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Numri i lëndës: 2019:191371 

Datë: 28.10.2019 

Numri i dokumentit:     00627384 

                       C.nr.339/18 

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Gëzim Shehu, në çështjen juridike kontestimore të paditësve Z.A dhe A.M,  nga fshati ..., Komuna e 

Prizrenit, të cilët me autorizim i përfaqëson av.B.K nga Prizreni, kundër të paditurës Komuna e 

Prizrenit, të cilën me autorizim  e përfaqëson përfaqësuesi ligjore S.S nga Prizreni, për shkak të 

vërtetimit të së drejtës së pronësisë, vlera e kontestit 100 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor 

publik, me datë 11.10.2019, mori këtë: 

 

         A K T GJ Y K I M  

 

I. REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve Z.A dhe A.M, nga fshati ..., 

Komuna e Prizrenit, me të cilën kanë kërkuar që “të vërtetohet se paditëset janë pronare të ngastrës 

kadastrale nr. 1988-1 në sipërfaqe prej 1142 m² dhe 370 m², e cila paluajtshmëri tani evidentohet si 

Pasuri Shoqërore në emër të BVI për banim, si dhe të obligohet shërbimi kadastral në Prizren që 

këtë vendim ta pranoj si titull juridik dhe ta bëjë regjistrimin e ngastrës nr.... në ZK ..., në afat prej 

15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm”. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

      A r s y e t i m  

 

 

Paditëset Z.A dhe A.M, nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, përmes të autorizuarit të tyre, ka 

parashtruar padi në gjykatë, me të cilën kanë kërkuar që të aprovohet në tërësi kërkesëpadia dhe të 

vërtetohet se paditëset janë pronare të ngastrës kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 1142 m² dhe 370 m², 

e cila paluajtshmëri tani evidentohet si Pasuri Shoqërore në emër të BVI për banim, si dhe të 

obligohet shërbimi kadastral në Prizren që këtë vendim ta pranoj si titull juridik dhe ta bëjë 

regjistrimin e ngastrës nr.... në ZK ... dhe atë në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë të 

këtij aktgjykimi, me mundësi të ekzekutimit të dhunshëm.  

 

Edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor, i autorizuari i paditësve, av.B.K ka deklaruar se mbetet në 

tërësi pranë të dhënave të gjerëtanishme. Në fjalën përfundimtare të cilën gjykatës ia ka dorëzuar në 

formë të shkruar ka theksuar se baza juridike për vërtetimin e pronësisë bazohet në dy institute, e 

para sa i përket regjistrimit të pronësisë në momentin e regjistrimit, pronësia duhet të regjistrohet në 

emër të komunës vetëm në momentin kur bëhet kompensimi i palës kjo parashihet me nenin 57 të 

gjykata  të vitit 1978, në këtë rast është bërë eksproprijimi por asnjëherë nuk është zbatuar në 

praktikë dhe paditësve asnjëherë nuk ju është kompensuar prona dhe asnjëherë nuk i është marrë nga 

posedimi, i vetmi ndryshim që është bërë është regjistrimi i ngastrës në emër të të paditurës. Baza e 
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dytë juridike për ta fituar pronësinë është edhe instituti i parashkrimit ku paditëset janë në posedim të 

pronës për më shumë se 50 vite deri në vitin 1996 nuk ka mundur të fitohet pronësia në pronën 

shtetërore në bazë të parashkrimit mirëpo me ndryshimet të vitit 1996 të Ligjit mbi marrëdhëniet 

pronësore juridike është bërë e mundshme që të fitohet pronësia me parashkrim edhe në pronën 

shtetërore, për më tepër Gjykata Supreme në vitin 2019 ka nxjerrë një udhëzues mbi të drejtat 

pronësore dhe aty theksohet se kush e ka në posedim pronën nga viti 1996 dhe kanë kaluar më tepër 

se 20 vite mund të bëhet pronare e saj. Në vitin 2016 janë bërë 20 vite të posedimit me mirëbesim 

andaj pretendon që në këtë rast vërtetimi i pronësisë mund të bëhet edhe në bazë të institutit për 

parashkrim. bazë të provave të administruara ekziston baza juridike për posedim të ligjshëm andaj i 

propozon gjykatës që të aprovoj në tërësi kërkesëpadinë e paditësve si të bazuar, njëherit shpenzimet 

e procedurës i kërkon të cilat i ka specifikuar në fjalën përfundimtare. 

 

Përmes përgjigjes në padi e paditura Komuna e Prizrenit e ka kundërshtuar kërkesëpadinë e 

paditësve, duke theksuar se padia është e palejuar dhe duhet të refuzohet si e pa bazë, duke i 

propozuar gjykatës refuzimin e kërkesëpadisë së paditësve në tërësi si të pa bazuar dhe të palejuar. 

 

 Edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor, i autorizuari i të paditurës në shqyrtimin kryesor deklaroi se 

mbetet në tërësi pranë deklarimeve të dhëna në përgjigjen në padi dhe shqyrtimet e mbajtura, përmes 

të cilave e kundërshton në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses si të pabazuar. Në fjalën 

përfundimtare deklaroi se pala paditëse ka bërë padi për fitim të pronësisë për shkak të posedimit me 

mirëbesim. Kjo është në kundërshtim me ligjin sepse pala ka qenë vazhdimisht në kontest për këtë 

pronë. Gjithashtu nga shkresat e dërguara vërtetohet se pala në bazë të ligjit nuk mund të kërkoj 

anulimin e aktvendimit për eksproprijim për shkak të kalimit të afatit ligjor në bazë të cilit mund të 

kërkohej kjo. Më tutje thekson se pala paditëse ka bërë kërkesë për anulim të aktvendimit për 

eksproprijim 03/3-465-70 datë 14.11.1983 e cila i është refuzuar nga organet e Komunës së Prizrenit. 

Ajo është ankuar për këtë vendim pranë Agjensisë Kadastrale të Kosovës e cila me Aktvendimin e 

saj me numër reference 03/1003/15 refuzon si të pabazuar ankesën e palës paditëse kundër 

Aktvendimit të Drejtorisë për Administratë, Sektorit për Çështje Pronësore Juridike KK Prizren. 

Kundër këtij Aktvendimi pala paditëse ka qenë dashtë të hap Konflikt Administrativ në Gjykatën 

Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Administrative. Komuna e Prizrenit për shkak të 

ndërtimit të objekteve ndërtimore dhe rregullimin e tokës individuale janë eksproprijuar në favor të 

BVI-së për banim KK Prizren, komfort Planit Detal Urbanistik për Lagjen Jaglenica. Ngastra në fjalë 

sot evidentohet si pronë e PSH BVI për banim, që do të thotë është kryer procedura e eksproprijimit, 

ku në bazë të Aktvendimit të plotfuqishëm në fjalë janë bërë edhe ndryshimet në elaboratin kadastral. 

Pretendimi i palës paditëse se nuk është bërë kompensimi dhe si pasojë prona nuk ka mund ta 

dëshmoj Komuna për shkak të djegies së një pjesë të arkivit të Komunës. Mirëpo nuk do të thotë që 

kjo nuk është kompensuar sepse ndryshe nuk do të ishin bërë ndryshimet në elaboratin kadastral. 

 

Duke iu referuar dispozitave të nenit 21 pika 3 të Ligjit mbi eksproprijim (Gazeta Zyrtare e 

Kosovës nr.21/78) si dhe nenit 10 alineja 3 të Ligjit mbi ndryshimin dhe plotësimin e të njëjtit ligj 

Gaz. Zyrtare e Kosovës nr.46/86), është caktuar se: “Pas skadimit të afatit prej 5 viteve nga dita e 

plotfuqishmërisë së Aktvendimit, pala nuk mund të parashtroj kërkesë për anulimin e së njëjtit”. 

Konform këtyre të dhënave i propozon gjykatës që të refuzoj si të pabazuar kërkesëpadinë e 

paditësit, me të cilën ka kërkuar të vërtetohet pronësia për ngastrën kada.... ZK ...andaj, i propozon 

gjykatës që të refuzon si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditësve. Njëherit shpenzimet e procedurës 

nuk i kërkon. 

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike kontestimore, gjykata ka bërë 

administrimin e këtyre provave: dëgjimi i ekspertit të gjeodezisë L.A nga Prizreni; leximi i 

çertifikatës mbi të drejtën e pronësisë së paluajtshme me nr.... të dt.04.09.2012; leximi i aktvendimit 
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të Kuvendit Komunal në Prizren me nr.... i dt.14.11.1983; leximi i çertifikatës së pronësisë të 

dt.27.11.1986; leximi i informatës të dt.09.09.2019; leximi i parashtresës për provat e dorëzuara nga 

e paditura. 

 

Gjykata pas vlerësimit te pohimeve te palëve ndërgjyqëse dhe provave te 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 paditëses është e pabazuar. 

 

Nga dëgjimi dhe leximi i ekspertizës nga eksperti i gjeodezisë L.A të datës 23.07.2018, gjykata 

konstatoi se Z.A dhe A.M shfrytëzojnë në tërësi parcelën nr.... me sipërfaqe prej 1471m² dhe e njëjta 

parcelë evidentohet në emër të Pasurisë Shoqërore-BVI për banim. 

 

Nga leximi i çertifikatës mbi të drejtën e pronësisë së paluajtshme me nr.... të dt.04.09.2012, të 

lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale, gjykata konstatoi se parcela nr.... evidentohet në emër të 

Pasurisë Shoqërore-BVI për banim. 

 

Nga leximi i aktvendimit të Kuvendit Komunal në Prizren me nr.03/465-70 i 

dt.14.11.1983gjykata konstaton se Drejtoria për punët pronësoro- juridike pranë KK Prizren në bazë 

të të kërkesës së BVI-për banim ka bërë eksproprijim  në favor të BVI-së për  nevojat e ndërtimit dhe 

rregullimin e tokës për ndërtimet individuale sipas planit detal urbanistik për lagjen “...”të 

patundshmërisë e cila evidentohet me numër të ngastrës kadastrale ... në sipërfaqe prej 1142 m
2
 dhe 

370 m
2
. 

 

Nga leximi i çertifikatës së pronësisë të dt.27.11.1986, gjykata konstatoi se parcela nr...., në 

vitin 1986 ishte në pronësi të Z.A dhe A.M. 

 

Nga leximi i informatës të dt.09.09.2019, të lëshuar nga Drejtoria për Administratë, gjykata 

konstatoi se në bazë të vendimit mbi themelimin e fondit shoqëror për rregullimin e tokës ndërtimore 

të Komunës së Prizrenit në nenin 12 është caktuar konkretisht që fondi i merr të gjitha të drejtat dhe 

obligimet sa i përket mjeteve dhe marrëdhënieve nga pjesa e rregullimit të tokës ndërtimore me 

31.12.1989, si trashëgimtarë juridik. Komuna e Prizrenit e merr të drejtën e shfrytëzimit në të gjitha 

patundshmëritë-tokës, objektet ndërtuara, tokës ndërtimore të ndërtuar dhe të pa ndërtuar, si dhe të 

gjitha asetet-mjetet të cilat janë gjetur në mënyrë tjetër nga ana e BVI-së dhe në atë pjesë si dhe nga 

mjetet për menaxhimin dhe shfrytëzimin e tokës ndërtimore deri më 31.12.1989. 

 

Nga leximi i parashtresës për provat e dorëzuara nga e paditura të dt.09.09.2019, gjykata 

konstatoi se pala paditëse në bazë të ligjit nuk mund të kërkojë anulimin e aktvendimit për 

eksproprijim për shkak të kalimit të afatit ligjor dhe nuk mund të ketë fitim të pronës me parashkrim 

fitues për shkak se pala ka qenë gjithnjë në kontest sa i përket kësaj prone. 

  

5. Ligji i aplikueshëm 

 

Në bazë të Ligjit për Eksproprijim (Gaz zyrt. E Kosovës nr.21/78) neni 21 i Ligjit përveç 

tjerash parasheh se vendimi në formë të prerë mbi eksproprijimin  do të anulohet dhe në bazë të 

kërkesës së pronorit të përparshëm, të pasurisë së patundshme të eksproprijuar, nëse shfrytëzuesi i 

eksproprijimet në afat prej 3 vitesh prej se vendimi ka marrë formën e prerë, nuk ka kryer, sipas 

natyrës së objektit punimet e nevojshme në atë objekt . 

Pasi të kalojnë dhjetë vite nga dita kur vendimi ka marrë formën e prerë mbi eksproprijimin  

nuk mund të paraqitet kërkesë për anulimin e vendimit  ”. 
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Edhe Ligji mbi Marrëdhëniet Pronësore Juridike (LMTHJP), që ka qenë në fuqi para 

parashtrimit të padisë së paditësit, më saktësisht neni 3 përcakton se: “Pronari ka të drejtë që sendin e 

vet ta mbajë, ta shfrytëzojë dhe ta disponojë në kufijtë e caktuara me ligj”. Më tutje me neni 20 i po 

këtij ligji përcakton mënyrat e fitimit të pronësisë ku përcakton se pronësia fitohet: “sipas vetë ligjit, 

në bazë të veprimit juridik dhe me trashëgim. Gjykata konstaton se me veprim juridik Bvi për banim 

e me të cilën në bazë të aktvendimit Nr.03/3-465-70 i dates 14.11.1983 I ka kaluar e drejta e 

pronësisë BVI për Banim e tani trashëgimtarit juridik Komuna e Prizrenit nga ish pronari Hamza I 

Braha” me nenin 29 të LMTHPJ-së “Mbi sendin në pronësinë shoqërore e drejta e pronësisë nuk 

mund të fitohet me parashkrimin fitues”  ndërsa me nenin 44 i LMTHJP-së “E drejta e pronësisë 

pushon me kalimin e sendit në pronësinë shoqërore” ndërsa me nenin 45 LMTHJP “ E drejta e 

pronësisë që e ka personi mbi një send pushon, kur personi tjetër fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë 

send , por edhe në bazë të nenit 226 të Ligjit të Punës së Bashkuar (Gazeta Zyrtare e RSFJ-së 

nr.53/76), Ligji për plotësimin e Ligjit të Punës së Bashkuar (Gazeta Zyrtare e RSFJ-së nr.57/83) dhe 

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Punës së Bashkuar (Gazeta Zyrtare e RSFJ-së 

nr.85/87), sepse përmes këtyre dispozitave ligjore parashihet se edhe në qoftë se patundshmëria 

përkatëse eventualisht kalon në pronësi shoqërore, pa ndonjë bazë të vlefshme juridike, pronari e 

humb të drejtën e pronësisë, në qoftë se nuk e kërkon kthimin e kësaj pronësie në afatin prej 5 vitesh, 

nga data e marrjes në dijeni për këtë fakt, e më së largu në afatin prej 10 vitesh. 

 

Gjykata e refuzoi si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit duke gjetur e njëjta është në 

kundërshtim me Ligji mbi Marrëdhëniet Pronësore Juridike. 

 

 Nga provat e administruara më lart dhe faktet e vërtetuara gjykata ka konstatuar se nuk është 

kontestuese fakti se e paditura për nevoja të ish BVI për banim në bazë të aktvendimit të të organeve 

të paditurës, ishte eksproprijuar ngastra kadastrale ... ZK ... në sipërfaqe prej 1142 m
2 

dhe 370 m
2
, e 

në sipërfaqe të përgjithshme prej 1512 m
2 

eksproprijimi i ngastrës kadastrale 1988-1është realizuar 

nga ish pronori i mëprshëm H.(I).B nga Prizreni  i cili në momentin e eksproprijimit ka qenë pronar i 

ngastrës në fjalë ndërsa shfrytëzuesit e fundit kanë qenë Z.Hdhe A.M nga fshati Grnqar KK Prizren.  

E cila patundshmëri në regjistrin kadastral evidentohen në emër të paditurës P.Sh. BVI për Banim e 

në cilësi të trashëgimtarit juridik Komuna e Prizrenit. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të provave të cilat i kemi cekur më lartë, gjykata erdhi në 

përfundim se kërkesëpadia e paditëses është e pabazuar në ligj Gjykatës i rezultoi se pretendimet e 

paditëses për të fituar të drejtën e pronësinë në ngastrat kadastrale të lartpërmendura, dhe atë në bazë 

të parashkrimit fitues gjykata sipas dispozitave ligjore të aplikueshme dhe atë duke u bazuar në 

dispoziat e LMThJP të ndryshuar në vitin 1996, por bazuar në nenin 29 të Ligjit mbi Marrëdhëniet 

Themelore Juridike - Pronësore (LMThJP), parashihet se “mbi sendin në pronësi shoqërore, e drejta 

e pronësisë nuk mund të fitohet me parashkrim fitues”. Edhe pse me ndryshimet e mëvonshme të 

LMThJP-së, neni në fjalë rezulton të jetë i fshirë, gjykata vlerëson se bazuar në Rregulloren e 

UNMIK-ut nr.1999/24 për Ligjin në Fuqi, respektivisht Rregulloren e UNMIK-ut nr.2000/59 për 

Ndryshimin e Rregullores nr.1999/24 për Ligjin në Fuqi në Kosovë, në rastin konkret zbatohet 

LMThJP, i cili ka qenë në fuqi me 22.03.1989.  

 

Me rastin e vendosjes gjykata në tërësi pranon konceptin se prona duhet të mbrohet sipas 

protokollit 11 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, me që mbrojtja e pronës sipas kësaj 

konvente për gjykatën është detyrim kushtetues, mirëpo në rastin konkret vlerësimi i gjykatës është 

se kërkesëpadia është e pabazuar, pasi që gjykata në asnjë rast nuk mund të thirret në mbrojtje të 

pronës për një subjekt duke mohuar të drejtën e ligjshme të subjektit tjetër. 
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Në rastin konkret referuar raportit të ekspertit të gjeodezisë L.A të datës 23.07.2018 gjykata ka 

konstatuar se tani paditësit shfrytëzojnë komplet parcelën ... ZK ...  me sip. 1471 m
2
 me dimensione 

në pjesën veri-lindore parcela ka këto dimensione: nga pika nr. 3 deri te pika nr. 4 gjatësia është 

44.63m, nga pika nr. 4 deri te pika nr. 5 gjatësia është 2.10m. Në pjesën lindore parcela ka këto 

dimensione: nga pika nr. 5 te pika nr. 6 gjatësia është 45.39m. Në pjesën jugore parcela ka këto 

dimensione: ne pika nr.6 deri te pika nr. 7 gjatësia është 1.94m, nga pika nr.7 deri te pika nr.8 

gjatësia është 1.49m, nga pika nr.8 deri te pika nr.9 gjatësia është 2.01m, nga pika nr. 9 deri te pika 

nr. 10 gjatësia është 2.74m, nga pika nr.10 deri te pika nr. 11 gjatësia është 5.32m, nga pika nr.11 

deri te pika nr.1 gjatësia është 1.08m, Në pjesën perëndimore parcela ka këto dimensione: nga pika 

nr. 1 deri te pika nr. 2 gjatësia është 40.68m, nga pika nr.2 deri te pika nr.3 gjatësia është 16.27m. Në 

zyrën Kadastrale Komunale në Prizren parcela nr.19881-1 ka këto të dhëna; Vendi quajtura ...-... me 

sip. të përgjithshme S =1512 m
2 

me kultur Kollos e klasit të 3-të S=370 m
2 

dhe arë e klasit të 6-të në 

S=1140 m
2
 e cila evidentohet në emër të Pasuri Shoqërore –BVI për Banim për gjykatën ky konstim 

i ekspertit është i pa ndikmit , pasi që referuar Ligjit Nr. 03/L-154 mbi Pronësinë dhe të Drejtat tjera 

Sendore, nuk parashihet si mundësi fitimi i të drejtës së pronësisë së pronës shoqërore (publike) në 

bazë parashkrimit fitues (mbajtjes). Këtë të drejtë nuk e ka njohuar as LMTHJP-ja, pasi që referuar 

nenit 29 të tij, nuk mund të fitohet e drejta e pronësisë në bazë të parashkrimit fitues në pronë 

shoqërore. Në rastin konkret siç e sipër cituam ngastrat kontestuese së paku që nga viti 1983, në 

mënyrë të ligjshme evidentohen në emër të të paditurës në emër të Pasuri Shoqërore –BVI për 

Banim. Tani trashëgimtarë juridike -Komuna e Prizrenit. 

 

Sa i përket pretendimeve të paditësve se eksproprijimi i ngastrës katastrale kontestuese është 

bërë pa kompensimit të paluajtëshmirës gjykata të njëjtën nuk e shqyrtoj pasi që kjo çështje i takon 

procedurës jo kontestimore.   

 

Përfundimisht, gjykatës i rezultoi se paditësja me provat e ofruara, nuk arriti që para gjykatës të 

provoj se e njëjta e ka fituar të drejtën e pronësisë mbi ngastrat kontestuese, andaj edhe kërkesëpadia 

e saj u desh të refuzohet në tërësi si e pabazuar. 

 

Gjykata ka bërë vlerësimin edhe të pretendimeve të tjera të palëve ndërgjyqëse por vlerësoi se 

të njëjtat janë pa ndikim në zgjidhjen meritore të kësaj çështje juridike. 

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit, bazuar në nenin 450 të LPK-së, 

pasi që pala e paditur në shqyrtimin kryesor deklaroi se nuk i kërkon shpenzimet e procedurës. 

 

Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, bazuar në dispozitat 

ligjore të cekura në arsyetim të këtij aktgjykimi, lidhur me nenin 143 të LPK-së.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm  

C.nr.339/18, datë 11.10.2019 

                                     

                                                                                                              Gjyqtari  

                                         Gëzim Shehu  

 

 

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

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

gjykate.  


