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Numri i lëndës: 2019:105728 

Datë: 26.03.2020 

Numri i dokumentit:     00901882 

 

C.nr.1072/18 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil, me 

gjyqtaren Mirlinda Bytyqi Rexhepi në çështjen juridike kontestimore të paditësit H.A nga 

Fshati ...  Komuna Shtime, të cilin e përfaqëson me autorizim av.H.I kundër të paditurit F.SH 

nga fshati ... K.Shtime, tani me adresë të panjohur të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i 

përkohshëm Av. J.B, baza e kontestit vërtetimin e pronësisë, pas mbajtjes së seancës kryesore 

publike në prani të paditësit dhe atë autorizuarit të tij si dhe të përfaqësuesit të përkohshëm të 

të paditurit, me dt. 12 Mars  2020 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit H.A nga fshati ...  Komuna Shtime kundër 

të paditurit F.SH nga fsdhati ... K.Shtime, për vërtetim pronësie, si e bazuar. 

 

II.VËRTETOHET se paditësi H.A nga fshati ... K.Shtime, sipas bazës së posedimit me 

mirëbesim është pronar i pronësisë së paluajtshme ngastrave kadastrale  ... në sipërfaqe prej 

862 m2 dhe ngastrës kadastrale me nr.... në sipërfaqe prej 821 m2, ZK ... Komuna Shtime. 

 

III.OBLIGOHET i padituri F.SH tani me adresë të panjohur, që t’ia pranoj dhe t’ia lejoj 

paditësit H.A nga fshati ... K.Shtime që paluajtshmëritë e cekur në piken II të dispozitivit, të 

regjistroj- bart në emër të tij si pronar, brenda afatit prej 15 ditësh, pas pranimit të këtij 

aktgjykimi, në të kundërtën ky aktgjykim pas plotfuqishmërisë do ti shërbej paditësit për 

bartjen e pronësisë në drejtorin për pronë gjeodezi dhe kadastër në Komunën e Shtime pa 

prezencën e tij. 
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IV.OBLIGOHET paditësi që të paguaj shpenzimet për përfaqësues të përkohshëm av.J.B dhe 

atë në shumën prej 509 euro, si dhe në emër të taksës gjyqësore shumën prej 40 euro, në afat 

prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi H.A nga fshati ... Komuna Shtime me datë 29.10.2018 ka ushtruar padi kundër të 

paditurit F.SH nga fshati ... K.Shtime, tani me vendbanim të panjohur, për vërtetim pronësie 

me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se i njëjti është pronar i parcelave ... dhe ... në sipërfaqe 

të përgjithshme prej 1,683 m2, ZK ...  Komuna Shtime. 

  

I autorizuari i paditësi ka bërë ndryshimin e bazës juridike për fitimin e pronësisë ashtu që si 

bazë juridike tash e tutje ka deklaruar se do të jetë vërtetimi i pronësisë në bazë të parashkrimit 

fitues ( mbajtjes), në fjalën përfundimtare ka deklaruar se me provat e administruara është 

vërtetuar bazueshmëria e kërkesëpadisë së precizuar në procesverbal, nga dëshmia e 

dëshmitarëve u vërtetua se të njëjtit janë të denjë që t’iu besohet në tërësi si njohës të palëve 

dhe të kontestit  që është në zhvillim, dëshmitarët kanë dëshmuar se është bërë shitblerja dhe 

në bazë të kohës që familja e paditësit e ka mbajtur në posedim dhe shfrytëzim objektin e 

kërkesëpadisë me mirëbesim të plotë konsideroj se janë plotësuar kushtet për pranimin e 

kërkesëpadisë për fitimin e të drejtës së pronësisë në mbajtje ( parashkrim fitues). 

 

Pasi që i padituri nuk ishte gjendur në adresën e dhënë, gjykata me propozim të palës paditëse 

të njëjtës konform dispozitave ligjore të LPK-së i’a caktoi përfaqësuesin e përkohshëm nga 

radha e avokatëve. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit av.J.B në seancë, në shqyrtimin gjyqësor dhe fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se gjatë shqyrtimit gjyqësor pala paditëse nuk ka arritur ti eliminoj 

tërësisht mangësitë formale për të cilat ne si përfaqësues të përkohshëm të paditurit kishim 

shpërfaqur me anë të përgjigjes në padi, po ashtu gjatë shqyrtimit gjyqësor sa i përket 

parashkrimit, faktin rreth kohës së blerjes, posedimit, mirëbesueshmëris e cila u përshkrua nga 

dëshmitarët e propozuar  të krijohet përshtypja se kontesti mes palëve është më shumë i natyrës 
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formale juridike  për bartjen e titullit të pronës nga i padituri tek paditësi sesa i natyrës 

materiale apo ndonjë kontesti tjetër, megjithatë ka deklaruare ia le në diskrecion të gjykatës që 

ta vlerësoj dhe të vendos për të njëjtën. 

 

I ka kërkuar shpenzimet e procedurës dhe atë për një seancë gjyqësore në shumë prej 270 euro 

dhe për përgjigje në padi 208 euro.  

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit ë gjendjes faktike ka bërë dëgjimin e dëshmitarëve N.SH, R.S 

dhe I.A. 

 

Dëshmitari R.S ka deklaruar se paditësin e njeh që nga vitet 60 –ta dhe me të njëjtin ka raporte 

miqësore, ndërsa të paditurin nuk e njeh, ka deklaruar se e di se është ftuar të dëshmoj lidhur 

me një pronë në fshatin ... K.Shtime e cila gjendet afër shkollës, është një shtëpi përdhes  e 

rrethuar me muri prej qerpiqve, nuk e di se nga kush e ka blerë por që prej se njeh paditësin e 

di se ai ka jetuar aty sepse edhe ai vet shumë herë ka shkuar dhe e ka vizituar aty. Shtëpia ka 

dyer të mëdha dhe të vjetra dhe nuk  ka pasur hyrje tjetër, oborri ka qenë i rrethuar në të gjitha 

anët, dhe afërsisht diku duhet të kenë qenë 20 ari, ka pasur të mbjellura pemë dhe rrugë ka 

pasur në të dy anët e oborrit dhe shtëpisë. 

 

Dëshmitari N.SH ka deklaruar se paditësin e njeh sepse e ka kojshi të parë ndërsa të paditurin e 

ka familjar (djalë të mixhës), ka deklaruar se e di se familja e H.A e ka blerë prej babës së 

F.SH pronën e cila gjendet afër shkollës së fshatit, aty ka pasur të ndërtuar një shtëpi të vjetër, 

kjo pronë është blerë diku para afërsisht 50 viteve, nuk e di a kanë përpiluar ndonjë kontratë 

apo me çfarë çmimi e kanë blerë, por paditësi ka jetuar aty dhe ne si familje asnjëherë nuk e 

kemi penguar pasi e kemi ditur se e kanë blerë pronën. 

I njëjti ka deklaruar se F.SH jeton në Gjermani dhe shumë rrallë vie në Kosovë, i njëjti ka 

ndërtuar një shtëpi në ... diku në vitin 2006/2007, si dhe qysh kur familja e H.A e ka blerë 

pronën familja e F.SH ka dalur të jetoj në Shtime. 

 

Në pyetjet e përfaqësuesit të përkohshëm dëshmitari ka deklaruar se tek prona që ka blerë H.A 

shkon shpesh dhe atë sa herë që H... vie aty, në atë pronë ka ndryshuar gjendja vetëm sa i 

përket disa mureve të vjetra  të cilat janë rrëzuar dhe është ndërtuar një mur i ri, dhe pas 

ballafaqimit nga ana e përfaqësuesit të përkohshëm me një fotografi dëshmitari deklaron ‘’ky 
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oborr ka qenë gjithmonë një parcelë dhe atë ka qenë e ndërtuar një shupë, të cilën unë vet e 

kam prishur’’. 

 

Dëshmitari I.A ka deklaruar se me paditësin ka lidhje të largëta familjare, ndërsa të paditurin e 

njeh pasi e të njëjtin e ka bashkëfshatar, ka deklaruar si ka 67 vjet dhe jeton ne fshatin ..., e di 

se babai i F.... ia ka shitur babait të H... një pronë, aty ka pasur të ndërtuar një shtëpi, oborri i 

saj është në vijë kufitare me oborrin e shkollës ë fshatit dhe me një rrugë, nuk është  i sigurte 

në cilin vit e kanë bërë marrëveshjen por i ka diku 50 vite, nuk ka qenë prezent por ka deklarua 

që janë fshat i vogël dhe ka qenë i njoftuar nga babai dhe vëllezërit e F... që i ka moshatarë se 

familja e F... ia ka shitur pronën familjes së H... dhe ata kanë filluar të jetojnë në atë pronë të 

papenguar nga askush. Ka deklaruar se e di se F.SH jeton jashtë vendit, i njëjti ka ndërtuar një 

shtëpi në fshatin .... 

 

Gjykata për të vërtetuar drejtë gjendjen faktike në këtë çështje kontestimore në procedurën e 

provave bëri administrimin e këtyre provave: padia C.nr.1072/18 dt. 29.10.2018, Certifikata e 

pronës në emër të të paditurit, Fotografi dhe Skica, Aktvendimi për caktimin e përfaqësuesit të 

përkohshëm në tri gjuhë, Përgjigjja në padi, Ekspertiza gjeodezike e dt.11.02.2020, certifikata e 

pronësisë në emër të XH.A, Aktvendimi nr.938/2014 i8 dt.14.11.2014, Aktvendimi për 

trashëgiminë LRP.nr.3095/14 REF.nr.1165/2014. 

 

Pas vërtetimit të provave një nga një në mënyrë të ndërgjegjshme dhe të kujdesshme e të gjitha 

së bashku konform nenit 8 të LPK-së, deklarimeve të autorizuarve të palëve, gjykata gjeti dhe 

vendosi siç është theksuar në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe vërtetoi këtë gjendje faktike: 

 

Paditësi- konkretisht babai i tij XH.A në vitet e 70 e ka blerë nga babai i të paditurit F.SH- 

SH.SHt parcelat ... dhe ... në sipërfaqe të përgjithshme prej 1,683 m2, dhe menjëherë familja e 

tij kanë filluar të jetojnë në atë shtëpi pa i penguar askush,  dhe vetëm kur paditësi ka bërë 

trashëgiminë ka kuptuar se këto dy parcela janë në emër të paditurit dhe nënës së tij, ka 

kontaktuar me të paditurin i cili nuk e ka kundërshtuar bartjen  e pronësisë çor i njëjti jeton 

jashtë vendit dhe deri më sot nuk e ka bërë këtë gjë. 

 

Nuk është kontestuese fakti se babai i paditësi XH.A ka blerë parcelat nr.... dhe ... ZK.... 

K.Shtime nga babai i të padituri SH.SH në vitet e 70-ta, fakti i cili vërtetohet edhe nga dëgjimi 

i dëshmitarëve I.A, N.SH dhe R.S dhe nga vet deklarimet e palëve. 
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Në ekspertizën e gjeometrit M.L të përpiluar pas daljes në vendin e ngjarjes kufiri në mes të 

ngastrave të sipër përmendura shtrihet si vijon:  konstatohet se sipërfaqja e matur e gjendjes 

faktike të ngastrave ... është në sipërfaqe prej 862 m2, dhe parcelës ... është në sipërfaqe prej 

821 m2, ZK ... Komuna Shtime. 

 

Kufizimet e pronës: pas daljes në teren dhe matjeve të bëra konstatohet se parcela  ... në anën 

veriore në gjatësi prej 29.20 m kufizohet me parcelën .... ZK...., në anën lindore në gjatësi prej 

28.43 kufizohet me parcelën ... ZK...., në anën jugore në gjatësi prej 30.88 m kufizohet me 

parcelën ... ZK.... dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 27.18 kufizohet me rrugë publike. 

Në këtë parcelë ka të ndërtuar një shtëpi P+0, ka të mbjellura pemë frutore dhe pjesa tjetër 

është oborr. 

 

Parcela ... ZK.... kufizohet në anën veriore në gjatësi prej 30.88 kufizohet me parcelën ... 

ZK...., në anën lindore në gjatësi prej 26.54 kufizohet me parcelën .... ZK...., në anën jugore në 

gjatësi prej 32.32 m kufizohet me parcelën .... ZK.... dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 

26.05 kufizohet me rrugë publike. Në këtë parcelë nuk ka të ndërtuar objekt, ka të mbjellura 

pemë frutore dhe pjesa e tjetër është oborr. 

 

Për gjykatën kjo ekspertizë ka qenë bindëse dhe nuk kishte ndonjë paqartësi në vetvete, që 

mund të vihej në dyshim, e njëjta përbëhet nga përshkrimi, skica, fotografitë dhe çertfikata e 

pronësisë, që e bënë të plotësuar si të tillë. 

Me dëgjimin e dëshmitarëve është vërtetuar saktësisht pretendimi i paditësit të theksuar në 

padi, respektivisht në precizimin e padisë. Dëshmia e dëshmitarit  N.SH dhe I.A, ishin 

pothuajse në kohezion me njëra tjetrën, të dy këta dëshmitar në mënyrë bindëse kanë deklaruar 

se shtëpia dhe parcelën e rrethuar me mur e cila gjendet në vijë kufitare me shkollën e fshatit e 

ka në shfrytëzim të pa penguar paditësi. Niveli i besueshmërisë së këtyre dëshmitarëve ngritët 

edhe më shumë, marrë parasysh moshën e tyre, njëri ishte i moshës 67 vjeçare e tjetri ishte 

familjar i të paditurit ( djali i mixhës) e të cilët kane deklaruar se jetojnë në fshatin ... e që 

njëkohësisht është nënkuptuar se të njëjtit janë dijeni në mënyrë të drejtpërdrejt lidhur me 

faktin se paditësi e ka poseduar dhe shfrytëzuar këtë pronë që nga vitet e 70-ta i papenguar nga 

askush dhe nga asgjë. Sa i përket dëshmisë së dëshmitarit R.S gjykate ia fali besimin por 
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dëshmia e tij kishte të bënte vetëm sa i përket faktit se paditësi e ka në shfrytëzim këtë parcele 

që nga vitet e 70-ta. 

 

Nga aktvendimi për trashëgiminë LRP.nr.3095/14 REF.nr.1165/2014 është vërtetuar se 

paditësi H.A është trashëgimtar ligjor i XH.A, i cili ka blerë pronën kontestuese nga babai i të 

paditurit. 

 

Meqenëse certifikata e pronësisë së pronës kontestuese gjendet në emër të T.SH dhe F.SH me 

nga ½ , palët kanë deklaruar se T.SH – nëna e të paditurit ka  vdekur dhe në momentin e 

vdekjes kanë pushuar se ekzistuari personi që ka mundur të jetë palë dhe të drejtat e saj ligjore 

kanë kaluar në djalin e saj, trashëgimtarin ligjor F.SH. 

 

Nga vërtetimi i këtillë i gjendjes faktike  si dhe nga vetë deklarata e  dëshmitarëve si dhe palës 

paditëse, si dhe nga ekspertizë e ekspertit M.L, gjykata ka ardhur në përfundim se paditësi H.A 

në bazë të të gjithë provave të vërtetuara në shqyrtimin kryesor, është bërë pronar legjitim i 

kësaj patundshmërie në bazë të blerjes dhe mbajtjes si dhe duke u bazuar në nenin 28 paragrafi 

4 të LMTHJP, në të cilin është përcaktuar se “ Personi i cili me mirëbesim e ka njëzet  (20) vjet 

në posedim të pandërprerë një paluajtshmërie ose një pjesë të saj, e fiton pronësinë në të”, 

andaj në rastin konkret paditësi e ka fituar të drejtën në ngastrat kontestuese me parashkrim 

fitues e cila gjë vërtetohet me faktin se paditësi dhe paraardhësit e tij juridik këtë patundshmëri 

e kanë mbajtur me mirëbesim që nga vitet e 70-ta, dhe këtë të paditurit asnjëherë nuk e kanë 

kontestuar. 

Gjykata e aplikoi Ligjin e Vjetër pasi baza juridike ka lindur apo është krijuar në kohën kur në 

fuqi ka qenë ligji i vjetër Ligji nr. 827 i datës 30.01.1980 mbi Marrëdhëniet Themelore 

Juridiko-Pronësore, ashtu që aplikoi nenet 7, 9 par. 2, 19, 20 dhe 33 të këtij ligji. Gjithashtu 

edhe Ligji mbi Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore, ligji nr.03/L-154 e rregullon në të njëjtën 

mënyrë fitimin e pronësisë në paluajtshmëri me veprim juridik, e atë në nenet 10, 36, 57 dhe 

115. 

 

Gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës e mbështeti në nenin.452.1 të LPK-së andaj ka 

obliguar paditësin që të paguaj shpenzimet për përfaqësues të përkohshëm av.J.B dhe atë në 

shumën prej 509 euro, dhe atë për përgjigje në padi 104 euro, dhe për 3 seanca të mbajtura 

shumën prej 405 euro, pasi vlerësoi se vlera e objektit të kontestit është 9,000 euro, dhe për 
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taksë gjyqësore 40 €, në afat prej 15 dite nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. Lidhur me 

lartësinë a aprovuar të shpenzimeve të procedurës, gjykata është bazuar në rregulloren për 

tarifat e OAK-së.  

 

Nga sa u tha më lart, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.1072/18 datë 12 Mars 2020 

 

   Gj y q t a r ja 

                                                                                                           Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

 

 

KËSHILLË  JURIDIKE:  Kundër  këtij Aktgjykimi është  e  lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh,  nga 

dita e   pranimit  të   këtij  Aktgjykimi, Gjykatës së Apelit Prishtinë,   nëpërmjet  kësaj  gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


