vërtetohet që ngastra 

kadastrale nr. ........./0 ZK Prizren ka sipërfaqen e përgjithshme 178 m2, në të cilën sipërfaqe 

është e ndërtuar shtëpia e banimi ne sipërfaqe 71 m2, ndërsa pjesa tjetër në sipërfaqe prej 107 m2 

është oborr. Se si është regjistruar pjesa ideale prej ½ në emër të E.K.,, për shkak se është fakt 

notor që historiati i shënimeve kadastrale në Prizren është djegur, eksperti gjeodet nuk ka dhënë 

sqarime.  

  Gjithashtu nga sqarimet që ka paraqitur në seancë eksperti i gjeodezisë vërtetohet 

se objekti është i legalizuar dhe regjistruar në librat kadastrale. Para se të ndërtohet objekti i njëjti 

është pajisur me leje ndërtimi. Pasi që është pajisur me leje ndërtimi objekti është ndërtuar.  

  Ky fakt nuk ka qenë kontestues nga pala e paditur, pasi që kjo pjesë i takon zonës 

së mbrojtur.  
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 Nga provat e administruara veç e veç dhe të gjitha së bashku, gjykata ka vendosur 

që të miraton si të bazuar kërkesëpadinë e palës paditëse.  

 

Nga palët nuk është kontestues fakti që Komuna e Prizrenit evidentohet si 

bashkëpronare me pjesë ideale prej 1/2 . Gjithashtu nuk është kontestues fakti që paditësi ka 

ndërtuar objektin  e banimit në ngastrën kadastrale nr. ........-0 ZK Prizren dhe  atë pasi që 

paraprakisht është pajisur me leje ndërtimi nga Komuna e Prizrenit.  

 

Kontestuese mes palëve është fakti nëse pala paditëse ka pasur bazë ligjore në 

posedim të pjesës ideale prej ½ e cila evidentohet në emër të Komunës së Prizrenit.  

 

   Në kuptim të nenit 40 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Sendore, personi i cili 

me mirëbesim e ka njëzetë vjet në posedim të pandërprerë një paluajtshmeri ose një pjesë të saj, 

e fiton pronësinë në të. Në rastin konkret pala paditëse pandërprerë e ka në posedim pjesën ideale 

prej ½ të ngastrës kadastrale nr. ........-0 ZK Prizren, ashtu që mbi këtë bazë e ka fituar të drejtën 

e pronësisë në pjesën ideale që evidentohet në emër të Komunës së Prizrenit.  

   Gjykata në rastin konkretë ka zbatuar Ligjin për Pronësisë dhe të Drejtat Tjera 

Sendore, pasi që në kohën kur është paraqitur padia ka qenë në fuqi ky ligj. Mbi këtë bazë 

kundërshtimet e palë së paditur e cila thirret në atë se e drejta e pronësisë në pronë shoqërore nuk 

mund të fitohet me parashkrim fitues, për gjykatën nuk kanë qenë të bazuara, pikërisht nga fakti 

që ai ligj nuk ka qen në fuqi, në kohën kur është paraqitur padia.  

 

   Gjykata duke vlerësuar atë kundërshtim të palës së paditur, gjithashtu ka gjetur 

që edhe po të kish qenë në fuqi Ligji për Marrëdhëniet Themelore Jurifdike-Pronësore, i cili e 

ndalon fitimin e pronësisë me parashkrim fitues në pronën shoqërore. Pala paditëse do të fitonte 

të drejtën e pronësisë në pjesën ideale prej ½ e cila evidentohet në emër të palës së paditur me 

ndërtim në token e huaj dhe atë në kuptim të nenit 24 të Ligji për Marrëdhëniet Themelore 

Juridike-Pronësore.  

   Se paditësi ka qenë me mirëbesim dhe në anën tjetër pala e paditur nuk ka 

paraqitur asnjë kundërshtim në faktin që pala paditëse shfrytëzon pjesën ideale e cila evidentohet 

në emër të palës së paditur, është edhe fakti që vetë pala e paditur në rastin konkret Komuna e 

Prizrenit paditësit i ka dhënë leje në ndërtimin e objektit familjar. Në rast se nuk ishte pajtuar me 

faktin që pala paditëse e posedon edhe pjesën ideale të palës së paditur, pala e paditur në asnjë 

rrethanë nuk do t’i jepte leje ndërtimi paditësit në parcelën në të cilën është vetë bashkëpronare.  

   Gjykata vlerëson faktin që kalimi i pjesës ideale prej ½ në emër të komunës së 

Prizrenit edhe pse është bërë me vendim të gjykatës në procedurën jokontestimore me rastin e 

inicimit të procedurës trashëgimore të paraardhësit të palës paditëse. Ligji i cili në atë kohë ka 

qenë në fuqi, me anë të së cilit pavarësisht se pronari ka qenë banues i Prizrenit në rastet kur 

është detyruar të shpërngulet në Turqi apo në Shqipëri, është dashur që të heq dorë nga të drejtat 

pronësore në rast se dëshiron të lirohet nga shtetësia Jugosllave.  

   Pavarësisht që në atë kohë ka pasur bazë ligjore që Komunës së Prizrenit t’i njihet 

e drejta e pronësisë në pjesët ideale të personave që kanë hequr dorë nga shtetësia Jugosllave, 

gjykata gjen që ato dispozita bien ndesh me Konventën Evropiane për lirit dhe të Drejtat e Njeriut 

aq më tepër kur pjesa ideale prej ½ e cila evidentohet në emër Komunës së Prizrenit është pjesë 

e pandashme e ngastrës kadastrale nr. .........-0 ZK Prizren, në të cilën paditësi ka ndërtuar 

objektin e banimit, i shërben për shfrytëzim objektit të banimit dhe atë pasi që lejen për ndërtim 

të ati objekti e ka dhënë vetë pala e paditur.      
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  Vendimi lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata e morri në kuptim të nenit 

452 të Ligjit të Procedurës Kontestimore, duke pranuar shumat e kërkuara nga pala paditëse, pasi 

që janë në përputhje me tarifën e odës së avokatëve.  

 

Nga arsyet e cekura më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C.nr. 1018/2015 datë 10 Dhjetor 2021 

 

 

              Gj y q t a r i 

 Atdhe Berisha 

 

 

 

UDHËZIME PËR ANKESË: Kundër këtij aktgjykimi, pala e pakënaqur, mund të ushtron 

ankesë në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykatën, në afat brenda 7 (shtatë) ditësh, 

nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


