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Numri i lëndës: 2019:117969 

Datë: 10.02.2020 

Numri i dokumentit:     00821666 

 

 

C.nr.837/2019 

 

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

gjyqtarja Edije Sezairi, me praktikantin M. G, në çështjen juridike të paditësit T.A, nga 

Prizreni, rr.”...”, të cilin me autorizim e përfaqëson i autorizuari avokat B.A, nga Prizreni, 

kundër të paditurit I.(A).K, nga Prizreni me banim në rrugën “...”, nr. ..., lidhur me vërtetimin  

e pronësisë, pas mbajtjes së seancës kryesore publike, në prezencën e të autorizuarit të paditësit 

dhe të paditurit, me datën 05.02.2020 mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M  

 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit T.A, nga Prizreni, rr.”...”. 

 

II. VËRTETOHET se paditësi T.A, nga Prizreni, rr.”...”, është pronar i 

paluajtshmërisë në sipërfaqe prej 492 m2, në masa dhe kufi: nga ana 

verilindore 18.16m nga ana juglindore 25.57m nga ana jugperindimore 

19.97m nga ana veriperindimore 25.57m, e cila është pjesa e ngastër 

kadastrale me numër ..., në sipërfaqe të përgjithshme prej 1410 m2, me kulturë 

tokë bujqësore, arë e klasë së dytë. 

 

III. DETYROHET i padituri I.(A).K, nga Prizreni me banim, në rrugën “...”, nr. ..., 

që paditësit ia njoh të drejtën e pronësisë dhe ta lejojë evidentimin e kësaj prone 

në librat e kadastrit duke ia mundësuar regjistrimin si pronar të paluajtshmërisë. 

  

IV. OBLIGOHET Drejtoria për gjeodezi dhe kadastër në Prizren që në bazë të këtij 

aktgjykimi ta regjistrojë paluajtshmërinë e lartcekur në emër të paditësit, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh pasi që ky aktgjykim ta marrë formën e prerë, 

nën kërcnim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

 

 

 

 

A r s y e t i m 
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Paditësi pranë kësaj gjykate ka ushtruar padi kundër të paditurit për vërtetimin e 

pronësisë me datën 31.05.2019, i cili ka kërkuar nga i padituri t’ia njoh të drejtën e pronësisë 

dhe ta lejojë evidentimin e kësaj prone në librat e kadastrit duke ia mundësuar regjistrimin si 

pronar të paluajtshmërisë prej 512m2 e cila evidentohet si ngastër kadastrale me nr: P-..., në 

sipërfaqe të përgjithshme prej 1410 m2, tokë bujqësore, arë e klasë së dytë. 

 

Në shqyrtimet e mbajtur me datën 05.02.2020, në fjalën përfundimtare i autorizuari i 

paditësit Avokat B.A deklaron se ekspertiza e ekspertit për gjeodezi dhe kadastër është 

vërtetuar se paditësi e shfrytëzon pjesën e parcelës me numër 5620-49 me sipërfaqe prej 492 

m2 me dimensione nga ana verilindore 18.16 m, nga ana juglindore 25.57 m, nga ana 

jugperëndimore 90.97 m dhe nga ana veriperëndimore 25.57 m, ashtu që i propozon  gjykatës  

që të aprovoj kërkesëpadinë e precizuar të paditësit dhe të vërtetohet që i njëjti është pronarë në 

këtë sipërfaqen e cekur më lartë dhe dimensionet e cekura më lartë sipas ekspertizës të 

ekspertit të angazhuar. 

 

I padituri në fjalën e tije përfundimtare thekson se pajtohem në tërësi që kërkespadia e 

të paditurit të regjistrohet si pronar i ngastrës sipas ekspertizës së ekspertit ngase paditësi ka 

bër pagesën në tërësi për kët ngastër.  

 

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

faktike ka administruar këto prova: është lexuar certifikata e lëshuar me dt. 24.01.2019 për 

njësinë katastrale me numër ... nga ZKK Prizren, është lexuar certifikata e vdekjes për A.K 

lëshuar nga zyra e gjendjes civile Komunës së Prizrenit me dt. 22.11.2019 me numrin rendor 

..., është lexuar ekstrakti nga regjistri qendror i gjendjes civile lëshuar nga Zyra e gjendjes 

civile Komunës së Prizrenit për I.K me dt. 22.11.2019 me serial ..., është lexuar raporti me 

shkrim  dhe është bëhet shikim në skicën  e matjes e terrenit përpiluar nga eksperti gjyqësor 

gjeodezisë D.B, nga Prizreni me dt. 25.12.2019. 

 

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. 

 

Me leximin dhe shikimin e certifikatës të lëshuar me dt.24.01.2019, për njësinë 

katastrale me numër ... nga ZKK Prizren, është vërtetuar në emër të A.K, babait të paditurit me 

sipërfaqe 1410 m2, me adresë të njësisë kadastrale ..., si lloje i shfrytëzimit të parcelës, parcelë 

bujqësore, me shfrytëzim aktual të parcelës arë, me kualitet të klasës arë e klasës 2, me të 

drejtat mbi pronën, posedim individual me nr.personal ..., pjesë e pronës 1, tek rr. “…”, në 

Prizren. 

 

Me leximin dhe shikimin e certifikatës  së vdekjes për A.K lëshuar nga zyra e gjendjes 

civile Komunës së Prizrenit me dt.22.11.2019 me numrin rendor 450, është vërtetuar se tani i 

është i ndjerë dhe pronën e ka në shfrytëzim djali i tij I.K. 

Me leximin dhe shikimin e  ekstraktit nga regjistri qendror i gjendjes civile lëshuar nga  

Zyra e gjendjes civile Komunës së Prizrenit për I.K me dt.22.11.2019 me serial ... është 

vërtetuar se I.K është trashigimtar i A.K. 

 

Me leximin e raportiti dhe shikimin e skicës së matjes e terrenit përpiluar nga eksperti 

gjyqësor gjeodezisë D.B nga Prizreni me dt. 25.12.2019, është vërtetuar se sipërfaqja 492 m2 

është pjesë e parcelës ... ndërsa sipërfaqja e shënuar në padi 515 m2 realisht tregon se paditësi 
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shfrytëzon edhe një pjesë ngastre fqinje ku në ekspertizën e dorëzuar në gjykatë është bërë 

vetëm përshkrimin e sipërfaqes që është pjesë e parcelës që është objekt i kontestit. 

 

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

gjendjen faktike sipas së cilës paditësi e ka fituar pronësinë mbi pjesën ideale me dimensione 

nga  ana verilindore 18.16 m, nga ana  juglindore  25.57 m, nga ana jugperëndimore 90.97 m 

dhe nga ana veriperëndimore 25.57 m. të ngastrës kadastrale .. sipas fletës poseduese nr. ...KK 

Prizren. Në bazë të parashkrimit fitues si mbajtës me mirëbesim, pasi që si ponë e tijë prej 

shumë viteve deri më sotë pa u trazuar nga askush. Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar 

duke u bazuar në deklarimin e palës paditëse I.K djali i A.K, 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 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. Gjykata gjendjen faktike se paditësi aktualisht ka në posedim dhe 

shfrytëzim pjesën e ngastrës kadastrale kontestuese e vërteton dhe nga ekspertiza e ekspertit të 

gjeodezisë D.B i cili konstaton se në ngastrën kadastrale ... në tërë sipërfaqen e saj, pra duke 

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

shfrytëzon paditësi të cilës provë gjykata ia fali besimin e plotë për shkak se është e bazuar dhe 

profesionale. Se paditësi pjesën e sipërfaqen e ngastrës kadastrale ... 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 paditësi ka ndërtuar një shtëpi dy katshe. 

 

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

e paditësit, 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”. 

 

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 paditurit 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 kërkesëpadia e paditësit 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 
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Cnr.837/19 të datës 05.02.2020 

 

Praktikanti                          Gjyqtari                                     

M.G                                            Edije Sezairi  
 

 

                                               

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.                                                                              

 

 

 


