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                C. nr. 1161/2017 

 

 

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

kontestimore sipas padisë së paditësve   E.M., N.M., C.M. që të tre nga .... dhe N.M. nga Prishtina 

Rr. “......”,  të cilët me autorizim i përfaqëson avokati H.K. nga Prizreni, kundër të paditurit            

Ş.K. nga .... të cilin me autorizim e përfaqëson avokatja E.Gj. nga Prizreni, për vërtetimin e 

pronësisë, pas seancës publike të shqyrtimit kryesor me datë 10.02.2021, morri këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

   Refuzohet kërkesëpadia e paditësve E.M., N.M., C.M. dhe N.M. me të cilën kanë 

kërkuar “Të vërtetohet se paditësit janë bashkëpronar në sipërfaqen prej 2370 m2 pjesë e 

ngastrës kadastrale nr. 1636 ZK Mamushë e cila ka sipërfaqen e përgjithshme 6520 m2, në 

vendin e quajtur P. me kulturë tokë pyjore, me masa dhe kufij nga ana lindore në kufi me ngastrën 

kadastrale nr. 1628 ZK Mamushë, në gjatësi të përgjithshme 45.92 m, nga ana veriore në kufi 

me ngastrën kadastrale nr. 1635 në gjatësi 108.19 m dhe nga ana jugore në kufi me pjesën 

jokontestuese të ngastrës nr. 1636 ZK Mamushë në vijë të lakuar në gjatësi të përgjithshme 99.14 

m. Ashtu që detyrohet i padituri Ş.K. nga Mamusha ta pranojë këtë dhe të lejojë që kjo pjesë të 

regjistrohet në librat kadastrale si bashkëpronësi”, si kërkesë e pabazuar.  

 

   Detyrohen paditësit E.M., N.M., C.M. nga .... dhe N.M. nga P. solidarisht t’i 

kompensojnë të paditurit Ş.K. shpenzimet e procedurës në shumën e përgjithshme 1.622, 40 €, 

të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nënë kërcënim 

të ekzekutimit të dhunshëm.  

 

   Shfuqizohet masa e përkohshme e sigurimit e caktuar me aktvendimin C. nr. 

387/2014 datë 19 Shtator 2016. 
  

A r s y e t i m 

 

   Paditësit në fillim kanë paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë kundër të 

paditurit H.K. tani i ndjerë, për sipërfaqen 2370 m2 pjesë e ngastrës kadastrale nr. 1636 ZK 

Mamushë. Në padi dhe theksimet gjatë seancave, përmes të autorizuarit të tyre paraqesin se 

paditësi E.M. dhe paraardhësi i paditësve C.M. dhe N.M. babai i tyre A.M. në vitin 1957 kanë 

blerë nga  shitësit Ş.M. dhe A.M. ngastrën kadastrale nr. 1635 ZK Mamushë e cila paluajtshmëri 

në momentin e blerjes ka kapsur sipërfaqen 52 ari. Këtë paluajtshmëri paditësi E.M. dhe A.M. e 

kanë shfrytëzuar pa ndërprerë që nga viti 1957.  

   Pas vdekjes së A.M. kët paluajtshmëri kanë vazhduar ta punojnë djemtë e tij. 

Paditësi E.M. pjesën ideale prej ½ me kontratë të dhuratës e ka bartur të djali i tij N.M. i cili ka 

vazhduar ta shfrytëzojë pjesën që i ka takuar babait të tij. Pjesa kontestuese dhe prona e cila 

evidentohet në emër të paditësve shfrytëzohet nga paditësit dhe ka sipërfaqen e përgjithshme 52 
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ari. një pjesë e kësaj sipërfaqe, pra pjesa kontestuese në sipërfaqe 24 ari, në librat kadastrale 

evidentohet në emër të të paditurit. E cila pa bazë ligjore i është bashkangjitur ngastrës kadastrale 

nr. 1636 ZK Mamushë e cila në vend se të ketë sipërfaqen 40 ari, tani ka sipërfaqen 65.20 ari.  

    Theksojnë gjithashtu që në muajin qershor të vitit 2013, i padituri ka angazhuar 

ekspert me qëllim të vendosjes së mëgjeve dhe pas vendosjes së mëgjeve ai ka deklaruar se është 

pronar i kësaj prone në sipërfaqe 6520 m2, pavarësisht se pjesa kontestuese shfrytëzohet nga 

paditësit diku 55 vite, nga dita e blerjes së sajë e deri më tani.  

   Pasi që i padituri H.K. ka vdekur dhe pasi që gjykata ka ndërprerë procedurën, 

pala paditëse me datë 03 dhjetor 2018 e ka rregulluar padinë ashtu që si të paditur e ka paraqitur 

Ş.K. nga Mamusha.  

   Me qëllim të mos ndryshimit të gjendjes me tjetërsim apo në ndonjë  mënyrë tjetër 

pala paditëse ka propozuar caktimin e masë së përkohshme të sigurimit për pjesën kontestuese.  

   Sqarojnë se nga provat të cilat janë administruar e sidomos me dëgjimin e 

dëshmitarëve dhe palëve është vërtetuar që paditësit këtë paluajtshmeri e shfrytëzojnë shumë 

kohë përkatësisht e ashtu siç edhe është shprehur i padituri që nga viti 1986 janë në shfrytëzim 

të kësaj pjesë.  

   E precizojnë kërkesën pas raportit të ekspertit gjeodet lidhur me sipërfaqen e saktë 

të pjesë kontestuese.  

   Propozojnë miratimin e kërkesëpadisë. I kërkojnë shpenzimet e procedurës në 

shumën 2816.50 € dhe atë për përpilimin e padisë shumën195.oo €, për taksën për padi shumën 

25.oo €, për përpilimin e propozimit për masën e sigurimit shumën 195.oo €, për taksën për 

propozim për masë të sigurimit shumën 20.oo €, për ekspertizën e ekspertit gjeodet shumën 

100,oo € dhe për 9 seanca të mbajtura nga 253,50 € për seancë, gjithsejtë shumën 2.281,50 € 

 

   I padituri në përgjigje në padi dhe theksimet gjatë seancave e kundërshton padinë 

dhe kërkesëpadinë. Sqarojnë se në radhë të parë pala paditëse vërtetimin e pronësisë e bazon në 

shitblerje, ndërsa më vonë pasi që e rregullon padinë vërtetimin e pronësisë e kërkon mbi bazën 

e mbajtjes me mirëbesim.  

   Gjithashtu pala e paditur e pohon faktin që pala paditëse ka blerë paluajtshmeri 

nga kushërinjtë e tyre të cilët janë shpërngulur në Turqi dhe atë ngastrën kadastrale nr. 1635 ZK 

Mamushë në sipërfaqe prej 28 ari. pastaj këtë paluajtshmeri me kontrata për dhuratën e kanë 

tjetërsuar të trashëgimtarët e tyre këtu paditësit.  

   Gjithashtu sqaron se i padituri Ş.K. në bazë të trashëgimisë nga gjyshi i vetë           

L.K. tani i ndjerë në bazë të aktvendimit për trashëgimi LRP.Nr. 201/2016 datë 21.03.2016 ka 

trashëguar ngastrën kadastrale nr. 1636 ZK Mamushë, në sipërfaqe 6520 m2, e cila kufizohet me 

pronën e paditësve, ngastrën kadastrale nr. 1635 ZK Mamushë.  

   Pala e paditur kundërshton bazën për të cilën palë paditëse e paraqet duke sqaruar 

që në kuptim të nenit 28 par. 4 të LMTHPJ, pala paditëse nuk mund ta fiton të drejtën e pronësisë 

pasi që nuk plotëson kërkesat e asaj dispozite. Me parashkrim fitues pronësia mund të fitohet 

nëse plotësohen kushtet. Së pari kërkohet që posedimi të jetë i ligjshëm, duhet të ekziston 

mirëbesimi dhe duhet të ketë kaluar një kohë e caktuara.  

Pala paditëse asnjërën nga këto kushte nuk e plotëson. Sqaron se nga ekspertiza e ekspertit të 

gjeodezisë është vërtetuar se ngastra kadastrale nr. 1635 ZK Mamushë, pronë e paditësve që 

është në sipërfaqe 28 ari, është në kufij të vetë sipas planeve të rilevimit Aerofotografimit të vitit 

1959, të cilat kanë hy në fuqi në vitin 1965. Gjithashtu ajo ekspertizë ka vërtetuar që në mes 

sipërfaqes kontestuese të ngastrës 1636 dhe ngastrës 1635 ZK Mamushë, nuk shifen kufij natyral 

përveç një rrjedhje uji nga të reshurat.  

 

   Propozon refuzimin e kërkesëpadisë pasi që paditësit me asnjë provë nuk kanë 

argumentuar pretendimet e paditësve. Pra nuk ka asnjë punë juridike për fitimin e pronësisë.  
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   I kërkon shpenzimet e procedurës në shumën e përgjithshme 1.622,4o € dhe atë 

për 11 seanca të mbajtura nga 135,oo € për seancë dhe 2 seanca të pa mbajtura nga 67,6o € për 

seancë.  

 

   Gjykata me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike ka 

administruar provat dhe atë: me dëgjimin e dëshmitarëve H.G., A.M., A.K., R.K., M.M. me 

dëgjimin e palëve ndërgjyqëse dhe me shikim në raportin e ekspertit gjeodet K.G.  

 

   Nga dëgjimi i dëshmitarit H.G. gjykata nuk ka vërtetuar pretendimin e palës 

paditëse që dëshmitari ju ka shitur tokë paditësve. Mirëpo nuk ka vërtetuar faktin se çfarë 

sipërfaqe ju ka shitur. Pavarësisht se në deklarimin e tij dhe atë pas pyetjes së parashtruar nga i 

autorizuari i paditësve, sqarohet se shtëpinë i ka shitu me sipërfaqe përafërsisht gjysmë kalice 

(njësi matëse e sipërfaqes në atë kohë) ndërsa malin në sipërfaqe 52 ari. Gjykata nuk i ka kushtuar 

besimin kësaj pjesë të deklaratës pasi që dëshmitari nuk ka ditur sipërfaqen me ari por me kalicë. 

Ashtu që gjykata ka ardhur në përfundim se ky dëshmitar ka qenë i përgatitur nga pala paditëse 

për të deklaruar sipërfaqen 52 ari. Pasi që pasi që gjykata kërkon të sqarohet se pse për shtëpinë 

thekson gjysmë kalice ndërsa për malin (në të cilën ndodhet pjesa kontestuese), deklarohet 52 

ari.  

   Nga dëgjimi i dëshmitarit A.M. është vërtetuar fakti që dëshmitarin A.K. i cili 

është vëllai i të paditurit, paraardhësit e paditësve përkatësisht nuk e kanë lejuar që në pjesën 

kontestuese të prenë dru. Në atë kohë gjyshi i të paditurit dhe dëshmitarit ka qenë gjallë. 

Gjithashtu nga ky dëshmitar është vërtetuar që pas daljes së kadastrit në vend, dëshmitari ka 

kuptuar ku janë megjet e pjesës kontestuese, pasi që deri në daljen e kadastrit nuk i ka ditë saktë 

ku janë megjet.  

 

   Nga dëgjimi i dëshmitarit R.K. i cili është kushëri i të paditurit gjykata ka 

vërtetuar që dëshmitari diku para dy apo tri viteve ka ndërmjetësuar në mes palës paditëse dhe 

të paditur që të zgjidhin atë problem. Gjithashtu nga dëshmia e dëshmitarit vërtetohet fakti që 

atë pjesë kontestuese palët paditëse nuk e kanë blerë nga L.K. gjyshi i të paditurit. Këtij 

dëshmitari gjykata i kushtoi besimin e plot pasi që ato biseda gjatë tentimit për tu marr vesh palët 

me ndërmjetësimin e dëshmitarit janë bërë prezencë të Xh.M. babai i paditësve N. dhe E.M.  

 

   Nga dëgjimi i dëshmitarit M.M. i cili është dëgjuar në shtëpinë e tij për shkak të 

gjendjes shëndetësore, gjykata nuk ka mundur të vërteton pretendimet e palës paditëse që 

paditësit e kanë blerë atë pjesë dhe posedimin e sajë nga paditësit. Dëshmitari në dëshminë e tije 

ka sqaruar që nuk e dinë sa sipërfaqe kanë paditësit në vendin e quajtur Petrovicë. Gjithashtu 

është sqaruar se nuk e dinë se kush e punojnë atë tokë dhe nuk e dinë se atë tokë e kanë blerë 

paditësit dhe paraardhësit e tyre nga dikush. Ky dëshmitar ishte i propozuar nga vetë paditësit 

për të vërtetuar faktin që paditësit e kanë blerë atë tokë dhe e kanë në posedim. Gjykata i kushtoi 

besimin e plotë dëshmisë së këtij dëshmitarit pasi që dëshmitari ishte shumë bindës në atë se 

çfarë dinte e çfarë jo.    

   Nga dëgjimi i paditësit C.M. gjykata ka vërtetuar që paditësi nuk e dinë që pas 

parashtrimit të padisë në vitin 2014 nuk e dinë kush e shfrytëzon atë paluajtshmeri. E dinë se atë 

paluajtshmeri e kanë blerë nga Sh.M. dhe A.M. në vitin 1957 në sipërfaqe 52 ari. Gjithashtu e 

dinë se për atë blerjen e asaj paluajtshmerie nuk ka pasur kontratë të shitblerjes. Gjithashtu e 

dinë se atë pjesën kontestuese nuk e kanë blerë nga L.K. Ndërsa nuk e dinë se kur është blerë 

toka me çfarë njësie është matë sipërfaqja për të cilën tash thotë se është 52 ari.  

   Gjykata dëshmisë së palës paditëse i kushtoi pjesërisht besimin dhe atë sa i përket 

shitblerjes nga Ş.M. dhe A.M. në vitin 1957. Gjithashtu i kushtoi besimin edhe deklaratës se nga 

gjyshi i të paditurit nuk kanë blerë pjesën kontestuese. Ndërsa nuk i kushtoi besimin deklaratës 
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ku paditësi thekson se janë blerë 52 arë, pasi që nuk përputhet me asnjë provë dhe as qe e dinë 

se me çfarë njësie e kanë matur sipërfaqen 52 ari.  

 

   Nga dëgjimi i paditësit N.M. vërtetohet se pjesën kontestuese e shfrytëzojnë nga 

viti 1957, në kohën kur pretendojnë se paraardhësit e tij e kanë blerë, deri në vitin 2013 kur atë 

pjesë i padituri i ka shitur N.Th. Gjithashtu nga dëshmia e tij vërtetohet se gjyshi L.K. dhe babai 

H.K. i të paditurit në atë pjesë ku shtrihet pjesa kontestuese nuk kanë blerë tokë e as që dinë që 

kanë pas ndonjë kontratë të shitblerjes së tokës për atë pjesë. Gjithashtu nga dëshmia e paditësit 

Nait Mazreku vërtetohet që personat Ş.M. dhe A.M. nga të cilët kanë blerë tokën, e ku 

pretendojnë se i është shitur edhe pjesa kontestuese, të njëjtit janë vëllezërit e nënës së tij, 

përkatësisht i ka dajë.  

 

   Nga dëshmia e paditësit tjetër N.M. vërtetohet se në vitin 2013 paditësi ka kuptuar 

që pjesën kontestuese Ş.K. i ka shitur N.Th. Ky dëshmitar e pohon faktin që për pjesën 

kontestuese prej 24 ari ka pasur kontratë të shitblerjes të cilën e kanë blerë nga Ş.M. dhe A.M. 

por ajo kontratë është djegë pasi që është djegur kadastri. Gjykata kësaj pjese të dëshmisë nuk i 

kushtoi besimin pasi që binte në kundërshtim me të gjitha deklaratat e paditësve tjerë, sepse 

paditësit tjerë kanë deklaruar se nuk ka pasur kontratë as interne e as të legalizuar për pjesën 

kontestuese.  

 

   Nga dëgjimi i të paditurit Ş.K. gjykata vërteton faktin që paditësit e kanë ditur që 

pjesa kontestuese është me probleme për çka edhe i kanë penguar të paditurin dhe paraardhësin 

e tyre që ta shfrytëzojnë atë tokë pjesë, me pretendimin që atë pjesë e kanë blerë nga Şaip Morina 

dhe Amit Morina.  

 

   Nga ekspertiza e ekspertit gjeodet K.G. vërtetohet që për shkak të dëmtimit të 

kadastrit si pasojë e zjarrit shënimet sipas kadastrit përshkrues që kanë qenë në fuqi nga data 

1952 e deri më datë 1965 nuk ka shënime për ngastrën kontestuese. Ndërsa nga viti 1965 sipas 

të dhënave mekanografike të operatit teknik kadastral të vitit 1965, ngastra kadastrale nr. 1636 

ZK Mamushë, në të cilën ngastrës përfshihet edhe pjesa kontestuese prej 2370 m2, në vendin e 

quajtur P. me kultur mal i klasit 5 e cila ka sipërfaqen e përgjithshme prej 6520 m2, evidentohet 

në fletën poseduese nr. 7 ZK Mamushë, në emër të L.H.K. Kjo ngastre me aktvendimin mbi 

trashëgimin LRP. R. 201/16 Ref. Nr. 72/16 datë 21.03.2016, i nxjerr nga noterja Bahrije Skenderi 

kalon në emër të këtu paditurit Ş.K. Këto të dhëna eksperti i ka marr nga programi “......”, i 

formuar nga të dhënat e programit për pronat dhe pronarët “......”, i cili ka hy në fuqi në vitin 

1986.  

   Gjithashtu nga kjo ekspertizë vërtetohet se sipërfaqja kontestuese ka sipërfaqen 

2370 m2 në formë trekëndëshi dhe gjendet në anën veriore të ngastrës kadastrale 1636 ZK 

Mamushë, me kulturë mal,  mirë i zhvilluar me drunjë dushku e cila pjesë ngjitet me ngastrën 

kadastrale nr 1635 ZK Mamushë,  me masa dhe kufij  nga ana lindore në kufi me ngastrën 

kadastrale nr. 1628 ZK Mamushë, në gjatësi të përgjithshme 45.92 m, nga ana veriore në kufi 

me ngastrën kadastrale nr. 1635 në gjatësi 108.19 m dhe nga ana jugore në kufi me pjesën 

jokontestuese të ngastrës nr. 1636 ZK Mamushë në vijë të lakuar në gjatësi të përgjithshme 99.14 

m.   

   Gjithashtu vërtetohet që në mes sipërfaqes 2370 m2 pjesë e ngastrës 1636 ZK 

Mamushë dhe ngastrës 1635 ZK Mamushë, nuk vërehet kufi natyral përveq një rrjedhje uji nga 

të reshurat në formë lugu e cila në pjesën më të madhe gjendet brenda ngastrës 1635.  

   Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të nxjerra 

në kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje 
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ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur se kërkesëpadia e paditëseve 

është e pa bazuar. 

 

   Për palët ndërgjyqëse nuk është kontestues fakti që pjesa kontestuese me kultur 

është mal, gjithashtu nuk është kontestuese se për shumë kohë paditësit nuk i kanë lejuar të 

paditurin dhe paraardhësit e tij ta shfrytëzojnë atë pjesë.  

 

   Kontestuese për palët është nëse pjesa kontestuese në sipërfaqe prej 2370 m2 i 

është shitur paraardhësve të paditësve nga Ş.M. dhe A.M. apo nga gjyshi i të paditurit L.K. 

   Pala paditëse si bazë për fitimin e pronësisë thirret në fitimin e pronësisë me 

parashkrim fitues duke e shfrytëzuar atë paluajtshmeri që nga koha kur e kanë blerë, ndërsa 

mirëbesimin e arsyetojnë me faktin që pjesën kontestuese e kanë blerë nga Ş.M. dhe A.M. dhe 

për atë pjesë nuk janë kundërshtuar nga askush deri në vitin 2013 kur i padituri atë pjesë i ka 

shitur personit të tretë.  

 

   Në kuptim të nenit 36 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, për 

bartjen e pronësisë në paluajtshmeri është e nevojshme një punë juridike e vlefshme ndërmjet 

tjetërsuesit dhe fituesit si bazë juridike dhe regjistrimi i ndryshimit i pronësisë në Regjistrin e të 

drejtave në paluajtshmeri. 

 

   Gjithashtu e drejta e pronësisë në paluajtshmeri në kuptim të nenit 40 të të njëjtit 

Ligj mund të fitohet me parashkrim në rast se personi i cili me mirëbesim e ka njëzet (20) vjet 

në posedim të pandërprerë një paluajtshmeri ose një pjesë të saj, e fiton pronësinë në të. 

 

   Në rastin konkretë në mes paditësve dhe paraardhësve të tyre dhe Ş.M. dhe A.M. 

nuk ka pasur kontratë në formë të shkruar e të legalizuar në gjykatë për shitjen e tokës të cilën e 

kanë blerë paraardhësit e paditësve. Ashtu që pretendimi që atë tokë e kanë fituar me punë të 

vlefshme juridike, për gjykatën nuk është i bazuar. Pavarësisht se paditësi N.M. deklarohet se ka 

pas kontratë e cila ka qenë në kadastër mirëpo me djegien e kadastrit edhe ajo kontratë është 

djegure. Nga deklaratat e paditësve tjerë dhe dëshmitarëve si dhe shënimeve kadastrale të 

paraqitura nga eksperti gjeodet, ai pretendim është i pabazuar.  

 

   Gjykata analizë të thuktë i ka kushtuar bazës tjetër për të cilët paditësit 

pretendojnë që e kanë fituar pronësisë me parashkrim fitues. Mirëpo nga provat që janë 

administruar si nga dëgjimi i dëshmitarëve e edhe nga dëgjimi i palëve ndërgjyqëse, gjykata ka 

ardhur në përfundim që pavarësisht se mund të merret si e saktë se paditësit e kanë shfrytëzuar 

mbi 20 vite sipërfaqen kontestuese prej 2370 m2, pjesë e ngastrës kadastrale nr. 1636 ZK 

Mamush, pasi që me asnjë provë të paraqitur nga palët gjykata nuk ka mundur të vërteton saktë 

kohen e shfrytëzimit nga pala paditëse, por që koha mbi 20 vite edhe nga pala e paditur nuk 

kundërshtohet.  Në rastin konkret mungon elementi tjetër për të cilën mbi bazën e fitimit të 

pronësisë me parashkrim fitues personi mund të fiton pronësinë. Ai element është mirëbesimi.  

   Me asnjë provë të vetme pala paditëse nuk ka vërtetuar që ka qenë me mirëbesim. 

Përkundrazi edhe vetë paditësit nuk e kundërshtojnë faktin kur edhe paraardhësit e të paditurit 

edhe të paditurin dhe vëllain e tij e kanë penguar në shfrytëzimin e paluajtshmerisë me 

pretendimin se ajo pjesë është e tyre, pavarësisht se në librat kadastrale ajo paluajtshmeri që nga 

viti 1965 evidentohet në emër të L.K. gjyshi i të paditurit.  

   Me asnjë provë të vetme pala paditëse nuk e ka kundërshtuar këtë fakte.  

 

   Pala paditëse mirëbesimin, mundohet ta provon vetëm nga fakti që pjesën 

kontestuese, e cila është pjesë përbërëse e ngastre kadastrale nr. 1636 ZK Mamushë e kanë blerë 
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nga Ş.M. dhe A.M. të cilët paditësi N.M. dhe N.M. i kanë dajë. Pikërisht nga fakti që mirëbesimin 

pala paditëse nuk ka mundur ta provon me asnjë provë të vetme gjykata ketë pretendim e ka 

vlerësuar si të pa bazuar.  

  

   Gjithashtu edhe nga fakti që në ekspertizë gjatë identifikimit të pjesë kontestuese 

konstatohet se pjesa kontestuese është mal i zhvilluar mirë me drunj D. vërtetohet fakti që 

paditësit nuk e kanë shfrytëzuar atë pjesë dhe kjo sipas konkludimit të gjykatës nga procedimi i 

çështje në tersi, sepse e kanë ditur që nuk është e tyre.   

 

   Gjykata me rastin e vendosjes si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pati parasysh të 

gjeturat nga raporti i gjeodezisë, ashtu që pjesa kontestuese siç përshkruhet nga eksperti gjeodet 

nuk ka kufi natyral me ngastrën nr. 1636 ZK Mamushë, pjesë përbërëse e së cilës është. Gjë që 

jep të kuptohet se pala paditëse e ka ditur që ajo pjesë nuk i takon ngastrës kadastrale nr. 1635 

ZK Mamushë, e cila evidentohet në emër të tyre.  

 

   Duke pasur parasysh faktin që palët paditëse nuk kanë mundur të vërtetojnë 

mirëbesimin me gjatë posedimit të pjesës kontestuese, përkundrazi me fme forcë nuk kanë lejuar 

të paditurin dhe paraardhësit e sajë të shfrytëzojnë atë pjesë, gjykata vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

   Pasi që pala paditëse e ka humbur kontestin ndërsa pala e paditur në mënyrë të 

specifikuar i ka kërkuar shpenzimet e procedurës, gjykata në kuptim të nenit 463 lidhur me nenin 

452 të LPK-së, vendosi të detyron palën paditëse t’i kompenson shpenzimet e procedurës për 

palën paditëse në shumën e përgjithshme 1.622, 40 €, pasi që shpenzimet janë në përputhje me 

tarifën e odës së avokatëve dhe udhëzimin administrativ për unifikimin e taksave gjyqësore.  

 

   Gjithashtu gjykata shfuqizoi masën e përkohshme të sigurimit pasi që kanë 

pushuar kushtet për të cilat është caktuar masa.  

 

   Nga arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C. nr. 1161/2017 datë 10.02.2021 

 

                              Gj y q t a r i  

                   Atdhe Berisha  

 

 

UDHËZIME PËR ANKESË: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të paraqet ankesë 

në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit 

të këtij aktgjykimi.  


