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  GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, si gjykatë civile e shkallës së parë, 

gjyqtari Shaban Shala, me bashkëpunëtorin profesional Arlind Sharani, në çështjen juridike të  

paditësve A. O., A.1 O., F. O. dhe E. O. që të gjithë nga Prizreni, të cilët me autorizim i 

përfaqëson F. O. nga Prizreni, kundër të paditurve Y. K., e lindur D., H. D.,  R. D., e lindur D., S. 

D., Sh. P., e lindur D.  dhe N. D. të gjithë nga Prizreni, lidhur me vërtetimin  e pronësisë  në bazë 

të mbajtjes, pas mbajtjes së seancës kryesore, në prezencën e të autorizuarit të paditësve F. O. 

dhe të paditurit N. D., ndërsa në mungesë të paditurve Y. K., H. D.,  R. D., S. D. dhe Sh. P.   me 

datën 13.10.2015 mori këtë : 

A K T G J Y K I M  

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësve A. O., A1. O., F. O., E. O. që të 

gjithë nga Prizreni, VËRTETOHET se paditësit në bazë të mbajtjes–parashkrimit fitues janë 

pronar të pjesës së paluajtshmërisë-ngastrës kadastrale nr. 1680/1 sipas fletës poseduese nr...  ZK 

Prizren me kulturë shtëpi e cila gjendet në Prizren, në rrugën... edhe atë të pjesës ideale të 3/32 

(12/128) të regjistruar në emër të S. D. nga Prizreni dhe OBLIGOHEN të paditurit Y. K., H. D., 

R. D., S. D., Sh. P. dhe N. D. që të gjithë nga Prizreni përndryshe trashëgimtarët të S. D., t’ia 

pranojnë këtë të drejtë paditësve dhe t’i lejojnë që kjo pjesë ideale e paluajtshmërisë prej 3/32 

(12/128) të regjistrohet në librat kadastrale të Drejtoratit për Gjeodezi dhe Kadastër në Prizren si 

bashkëpronësi në pjesë të barabarta në emër të paditësve A. O., A1. O., F. O. dhe E. O. që të 

gjithë nga Prizreni dhe atë brenda 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi.  

           II.  Secila palë i mban shpenzimet e veta procedurale  

A r s y e t i m 

Paditësit pranë kësaj gjykate kanë ushtruar padi kundër të paditurve  për vërtetimin e 

pronësisë fillimisht sipas dy bazave juridike dhe atë në bazë të trashëgimisë dhe mbajtjes-

parashkrimit. Mirëpo, paditësit duke vepruar në bazë të vendimit të gjykatës, më parashtresën e 

datës 20.10.2014, kanë precizuar kërkesë padinë ashtu që kanë kërkuar që në bazë të mbajtjes-

parashkrimit fitues ti njihet e drejta në pjesën e paluajtshmërisë së kontestuar.  

Në shqyrtimet e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare paditësi dhe i autorizuari i 

paditësve F. O. ka deklaruar: mbetet tërësi si në padi, precizimin e bërë duke propozuar që të 

administrohen provat e propozuara dhe pas administrimit gjykata të aprovojë kërkesëpadinë si të 

bazuar, ndërsa në fjalën përfundimtare ka theksuar se pas administrimit të provave posaçërisht 
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kontratës mbi dhuratën e vitit 1957, ekspertizës së ekspertit dhe nga dëgjimi i të paditurit 

vërtetohet fakti se paditësit janë në shfrytëzim në vazhdimësi edhe të pjesës së ngastrës 

kadastrale 1680-1 me kulturë shtëpi në sipërfaqe prej 68m2 dhe oborr në sipërfaqe prej 117m2,  

respektivisht të pjesës ideale që evidentohet si bashkëpronësi në emër të paraardhësit të paditurve 

S. D. dhe atë të pjesës prej 3/32 të kësaj parcele, andaj bazuar nga kjo gjendje faktike i ka 

propozuar gjykatës që të aprovojë kërkesëpadinë e paditësve si të bazuar të precizuar si në 

parashtresën e datës 20.10.2014, pasi që janë plotësuar kushtet ligjore për mënyrën e fitimit të 

pronësisë në bazë të parashkrimit. Shpenzimet procedurale nuk i ka kërkuar.    

Të paditurit Y. K., Sh. P. dhe N. D. në shqyrtimin përgatitor të dt.25.02.2015 kanë 

deklaruar se kundërshtojnë kërkesëpadinë e paditësve nga fakti se këtë pjesë  kontestuese e kanë 

trashëguar nga prindi i tyre S. D., duke mos kundërshtuar propozimin që të bëhet administrimi i 

provave ashtu që të dilet në vendin e ngjarjes me ekspertin e gjeodezisë.   

 I padituri i rendit të gjashtë N. D., në shqyrtimin e mbajtur dhe në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar: se mbetet në tërësi pranë deklarimeve të theksuara në shqyrtimet e mbajtura 

gjyqësore duke e përfshirë edhe shqyrtimin përgatitor të dt. 25.02.2015, duke i propozuar 

gjykatës që këtë çështje kontestuese t’a vendos drejt dhe sipas dispozitave ligjore. Shpenzimet 

procedurale nuk i ka kërkuar.  

Shqyrtimi kryesor i datës 13.10.2015 është mbajtur në mungesë të paditurve Y. K., H. D., 

R. D., S. D. dhe Sh. P. për shkak se janë thirrur  me rregull, ndërsa mungesën nuk e kanë 

arsyetuar duke u bazuar në nenint 423.4 të LPK-së.  

Gjykata në shqyrtimin kryesor me qëllim të konstatimit të plotë dhe të drejt të gjendjes 

faktike ka administruar këto prova: ka bërë dëgjimin e paditësit F. O., të paditurin– N. D., ka 

bërë leximin dhe shikimin e ekspertizës të ekspertit F. S. e dt. 12.05.2015, leximin e kontratës të 

dhurimit Leg.nr... të dt. 25.11.1957, leximin e aktvendimit të Gjykatës Komunale në Prizren 

T.nr.263/2001 i dt. 16.11.2001, shikimin e fletë posedimit lidhur me ngastrën kadastrale 1680/1 i 

dt. 10.05.2002, leximin e çertifikatës të Drejtorisë për Gjeodezi dhe Kadastër nr. 023-170 e dt. 

07.04.2003, leximin e ekspertizës gjeodezike të T. K. e dt. 05.07.2003 dhe leximin e aktvendimit 

të Gjykatës Komunale T.nr.92/71 i dt. 10.12.1971.  

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse, provave të administruara më 

lartë në kuptim të nenit  8 të Ligjit Për Procedurën Kontestimore ( LPK ), me kujdes dhe me 

ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha atë së bashku dhe ka konstatuar se kërkesë 

padia e paditësve është e bazuar dhe ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi pasi që ka 

konstatuar këtë gjendje faktike si më poshtë. 

        Nga dëgjimi i paditësit F. O. në cilësinë e palës, i cili ka deklaruar se:  se shtëpinë e vjetër 

paditësit e kanë trashëguar prej gjyshes së tyre S. O. e vajzërisë D., e cila kishte vdekur diku në 

vitin 1997, të cilën shtëpi në bazë të kontratës së dhurimit, vëllezërit e gjyshes S. D. dhe J. D. ia 

kishin dhuruar motrës së tyre. Në vazhdim shton se nga lidhja e kësaj kontrate në vitin 1957, 

paditësit vazhdimisht kanë jetuar në këtë shtëpi ku edhe shumica prej tyre kanë lindur aty, ndërsa 

me rastin e ndërtimit të shtëpisë së re në vitin 2001, gjatë përgatitjes së dokumentacionit për leje 

ndërtimi është vërejtur se një pjesë e vogël prej 3/32 të ngastrës kadastrale evidentohet në emër 
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të S. D., përndryshe babai i të paditurve. Ndërsa, ka theksuar se edhe pas ndërtimit të shtëpisë, 

vazhdojnë të jetojnë të katër vëllezërit ku A. dhe F. jetojnë në katin e parë, ndërsa në katin e dytë 

jetojnë A. me E., duke shtuar se prej vitit 1957 e deri më sot e kanë shfrytëzuar dhe e kanë pasur 

në posedim vazhdimisht ngastrën kadastrale fillimisht gjyshja S., pastaj prindi-babai N. dhe nga 

viti 2001 pas ndërtimit të shtëpisë së re të gjithë vëllezërit së bashku. Nga kjo deklaratë e 

paditësit gjykata ka vërtetuar faktin se paditësit me mirëbesim e kanë në posedim dhe shfrytëzim 

pjesën e ngastrës kadastrale kontestuese të cilën fillimisht e ka shfrytëzuar gjyshja e tyre S. O. i 

cili fakt vërtetohet në bazë të kontratës mbi dhuratën leg.nr... dhe më pas babai i tyre N. dhe 

aktualisht të gjithë paditësit, dy katin e parë (A. dhe F. O.) dhe dy katin  e dytë ( A.1 dhe E. O.) 

të shtëpisë se re të ndërtuar të cilës provë gjykata ia fali besimin për shkak se është e bazuar dhe 

është në harmoni me provat tjera, deklarimin e të paditurit N. D., ekspertizën e ekspertit F. S. dhe 

gjendjen faktike se paditësit jetojnë në këtë shtëpi e cila është e ndërtuar edhe mbi pjesën e 

ngastrës kadastrale kontestuese.          

Nga dëgjimi i të paditurit N. D. në cilësinë e palës i cili ka deklaruar se : i padituri është 

fëmija i gjashtë me radhë i S. D. i cili kishte vdekur në vitin 1992. Shton se jeton në shtëpinë e tij 

në rr..., ndërsa paraprakisht ka jetuar në rr... Sa i përket faktit se kush ka jetuar në pjesën e 

sipërfaqes kontestuese i padituri sqaron se në pjesën e sipërfaqes kontestuese është e vërtet se ka 

jetuar gjyshja e paditësve S., pastaj prindi i paditësve N. dhe tani fëmijët e tij këtu paditësit 

jetojnë në shtëpinë e re e cila gjendet edhe në pjesën e sipërfaqes kontestuese. Gjithashtu ka 

sqaruar se në këtë shtëpi të paditurit nuk kanë jetuar, të njëjtit jetojnë në shtëpitë e tyre që 

gjenden në adresat si në padi dhe përsërit faktin se pjesën e ngastrës kadastrale kontestuese në 

vazhdimësi e kanë shfrytëzuar dhe e shfrytëzojnë paditësit si dhe paraardhësit e tyre, nga kjo 

deklaratë gjykata vërteton faktin se paditësit aktualisht, ndërsa paraardhësit e tyre e kanë 

shfrytëzuar edhe pjesën e ngastrës kadastrale kontestuese në vazhdimësi, ndërsa të paditurit janë 

të gjithë pasardhësit e S. D. të cilët nuk kanë jetuar asnjëherë në shtëpinë e cila ka qenë e 

ndërtuar mbi pjesën e ngastrës kadastrale kontestuese, por gjithmonë në shtëpitë e tyre të cilat 

gjenden në adresat si në padi të cilit deklarim gjykata ia fali besimin për shkak se është në 

harmoni me gjendjen e konstatuar faktike dhe deklarimin e paditësit F. O. lidhur më faktin e 

shfrytëzimin të pjesës të ngastrës kadastrale kontestuese prej 3/32 të ngastrës kadastrale 1680-1.  

Me leximin dhe shikimin e raportit të dhënë nga eksperti gjeometër F. S. i dt. 12.05.2015, 

gjykata ka vërtetuar faktin se në ngastrën kadastrale nr. 1680-1 ZK Prizren është i  ndërtuar 

objekti me etazhitet P+2 i cili objekt është ndërtuar në tërë sipërfaqen e ngastrës kadastrale 1680-

1 dhe në pjesën e ngastrës kadastrale nr. 1680-2, të cilin objekt e shfrytëzojnë paditësit. Ndërsa, 

sipas të dhënave të Drejtorisë për Gjeodezi dhe Kadastër të Komunës së Prizrenit ngastra 

kadastrale 1680-1 ZK Prizren, me kulturë shtëpi në sipërfaqe prej 68 m2 dhe oborr në sipërfaqe 

prej 117 m2, në sipërfaqe të përgjithshme prej 185 m2, evidentohet bashkëpronësi në emër të 

paditësve  E., A.,  A1. dhe F. O. në pjesë ideale prej 29/128  dhe si bashkëpronësi në emër të  

paraardhësit të paditurve S. F. D. në pjesë ideale prej 12/128.  
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Me leximin e kontratës së dhurimit Leg.nr... të dt. 25.11.1957, gjykata ka vërtetuar faktin 

se palët kontraktuese S. D. dhe J. D. nga Prizreni ia kanë dhuruar motrës së tyre S. D. nga 

Prizreni, shtëpinë me oborr e cila gjendet në rrugën... në Prizren.  

Me leximin e aktvendimit të Gjykatës Komunale në Prizren T.nr.263/2001 i dt. 

16.11.2001, gjykata ka vërtetuar faktin se si trashëgimtarë të vetëm ligjor të ndjerës S. D., në 

ngastrën kadastrale 1680-1,  25/32 dhe 4/32  nga fleta poseduese nr... KK Prizren, janë shpallur 

paditësit A., A1., F. dhe E. O., gjegjësisht nipat e trashëgimlënëses sipas të drejtës së 

përfaqësimit nga i ati i tyre N. O.   

Me shikimin e fletë posedimit lidhur me ngastrën kadastrale nr. 1680-1 e dt. 10.05.2002, 

gjykata ka vërtetuar faktin se ngastra kadastrale nr.1680-1 me kulturë shtëpi në sipërfaqe prej 68 

m2 dhe oborr 117 m2, në sipërfaqe të përgjithshme prej 185 m2 e cila ndodhet në rrugën... 

evidentohet si bashkëpronësi në pjesë ideale në emër të A. O. 29/128, A1. O. 29/128, F. O. 

29/128  E. O. 29/128 dhe S. D. 3/32. 

 Me leximin e çertifikatës të Drejtorisë për Gjeodezi dhe Kadastër nr. 023-170 e dt. 

07.04.2003 dhe leximin e ekspertizës gjeodezike të T. K. e dt. 05.07.2003 gjykata është njoftuar 

dhe ka vërtetuar rrjedhën e ngastrës kadastrale 1680 në rrugën... prej vitit 1953 deri në vitin 

2001, ku në vitin 1971 në regjistër të fletëparaqitjes bëhet copëtimi i ngastrës kadastrale 1680 në 

ng. kadastrale 1680/1 dhe 1680/2.  Në vitin 2001 në bazë të vendimit të trashëgimisë ngastra 

kadastrale nr. 1680/1 evidentohet në listën poseduese... në emër të bashkëpronarëve-paditësve 

A., A1., F., E. O. në pjesë ideale me nga 29/128 dhe në emër të paraardhësit të paditurve S. D. në 

pjesën ideale prej 3/32 dhe     

Me leximin e aktvendimit të Gjykatës Komunale në Prizren T.nr.92/71 i dt. 10.12.1971, 

gjykata ka vërtetuar faktin se  si trashëgimtarë të vetëm ligjor të ndjerës F. D. në ¼ (një të 

katërtën) e pjesës ideale të ngastrës kadastrale 1680/1 është shpallur djali S. D., ndërsa S. O. dhe 

R. S. janë shpallur trashëgimtar secili me nga 3/8 (tre të tetat) e pjesës ideale.   

Nga provat e administruara më lartë dhe faktet e vërtetuara gjykata ka konstatuar 

gjendjen faktike sipas së cilës paditësit e kanë fituar pronësinë mbi pjesën ideale e 3/32(12/128) 

të ngastrës kadastrale 1680-1, sipas fletës poseduese nr... KK Prizren, tani shtëpi në rrugën...,  në 

bazë të parashkrimit fitues si mbajtës me mirëbesim, pasi që mbi 50 vite në vazhdimësi, 

fillimisht paraardhësja e paditësve-gjyshja e tyre tani e ndjera S. D., mandej babi i paditësve N. 

O. dhe tani paditësit në vazhdimësi e kanë pasur në posedim dhe shfrytëzim pjesën e ngastrës 

kontestuese. Këtë gjendje faktike gjykata e ka  vërtetuar duke u bazuar në deklarimin e palëve 

paditësit F. O. dhe të paditurit N. D. nga të cilat deklarata vërtetohet fakti i posedimit dhe 

shfrytëzimit të pjesës të ngastrës nga paditësit dhe paraardhësit e tyre, dhe fakti tjetër i kundërt se 

të paditurit dhe paraardhësit e tyre duke përfshirë dhe S. D. nuk e kanë pasur në posedim dhe 

shfrytëzim të lirë këtë ngastër kadastrale të cilave deklarata gjykata ia fali plotësisht besimin për 

shkak se janë të bazuara, jo vetëm që nuk janë në kundërshtim me njëra-tjetrën, por e plotësojnë 

njëra-tjetrën.  Nga kontrata mbi dhurimin Leg.nr... të dt. 25.11.1957, gjykata vërteton faktin se 

në bazë të kësaj kontrate të legalizuar në gjykatë paraardhësit e paditësve dhe paditësit pjesën e 

ngastrës kadastrale kontestuese e kanë poseduar dhe shfrytëzuar me mirëbesim, pra në bazë të 

punës së vlefshme juridike. Gjykata gjendjen faktike se paditësit aktualisht kanë në posedim dhe 
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shfrytëzim pjesën e ngastrës kadastrale kontestuese e vërteton dhe nga ekspertiza e ekspertit të 

gjeodezisë F. S. i cili konstaton se në ngastrën kadastrale 1680-1 në tërë sipërfaqen e saj, pra 

duke përfshirë edhe pjesën kontestuese është e ndërtuar shtëpia me etazhitet P+2 të cilën e 

shfrytëzojnë paditësit të cilës provë gjykata ia fali besimin e plotë për shkak se është e bazuar 

dhe profesionale. Se paditësit tërë sipërfaqen e ngastrës kadastrale 1680-1 duke përfshirë dhe 

pjesën kontestuese e kanë në posedim dhe shfrytëzim të lirë e ka vërtetuar edhe gjykata me rastin 

e daljes në vendin e ngjarjes ku ka vërtetuar faktin se paditësit kanë ndërtuar një shtëpi të 

përbashkët dy katshe, ku në secilin kat jetojnë nga dy paditës. 

Duke u bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike, gjykata e ka aprovuar kërkesëpadinë e 

paditësve, duke vendosur  si në dispozitiv nën I të këtij aktgjykimi, konform nenit 28 par.4 të 

Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore, i zbatueshëm në kohën e krijimit të këtij 

raporti juridik-civil i cili përcakton se: “Mbajtësi me mirëbesim i sendit të paluajtshëm, mbi 

të cilin tjetri ka të drejtën e pronësisë, fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë send me 

parashkrimin fitues me kalimin e kohës prej 20 vjetësh “ dhe nenit 30 par.2 të këtij ligji i cili 

përcakton se: “Në kohën e nevojshme për parashkrimin fitues llogaritet edhe koha për të 

cilën paraardhësit e mbajtësit të tanishëm kanë mbajtur sendin si mbajtës me mirëbesim 

dhe të ligjshëm, respektivisht si mbajtës me mirëbesim”, pasi që është vërtetuar fillimisht se 

ekziston mirëbesimi i paraardhëses të paditësve konkretisht gjyshes së tyre për shkak se të 

drejtën e pronësisë e ka fituar në bazë të kontratës mbi dhuratën të vitit 1957 nga e cila kontratë 

rrjedh logjikshëm posedimi me mirëbesim, të cilin posedim dhe shfrytëzim të pandërprerë edhe 

të pjesës të ngastrës kontestuese, e ka vazhduar babai i paditësve dhe vetë paditësit. Kushti tjetër 

sipas kësaj dispozite ligjore jo vetëm që është arritur afati kohor i nevojshëm 20 vjeçar për 

parashkrim fitues, por ai është tejkaluar pasi që mbi 50 vite paditësit dhe paraardhësit e tyre e 

posedojnë dhe shfrytëzojnë pjesën e ngastrës kadastrale kontestuese.    

Gjykata ka vlerësuar edhe të provat tjera të cilat janë administruar në shqyrtimin kryesor, 

mirëpo vlerësoi se të njëjtat nuk janë relevante dhe janë pa ndikim në vendosjen meritore të kësaj 

çështje juridike, ndërsa pretendimet e të paditurve se këtë pjesë të ngastrës e kanë trashëguar nga 

prindi i tyre gjykata nuk e shqyrtoi fare për shkak se lëndë e shqyrtimit ka qenë kërkesë padia e 

paditësve e precizuar, pra fitimi i pronësisë në bazë të mbajtjes-parashkrimit. 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale bazohet në nenit 450 të LPK-së, pasi që palët nuk i 

kanë kërkuar shpenzimet procedurale. 

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

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C.nr.501/2006 të datës 13.10.2015 

 

B. Profesional                 Gjyqtari                      

Arlind Sharani                                             Shaban Shala                                                                              

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të ushtrojë 

ankesë në Gjykatën e Apelit në Prishtinë,  në afat prej 15  dite nga dita e pranimit, ankesa  

dorëzohet  nëpërmjet të kësaj gjykate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


