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C.nr.711/08 

 

GJYKATA KOMUNALE NË PRIZREN, gjyqtari Valon Totaj, me 

procesmbajtësen Drita Qerreti në kontestin e paditësit H. Sh. nga Prizreni, të cilin e 

përfaqëson i autorizuari i tij av. I. M. nga Prizreni kundër të paditurit J. L. nga Prizreni, të 

cilin e përfaqëson i autorizuari i tij av. F. Sh. nga Prizreni, për shkak të dorëzimit të 

paluajtshmërisë, vlera e kontestit 3.100 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datën 

22.05.2012, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 
 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit H. Sh. nga Prizreni. 

 

II. OBLIGOHET i padituri  J. L. nga Prizreni që paditësit H. Sh., t’ia 

dorëzoj në posedim dhe disponim të lirë pjesën e ngastrës katastrale 

nr.P-71813068-...., sipas certifikatës mbi të drejtat e pronës së 

paluajtëshme nr.UL-71813068-....., ZK Prizren, me kulturë shtëpi dhe 

atë pjesën prej 38 m2, në dimensione dhe kufi: nga lindja 9.47m, nga 

perëndimi 9,94m, nga jugu 4,45m dhe nga veriu 3,28, si dhe t’ia paguaj 

shpenzimet procedurale paditësit në lartësi prej 150 euro, të gjitha këto 

në afatin prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m 

 

 Pretendimet e palëve 

 

Paditësi H. Sh. pranë kësaj gjykate ka parashtruar padinë kundër të paditurit J. L., 

për shkak të dorëzimit të paluajtshmerisë në të cilën ka theksuar se ai është pronar i 

paluajtshmerisë e cila evidentohet si ngastra kat. nr...., në sipërfaqe të përgjithshme prej 

98m2, prej të cilave 29m2, është shtëpi dhe 69m2, përdoret si oborr, e të cilat janë të 

regjistruar në fletën poseduese nr.... ZK Prizren. Këtë paluajtshmëri ai e kishte blerë me 

anë të kontratës mbi shitblerjen leg.nr.../77, të datës 17.10.1977, të lidhur midis tij, si 

blerës dhe S. H., si shitës. Po ashtu ka theksuar se kjo pronë është e regjistruar në emër të 

tij, por se vetëm një pjesë nga sipërfaqja e përgjithshme është në përdorimin e tij, ndërsa 

pjesa tjetër është duke u përdorur nga ana e të paditurit dhe atë sipas kontratës tjetër mbi 

shitblerjen e pronës, të lidhur midis të atit të këtu të paditurit J. L. dhe S. H. (kontratë e 

cila nuk është e vërtetuar). Më tutje ka cekur se në muajin Gusht të vitit 2008, vëllai i të 

paditurit i cili kishte ardhur nga Zvicra, e kishte rrënuar një murë dhe mbeturinat e të 

njëjtit i kishte hedhur në pjesën e ngastrës kat. nr... dhe atë në pjesën e kësaj prone e cila 
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është në posedim të paditësit. Ka kërkuar që të aprovohet padia e tij dhe të obligohet i 

padituri, që paditësit t’ia dorëzoj në posedim të lirë pjesën e ngastrës kadastrale e cila 

është objekt i këtij kontesti dhe atë sipas raportit të ekspertit të gjeodezisë. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i paditësit av. I. M. nga Prizreni ka 

deklaruar se mbetet pranë padisë dhe kërkesëpadisë së përmirësuar përmes parashtresës 

për përmirësimin edhe plotësimin e padisë të datës 26.10.2011. Më tutje ka deklaruar në 

bazë të provave të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, është vërtetuar se pronar 

legjitim i kësaj ngastre është paditësi dhe atë në bazë të kontratës mbi shitblerjen e 

paluajtshmerisë e cila është objekt i këtij kontesti, të legalizuar pranë kësaj gjykate 

leg.nr.../77, të datës 17.10.1977. Ka shtuar se e drejta e pronësisë mbi ngastrën kadastrale 

të paditësit vërtetohet edhe me çertifikatën mbi të drejtat e pronës së paluajtshme, ku kjo 

pronë evidentohet në emër të paditësit. Po ashtu ka theksuar se pjesën e kësaj ngastre në 

sipërfaqe prej 38m2, tani e shfrytëzon i padituri pa asnjë bazë ligjore, ku dimensionet e 

kësaj pjese të ngastrës janë të përshkruar në ekspertizën e ekspertit B. S., të datës 

25.04.2012. Përfundimisht ka shtuar se nga deklarimi i vetë paditësit të dëgjuar në cilësi 

të palës, është vërtetuar se ai është pronarë legjitim i pjesës së ngastrës kadastrale të cilën 

pjesë i padituri është duke e shfrytëzuar pa asnjë bazë juridike. I ka kërkuar shpenzimet 

procedurale dhe atë vetëm shpenzimet për ekspertizë gjyqësore në lartësi prej 150 euro. 

 

Me anë të përgjigjes me shkrim në padi, i padituri ka theksuar se padia e paditësit 

është e pa bazuar dhe se të njëjtën gjykata duhet ta refuzoj, duke shtuar se babai i të 

paditurit në vitin 1968-69, e kishte blerë kopshtin në sipërfaqe prej 69m2, nga pronari S. 

H., çka mund të shihet përmes kontratës mbi shitblerjen (të pa vërtetuar), ku me këtë rast 

ai kishte paguar çmimin e shitblerjes dhe kishte hyrë në posedim të kësaj pasurie, e të 

cilën e ka në posedim edhe sot e kësaj dite. Ai po ashtu ka deklaruar se gjatë kohës së 

luftës shtëpia ishte djegur dhe plaqkitur dhe se me këtë rast i ishte djegur edhe 

dokumentacioni tjetër. Pas hyrjes në posedim nga i ati i të paditurit, prona ishte rrethuar 

me murë i cili është rrënuar në kohën e luftës në Kosovë. Përndryshe nuk e ka kontestuar 

mundësinë e lidhjes së ndonjë kontrate midis S. H., si shitës dhe paditësit, si blerës, por 

ka theksuar se paditësi ka mundur ta blej vetëm shtëpinë, e jo edhe kopshtin dhe se 

paditësi asnjëherë nuk ishte në posedim të kësaj pjese të ngastrës nr... ZK Prizren. Po 

ashtu ka theksuar se për këtë çështje tanimë kanë kaluar mëse 34 vite dhe se ish shitësi S. 

H. nuk ka lënë pasardhës të tij e as që ka ditur shkrim lexim, andaj sipas tij, ai edhe nuk 

ka qenë i vetëdijshëm se me kontratën e lidhur në mes të tij dhe këtu paditësit ka qenë i 

përfshirë edhe kopshti. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i të paditurit av. F. Sh. nga Prizreni ka 

deklaruar se mbetet pranë përgjigjes me shkrim në padi dhe se e kundërshton në tërësi 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, duke kërkuar që gjykata të njëjtën ta refuzoj si të pa 

bazuar. Kjo ngase sipas tij, është fakt jo kontestues se në vitin 1970, i ati i të paditurit e 

kishte a blerë paluajtshmerinë përkatësishtë oborrin, e cila është regjistruar sipas listës 

poseduese ... ZK Prizren, ngastrën kadastrale nr..., tani ..., nga shitësi H. S., në sipërfaqe 

prej 11 m2 dhe atë pasi që më herët e kishte blerë oborrin në sipërfaqe prej 27m2, kështu 

që pjesa prej 11m2 i ishte shitur atij më vonë ngase për këtë pjesë nuk kishte pasur hyrje 

tjetër përveç se të kalohet nëpër paluajtshmerinë e paditësit. Përndryshe pjesa kontestuese 

ishte e ndarë fizikisht nga ngastra kadastrale ... dhe ishte e rrethuar me murin prej gurit, 

në çka është vërtetuar edhe gjyqi me rastin e daljes në vendin e ngjarjes. Meqenëse hyrja 

e vetme në këtë pjesë ishte përmes shtëpisë së paditësit, çka nuk e mohon edhe vetë 

paditësi në deklarimin e tij në cilësi të palës, ka shtruar pyetjen se si dikush do ta blente 
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ndonjë paluajtshmëri duke e ditur se ajo paluajtshmëri nuk ka kurrfar hyrje. Sipas tij, këtë 

pjesë të paluajtshmërisë kontestuese e ka në posedim i padituri për mëse 43 vite, ku në 

fillim e njëjta ishte shfrytëzuar nga babai i të paditurit e pastaj pas vdekjes së tij, tani ai 

është poseduesi i kësaj ngastre. Paditësi asnjëherë nuk ishte në posedim të kësaj ngastre, 

ngase kjo ngastër ka paraqitur një tërësi fizike të palujtshmerisë dhe se hyrja e vetme për 

në të ishte nëpërmes të pronës së paditësit. Sipas tij, meqenëse paditësi e posedon 

kontratën nga viti 1977, atëherë parashtrohet pyetja se pse ai, nëse e ka ditur se e ka blerë 

edhe këtë pjesë të ngastrës, asnjëherë nuk e ka paraqitur padinë për këtë pjesë, por atë e 

bënë pas kaq shumë viteve, fakt ky i cili padinë e bënë të jo moralshme. Për fund ka 

cekur se e drejta e pronësisë fitohet nëse poseduesi me mirëbesim e posedon pronën më 

shumë se 20 vite, dhe atë pa u penguar asnjëherë nga ana e të paditësit apo askush tjerë, 

ku edhe e fiton të drejtën e pronës. Mbi bazën e të lartëcekurave gjykatës i ka propozuar 

që padinë e paditësit ta refuzoj si tërësisht të pa bazuar. Shpenzimet e procedurës nuk i ka 

kërkuar.  

 

Gjendja faktike e vërtetuar    

   

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike, gjykata ka administruar këto prova: 

kontratën mbi shitblerjen e paluajtshmërisë me leg.nr.../77, të datës 11.10.1977; 

çertifikatën mbi të drejtat e pronës së paluajtshme me nr. UL- 71813068-..., të datës 

01.10.2008; kontratën e pa vërtetuar mbi shitblerjen e paluajtshmerisë të datës 

27.02.1970, e nënshkruar ndërmjet S. H. dhe J. L.; raportin e ekspertit të gjeodezisë B. S. 

të datës data 20.12.2011; raportin e plotësuar të ekspertit të gjeodezisë B. S., të datës 

25.04.2012; si dhe është bërë dëgjimi i H. Sh. në cilësi të palës ndërgjyqëse.  

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqës dhe provave të lartë 

cekura, në kuptimin e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes 

dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur 

se: 

Kërkesëpadia e paditësit është e bazuar.  

 

Në bazë të kontratës mbi shitblerjen e paluajtshmërisë leg.nr.../77, të datës 

11.10.1977, gjykata ka konstatuar faktin se këtu paditësi H. Sh., me ish shitësin S. H., 

kanë lidhur kontratën mbi shitblerjen e paluajtshmerisë-shtëpisë në Prizren rr..., 

respektivisht ngastrës kadastrale nr..., sipas listës poseduese (të vjetër) ... ZK Prizren, në 

sipërfaqe prej 98m2. 

 

Në bazë të çertifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme me nr.UL- 

71813068-..., të datës 01.10.2008, gjykata ka konstatuar faktin se ngastra kadastrale nr..., 

ZK Prizren, në sipërfaqe prej 98 m2, evidentohet në emër të këtu paditësit H. Sh. dhe atë 

në 1/1 të saj. 

 

Në bazë të kontratës së pa vërtetuar mbi shitblerjen e paluajtshmerisë, të datës 

27.02.1970, e nënshkruar ndërmjet S. H. (nuk figuron nënshkrimi i tij por vetëm shenja e 

gishtit) si shitës dhe J. L., si blerës, gjykata ka konstatuar se objekt i kësaj kontrate është 

“shitblerja” e paluajtshmërisë në rr... dhe atë oborr në sipërfaqe prej 11m2, të ngastrës 

kat. nr..., nga fleta poseduese  nr... ZK, Prizren.   

 

Nga raporti i ekspertit të gjeodezisë B. S., të datës 20.12.2011, respektivisht 

raporti plotësues i datës 25.04.2012, gjykata ka konstatuar faktin se paditësi është pronar  
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i ngastrës...  ZK Prizren, e cila ngastër regjistrohet në listën poseduese nr... dhe atë në 

sipërfaqe prej 98m2. Pos gjendjes faktike të parcelës në fjalë, eksperti gjithashtu ka 

konstatuar se i padituri J. L., i cili është pronar i ngastrës kadastrale fqinje nr..., ZK 

Prizren, momentalisht është duke shfrytëzuar një pjesë të ngastrës së lartcekur të paditësit 

nr... ZK Prizren dhe atë në një sipërfaqe prej 38m2. Në skicën përcjellëse të këtij raporti 

me ngjyrë të kuqe është shënuar pjesan kontestuese e ngastrës kadastrale nr..., të cilën 

është duke e shfrytëzuar i padituri si oborr, në dimensionet nga lindja 9.47 m, në 

perëndim 9.94 m, nga jugu 4.45 m, dhe nga veriu 3.28 m. 

 

Gjykata ka bërë edhe dëgjimin e paditësit H. Sh. në cilësi të palës ndërgjyqëse, i 

cili para gjykatës ka deklaruar se ai para 30 viteve e kishte blerë shtëpinë së bashku me 

truallin nga daja i tij S. H., për të cilin fakt kishin lidhur kontratë, të cilën edhe e kanë 

vërtetuar në gjykatën Komunale në Prizren (leg.nr.../77, të datës 17.10.1977). Atij i është 

kujtuar se në një bisedë me axhën J. L. (të atin e të paditurit), ishte njoftuar se edhe ky i 

fundit e kishte blerë prej shitësit të njëjtë, një pjesë të kopshtit dhe atë afër truallit të cilin 

ai e kishte blerë, gjë të cilën atij i’a kishte vërtetuar edhe shitësi S. H. (i cili është daja i 

paditësit). Më tutje ka deklaruar se gjendja faktike në këtë ngastër kadastrale nuk 

ndryshon dhe se është e njëjtë si në kohën kur ai e ka blerë para shumë viteve, duke 

skjaruar se ai ka hyrë në pjesën kontestuese të ngastrës kadastrale nr... ZK Prizren dhe atë 

përmes dritares së shtëpisë, të cilën hyrje e kishte shfrytëzuar deri në momentin e blerjes 

së shtëpisë e cila kufizohet me këtë ngastër, ku më pastaj e kishte rrënuar një pjesë të 

murrit të shtëpisë e cila kufizohet me këtë pjesë të ngastrës kat... ZK Prizren. Për fund ka 

deklaruar se në shtëpinë e cila gjendet në ngastrën kat... ZK Prizren, ka jetuar vetëm i 

padituri.  

 

Baza ligjore   

 

 Sipas nenit 20 të  të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore, është 

e paraparë se “e drejta e pronësisë mund të fitohet sipas vetë ligjit, në bazë të veprimit 

juridik dhe me trashëgim”. Me nenin 37 të po këtij ligji është paraparë se “pronari 

mund të kërkoj me padi nga mbajtësi kthimin e sendit të caktuar në mënyrë 

individuale. Pronari duhet të provojë se mbi sendin kthimin e të cilit e kërkon, e ka të 

drejtën e pronësisë dhe se sendi gjendet nën zotrimin faktik të të paditurit. E drejta e 

paraqitjes së kësaj padie nuk parashkruhet”. Me nenin 10 të Ligjit për Qarkullimin e 

Pasurisë së Paluajtshme është paraprë se “kontrata për transferimin e të drejtave të 

pronës së paluajtëshme duhet të bëhet me shkrim dhe se nënshkrimet e palëve 

kontraktuese duhet të vërtetohen nga gjykata”, ndërsa neni 33 i Ligjit mbi Marrëdhëniet 

Themelore Juridike-Pronësore, parasheh kërkesa shtesë për vlefshmërinë e kontratës së 

transakcionit  - respektivisht parasheh se e drejta e pronësisë mbi pasurinë e paluajtëshme 

fitohet me regjistrimin në librin publik.  

 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 

 

Nga të gjitha faktet e administruara, pretendimet e palëve ndërgjyqëse dhe bazës 

ligjore të cekur më lartë, gjykata ka ardhë në përfundim se kërkesëpadia e paditësit duhet 

të aprovohet si e bazuar. Kjo për faktin se më kontratën mbi shitblerjen e paluajtshmërisë 

leg.nr.../77, të datës 11.10.1977, të lidhur midis këtu paditësit dhe pronarit të më hershëm 

të saj S. H., paditësi e kishte blerë ngastrën kadastrale nr... ZK Prizren dhe atë në 

sipërfaqe prej 98m2. Kësaj prove gjykata i’a fali besimin e plotë. Po ashtu, bazuar në 

çertifikatën mbi të drejtat e pronës së paluajtshme me nr.UL- 71813068-..., të datës 
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01.10.2008, vërtetohet se pjesa kontestuese e kësaj paluajtshmërie, evidentohet në emër 

të këtu paditësit H. Sh. dhe atë si pronar i vetëm i saj. Kësaj prove gjykata po ashtu i’a 

fali besimin e plotë. Siq u cek edhe më lartë, me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të 

plotë gjendjes faktike, gjykata në këtë çështje ka angazhuar edhe ekspertin përkatës të 

gjeodezisë, i cili në raportin e tij me shkrim gjithashtu ka konstatuar se ngastra kadastrale 

nr... ZK Prizren, e cila është e regjistruar në listën poseduese nr..., në sipërfaqe prej 

98m2, në të cilën është e përfshirë edhe pjesa kontestuese, evidentohet në emër të këtu 

paditësit me dimenzione dhe shtrirje sikurse në ekspertizën e këtij eskperti. Edhe kësaj 

ekspertize gjykata i’a fali besimin e plotë. Në anën tjetër gjykata nuk i’a fali besimin 

“kontratës” së pavërtetuar mbi shitblerjen e paluajtshmerisë, të lidhur në mes të shitësit S. 

H. dhe të atit të të paditurit J. L. (me emër të njëjtë sikurse vetë i padituri) të datës 

27.11.1970, ngase kjo kontratë në mënyrën se si është lidhur, nuk paraqet justus titulus të 

rregullt për bartjen e të drejtës së pronësisë. Mes tjerash, përmes kësaj kontrate shihet se i 

ati i të paditurit e kishte “blerë” një sipërfaqe të oborrit prej 11m2, ndërsa nga ekspertiza 

e ekspertit të gjeodezisë shihet se ai është duke shfrytëzuar një sipërfaqe prej 38 m2, gjë 

që nuk është në përputhje as më vetë “kontratën” e tij të pavërtetuar. Duke qenë se në 

bazë të së drejtës pozitive, paditësi H. është pronar i ngastrës kadastrale nr..., ZK Prizren 

dhe se i padituri është duke e mbajtur në zotrimin faktik këtë ngastër, gjykata vlerëson se 

në këtë rast, ai si pronar ka të drejtën që të kërkoj kërkoj nga mbajtësi, në këtë rast këtu i 

padituri, kthimin e sendit të caktuar në mënyrë individuale, e që në këtë rast është ngastra 

kadastrale nr... ZK Prizren, respektivisht pjesa e saj me dimensione dhe shtrierje sikurse 

në dispozitiv të aktgjykimit. Andaj gjykata ka ardhë në përfundim se padia e paditësit 

duhet të aprovohet në tërësi si e bazuar. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe provat dhe theksimet tjera të palëve ndërgjyqëse, por 

ka gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Nga sa u tha më lart, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi, e duke u 

bazuar në nenin 143.1 të LPK-së. 

 

Në lidhje me shpenzimet procedurale gjykata vendosi duke u bazuar në nenin 452 

par. 1 të LPK-së dhe atë në shumën e përgjithsme  totale prej 150 euro, shumë kjo të cilin 

paditësi i’a ka paguar ekspertit gjeodet për ekspertizën e kryer. 

 

GJYKATA KOMUNALE NË PRIZREN 

C.nr.711/08, date 22.05.2012 

 

Procesmbajtësja                     Gjyqtari 

Drita Qerreti                   Valon Totaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 ditë, nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Qarkut në Prizren, 

nëpërmjet kësaj gjykate. 


