
          

C.nr. 861/2017 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, gjyqtari Atdhe Berisha, në çështjen 

kontestimore, sipas padisë së paditëses A. M., nga Prizreni, të cilët me autorizim i 

përfaqëson avokat F. J. nga Prizreni, kundër të paditurit Xh. S. nga fshati C. – Komuna e 

Prizrenit,  për shkak të pengim të pronësisë, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, me 

datën 24 Janar 2018, mori këtë   

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. Miratohet kërkesëpadia e paditëses A. M. nga Prizreni. 

 

II. Vërtetohet se i padituri Xh. S. nga fshati C. Komuna e  

Prizrenit, ka bërë shqetësimin në shfrytëzimin të sendit në dëm të paditësve të banesës 

kati II nr...,  ashtu që i padituri me rastin e shndërrimit të banesës në objekt afarist – 

barnatore “ Eurofarm 1”, ka vendosur konstruksion kulmi (strehë) nga profilat e metalit të 

mbuluar me tegolle, me dimenzione 5.0 m gjatësi dhe 1.2 m gjerësi. 

 

III.   Detyrohet i padituri të heqë – demolojë konstruksionin e kulmit  

(strehë) nga profilet e metalit të mbuluar me tegolle, me dimenzione 5.0 m gjatësi dhe 1.2 

m gjerësi, duke rikthyer objektin në gjendje të mëparshme, si dhe të paguan shpenzimet e 

procedurës në shumën e përgjithshme prej 1.060 euro, të gjitha këto në afatin prej 15 

ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktvendimi, nën kërcnim të përmbarimit me dhunë.  

 

  A r s y e t i m 

 

Paditësja A. M., pranë kësaj gjykate kanë parashtruar padi për shqetësim të 

pronarit të sendit, kundër të paditurit Xh. S., në të cilën kanë theksuar se paditësja është 

pronare dhe shfrytëzuese e hapësirës banesore – banesës në Prizren e cila gjendet në rr...., 

kati II nr..., në sipërfaqe në bazë të kontratës për blerje të banesës, të vërtetuar pranë 

Gjykatës Komunale në Prizren Posv.Ov.br.1221/93 të datës 22.09.1993. 

Gjatë seancës përgatitore pala paditëse përmirëson padinë sa i përket legjitimitetit 

aktiv, ashtu që si palë paditëse paraqitet vetëm paditësja A. M..  

 

Thekson se i padituri banesën e tij e ka shndërruar në lokal afarist – barnatore “ 

Eurofarm 1“, mbi të cilën ka vendosur një konstruksion kulmi prej llamarine në gjatësi 

prej 5 m dhe gjerësi prej 1.2 m. Për mbulim të këtij konstruksioni ka përdorur tjegulla, pa 

pëlqimin e paditëses, duke privuar paditësen në shfrytëzimin e qetë të banesës, 

përkatësisht përdorimin normal të banesës, mbi të cilën grumbullohen mbeturina të 

hedhura nga banesat e kateve të epërme, nga e cila kundërmon erë e padurueshme. I 

padituri nuk posedon leje të ndërtimit për punimet e bëra dhe me rastin e inspektimit të 

bërë me dt.20.11.2012 nga inspektorët komunal është urdhëruar të paditurit të demolojë 
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konstruksionin në fjalë dhe objekti të kthehet në gjendje të mëparshme. Thekson se në 

këtë mënyrë i padituri ka bërë aktin e pengim të pronës – shqetësimin e pronarit të sendit 

– banesës në dëm të paditëses andaj propozon gjykatës që të aprovon kërkesëpadinë  e 

paditëses, të vërtetohet se i padituri ka bërë aktin e pengim të pronës – shqetësimit të 

pronarit të sendit në dëm të paditësve – të banesës dhe njëkohësisht ka kërkuar që të 

detyrohet  i padituri që të heqë – demolojë konstruksionin e kulmit prej llamarine dhe 

objekti të kthehet në gjendje të mëparshme, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nën 

kërcënimit të përmbarimit me dhunë. 

I kërkon shpenzimet e procedurës në shumën 1.468,00 €.  

 

I padituri e kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë. Thekson se paditësja në fillim 

e ka lejuar mirëpo tani as që ja hap telefonin. Gjithashtu sqaron se për ndërtimin e atij 

konstruksioni ka pëlqimin e banorëve. Propozon refuzimin e kërkesëpadisë. Nuk i kërkon 

shpenzimet e procedurës  

 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata ka administruar 

provat dhe atë: me shikim në procesverbalin për inspektimin e kryer nr.0008261 të datës 

20.11.2012, me shikim në raportin e ekspertit të ndërtimtarisë L. M. të dt.25.11.2015, m 

shikim në Aktvendimin nr. 07-463/04-42249/B datë 21.06.2017 si dhe me shikim në 

Certifikatën për njësinë kadastrale nr. 0-71813068-01077-2-41-0-8-0 datë 04.07.2017. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave tjera, 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 së bashku dhe ka gjetur se: 

 

Kërkespadia e paditësit është e bazuar. 

 

Nga procesverbali për inspektimin e kryer nr.0008261 të datës 20.11.2012, 

gjykata ka vërtetuar se Inspektorati i Ndërtimtarisë pranë Drejtorisë së Inspektorateve të 

Komunës së Prizrenit, ka urdhëruar të paditurin Xh. S., të bënë demolimin e 

konstruksionit, me vërejtjen nëse nuk vepron sipas kësaj urdhërese ndaj të paditurit do të 

paraqiten masa dhe ndëshkime të parapara me ligj. 

 

Nga raporti i ekspertit të ndërtimtarisë L. M. M. i dt. 25.11.2015 së bashkru me 

fotografit e vendit të ngjarjes, gjykata ka vërtetuar se në banesën e cila gjendet në rr.... në 

Prizren, në katin e parë – banesa nr.., mbi hyrjen – vitrinën e lokalit të barnatores 

respektivisht në ballkonin e banesës nr.. në katin e parë, është vendosur një konstruksion 

kulmi, strehë nga profilet e metalit të mbuluar, me tegoll me dimensione 5 m gjatësi dhe 

1.2 m gjerësi. Mbi këtë konstruksion shihen mbeturina e sidomos në ollukin horizontal 

përgjatë kësaj strehe. 

 

Nga Aktvendimin nr. 07-463/04-42249/B datë 21.06.2017, vërtetohet se është 

miratuar kërkesa e paditëses ashtu që e njëjta evidentohet si pronare e vetme e ngastrës 

kadastrale nr. 1077-2-41-0-8-0. 

 

Nga Certifikatën për njësinë kadastrale nr. 0-71813068-01077-2-41-0-8-0 datë 

04.07.2017, vërtetohet se paditësja është pronare e kësaj paluajtshmërie.  

 

Në bazë të nenit 18 par.1, nenit 66 par. 1 si dhe nenit 113  par. 2  të Ligjit për 

Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, pronari i një sendi mund të disponojë me sendin 

sipas dëshirës së tij, veçanërisht atë ta posedojë dhe ta përdorë, me atë të disponojë dhe të 



tjerët t’i përjashtojë nga çfarëdo ndikimi, duke kërkuar nga personi i cili pengohet në 

shfrytëzimin e lirë të paluajtshmerisë, në mënyrë të kundërligjshme nga personi tjetër, të 

kërkojë nga penguesi mënjanimin e pengesa, e në rast se pengimi vazhdon apo pritet të 

vazhdon, atëherë të kërkon mbrojtje gjyqësore. Gjë që në rastin konkretë palët e paditëse 

si posedues dhe pronar të banesë, pengohen në mënyrë të kundërligjshme nga pala 

paditëse në shfrytëzimin e lirë të banesës së tyre.  

 

Në bazë të provave të administruara gjykata ka vërtetuar se në rastin konkret kemi 

të bëjmë me padinë negatorë për shkak të pengimit - shqetësimi të së drejtës së pronësisë. 

Pra kjo padi paraqitet kur deri te marrja e sendit nuk ka ardhur por pronari pa bazë apo në 

ndonjë mënyrë nga personi i tretë është shqetësuar, trazuar në të drejtën e pronësisë.  

 

  Në këtë çështje kontestimore, gjykata ka vërtetuar se është bërë trazimi i të 

drejtës pronësore dhe atë me veprimet e të paditurit i cili në mënyrë të padrejtë, ka 

vendosur konstruksion kulmi në formë strehe nga profilet e metali të mbuluara me tegolla 

në dimensione në gjatësi prej 5 m dhe gjerësi prej 1.2 m, i cili konstruksion është 

vendosur nën ballkonin e paditëses, me ç rast nga grumbullimi mbeturinave të ndryshme 

në atë konstruksion të vendosur nga ana e këtu të paditurit krijohet aromë kundërmuese, e 

padurueshme për paditësit, i cili fakt është vërtetuar ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë 

dalja në vend dhe nga foto dokumentacioni i cili gjendet në shkresat e lëndës. Në këtë 

mënyrë i padituri ka kryer shqetësimin e pronësisë të paditësve. 

 

Gjykata po ashtu ka vërtetuar edhe faktin se i padituri nuk ka pasur të drejtë të 

ndërmerr ndonjë veprim ndërtimor në objektin banesor në fjalë, e që të njëjtën nga ana e 

inspektorëve komunal të ndërtimtarisë i padituri është urdhëruar që të heq respektivisht të 

demolojë konstruksionin e vendosur në mënyrë të paligjshme në objektin banesor. 

Prandaj gjykata ka vendosur si nën pikën III të dispozitivi të këtij aktgjykimi, ku ka 

urdhëruar të paditurin që të heq – demolojë konstruksionin – strehën të vendosur nën 

ballkonin e paditësve. 

 

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

452 par.1 të LPK-së, pasi që pala e paditur ka humbur kontestin, ndërsa specifikimi i 

shumës së shpenzimeve nga pala paditëse është në përputhje me Tarifën e Odës së 

avokatëve.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

       C. nr. 861/2017, date 24 Janar 2018 

 

                                  Gj y q t a r i 

                                                     Atdhe Berisha 

 

 

 

  

UDHËZIME PËR ANKESË:  Kundër këtij aktvendimi pala e pakënaqur mund të paraqes 

ankesë në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate, brenda 7 (shtatë) ditësh, 

nga dita e pranimit të këtij aktvendimi.  


