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Numri i lëndës: 2019:142067 

Datë: 30.10.2019 

Numri i dokumentit:     00615127 

 

 

C.nr.1050/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari 

Shaban Shala, me bashkëpunëtoren profesionale Njomeza Berisha në çështjen kontestimore të 

paditësit V.B nga Prizreni, rruga “...”, nr...., kundër të paditurës Komuna e Prizrenit të cilën e 

përfaqëson B.B, për shkak të vërtetimit të pronësisë, vlera e objektit të kontestit 3500 €, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor-publik, me datë 07.08.2019 mori këtë: 

 

                                                        A K T G J Y K I M  

 

APROVOHET në tërësi si bazuar kërkesëpadia e paditësit V.B nga Prizreni dhe 

VËRTETOHET se i njëjti në bazë të ndërtimit është pronar i pjesës së ngastrës kadastrale 

nr.... ZK Prizren, në sipërfaqe prej 199 m2 ZK Prizren, me dimensione dhe kufi nga veriu 

3.27m, nga jugu 9.55 m, lindja me thyerje 32.99m dhe nga perendimi 28.22m, ashtu që 

DETYROHET e paditura Komuna e Prizrenit ta pranoj këtë fakt dhe ta lejoj regjistrimin e 

ndryshimeve në librat kadastral të Drejtorisë së Gjeodezisë dhe të Kadastrës të Komunës së 

Prizrenit, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas ditës pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 

nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

II. DETYROHET e paditura Komuna e Prizrenit që paditësit V.B, t’ia paguaj 

shpenzimet e procedurës dhe atë në lartësi prej 1.315 €. 

 

                                                    A r s y e t i m  

 

Paditësi V.B pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi kundër të paditurës Komuna e 

Prizrenit lidhur më vërtetimin e pronësisë mbi bazën e blerjes, posedimit dhe ndërtimit se është 

bërë pronar i pjesës në ngastrës kadastrale ...ZK Prizren ngase në të ka ndërtuar shtëpinë dhe 

jeton me familjen e tij. Më parashtresën e dt.13.08.2019 e ka precizuar kërkesë padinë sikurse 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Në shqyrtimet e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit av. O.Zka 

deklaruar:  se  mbetet në tërësi si në padi, përkatësisht parashtresën për precizimin e padisë 

duke propozuar që pas administrimit të provave gjykata të aprovojë kërkesëpadinë si të bazuar, 

ndërsa në fjalën përfundimtare të cilën e ka dorëzuar në formën e shkruar ka kërkuar nga 

gjykata që të aprovoj kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar për shkak se babai i paditësi R.B 

ngastrën kadastrale konstestuese nr....ZK Prizren e ka blerë nga N.K nga Prizreni në sipërfaqe 

prej 199m2 e cila gjendet në kuadër të sipërfaqen së përgjithshme prej 2555m2, me çmim prej 

100.000 din në vitin 1970. Paditësi po atë vite e ka ndërtuar shtëpinë familjare, këtë 

patundshmëri paditësi e shfrytëzon dhe e ka në  posedim të lirë edhe sot, ndërsa kjo 

paluajtshmëri evidentohet si pasuri shoqërore-pasuri e Komunës së Prizrenit. Këto fakte, pra të 

ndërtimit të shtëpisë dhe të jetuarit në shtëpinë e vjetër apo të re për me tepër se 40 vite janë 

vërtetuar nga deklaratat e dëshmitarëve F.K dhe F.G, andaj mbi këtë bazë i propozon gjykatës 

që aprovoj në tërësi si të bazuar padinë e paditësit dhe të vërtetoj se i njëjti është pronar i pjesës 

së ngastrës kadastrale  me numër 6994, ZK Prizren, në sipërfaqe prej 199 m2. Shpenzimet e 

procedurës i ka kërkuar dhe atë në emër të përfaqësimit në 6 seanca gjyqësore nga 135 € 

shumën e përgjithshme prej 810 €, në emër të përpilimit të padisë shumën prej 108 €, në emër 

të dy precizimeve të padisë shumën prej 200 € dhe për dy ekspertiza shumën prej nga 100 €, 

pra totalin në shumën prej 1.218 €.  

Përfaqësuesi i të paditurës gjatë shqyrtimeve të mbajtura dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar: se mbetet në tërësi si në përgjigjen në padi dhe në deklarimet nga shqyrtimi 

përgatitor duke i propozuar gjykatës që ta refuzoj kërkesëpadinë si të pa bazuar, kjo ngase 

paditësi nuk ka provuar me asnjë provë se si kanë arritur deri tek posedimi i parcelës, ndërsa 

deklarimi i dëshmitarëve nuk ka sqaruar asgjë lidhur me pronën dhe shtëpinë, ndërsa fakti se 

paditësi e ka  ndërtuar shtëpinë në pronën shoqërore  nuk mund të gjejë zbatim në rastin 

konkret sepse instituti i ndërtimit në tokën e huaj nuk vlen për pronësinë shoqërore andaj i 

propozon gjykatës që padia dhe kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si  e pabazuar.  

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

kontestimore, gjykata ka bërë administrimin e këtyre provave: ka bërë leximin e ekspertizës së 

ndërtimtarisë të ekspertit L.M të datës 22.03.2018, ka bërë leximin e ekspertizës së ekspertit të 

gjeodezisë F.Stë datës 18.04.2018, ka bërë leximin e certifikatës pronësore të datës 23.03.2016 

lidhur me ngastrën kadastrale ... dhe shikimin në kopjen e planit lidhur me këtë ngastër, ka bërë 

leximin e  ekspertizës të ekspertit vlerësues S.M të datës 14.09.2018 si dhe ka bërë dëgjimin e 

dëshmitarit F.Kdhe dëshmitarit F.G, andaj gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve 

ndërgjyqës dhe provave të lartcekura në kuptim të nenit  8 të Ligjit Për Procedurën Kontesti  

more ( LPK ), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha atë së 

bashku dhe ka konstatuar se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

Nga leximi i  ekspertizës së ndërtimtarisë të ekspertit L.M të datës 22.03.2018  gjykata 

ka vërtetuar faktin se në një pjesë të ngastrës kadastrale nr. ...ZK Prizren, në Prizren, 

konkretisht në rrugën “...”, nr. ... është ndërtuar objekti-shtëpia më katshmëri  P+Nk , me 

sipërfaqe të tërësishme prej 199 m2 dhe atë sipërfaqja nën shtëpi është 111 m2, ndërsa oborr 88 

m2. Se shtëpia është ndërtuar diku para 20 viteve është e banueshme, e mobiluar dhe ka të 

instaluar rrymën, ujin dhe kanalizimin. Se përveç shtëpisë ekziston dhe një objekt ndihmës 

(shupë) se investitor është paditësi V.B.  
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Nga leximi i ekspertizës së ekspertit të gjeodezisë F.Stë datës 18.04.2018, gjykata ka 

vërtetuar faktin se paditësi shfrytëzon pjesën juglindore të ngastrës kadastrale ..., në sipërfaqe 

prej 199 m2, në të cilën ka ndërtuar shtëpinë familjare me katshmëri P+Nk, me dimensione në 

veri 3.27 m, në jug 9.95 m, nga lindja 32.99 m, në perëndim 28.22 m.  

 

Nga leximi i certifikatës pronësore të datës 23.03.2016 lidhur me ngastrën kadastrale ... 

dhe shikimin në kopjen e planit lidhur me këtë ngastër, gjykata ka vërtetuar faktin se ngastra 

kadastrale  me numër ... në sipërfaqe prej 2555 m2, evidentohet në emër të Komunës së 

Prizrenit, ndërsa me shikimin në kopjen e planit gjykata vërteton se këtu paditësi V.B nga 

sipërfaqja e tërësishme e kësaj ngastre kadastrale shfrytëzon pjesën prej 199 m2 dhe në të ka 

ndërtuar objektin P+Nk, në sipërfaqe prej 111 m2, kurse sipërfaqja e lirë është 88 m2.   

 

Nga leximi i  ekspertizës së ekspertit vlerësues S.Mtë datës 14.09.2018, gjykata ka 

vërtetuar faktin se sipërfaqja e parcelës (trollit) për vlerësim është 199 m2 si pjesë e ngastrës 

kadastrale ... dhe duke u bazuar në metodat bashkëkohore dhe krahasimit të çmimeve të tregut 

për këtë sipërfaqe prej 199 m2 vlera e tregut është 43.700 € e cila është rrumbullaksuar në 

shumën prej 43.800 €, ndërsa vlera e objektit të shtëpisë që ka sipërfaqe prej 229 m2 sipas 

metodës së kostos së ndërtimit është në shumën prej 42.650 €.  

 

Nga dëgjimi i dëshmitari F.K i cili ka deklaruar: se prej vitit 1980 jetojnë në lagjen ..., 

rr. “...” dhe është fqinj me V.B ngase aty jeton me familje. Sa i kujtohet vendi në të cilin 

paditësi e ka ndërtuar shtëpinë, babai i tij ia ka shitur babait të paditësit R. dhe sigurisht 

detyrimet nga kjo shitblerje janë kryer, pra është paguar çmimi dhe më pas është ndërtuar 

shtëpia nga kjo kohë duhet të ketë kaluar mbi 40 vite. Nga kjo deklaratë gjykata e vërteton 

faktin se sipërfaqja-trolli është blerë prej babait të dëshmitarit ku më pas është ndërtuar shtëpia 

dhe nga ajo kohë paditësi jeton me familjen e tij në të. 

 

Nga dëgjimi i dëshmitarit F.G i cili ka deklaruar : se V. e ka fqinjë ngase jetojnë në 

afërsi prej 250m, se lidhur me çështjen sqaron se në vitin 1968 kanë dal në Prizren, ku kanë 

blerë trollin dhe kanë ndërtuar shtëpinë dhe nga kjo kohë së bashku me vëllezërit jetojnë aty, 

ndërsa sa i përket paditësit sqaron se i njëjti jetoj aty që 35-40 vite këtë fakt e mban në mend 

ngase i kujtohet se si fëmijë ka luajtur aty pari. Ndërsa sa i përket trolllit sa ka dëgjuar prej 

familjarëve Baca R. kështu thirrej babai i paditësit këtë troll e kishte blerë një personi të tretë të 

cilit emrin nuk ia din. Në fund sqaron se në këtë troll fillimisht ka jetuar familja e paditësit, 

ndërsa tani jeton paditësi me familjen e tij, ndërsa lidhur me faktin se kemi të bëjmë më shtëpi 

të vjetër apo të re të ndërtuar këtë nuk e din. Nga kjo deklaratë gjykata vërteton faktin se 

fillimisht trolli është blerë prej babait të paditësit Bacës R. nga një person i tretë, në të cilën pas 

ndërtimit të shtëpisë kanë jetuar me familje, ndërsa tani jeton familja e paditësit të cilës 

deklaratë gjykata ia fali besimin ngase dëshmitari është fqinj i tyre dhe aty jetoj nga vitet 1970 

e deri më sot. 

 

Nga provat e administruara më lartë gjykata ka konstatuar gjendjen faktike sipas së 

cilës fillimisht babai i paditësit Rizani këtë pjesë të ngastrës kadastrale para rreth 40 viteve e ka 

blerë prej një personi të tretë në të cilën ka ndërtuar shtëpinë dhe kanë jetuar si familje, ndërsa 

më vonë paditësi mbi në pjesë të ngastrës ka ndërtuar shtëpinë e re të përshkruar sikurse në 

ekspertizat e eksperteve si më lartë dhe jeton me familjen e tij. Kjo gjendje faktike vërtetohet 

në bazë të dëshmisë së dëshmitareve F.Kdhe F.G nga të cilat gjykata vërteton faktin e blerjes së 

ngastrës kontestuese, e posaçërisht ndërtimit të shtëpisë fillimisht nga i ati i paditësit dhe më 

vonë nga vetë paditësi dhe faktin se paditësi së bashku me familjen e tij jeton në këtë shtëpi të 

cilave prova ia fali besimin ngase janë në harmoni dhe e plotësojnë njëra-tjetrën.   
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Gjithashtu gjykata vërteton gjendjen faktike se pasi që paditësi në trollin kontestues e 

ka ndërtuar dhe përfunduar objektin familjar me etazhitet P+nk (Përdhese dhe nënkulm) ku 

sipërfaqja e objektit (shtëpisë) është 229 m2, ndërsa e parcelës 199 m2 më pas paditësi ka 

filluar dhe jeton me familjen e tij të ngushtë në të, kjo gjendje faktike vërtetohet nga ekspertizat 

e ekspertit të gjeodezisë dhe ndërtimtarisë të cilat janë përpiluar pas shikimit të vendit të 

ngjarjes të cilave prova gjykata i fali besimin pasi që janë të bazuara, e plotësojnë njëra-tjetrën 

dhe janë në harmoni me gjendjen faktike. 

   

Duke pasur për bazë këtë gjendje faktike të vërtetuar dhe nenin 24 të Ligjin mbi 

Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore i aplikueshëm në këtë rast i cili përcakton se: 

“Personi që mund të jetë bartës i së drejtës së pronësisë, e që ndërton ndërtesën ose godinën 

tjetër (objektin ndërtimor) në tokën mbi të cilën tjetri ka të drejtën e pronësisë (ndërtuesi), 

fiton të drejtën e pronësisë edhe mbi tokën në të cilën është ndërtuar objekti ndërtimor, si 

dhe mbi tokën që është e domosdoshme për përdorimin e rregullte të këtij objekti ndërtimor, 

po që se nuk ka ditur as që ka mundur të dinte se po ndërton në tokën e huaj, kurse pronari i 

tokës ka pasur dijeni për ndërtimin dhe nuk e ka kundërshtuar menjëherë”, ndërsa me 

paragrafin 2 të këtij neni është paraparë “Në rastin nga Paragrafi 1 i këtij neni pronari i tokës 

ka të drejtë që brenda tre vjetësh nga dita që ka mësuar për ndërtimin e përfunduar, por jo 

më vonë se dhjetë vjet pas ndërtimit të përfunduar, të kërkojë që ndërtuesi ti a kompensojë 

vlerën e tokës në lartësinë e çmimit të qarkullimit, në kohën kur është marrë vendimi 

gjyqësor”. Kur të merret për bazë gjendja faktike e vërtetuar dhe kjo dispozitë ligjore gjykata 

konstaton se janë plotësuar kushtet ligjore sipas kësaj dispozite pasi paditësi me mirëbesim ka 

ndërtuar shtëpinë në pjesën e ngastrës kadastrale kontestuese në të cilën ka hyrë në posedim 

dhe shfrytëzim në bazë të shitblerjes nga ish pronari paraprak dhe nga ajo kohë jeton se bashku 

me familjen e tij në këtë shtëpi të cilën e shfrytëzon  me oborr në sipërfaqe si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, ndërsa e paditura jo brenda afateve ligjore, por asnjëherë nuk ka kërkuar 

kompensimin e truallit, andaj gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke 

aprovuar kërkesë padinë e paditësit si të bazuar.   

 

Pasi që gjykata ka aprovuar kërkesë padinë e paditësve sipas bazës juridike  të ndërtimit 

në tokën e huaj për shkak se në këtë drejtim paditësi kanë ofruar prova, gjykata nuk ka vepruar 

sipas bazës tjetër juridike të cilën e ka propozuar paditësi, pra parashkrimit fitues pasi që 

përjashtohet mundësia që sipas dy bazave të vendoset për një çështje juridike respektivisht 

baza juridike e propozuar nuk e obligon gjykatën. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale bazohet në nenit 452.1 të LPK-së, duke e 

detyruar të paditurën që paditësit si gjyqfitues t'ia kompensoj shpenzimet e procedurës dhe atë 

në emër të taksës për padi shumën prej 40 €,  në emër të përfaqësimit në 5 seanca gjyqësore 

nga 135 €, në emër të dy precizimeve të padisë shumën prej 200 € dhe në emër të tri 

ekspertizave shumën prej 400 € pra totalin  shpenzimeve procedurale në lartësi prej 1.315 € 

bazuar në Tarifën e OAK. 

 

 

 

 

 Nga të lartcekurat dhe bazuar në nenin 24 të Ligjin mbi Marrëdhëniet Themelore 

Juridike Pronësore dhe nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në diapozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

   -Departamenti i Përgjithshëm- 

            C.nr.1050/17, datë 07.08.2019 

 

 

 Bashk. profesionale                         Gjyqtari 

 Njomeza Berisha                              Shaban Shala 

  

 

UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 15 ditësh, pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


