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          Cnr.968/2009 

  GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN në përbërje nga gjyqtari Shaban Shala, 

me sekretaren juridike Njomza Pirku, si procesmbajtëse, në çështjen juridike të  

paditësit A. K., nga Prizreni, rr. ..., nr... të cilin e përfaqëson me autorizim av. Zh. J.  

kundër të paditurve R. dhe H. T. nga Prizreni, rr. ..., nr.. të cilët i përfaqëson me 

autorizim  av. O. R., lidhur me vërtetimin  e pronësisë, vlera kontestit 3.100 €, pas 

mbajtjes së seancës kryesore, në prezencën e paditësit dhe të paditurve dhe të 

autorizuarve të tyre më datën 15.04.2014 mori këtë : 

A K T G J Y K I M  

 
I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit A. K., nga Prizreni  si e PA BAZUAR  

me të cilën ka kërkuar që të  VËRTETOHET se paditësi në bazë të parashkrimit fitues 
si mbajtës me mirëbesim është pronar i paluajtshmërisë të regjistruar si ngastër 
kadastrale  nr.05096-1, nga LP 8298, në vendin e quajtur “K.“, ZK Prizren në sipërfaqe 
prej 5239 m2.  

 
II. REFUZOHET   propozimi i paditësit për caktimin e masës së sigurimit me të 

cilën ka kërkuar që ti ndalohet të paditurve që të mos ndërmarrin kurrfarë veprime 
lidhur me shfrytëzimin e ngastrës kontestuese nr.05096-1 e posaçërisht të mos 
ndërmarrin kurrfarë veprime lidhur më parcelizimin, tjetërsimin, ngarkimin apo veprime 
të ngjashme juridike. 

 
III. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale. 
 

 
A r s y e t i m 

 

Paditësi me datën 10.12.2009 në këtë gjykatë ka parashtruar padinë kundër të 

paditurve me të cilën ka kërkuar që ti njihet pronësia lidhur më ngastrën kadastrale 

nr.05096-1 e cila evidentohet në FP nr.8298 si bashkëpronësi në pjesë ideale nga ½ në 

emër të paditurve për shkak se paditësi këtë të drejt e ka fituar në bazë të mbajtjes me 

parashkrim fitues. 
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Në shqyrtimet gjyqësore të mbajtura dhe në fjalën përfundimtare  paditësi dhe i 

autorizuari i tij kanë deklaruar : se mbeten në tërësi si në padi  dhe në parashtresat 

dorëzuar më shkrim gjykatës, ndërsa në fjalën përfundimtare kanë deklaruar se nga 

provat e administruara e posaçërisht nga deklarimet të ndërgjegjshme dhe korrekte të 

paditurve është argumentuar kërkesë padia si e bazuar. Një konkluzion i tillë arrihet në 

bazë të faktit jo kontestues se të paditurit nuk e kanë shfrytëzuar ngastrën kontestuese 

para 29.07.1977 dhe as pas kësaj date, ndërsa nga konstatimi i ekspertit nuk mund të 

vërtetohet nga cila kohë dhe sipas cilës bazë paditësi dhe paraardhësit e tij e 

shfrytëzojnë këtë ngastër kadastrale andaj nga kjo rrjedh se paditësi është në posedim 

dhe shfrytëzim mbi 50 vite nga i cili fakt rrjedh se paditësi në bazë të mbajtjes është 

bërë pronar. Në vazhdim shton se të paditurit janë dëmtuar, por jo me fajin e paditësit 

pasi që organi kompetent është dashur ti deposidoj ish pronarët kurse të paditurit ti 

shtinë në posedim gjë që në këtë rast nuk ka ndodh, përveç kësaj aktvendimi i organit 

kompetent komunal me të cilin ka bërë korrigjimin ku këtu të paditurve në vend të 

ngastrës kadastrale 5059 i jepet ngastra kadastrale kontestuese 5056/1 i cili korrigjim 

është bërë në anën e majtë të sipërme të aktvendimit i cili korrigjim i aktvendimit është 

i pa lejuar sipas dispozitave të procedurës administrative për shkak se kemi të bëjmë 

më çështje esenciale e cila paraqet lëndë të aktvendimit. Në këtë aktvendim parcela 

5059 ka paraqitur një tërësi, ndërsa ngastra 5096/1 paraqet pjesë të ndarë të parcelës 

nga e cila rrjedh se regjistrimi formal dhe bartja është bërë në bazë të aktvendimit jo 

valid, andaj nga këto të dhëna i ka propozuar gjykatës që të aprovoj kërkesë padinë si 

të bazuar, sa i përket masës së sigurimit ka mbetur pran propozimit të parashtruar, 

ndërsa lidhur me shpenzimet ka propozuar që secila palë ti bart shpenzimet e veta.      

Në shqyrtimet gjyqësore të mbajtura dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i  

të paditurve ka deklaruar se: se mbetet pranë përgjigjes në padi të dorëzuar në gjykatë 

më datën 12.06.2013, deklarimeve nga seancat paraprake të cilat janë mbajtur lidhur 

më këtë çështje juridike, ndërsa në fjalën përfundimtare ka shtuar se në bazë të 

provave të administruara në këtë shqyrtim gjyqësor nuk është provuar bazueshmëria e 

kërkesë padisë, kështu që me asnjë provë nuk është vërtetuar se paditësi respektivisht 

paraardhësit e tij kanë qenë pronar të kësaj ngastre kontestuese, ashtu që paditësi 

shfrytëzimin e kësaj ngastre deri më sot e ka bërë në mënyrë jo ligjore, ndërsa të 

paditurit këtë ngastër kadastrale e kanë marr si kompensim për tokën e cila i është 

marr dhe në këtë drejtim nuk i kanë bërë ndonjë presion paditësit për lëshimin e 

ngastrës me qëllim që ti shmangen konfliktit, andaj nga këtë të dhëna paraprake nuk  

mund të qëndroj instituti i mbajtjes kështu që i propozojnë gjykatës që ta refuzoj 

kërkesë padinë si të pa bazuar, ndërsa lidhur me shpenzimet procedurale propozon që 

secila palë ti bart shpenzimet e veta. 
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          Gjykata në shqyrtimin kryesor më qëllim të konstatimit të plotë dhe të drejt të 

gjendjes faktike ka administruar këto prova: ka bërë leximin dhe shikimin e ekspertizës 

së ekspertit F. S. të datës 19.02.2014, ka bërë leximin e vërtetimit të KRU “D.” – 

Gjakovë i datës 20.04.2006, ka bërë shikimin në çertifikatën pronësore lidhur me 

ngastrën katastrale 05096-1 të datës 14.09.2009, ka bërë shikimin në çertifikatën 

pronësore lidhur me ngastrën katastrale 05096-1 të datës 28.05.2013, ka bërë leximin e 

vendimit të Komunës së Prizrenit nr. 03/3-462-14 i datës 29.06.1977, ka bërë shikimin 

në çertifikatën pronësore lidhur me ngastrën katastrale 05096-1 të datës 20.01.2014, 

ka bërë leximin e aktvendimit të Komunës së Prizrenit nr. 03/3-465-60 të datës 

16.10.1995, ka bërë shikimin në shkresat e lëndës C.nr.452/10 dhe ka bërë dëgjimin e 

palëve ndërgjyqëse dhe pas vlerësimit të këtyre provave në kuptim të nenit 8 të LPK-së, 

ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit duke aprovuar kërkesë padinë pasi ka 

vërtetuar gjendjen faktike si më poshtë: 

 

Nga leximi i ekspertizës së ekspertit F. S.i, gjykata vërteton faktin se në ngastrën 

kadastrale kontestuese nuk ka të ndërtuara objekte, nuk është e mbjell dhe 

momentalisht shfrytëzohet si livadh, po ashtu nga deklarimi i ekspertit gjykata vërteton 

faktin se të paditurit R. dhe H. T. janë bërë bashkëpronarë me nga ½ të pjesës ideale 

të ngastrës katastrale kontestuese nr. 5096-1 ZK Priren në sipërfaqe prej 6220m2 në 

bazë të vendimit të shërbimit pronësor juridik të Komunës së Prizrenit nr. 03/3-462-14 i 

datës 29.06.1977. Po ashtu nga kjo ekspertizë gjykata vërteton faktin se në vitin 1995 

në bazë të vendimit të shërbimit pronësoro-juridik të Komunës së Prizrenit nr. 03/3-

465-60 të datës 25.09.1995 e me qëllim të interesit publik është eksproprijuar  pjesa e 

ngastrës katastrale kontestuese nr. 5096-1 në sipërfaqe prej 981 m2 ashtu që 

sipërfaqja e mbetur për të paditurit është 5.239 m2  

Nga leximi i vërtetimit KRU “R. – D.” Gjakovë, njësia punuese në Prizren të datës 

20.04.2006, gjykata vërteton faktin se M. K. është shfrytëzues i ujit për ujitjen e 

kulturave bujqësore të ngastrave katastrale 5070  2/3 në sipërfaqe prej 0.95 ha, të 

ngastrës 5071 2/3 në sipërfaqe prej 0.87 ha dhe i ngastrës katastrale 5096 2/3 në 

sipërfaqe prej 0.68 ha. 

Nga leximi i çertifikatave pronësore të datave 14.09.2009, 28.05.2013, dhe 

20.01.2014, gjykata vërteton faktin se ngastra katastrale kontestuese evidentohet ne 

emër të paditurve me nga ½ si pjesë ideale.  

Nga leximi i aktvendimit të Komunës së Prizrenit nr. 03/3-462-14 i datës 

29.06.1977, gjykata vërteton faktin se të paditurve I. dhe H. T. për eksproprijimin e 

tokës ndërtimore i jepet si kompensim ngastra katastrale nr. 5059 në sipërfaqe prej 

0.62,20 ari në vendin e quajtur K., i cili në bazë të korrigjimit pa datë bëhet ndryshimi 

dhe në vend të ngastrës kadastrale 5059 i jepet ngastra kontestuese 5059. 
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Nga leximi i vendimit të Kuvendit Komunal nr. 03/3-465-60 të datës 16.10.1995, 

gjykata vërteton faktin se ngastra katastrale kontestuese respektivisht pjesa e saj në 

sipërfaqe prej 0.09,81 ha me kulturë arë e klasit të tretë ekspropriojohet me 

kompensim për nevojat e komunës së Prizrenit për ndërtimit e rrugës qarkore të qytetit 

të Prizrenit.  

Nga shikimi i shkresave të lëndës C.nr.452/10 gjykata vërteton faktin se në këtë 

gjykatë është zhvilluar procesi gjyqësor sipas padisë së paditësve D., B., M., H., A. dhe 

A. K. kundër të paditurve R. dhe H. T. për vërtetimin e pronësisë në bazë të mbajtjes 

dhe ndërrimit lidhur më ngastrën kadastrale 05096-1 ku gjykata më aktvendimin 

C.nr.452/10 ka konstatuar se janë tërhequr padia dhe kundërpadia. 

Nga dëgjimi i paditësit në cilësi të palës i cili ka deklaruar: se nga vitet 1970 e 

këndej e shfrytëzon ngastrën kadastrale kontestuese dhe se të njëjtën e kanë 

shfrytëzuar dhe paraardhësit e tij e cila gjatë gjithë kohës është shfrytëzuar si livadh, 

ndërsa në 2-3 vitet e para të viteve 70 atë e kanë shfrytëzuar duke mbjellë speca të 

cilin fakt e ka mësuar nga të afërmit e tij. Në vazhdim duke u përgjigj në pyetjet e 

gjykatës deklaron se kjo ngastër është shfrytëzuar si livadh për shkak se ai dhe 

paraardhësit e tij nuk kanë pasur nevojë për tokë për shkak se kanë pasur sipërfaqe të 

mëdha, livadhin e kanë kositur dhe barin e kanë përdorur për bagëtinë e tyre të cilën e 

kanë ruajtur në shtallë gjurmët e të cilës gjenden në afërsi të Xhamisë së Medresës dhe 

se ka pasur raste kur barin e kositur ia kanë dhënë me qesim personave të tretë. Po 

ashtu duke u përgjigjur në pyetjen e të autorizuarit të paditurve deklaron se ka njohuri 

se ngastra kadastrale kontestuese ka qenë e tyre, mirëpo për këtë fakt ka mësuar kur i 

ka vdekur prindi në vitin 2008 dhe përfundimisht deklaron se ngastrën kadastrale 

kontestuese viteve të fundit dhe aktualisht e shfrytëzon paditësi, nga kjo deklaratë e 

paditësit gjykata vërteton faktin se paditësi vërtet momentalisht është në shfrytëzim të 

ngastrës kadastrale kontestuese, por nuk mund të vërtetohet fakti se paraardhësi i 

paditësve dhe paditësi në vazhdimësi dhe kontinuitet e ka shfrytëzuar për shkak se në 

këtë drejtim nuk ka ofruar prova.      

Nga dëgjimi i të paditurit R.  T. në cilësi të palës i cili ka deklaruar: se ngastrën 

kadastrale kontestuese si të gjitha ngastrat kadastrale aty për rreth i ka shfrytëzuar KBI 

“P.” e cila i është dhënë si kompensim për pronën e tyre të marr “B.”, në O. e cila i 

është marr para 25-26 viteve, në vazhdim shton se kanë shkuar te djali i axhës së 

paditësit R. K. duke kërkuar që kjo çështje të zgjidhet me marrëveshje, duke shtuar se 

këtë ngastër kadastrale nuk e ka shfrytëzuar paditësi, por personat e tretë, kështu që 

vitin e kaluar ia ka dhënë me kosit B. R. nga fshati V. dhe se lidhur me vendosjen e 

kanalizimit i ka lejuar pronaret e shtëpive përreth të vendosin kanalizimin. Ndërsa duke 

u përgjigj në pyetjet e paditësit deklaron se procedurat ligjore të asaj kohe nuk i di, 

mirëpo e di një fakt se komuna, kadastri dhe progresi kanë bashkëpunuar ndërmjet veti 
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dhe se nga data e vendimit për kompensim e deri më sot nuk e ka punuar këtë ngastër 

për shkak se nuk ka dashur të bëjë problem për shkak se janë në lidhje familjare, nga 

kjo deklaratë e të paditurit gjykata vërteton faktin se kjo ngastër kontestuese është 

marr si kompensim për paluajtshmërinë e kompensuar dhe se këtë ngastër nuk e ka 

shfrytëzuar nga data e vendimit kur i është dhënë si kompensim për shkak se ka qenë i 

penguar nga ana e paditësit dhe për shkak se  me paditësin është në lidhje familjare ka 

evituar konfliktin.   

Nga dëgjimi i të paditurit H. T. në cilësi të palës i cili ka deklaruar: para luftës 

(1999) kanë parashtruar padinë në gjykatë për lirimin e kësaj ngastre kadastrale, 

mandej ka krisur lufta dhe çështja ka mbetur e hapur, po ashtu menjëherë pas luftës 

diku pas 2 viteve kanë shkuar me të gjitha dokumentet të cilat i kishin tek axha i 

paditësit Reshati për ta liruar pronën, ndërsa duke u përgjigjur në pyetjen e gjykatës 

deklaron se para dhe gjatë luftës paditësi e ka shfrytëzuar këtë ngastër për shkak se 

paditësi nuk i ka lejuar, ndërsa lidhur me hapjen e kanalit së bashku më vëllain e tij i 

kanë lejuar të kyqen fqinjët me shpija aty përreth, ndërsa duke u përgjigj në pyetjen e 

të autorizuarit të paditësit deklaron se i është marr një parcelë në ortakoll, ndërsa i 

është dhënë ngastra kadastrale kontestuese si kompensim, ndërsa duke u përgjigj në 

pyetjen e të autorizuarit të paditurit deklaron se këtë parcelë nuk e kanë kositur 

ndonjëherë dhe se e din se ku gjendet kjo parcelë duke bërë përshkrimin se ajo gjendet 

në krahun e djathtë të rrugës për P. tashti përreth rrugës së transitit e cila është duke u 

ndërtuar. Nga kjo deklaratë e të paditurit gjykata vërteton faktin se të paditurit këtë 

ngastër kadastrale kontestuese e kanë marrë si kompensim për pronën e tyre të marr 

në ortakoll dhe se lidhur me këtë ngastër gjithmonë kanë pasur probleme me paditësin 

dhe se asnjëherë nuk e kanë shfrytëzuar për shkak se kanë qenë të penguar nga ana e 

paditësit kundër të cilit kanë inicuar procedura gjyqësore dhe kanë bërë përpjekje që 

me anë të bisedimeve ta zgjidhin këtë kontest lirimin dhe dorëzimin e ngastrës 

kadastrale kontestuese në posedim.  

Nga provat e administruara më lartë gjykata ka konstatuar gjendjen faktike sipas 
së cilës paditësi nuk mund ta fitoj pronësinë mbi ngastrën kadastrale nr.05096-1, në 
vendin e quajtur “K.“, ZK Prizren në sipërfaqe prej 5239 m2 në bazë të parashkrimit 
fitues si mbajtjes më mirëbesim pasi paraardhësit e paditësit dhe paditësi aktualisht 
këtë ngastër kadastrale kontestuese e mban në posedim dhe shfrytëzim pa mirëbesim i 
cili paraqet njërin nga kushtet e domosdoshme për fitimin e pronësisë i cili fakt 
vërtetohet nga deklaratat e të paditurve të cilët deklarojnë se ata nuk e shfrytëzojnë 
ngastren kadastrale kontestuese për shkak se pengohen nga paditësi të cilave deklarata 
gjykata ia fali besimin. Po ashtu në drejtim të vërtetimit të faktit se ekziston mirëbesimi 
paditësi nuk ka ofruar kurrfarë prova materiale apo jo materiale dhe se këtë drejtim në 
kuptim të dispozitave ligjore të nenit 7 dhe 319 të LPK-së barra e të provuarit i bie palës 
e cila ka pretenduar ekzistimin e këtij fakti në këtë rast paditësit, pra nuk mjafton 
vetëm që pala të thirret në mirëbesim por për vërtetimin e tij duhet gjykatës ti ofroj 
prova. 
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Duke u bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike  gjykata e ka refuzuar 

kërkesëpadinë e paditësit si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke iu referuar nenit 28 

par.4 i   Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore 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”  pasi që paditësi nuk 

provuar faktin se ngastrën kadastrale kontestuese e mban me mirëbesim. 

Gjykata në kuptim të nenit 297 të LPK-së refuzoi propozimin për caktimin e 

masës së sigurimit si në dispozitiv të këtij aktgjykimi për shkak se nuk janë plotësuar 

kushtet ligjore për shkak se paditësi nuk e ka bërë të besueshme të drejtën subjektive 

dhe ekzistimin e rrezikut se ngastra kadastrale kontestuese të tjetërsohet. 

Gjykata vendosi që secila palë ti bart shpenzimet e veta për shkak se palët nuk i 

kanë kërkuar ato nga pala kundërshtare.  

Gjykata nuk i vlerësoi disa prova posaçërisht pasi që disa prej tyre janë notore, 

ndërsa të tjerat nuk kanë relevancë për të vendosur ndryshe në këtë çështje juridike. 

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

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

       Cnr.968/09 të dt.15.04.2014 

Sekretarja juridike         Gjyqtari  

Njomza Pirku          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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


