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Numri i lëndës: 2019:142395 

Datë: 22.07.2021 

Numri i dokumentit:     02019123 

 

 

C.nr.256/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË -  Departamenti i 

përgjithshëm – Divizoni Civil, me gjyqtar Selajdin Gallapeni, si dhe praktikanten Krenare 

Kolgeci, në cështjen juridiko – kontestimore të paditësit M. N. G. nga Suhareka kundër të 

paditurit H. H. K. nga Suhareka, lidhur me padinë me objekt kontesti  “rrezikim prone”, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor më 12.07.2021, gjykata me datë 22.07.2021, vendosi dhe mori 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M  

 

APROVOHET  në tërësi si e bazuar padia dhe kërkesëpadia e paditësit M. N. G. nga 

Suhareka, ashtu që: 

 

I. VËRTETOHET se i padituri H. H. K. nga Suhareka, në parcelën e paditësit M. G. nga 

Suhareka me numër kadastral ...–0, në vendin e quajtur “V./R.”, tokë bujqësore, arë e 

klasës së 4, me sipërfaqe prej 3855 m2, Zona Kadastrale Suharekë, ka kryer mihje të 

rrezikshme, ku me këtë rast paditësit ia ka dëmtuar pronën në pjesën veriore 5.78 m², 

kurse në pjesën perëndimore 9.58 m², pra sipërfaqja në total e dheut të larguar është 15.36 

m².  

 

II. DETYROHET i padituri që të ndërmerr masa të nevojshme, ta kthej gjendjen e 

mëparshme në ngastrën kadastrale të cekur si në pikën një të këtij dispozitivi, të gjitha 

këto brenda afatit prej 15 ditësh nga plotëfuqishmëria e këtij aktgjykimi.  

 

III. Shpenzimet procedurale bien në barrë të palës së paditur. 

 

A r s y e t i m  

 

a). Pretendimet e palëve ndërgjyqëse  

 

Paditësi M. G. me datë 04.05.2018, pranë kësaj gjykate ka ushtruar padi ndaj të paditurit H. 

K., në të cilën ka theksuar se i padituri në ngastrën kadastrale në pronësi të tij, e cila kufizohet 

me ngastrën e palës paditëse, ka bërë mihje – gërmime në thellësi të konsiderueshme deri në kufi 

të ngastrës së këtu paditësit, me cka ka ardhur deri tek rrëshqitja e dheut të kësaj ngastre, duke 

shkaktuar dëme të pronës dhe pemëve të mbjellura në atë pjesë. 
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Paditësi në seancën kryesore të datës 12.07.2021, gjegjësisht në fjalën përfundimtare, ka 

ngelur pranë padisë dhe kërkesëpadisë dhe precizimit të saj, duke kërkuar nga gjykata që padinë 

dhe kërkesëpadinë ta aprovojë në tërësi si të bazuar, të vërtetojë faktin se i padituri e pengon 

paditësin në posedimin dhe shfrytëzimin e lirë të pronës – ngastrën kadastrale  ..... – 0, në vendin 

e quajtur “V./R.”, tokë bujqësore, arë e klasës së 4, me sipërfaqe prej 3855 m2, Zona Kadastrale 

Suharekë, duke bërë mihje– gërmime rrezikuese, duke e detyruar që për këtë ngastër të ndërmerr 

masa të nevojshme duke e kthyer në gjendjen e mëparshme ngastrën në fjalë. I ka kërkuar dhe 

shpenzimet procedurale. 

 

Pala e paditur gjatë gjithë procesit gjyqësor ka mbetur si në përgjigjen në padi, mirëpo ka 

theksuar se është i gatshëm që me palën paditëse ta gjejë një zgjidhje, mirëpo i njëjti nuk e ka 

specifikuar se cila do të ishte zgjidhja e kontestit. Po ashtu i njëjti gjatë procesit gjyqësor ka 

theksuar se dëmtimin e parcelës së paditësit nuk e ka bërë me dashje, por i njëjti veprimet të cilat 

i ka ndërmarr në punimin e parcelës së tij, me të cilat është dëmtuar parcela e paditësit, ku deri 

tek kjo ka ardhur si pasojë e asaj se nuk i ka ditur saktë mexhët. 

 

b). Procedura e provave 

 

Në seancën e datës 12.07.2021, gjykata bëri administrimin e provave dhe atë: 

 

Certifikatën e pronësisë e parcelës ...-0, lëshuar më 03.04.2018, evidentuar në emër të M. G., 

kopja e planit për parcelën ...-0, lëshuar më 03.04.2018, përgjigja e komunës së Suharekës, 

Drejtorisë së Inspeksionit e evidentuar me nr...nr ..., më 02.05.2018, lëshuar për M. G., kërkesa 

e drejtuar Inspeksionit të komunës së Suharekës, më 10.04.2018, nga M. G. së bashku me 

fotografitë e parcelës së dëmtuar, ekspertizën e gjeodezisë e ekspertit L. A., me nr. ...-16/2021, 

më 13.01.2021, së bashku me ortofoton, skicën, fotografitë me përshkrimet e parcelës së dëmtuar 

të datës 28.10.2020, certifikatën e pronësisë e parcelës ...-0, lëshuar më 13.01.2021, evidentuar 

në emër të M. G., certifikatën e pronësisë e parcelës ...-0, lëshuar më 13.01.2021, evidentuar në 

emër të H. K., certifikatën e pronësisë e parcelës ...-0, lëshuar më 13.01.2021, evidentuar në emër 

të M. G., certifikatën e pronësisë e parcelës ...-1 dhe ...-2, lëshuar më 13.01.2021, evidentuar në 

emër të H. K.. 

 

      Gjykata pas vlerësimit te pretendimeve të palëve ndërgjyqëse, provave të nxjerra në kuptim 

të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar 

çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, nga të cilat ka vërtetuar faktin se padia e paditësit 

është në tërësi si e bazuar. 

 

Çështjet kontestuese dhe jo kontestuese në mes të palëve; 

 

- Në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ka qenë kontestuese fakti i mihjes rrezikuese të cilën 

e ka kryer i padituri dhe as pjesa e sipërfaqes së mihjes. 

- Por, kontestuese gjatë gjithë procesit gjyqësor ishte fakti se i padituri është thirrur në atë 

se deri tek mihja ka ardhur duke pretenduar se i njëjti është duke punuar në pjesën e 

parcelës së tij, ndërsa faktin se i njëjti ka kryer mihje në parcelën e paditësit e ka kuptuar 

vetëm pas njoftimit nga ana e paditësit, pasi që parcelat e tyre përkufizohen me njëra 

tjetrën. Poashtu sipas të paditurit dëmtimi i pronës ka ardhur edhe si pasojë e erozionit 

(rrëshqitja e dheut) si pasojë e reshjeve, të kohë pas kohëshme.  

 

c). Gjendja faktike e vërtetuar 
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Nga certifikata e pronësisë e parcelës ...-0, lëshuar më 03.04.2018, evidentuar në emër të M. 

G. dhe kopja e planit për parcelën ...-0, lëshuar më 03.04.2018, gjykata vërtetoi faktin se parcela 

me numër kadastral ... – 0, ZK Suharekë këtu objekt kontesti, ka një sipërfaqe prej 3855 m2, 

vendi i quajtur “ V./ R.”, e cila evidentohet ne emër të palës paditëse M. G.. 

 

Nga përgjigja e komunës së Suharekës, Drejtorisë së Inspeksionit e evidentuar me ..nr. ..., 

më 02.05.2018, lëshuar për M. G. dhe kërkesa e drejtuar Inspeksionit të komunës së Suharekës, 

më 10.04.2018, nga M. G. së bashku me fotografitë e parcelës së dëmtuar vërtetohet se janë bërë 

gërmime në ngastrën kadastrale ... – 0, këtu objekt kontesti, nga ana  e palës së paditur, ku si 

pasojë e kësaj dhe reshjeve intensive ka ardhë deri tek rrëshqitja e dheut, duke shkaktuar dëme 

të konsiderueshme. 

 

Nga ekspertiza e gjeodezike e ekspertit L. A., me nr. ...-16/2021, më 13.01.2021, së bashku 

me ortofoton, skicën, fotografitë me përshkrimet e parcelës së dëmtuar të datës 28.10.2020 dhe 

certifikatën e pronësisë e parcelës ...-0, lëshuar më 13.01.2021, evidentuar në emër të M. G., 

certifikatën e pronësisë e parcelës ...-0, lëshuar më 13.01.2021, evidentuar në emër të H. K., 

certifikatën e pronësisë e parcelës ...-0, lëshuar më 13.01.2021, evidentuar në emër të M. G., 

certifikatën e pronësisë e parcelës ...-1 dhe ...-2, lëshuar më 13.01.2021, evidentuar në emër të 

H. K., gjykata vërtetoi faktin se parcela ...-0 ZK Suharekë gjendet në pjesën veriore të Suharekës. 

Kjo parcelë në elaboratin kadastral është e ndarë në dy parcela ...-1 që është në shfrytëzim të 

pronarit M. G. dhe ...-2 që është në shfrytëzim nga autostrada “I. R.” në pronësi të M. G., e cila 

ka sipërfaqe të përgjithshme prej 3855 m2, vendi i quajtur “V./R.”, ZK Suharekë, evdientuar në 

emër të pronarit M. N. G.. 

 

Parcela ...-1 në anën veriore kufizohet më parcelat ...-0 në pronësi të Rr. G., ...-0 në pronësi 

të F. G., ...-1 dhe ...-2 në pronësi të H. K., 126-0 në pronësi të Gj. G.. Në anën perëndimore 

kufizohet me parcelën ...-1 në pronësi të H. K.. Në anën jugore me parcelën ...-2, në anën lindore 

më parcelën ...-1, të dyja këto të fundit në pronësi të M. G.. Kjo parcelë ka këto dimensione: në 

pjesën veriore nga pika 3 deri te pika 4 me gjatësi 18.19m, nga pika 4 deri tek pika 5 gjatësia 

është 10.26m, nga pika 5 deri tek pika 6 gjatësia 15.57m, nga pika 6 deri tek pika 13 gjatësia 

është 1.31m, nga pika 13 deri tek pika 7 me gjatësi 15.02m, nga pika 7 deri tek pika 8 me gjatësi 

20.40m. Në pjesën lindore nga pika 8 deri tek pika 9 me gjatësi 2.72m, nga pika 9 deri tek pika 

10 me gjatësi 13.67m. Në pjesën jugore nga pika 10 deri tek pika 11 me gjatësi prej 14.69m, nga 

pika 11 deri tek pika 12 me gjatësi prej 49.96m, nga pika 12 deri tek pika 1 me gjatësi prej 

14.31m. Në pjesën perëndimore nga pika 1 deri tek pika 2 me gjatësi prej 17.75m, nga pika 2 

deri tek pika 3 me gjatësi prej 2.39m.  

 

Në seancën e terenit e datës 28.10.2020, gjykata ka dalë së bashku me ekspertin gjeodet dhe 

palët ndërgjyqëse, ku gjykata ka konstatuar se i padituri sasinë e dheut të cilën e ka gërmuar në 

dy pjesë të ndryshme të parcelës së paditësit dhe atë në pjesën veriore dhe perëndimore, ku 

gërmimi është kryer me këtë rast me makineri të rëndë nga ana e të paditurit në parcelën e tij si 

dhe të paditësit. 

 

 

d.) Baza ligjore 

 

Sipas nenit 91 të LPDTS-së (Ligji nr.03/L-154) është paraparë se, citojmë: 

“Një paluajtshmëri nuk guxon të mihet në atë mënyrë që sipërfaqja e paluajtshmërisë fqinjë 

të humbë mbështetjen e nevojshme, përveçse kur pronari i saj paraprakisht është përkujdesur 

për një përforcim tjetër të nevojshëm”. 
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Gjykata faktin e mihjes, dëmtimit të parcelës së palës paditëse e ka konstatuar nga dalja në 

teren, poashtu këtë fakt gjykata e ka vërtetuar edhe përmes ekspertizës së ekspertit gjeodet L. A. 

nga e cila shihet se i padituri ka bërë mihje të rrezikshme në parcelën e paditësit në pjesën veriore 

dhe perëndimore, ku më saktësisht për koordinatat e mihjes janë të specifikuara si në ekspertizë. 

Poashtu ky fakt është konstatuar edhe nga përgjigja e komunës së Suharekës, Drejtorisë së 

Inspeksionit e evidentuar me ..nr. ..., më 02.05.2018, lëshuar për M. G. dhe kërkesa e drejtuar 

Inspeksionit të komunës së Suharekës, më 10.04.2018, nga M. G. së bashku me fotografitë e 

parcelës së dëmtuar, ku nga këto prova është vërtetuar fakti  se janë bërë gërmime në ngastrën 

kadastrale ... – 0, këtu objekt kontesti, nga ana  e palës së paditur, ku si pasojë e kësaj dhe reshjeve 

intensive ka ardhur deri tek rrëshqitja e dheut, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. 

 

Andaj nisur nga të lartcekurat, gjykata vlerëson se i padituri paraprakisht ka qenë dashur që  

të ndërmerr të gjitha masat e nevojshme në parcelën e tij, në mënyrë që të mbronte dhe mos të 

shkaktonte dëm në parcelën e paditësit si rezultat të erozionit. Si veprime parandaluese  do të 

ishin ngritja e murit apo mos heqja e dheut afër kufirit kadastral të parcelave, ku këto dy masa- 

veprime i padituri nuk i ka pas parasysh, por për më tepër i njëjti me dashje në parcelën e paditësit 

ka kryer mihje të rrezikshme. 

 

Në nenin 136 paragrafin 1 të Ligjit të marrëdhënieve të detyrimeve, parashihet që: “Kush i 

shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përvec nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar 

pa fajin e tij.” Në nenin 137 të Ligjit të marrëdhënieve të detyrimeve, parashihet që: “Dëmi është 

zvogëlimi i pasurisë së dikujt (dëm i zakonshëm) dhe pengimi i rritjes së saj (fitimi i humbur), si 

dhe shkaktimi tjetrit i dhembjes fizike, vuajtjes psikike ose frikës (dëmi jo material)”.  Në nenin 

140 të Ligjit të marrëdhënies së detyrimeve, parashihet që: “Fajësia ekziston kur dëmtuesi e 

shkakton dëmin me dashje ose nga pakujdesia.” Ndërsa në nenin 9 të Ligjit të marrëdhënieve të 

detyrimeve, parashihet që: “Secili person ka për detyrë të përmbahet nga veprimi që mund t’i 

shkaktoj dëm tjetrit.” 

 

Pala e paditur, me rastin e ndërmarrjes së veprimit për mihjen e dheut në parcelën e tij, e cila 

është në kufi kadastral me parcelën e paditësit, të njëjtit i ka shkaktuar dëm material. Përndryshe 

këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga vetë pala e paditur, i cili nga fillimi e deri në mbylljen e 

shqyrtimit kryesor është deklaruar se ka ndërmarr veprime të palejuara, duke pohuar se është i 

gatshëm që në çfarëdo forme të kompenson dëmin e shkaktuar ndaj paditësit.  

 

Pra, nga këto të lartcekura gjykata ka vërtetuar faktin se parcela e paditësit si pasojë e 

veprimeve të mihjes së rrezikshme nga ana e të paditurit është dëmtuar parcela e paditësit, me 

cka gjykata e ka obliguar të paditurin që t’a kthejë në gjendjen e mëparshme. Deri tek kjo gjykata 

ka ardhur duke u bazuar në nenin 169 par.1 të LMD-së, e cila parasheh që, citojmë:  

 

“Personi përgjegjës ka për detyrë ta rivendosë gjendjen e cila ka qenë para se të shkaktohet 

dëmi”. 

 

dh). Vlerësimet përfundimtare të gjykatës 

  

Po ashtu gjykata gjatë vendosjes i ka vlerësuar edhe pretendimet e palës së paditur, e cila në 

përgjigjen në padi ka theksuar se dëmtimi i parcelës së paditësit ka ardhur edhe si pasojë e 

reshjeve atmosferike dhe se i njëjti nuk e ka pasur të njohur faktin se ku janë të vendosura saktë 

mexhët në mes të parcelës së tij dhe të paditësit, si dhe pretendimit se erozioni ka ardhur si pasojë 
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e fuqisë madhore (vis maior), mirëpo gjykata pretendimeve të tij nuk ia ka falur besimin për këto 

arsye: 

 

- Nga seanca e terrenit e datës 28.10.2020, gjykata ka konstatuar se dëmtimi i pronës së 

paditësit është bërë me veprimet e drejtpërdrejta të paditësit, i cili në atë pjesë ka punuar me 

makineri të rëndë, pra nga kjo shihet se nuk qëndron pretendimi i të paditurit se prona e 

paditësit është dëmtuar si pasojë edhe të reshjeve atmosferike, përveç veprime të tij. 

 

- Po ashtu gjykata nuk e mori si të qëndrueshëm pretendimin e të paditurit se deri tek dëmtimi, 

mihja rrezikuese ka ardhur duke mos e ditur saktë se ku janë të vendosura mexhët mes 

parcelave të palëve ndërgjyqëse, pasi që paditësi me rastin e punimeve ka qenë i obliguar që 

paraprakisht ta sqarojë faktin se deri ku shtrihet parcela e tij, ti ndërmarrë veprimet 

parandaluese me të cilat do të mbrohej prona e paditësit, e më pas ti kryej punimet. Pra nga 

këto rrethana rrjedh edhe obligimi për të paditurin që ta rikthejë gjendjen e mëparshme. 

 

- Pra, nga të lartcekurat si dhe bazuar nga deklarimet gjatë shqyrtimit gjyqësor, ashtu edhe në 

përgjigjen në padi, gjykata erdhi në përfundim se pretendimi i të paditurit se erozioni 

(rrëshqitja e dheut) ka ardhur si pasojë e fuqisë madhore, gjykata këto pretendime i mori si 

të pabazuar me çka nuk ia fali besimin pasi që të njëjtat bien me kundërshtim me provat e 

administruara, si dhe vetë deklarimeve të tij kundërthënëse.   

 

Gjykata vendosi si në pikën tre të këtij dispozitivi, duke u bazuar në nenin 452 të Ligjit të 

procedurës kontestimore, ku obligohet i padituri që paditësit t’ia paguajë shpenzimet e 

procedurës të cilat janë krijuar si: për hartimin e padisë 104 euro, për taksë gjyqësore 20 euro 

dhe pagesën e ekspertizës së gjeodezisë 176 euro, ku shume përgjithshme e shpenzimeve të 

krijuara është shuma prej 300 euro.  

 

Andaj, nga të lartcekurat e në bazë të nenin 143 të Ligjit të procedurës kontestimore, gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

C.nr.256/18    Nr. Lëndës 2019:142395   dt.22.07.2021 

 

G j y q t a r i : 

          Selajdin Gallapeni 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit, drejtuar Gjykatës së Apelit, nëpërmjet kësaj Gjykate. 

 

 

 


