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Numri i lëndës: 2019:107783 

Datë: 04.02.2020 

Numri i dokumentit:     00809675 

 

C.nr.1256/18 

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

gjyqtaren Mirlinda Bytyqi Rexhepi në çështjen juridike kontestimore të paditësit M.B nga 

Ferizaj Rr. …. nr…..të cilin e përfaqëson me autorizim Av.Z.B, kundër të paditurve G. F nga 

Ferizaj, Rr. A.B dhe S.P, tani me adresë të panjohur të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i 

përkohshëm Av.A.D nga Ferizaj, baza e kontestit vërtetimin e pronësisë, pas mbajtjes së 

seancës kryesore publike në prani të paditësit, të paditurit të parë dhe të përfaqësuesit të 

përkohshëm të të paditurit të dytë, me dt. 03 Shkurt 2020 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit M.B nga Ferizaj kundër të paditurve G.F 

nga Ferizaj dhe S.P tani me adresë të panjohur, për vërtetim pronësie, si e bazuar. 

 

II.VËRTETOHET se paditësi M.B nga Ferizaj Rr……nr.17, është pronar i pronësisë së 

paluajtshme ngastrës kadastrale nr. P-.....me kulturë arë e klasës së dytë në vendin e quajtur 

“……”  në sipërfaqe 1000 m
2 

në ngastrën kadastrale ZK- ..... 

 

III.OBLIGOHEN të paditurit G.F nga Ferizaj dhe S.P tani  me adresë të panjohur, që t’ia 

pranoj dhe t’ia lejoj paditësit M.B nga Ferizaj Rr. …. nr….., që paluajtshmërisë e cekur në 

piken II të dispozitivit, të regjistroj – bartë në emër të tij si pronar, në të kundërtën ky 

aktgjykim të njëjtit do t’i shërbej si titull ekzekutiv për regjistrim. 
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IV.DETYROHET paditësi që të paguajë shumën prej 80€ në emër të taksës për padi në afat 

prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

Paditësi M.B nga Ferizaj, me datë .....ka ushtruar padi përmes të autorizuarës se tij Av.Z.B, 

kundër të paditurve Gani Fazliu nga Ferizaj dhe S.P, tani me vendbanim të panjohur, për 

vërtetim pronësie. 

 

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

paditëse të njëjtës komfor dispozitave ligjore të LPK-së i’a caktoi përfaqësuesin e përkohshëm 

nga radha e avokatëve. 

  

Paditësi përmes te autorizuarës se tij, padisë, seancave dhe fjalën përfundimtare ka deklaruar 

meqenëse janë administruar të gjitha provat, ekspertiza gjeodezike e dt. 16.10.2019 e cila 

ekspertizë ka konstatuar gjendjen faktike për masat e kësaj prone si dhe sendet që gjenden mbi 

të, dëshmia e dëshmitarëve në seancën e sotme B.B dhe I.U e  vërtetojnë faktin se këtë parcelë 

objekt kontesti e ka blerë nga trashëgimlënësi i të paditurit, pra siç shihet nga këto prova 

vërtetohet fakti se paditësi M.B ka poseduar faktikisht pa kurrfarë pengesash parcelën pa objekt 

kontesti deri në ditën e sotme kështu që kërkoj nga gjykata që të aprovohet kërkesëpadia e 

paditësit dhe të vërtetohet se paditësi është pronar ngastrës kadastrale nr. P-...... me kulturë arë 

e klasës së dytë në vendin e quajtur “…..”  në sipërfaqe 1000 m
2 

në ngastrën kadastrale ZK-..... 

 

I padituri i parë G.F në seancë, në shqyrtimin gjyqësor dhe fjalën përfundimtare ka deklaruar 

nuk  e ka kundërshtuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, dhe i ka propozuar gjykatës që ta 

aprovon padinë e paditësit si të bazuar. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit të dytë av.A.D në seancë, në shqyrtimin gjyqësor dhe 

fjalën përfundimtare ka deklaruar se nga ushtrimi i provave në seancat e kaluara, dëgjimi i 

dëshmitarëve, dhe të paditurit të parë, si dhe provave të ushtruara në këtë seancë, padyshim që 

janë plotësuar  kushtet që të vendoset në mënyrë meritore lidhur me këtë paluajtshmëri 

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

provave bëri administrimin e këtyre provave: padia C.nr.1256/18 dt. 20..12.2018, Marrëveshja 

e nënshkruar me dorë,  Kërkimi i njësisë kadastrale, Pagesat e tatimin në pronë në emër të 

paditësit, Kartelat financiare në emër të paditësit, Faturat e tatimin në pronë në emër të 

paditësit, Aktvendimi për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm në tri gjuhë, Përgjigjja në 

padi e dt. 13.06.2019, Ekspertiza e gjeodezisë e dt,16.10.2019, Certifikata e pronës, Plotësimi i 

ekspertizës i dt,09.12.2019, dhe Parashtresë për precizimin e kërkesëpadisë. 

 

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

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

vendosi siç është theksuar në dispozitivë të këtij aktgjykimi. 

 

Në seancën  e shqyrtimit gjyqësor të 03.02.2020 u ftua të dëshmoj dëshmitari B.B i cili ka 

deklaruar se paditësin M.B e ka vëlla ndërsa Ganiun e ka Fqinjë, ndërsa S.P ka deklaruar se 

nuk e njeh, i njëjti ka deklaruar se jeton në Ferizaj në Rr. A.B që 45 vite, po ashtu deklaroi se e 

di që G.F ja ka shitur tokën me shtëpi M....., kanë nënshkruar marrëveshje me shkrim, dhe se ai 

është përpilues i procesverbalit mes këtyre dyve, ajo tokë ishte 10 ari dhe M... e ka blerë diku 

50,000 marka dhe çmimin ja ka paguar në tërësi G...dhe menjëherë është vendosur të jetoj në 

atë pronë dhe askush si ka penguar asnjëherë. 

 

Po ashtu edhe dëshmitari i dytë I.U ka deklaruar se e njeh M.B e ka kojshi, ndërsa G... e kam 

kushëri dhe kojshi, S.P nuk e ka njohur, di që M.... e ka blerë një pronë nga Ganiu diku para 

lufte dhe ajo pronë ka qenë 10 ari, nuk e di se a kanë përpiluar diçka me shkrim, por ai ka qenë 

prezentë aty kur e kanë bërë pazar, dhe e di që çmimin e ka paguar në tërësi, dhe pas kësaj M.... 

është vendosur menjëherë në atë shtëpi, dhe asnjëherë askush dhe asgjë nuk e ka penguar të 

njëjtin që të jetoj aty. 

 

Gjithashtu në cilësi të dëshmitarit u dëgjua edhe  i padituri i parë G.F i cili  ka deklaruar se 

M.... e njeh moti pasi janë nga i njëjti katund dhe janë kojshi, S... e ka njohur pasi nga i njëjti 

ka blerë një tokë e cila ka qenë në emër të S...., i njëjti i ka premtuar se do të vijë dhe do ta 

parcelizojë dhe do ta kaloj pronën në emrin e tij,  diku ne vitin 1991 ja ka paguar çmimin në 

tërësi dhe menjëherë e kam shfrytëzuar atë tokë, mirëpo S... është larguar dhe asnjëherë ska 

mundur që pronën që e ka blerë ta bartë në emrin e tij, në vitin 1995 të njëjtën pronë ja ka 

shitur M.B, kanë përpiluar marrëveshje me shkrim, çmimin M.....ia ka paguar në tërësi, dhe 



 Numri i lëndës: 2019:107783 
 Datë: 04.02.2020 
 Numri i dokumentit: 00809675 
 

4 (6)  

 2
0

1
9

:1
0

7
7

8
4

 

menjëherë ka hy në shfrytëzim dhe posedim të asaj prone. I njëjti ka deklaruar se nuk e 

kundërshton padinë dhe i ka propozuar gjykatës që padinë ta aprovon si të bazuar. 

 

Nuk është kontestuese fakti se paditësi dhe i padituri i parë G.F kanë lidhur marrëveshje gojore 

për shitblerjen e pronës, në vitin 1995 dhe po ashtu nuk është kontestuese se është bërë pagesa 

e shitblerjes me para në dorë në shumën prej 50,000 marka e kjo vërtetohet nga deklarimi i 

paditësit dhe i të paditurit i cili pranon se paditësi ia ka paguar çmimin në tersi paditësi.  

 

E gjithë kjo vërtetohet edhe marrëveshja e shënuar me dorë e quajtur procesverbal  me rastin e 

shitblerjes me datë 29.01.1995, marrëveshje cila është nënshkruar nga paditësi dhe i padituri i 

parë, mënyra e pagesës, çmimi, sipërfaqja  e pronës prej 10 ari, si dhe dëshmitarët që kanë qenë 

prezent në momentin e nënshkrimit të marrëveshjes, të cilën marrëveshje nuk e kundërshtojnë 

as paditësi dhe as i padituri i parë. 

 

Në ekspertizën e gjeometrit Esat Krasniqi  të përpiluar pas daljes në vendin e ngjarjes kufiri në 

mes të ngastrës të sipërmendur shtrihet si vijon:  konstatohet se sipërfaqja e matur e gjendjes 

faktike të ngastrës kadastrale nr. P-....2 me kulturë arë e klasës së dytë në vendin e quajtur 

“….”  në sipërfaqe 1000 m
2 

në ngastrën kadastrale ZK-..... 

 

Kufizimet e pronës: pas daljes në teren dhe matjeve të bëra konstatohet se pjesa e parcelës 17-0  

kufizohet:  në këtë pjesë të ngastrës kadastrale është e ndërtuar një shtëpi për banim me 

material të fortë me dimensione te përafërta 12 me 13, kjo pjesë e ngastrës në pjesën veriore 

kufizohet me ngastrat kadastrale ...,...., nga jugu me ngastrën kadastrale ..., nga lindja me rrugë 

publike, dhe nga perëndimi me ngastrat kadastrale ..., ..., .... të cilat gjenden në zonën 

kadastrale nerodime e poshtme. Kjo pjesë e ngastrës nga ana me rrugë publike është e rrethuar 

me mure me lartësi prej 2 metra, ndërsa nga ana perëndimore është  e rrethuar me rrethoja prej 

teli, ndërsa ne anët tjera nuk ka rrethoja. 

 

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

paditëse, si dhe nga ekspertizë e ekspertit E.K, gjykata ka ardhur në përfundim se paditësi M.B 

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

kësaj patundshmërie në bazë të blerjes dhe mbajtjes me mirëbesim 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 
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pronësinë në të”, andaj në rastin konkret paditësi e ka fituar të drejtën në ngastrat kontestuese 

me parashkrim fitues dhe me shitblerje e cila gjë vërtetohet me faktin se paditësi dhe 

paraardhësit e tij juridik këtë patundshmëri e kanë mbajtur me mirëbesim mbi 20 vite, 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. 

Sa i përket shpenzimeve të kërkuara nga përfaqësuesi i përkohshëm av.A.D paditësi ka 

dorëzuar gjykatë faturën me të cilën ka realizuar pagesën e përfaqësuesit të përkohshëm. 

 

Gjykata e ka detyruar palën paditëse të paguaj shumën prej 100€ në emër të taksës për padi të 

pa paguar (të parapara sipas udhëzimit administrativ nr.01/2017 të Këshillit Gjyqësorë) gjykata 

vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e ka bazuar në nenin 452.1,453 dhe 449 të 

LPK-së. 

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

 

            GJYKATA THEMELORE FERIZAJ- DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

C.nr.1256/18, dt. 3 Shkurt 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. 

 

 

 

Gjykata merr këtë; 

 

                                                     A K T G J Y K I M 
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I.APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit Muharrem Bega nga Ferizaj kundër të 

paditurve Gani Fazliu nga Ferizaj dhe Serafim Petroviç tani me adresë të panjohur, për 

vërtetim pronësie, si e bazuar. 

 

II.VËRTETOHET se paditësi Muharrem Bega nga Ferizaj Rr.Arsim Bega nr.17, është pronar 

i pronësisë së paluajtshme ngastrës kadastrale nr. P-72217068-00017-2 me kulturë arë e klasës 

së dytë në vendin e quajtur “Kodra”  në sipërfaqe 1000 m
2 

në ngastrën kadastrale ZK- Pleshinë. 

 

III.OBLIGOHEN të paditurit Gani Fazliu nga Ferizaj dhe Serafim Petroviç, tani  me adresë të 

panjohur, që t’ia pranoj dhe t’ia lejoj paditësit Muharrem Bega nga Ferizaj Rr. Arsim Bega 

nr.17, që paluajtshmërisë e cekur në piken II të dispozitivit, të regjistroj – bartë në emër të tij si 

pronar, në të kundërtën ky aktgjykim të njëjtit do t’i shërbej si titull ekzekutiv për regjistrim. 

 

IV.DETYROHET paditësi që të paguajë shumën prej 80€ në emër të taksës për padi në afat 

prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 

 

   

                                               A r s y e t i m i 

(Si në kopjen me shkrim të aktgjykimit.) 

 

V ë r t e t o j n ë 

 

Procesmbajtës,                             Gjyqtarja, 

 

 

 

 

 

 

 


