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Numri i lëndës: 2019:101762 

Datë: 29.04.2022 

Numri i dokumentit:     02970585 

                                                                                                        C.nr.441/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni 

Civil, me gjyqtarin Bekim Salihu, në çështjen juridike të paditësit: M.A.nga Ferizaj si dhe 

ndërhyrësve kryesor  R.Th., Xh.Th., R.Th.2., M.L., M.B., A.B.dhe S.H.të gjithë nga Ferizaj, të 

cilin me autorizim e përfaqësojnë av. Avni Ibrahimi dhe Nazmije Ibrahimi, kundër të paditurit 

C.S.G., ish nga Ferizaj, tani me adresë të panjohur,  të cilin e përfaqëson përfaqësuesja e 

përkohshme Zejnije Bega, avokate nga Ferizaj, për shkak të vërtetimit të së drejtës së 

pronësisë, në seancën e mbajtur më datën 11.01.2022 mori, ndërsa me 26.04.2022, përpiloi 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi padia dhe kërkesëpadia e paditësit  M. A., si dhe ndërhyrësve 

kryesor R.Th. , Xh.Th., R.Th.2., M.L., M.B., A.B.dhe S.i H., që të gjithë nga Ferizaj, si e 

bazuar. 

 

II. VËRTETOHET se paditësi M. A., si dhe ndërhyrësit kryesor R.Th., Xh.Th., R.Th.2., 

M.L., M.B., A.B.dhe S.H.janë pronarë të pjesëve të ngastrave kadastrale dhe atë me nr..., 

622m2, ..., 1330m2, ..., 655 m2, ..., 384m2, ..., 191m2 , ..., 43m2  në vendin e quajtur “...” 

Zona Kadastrale Ferizaj, në bazë të parashkrimit fitues, secili në sipërfaqet si në vijim: 
 

1. Paditësi M. A., është pronar i pjesës së ngatrës kadastrale nr...., në vendin e quajtur 

“...”, me sipërfaqe prej 210 m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 31.88, kufizohet me 

parcelën nr.... dhe në gjatësi prej 6.69m, kufizohet me pjesën e parcelës ... ZK. Ferizaj, në anën 

lindore në gjatësi prej 5.18m, kufizohet me parcelën me nr...., në anën jugore në gjatësi prej 

38.94m, kufizohet me pjesën e parcelës nr...., si dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 5.67m 

kufizohet me pjesën e parcelës ... Z.K. Ferizaj me pjesë ideale 1/1, të cilës i është propozuar 

numrin e ri pas ndarjes .., ZK Ferizaj, sipas përshkrimit të ekspertizës gjeodezike të gjeodetit 

Milot  Lubishtani. 
 

2. Paditësi-ndërhyrësi kryesor R.Th., është pronar i pjesës së ngastrës kadastrale ..., në 

sipërfaqe prej 215 m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 28.52m kufizohet me parcelën nr... 

Z.K. Ferizaj, në anën lindore në gjatësi prej 6.19m kufizohet me parcelën me nr. .., në anën 



 Numri i lëndës: 2019:101762 
 Datë: 29.04.2022 
 Numri i dokumentit: 02970585 
 

2 (8)  

 2
0

1
9

:1
0

1
7

6
3

 

jugore në gjatësi prej 29.74m, kufizohet me pjesën e parcelës nr.... si dhe në anën perëndimore 

në gjatësi prej 8.89m kufizohet me pjesën e parcelës ... Z.K. Ferizaj, me pjesë ideale 1/1, e cila 

sipërfaqes e cila duhet të merr numrin e ri të ndarjes ... ZK Ferizaj, si dhe nga ngastra 

kadastrale .., në sipërfaqe prej 213m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 27.95m kufizohet 

me pjesën e parcelës ... ZK Ferizaj, në anën lindore në gjatësi prej 7.83m  kufizohet me 

parcelën ... ZK Ferizaj, në anën jugore në gjatësi prej 28.52m kufizohet me parcelën ... ZK 

Ferizaj, si dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 6.97m kufizohet me pjesën e parcelës ... ZK 

Ferizaj, me pjesë ideale 1/1, e cila sipërfaqe duhet ta merr numrin e ri të ndarjes ... ZK Ferizaj,  

sipas përshkrimit të ekspertizës gjeodezike të gjeodetit Milot  Lubishtani. 
 

3. Paditësi-ndërhyrësi kryesor R. Th., është pronari i pjesës së ngastrës kadastrale ..., në 

sipërfaqe prej 282 m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 27.61m, kufizohet me pjesën e 

parcelës nr...., në anën lindore në gjatësi prej 10.19m, kufizohet me parcelën ..., në anën jugore 

në gjatësi prej 27.95m, kufizohet me pjesën e parcelës nr.... si dhe në anën perëndimore në 

gjatësi prej 10.61m, kufizohet me pjesën e parcelës ... Z.K. Ferizaj, me pjesë ideale 1/1, e cila 

sipërfaqe duhet të merr numrin e ri të ndarjes .... si dhe nga ngastra kadastrale ... me sipërfaqe 

prej 156m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 27.80m, kufizohet me parcelën nr...., në anën 

lindore në gjatësi prej 6.01m, kufizohet me parcelën ..., në anën jugore në gjatësi prej 27.61m, 

kufizohet me pjesën e parcelës nr.... si dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 5.24m, 

kufizohet me pjesën e parcelës ... Z.K. Ferizaj, me pjesë ideale 1/1,e cila sipërfaqe duhet të 

merr numrin e ri të ndarjes ... ZK.Ferizaj, sipas përshkrimit të ekspertizës gjeodezike të 

gjeodetit Milot Lubishtani. 
 

4. Paditësi-ndërhyrësi kryesor Xh.Th., është pronar me 1/1, e ngatrës kadastrale nr...., i 

sipërfaqes prej 437 m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 29.74m, kufizohet me vetë pjesën 

e parcelës nr.... ZK Ferizaj, në anën lindore në gjatësi prej 16.43m, kufizohet me parcelën ... 

ZK Ferizaj, në anën jugore në gjatësi prej 30.24m, kufizohet me parcelën nr.... ZK Ferizaj, si 

dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 13.13m, kufizohet me  parcelën ... Z.K. Ferizaj, e cila 

sipërfaqe duhet të merr numrin e ri të ndarjes ..., sipas përshkrimit të ekspertizës gjeodezike të 

gjeodetit Milot Lubishtani. 

  

5. Paditësi-ndërhyrësi kryesor M.L., është pronar i pjesës së ngastrës ..., me sipërfaqe prej 

345 m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 27.68m, kufizohet me parcelën nr...., në anën 

lindore në gjatësi prej 12.77m, kufizohet me parcelën ... ZK Ferizaj, në anën jugore në gjatësi 

prej 26.91m, kufizohet me pjesën e parcelës nr...., si dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 

12.54m, kufizohet me pjesën e parcelës ... Z.K. Ferizaj, e cila sipërfaqe, duhet të merr numrin e 

ri të ndarjes ... ZK. Ferizaj me pjesë ideale 1/1, si dhe  nga parcela ... me sipërfaqe prej 

132m2, ku në anën veriore në gjatësi prej 9.81m kufizohet me parcelën ..., në anën lindore në 

gjatësi prej 12.99m, kufizohet me pjesën e parcelës ... ZK Ferizaj, në anën jugore në gjatësi 

prej 10.68m, kufizohet me parcelën ... ZK Ferizaj , si dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 

12.77m kufizohet me parcelën ... ZK Ferizaj, e cila sipërfaqe duhet të merr numrin e ri ... ZK 

Ferizaj, me pjesë ideale 1/1,  sipas përshkrimit të ekspertizës gjeodezike të gjeodetit Milot 

Lubishtani. 
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 6. Paditësi-ndërhyrësi kryesor M.B. , është pronar i pjesës së ngastrës ... ZK Ferizaj, me 

sipërfaqes prej 39 m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 26.91m, kufizohet me parcelën 

nr.... Z.K. Ferizaj, në anën lindore në gjatësi prej 0.41m , kufizohet me parcelën me numër ..., 

në anën jugore në gjatësi prej 27.15m, kufizohet me parcelën nr...., si dhe në anën perëndimore 

në gjatësi prej 2.50m, kufizohet me pjesën e parcelës ... Z.K. Ferizaj, e cila sipërfaqe, duhet të 

merr numrin e ri të ndarjes ..., ZK Ferizaj, me pjesë ideale 9/10, si dhe parcela kadastrale ..., 

në sipërfaqe prej 153m2 , e cila në anën veriore në gjatësi prej 11.05m, kufizohet me parcelën 

...., në anën lindore në gjatësi prej 16.14m kufizohet me pjesën e parcelës ..., në anën jugore në 

gjatësi prej 9.73m, kufizohet me pjesën e parcelës ..., si dhe në anën perëndimore në gjatësi 

prej 15.85m, kufizohet me parcelën ... ZK Ferizaj, e cila sipërfaqe duhet të merr numrin e ri të 

ndarjes numrin ... ZK Ferizaj, me pjesë ideale 9/10, sipas përshkrimit të ekspertizës 

gjeodezike të gjeodetit Milot  Lubishtani. 

 

7. Paditësi-ndërhyrësi kryesor A. B., është pronar i pjesës së ngastrës ..., me sipërfaqe 

prej 73 m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 5.54m, kufizohet me parcelën nr....ZK. 

Ferizaj, në anën lindore në gjatësi prej 12.33m, kufizohet me pjesën e parcelës  numër ..., në 

anën jugore në gjatësi prej 6.69m, kufizohet me pjesën e parcelës nr.... si dhe në anën 

perëndimore në gjatësi prej 11.79m, kufizohet me pjesën e parcelës ... Z.K. Ferizaj, e cila 

sipërfaqe duhet të merr numrin e ri të ndarjes ... ZK Ferizaj, me pjesë ideale 9/10, si dhe nga 

pjesa e ngastrës ..., në sipërfaqe prej 21m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 9.73m, 

kufizohet me pjesën e parcelës ... ZK Ferizaj, në anën lindore në gjatësi prej 1.69m, kufizohet 

me pjesën e parcelës ..., në anën jugor me gjatësi prej 5.54m, kufizohet me parcelën ... dhe me 

gjatësi prej 4.27m , kufizohet me parcelën ... ZK Ferizaj  dhe në anën perëndimore në gjatësi 

prej 2.65m, kufizohet me parcelën ... ZK Ferizaj, e cila sipërfaqe do të merr numrine ri ...ZK 

Ferizaj, me pjesë ideale 9/10, sipas përshkrimit të ekspertizës gjeodezike të gjeodetit Milot  

Lubishtani. 

 

8. Paditësi M. A., si dhe ndërhyrësit R.Th., R. Th. Xh.Th., M.L. dhe S.H., të gjithë nga 

Ferizaj, janë bashkëpronar në 5/40 si dhe ndërhyrësit M.B. dhe A. B. ajanë bashkëpronar me 

nga 1/40 të pjesës ideale në pjesën e parcelës kadastrale me nr..., rrugë në sipërfaqe prej 87m2, 

tani me numër të ri kadastral ...,  - në pjesën e ngastrës kadastrale nr...., rrugë në sipërfaqe prej 

60m2, paditësi dhe ndërhyrësit si më lartë janë bashkëpronar në 5/40 si dhe ndërhyrësit M.B. 

dhe A.B.janë bashkëpronar me nga 1/40 të pjesës ideale në pjesën e parcelës me numër të ri ..., 

- në pjesën e ngastrës kadastrale nr...., rrugë në sipërfaqe prej 84m2, paditësi dhe ndërhyrësit si 

më lartë janë bashkëpronar në 5/40 si dhe ndërhyrësit M.B. dhe A. B., janë bashkëpronar me 

nga 1/40 të pjesës ideale në pjesën e parcelës, me numër të ri kadastral ..., -kurse nga pjesa e 

ngastrës kadastrale ..., rrugë në sipërfaqe prej 120m2, paditësi dhe ndërhyrësit janë 

bashkëpronar me pjesë ideale me nga 1/8 e sipërfaqes  me numër të ri kadastral ... në bazë të 

blerjes dhe shfrytëzimit, të përcaktuar sipas ekspertizës së gjeodetit Milot Lubishtani. 

 

III. DETYROHET i padituri C.S.G.,  ish nga Ferizaj, tani me adresë të panjohur në 

Serbi, që t`ua njeh paditësve, të drejtën e pronësisë në ngastrën kadastrale, të përshkruar si në 

pikën II, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, brenda afatit prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë të 

këtij aktgjykimi, në të kundërtën ky aktgjykim pas plotfuqishmërisë së tij, do t’u shërbej 
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paditësve si dokument ekzekutiv, për bartjen e pronësisë në emrin e tyre, pranë Drejtorisë për 

Pronë, Gjeodezi dhe Kadastër në Komunën e Ferizaj. 

 

 IV. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

A r s y e t i m i 

             

           Paditësit M.A.nga Ferizaj, përmes të autorizuarit të tij av. Avni Ibrahimi nga Ferizaj, me 

datë 11.05.2018, ka paraqitur padi pranë gjykatës themelore në Ferizaj kundër të paditurës 

C.S.G. , më parë nga Ferizaj, tani me banim në Serbi, në adresë të panjohur, me të cilën kanë 

kërkuar vërtetimin e të drejtës së pronësisë në ngastrën kadastrale me nr.... në sipërfaqe prej 

02.00 ari, të cilën në vitin 1981,  e kishte blerë paditësi dhe të njëjtën pjesë nga viti 1987 e ka 

në posedim, me datë 10.06.2021, pranë kësaj gjykate e autorizuara e paditësit, ka dorëzuar një 

padi për ndërhyrje në procedurë ku si paditës janë R.Th., Xh.Th., R.Th.2., M.L., M.B., A.B.dhe 

S.H.të gjithë nga Ferizaj, ku kërkojnë që të vërtetohen pjesët kadastrale sipas çertifikatës së 

njësisë kadastrale dhe ku paditësit pjesët e caktuar i kanë në shfrytëzim  shfrytëzimin aktual 

dhe atë përmes parashkrimit fitues si posedues dhe shfrytëzues me mirëbesim të 

paluajtshmërisë kontestuese. 
 

Meqë të paditurit nuk i dihej vendbanimi aktual, paditësit gjatë seancës përgaditore, i 

kanë propozuar gjykatës që të paditurës t’i caktohet përfaqësuesi i përkohshëm. Në këtë rast, 

gjykata pas plotësimit të kushteve të parapara ligjore, e ka aprovuar propozimin e tillë dhe me 

aktvendimin C.nr.441/18, të datës 12.07.2021, të paditurës i’a ka caktuar për përfaqësues të 

përkohshëm avokatën Zejnije Bega nga Ferizaj.  

 

Gjykata pasi ka pranuar parashtresën për ndërhyrje të paditësve-ndërhyrësve kryesor 

dhe atë R.Th., Raif Thaqi, Xh.Th., M.L., M.B., A.B.dhe S. H., në seancën e datës 08.10.2021, 

me aktvendimin procedural, ka lejuar që palët në fjalë të kenë cilësinë e ndërhyrësit kryesor në 

këtë procedurë.  
 

I autorizuari I paditësit në shqyrtimin gjyqësor si dhe gjate fjalës përfundimtare ka 

deklaruar: mbesim në tërësi pranë padisë për vërtetimin e pronësisë në pasurinë e pjesë e 

ngastrës kadastrale të specifikuar me numër dhe sipërfaqe sipas bazës juridike blerjes dhe 

mbajtës me mirëbesim nga ana e paditësit M.A.dhe mbesë pranë propozimit si në padi për 

provat e propozuar si në padi, po ashtu mbesë në tërësi pranë padisë për ndërhyrje në procedurë 

në anën e paditësit të paditësve R.Th. Xh.Th., Raif Thaqi M.L. për vërtetimin e pronësisë në 

pjesën e ngastrës … dhe 19, të cilin paditësit e kanë blerë dhe e posedojnë që nga viti 1982, 

përkatësisht nga viti 1986, si dhe nga provat e administruara në seancë, dëshmitarëve të dëgjuar 

vërtetohet se paditësit janë posedues dhe shfrytëzues me mirëbesim të patundshmërive lëndore 

siç janë precizuar me parashtresë, ky fakt vërtetohet edhe me ekspertizën e ekspertit të 

gjeodozisë ngase paditësit kanë fituar të drejtën e pronësisë me parashkrim fitues, andaj i 

propozoj gjykatës që kërkesë padia e precizuar për të gjithë paditësin dhe ndërhyrësit kryesor të 

aprovohet në tërësi si e bazuar, shpenzimet e procedurës nuk i kërkojë. 
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Përfaqesuesja e përkoheshme av.Zejnije Bega, gjatë séancës gjyqësore si dhe fjalës 

përfundimtare ka deklaruar: mbesim në tërësi pranë përgjigjës në padi si dhe theksimeve gjatë 

seancave gjyqësore, meqenëse u adminsitruan të gjitha provat e propozuar në padi si dhe në 

parashtresat e dorëzuara në gjykatë, dëshmit e dëshmitarave, të dhënë në këtë shyqrtim 

gjyqësore, kontratat e shitblerjes si dhe ekspertiza e eksperitit gjeodet janë prova të 

mjaftueshme që gjykata sipas bindjes se vetë të lirë të vendos për bazueshmërinë apo jo të 

kërkësëpadisë së paditësve, shpenzimet e procedurës kontestimore i kërkojmë me vlerë të 

kontestit 10.000 euro, dhe atë për përgjigje në padi shumën prej 208 euro, për përfaqësim në 3 

seanca gjyqësore shumën prej 270 euro për seancë, e cila në total të përgjithshëm i bie në 

shumën prej 1018 euro.  

 

Me qëllim të vërtetimit plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike, për aq sa palët 

ndërgjyqëse përmbushin detyrimin e tyre për t`i parashtruar provat dhe faktet e çështjes, në 

kuptim të nenit 7.1 të LPK-së, Gjykata ka bërë administrimin e tyre me si vijon: kopja e planit 

e datës 09.03.1981 dhe e 14.04.1981 për parcelën ... ZK Ferizaj, tapia me nr. 05-06-95, e datës 

20.04.1981, aktvendimi i kësaj gjykate me shenjën C.nr.441/18, e datës 12.07.2021, ekspertiza 

gjeodezike e gjeodetit Milot Lubishtani, e datës 01.11.2021, kontrata për shitblerjen e datës 

13.03.1981, me nr. Ov.br ..., kontrata e datës 20.01.1986 , certifikata e pronës me nr....., e 

datës 04.12.2018, kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë e datës 26.12.1984,  dhe 

marrëveshja e datës 20.03.1985, të lidhura në mes shitësit G. C. dhe M.B. , aktgjykimi i 

gjykatës komunale Ferizaj C.nr 181/2002. 
  

            Gjykata, pasi bëri shqyrtimin dhe analizimin e provave të çështjes, në kuptim të nenit 8 

të LPK-së, ka bërë vlerësimin e tyre veç e veç dhe të ndërlidhura mes veti, si tërësi, dhe mbi 

bazën e bindjes së lirë të krijuar mbi bazën e fakteve dhe provave të çështjes, ka vlerësuar se 

duhej vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

 Dëshmitari F. H., ka deklaruar: se e di që ka  vitet e 80,  por saktë nuk e di, e ka blerë 

pronën në vendin ku jeton tani nga një serb i quajtur C. G. , e di që në atë kohë ka jetuar në 

rrugën Ahmet Kaqiku, dhe në atë kohë kur është blerë kjo pronë nga M., nuk ka pas të ndërtuar 

asgjë por e di se pasi e ka kryer këtë marrëveshje apo shitblerje ka filluar ndërtimin e shtëpisë 

të cilën viteve të fundit e ka renovuar, nuk e di saktë sa ka blerë katër apo pesë ari, por e di se 

ndërkohë ka blerë dhe edhe një pjesë prej një apo dy ari nga i njëjti person, aty gjendet mes 

fqinjëve të tij M.B. dhe pronës së M., asnjëherë nuk ka pasur probleme M. gjatë shfrytëzimit të 

kësaj prone. 

 

        Dëshmitari  R. A.ka deklaruar se jemi në afërsi me ta dhe aty jetoj nga viti 1978, fillimisht 

Miftari e ka blerë në vitin 1983, e pastaj të tjerët, pas tij familja Th. dhe B. ato vite për afërsisht 

nuk me kujtohet saktë viti po e di që pas M., J. H. ka ardhur aty, e di që të gjithë fqinjët i kanë 

blerë pronat nga C., nuk kanë pasur asnjëherë problem me C., të cilin e kam njohur 

personalisht, ai ka jetuar afër shtëpisë Sh. Doktorit aty  afër Restotrat .....  
 

Eksperti e gjeodezisë Milot Lubishtani, në ekspertizën me shkrim të dt.01.11.2021 ka 

konstatuar se paditësi dhe ndërhyrësit kryesor në këtë çështje janë në posedim dhe shfrytëzim 
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të parcelave kadastrale sipas paraqitjes në vijim : - Paditësi M. A., është pronar i pjesës së 

ngatrës kadastrale nr...., në vendin e quajtur “...”, me sipërfaqe prej 210 m2, e cila në anën 

veriore në gjatësi prej 31.88, kufizohet me parcelën nr.... dhe në gjatësi prej 6.69m, kufizohet 

me pjesën e parcelës ... ZK. Ferizaj, në anën lindore në gjatësi prej 5.18m, kufizohet me 

parcelën me nr...., në anën jugore në gjatësi prej 38.94m, kufizohet me pjesën e parcelës nr...., 

si dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 5.67m kufizohet me pjesën e parcelës .. Z.K. Ferizaj 

me pjesë ideale 1/1, të cilës i është propozuar numrin e ri pas ndarjes ..., ZK Ferizaj. 

- Paditësi-ndërhyrësi kryesor R.Th., është pronar i pjesës së ngastrës kadastrale ..., në 

sipërfaqe prej 215 m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 28.52m kufizohet me parcelën nr.... 

Z.K. Ferizaj, në anën lindore në gjatësi prej 6.19m kufizohet me parcelën me nr. ..., në anën 

jugore në gjatësi prej 29.74m, kufizohet me pjesën e parcelës nr.... si dhe në anën perëndimore 

në gjatësi prej 8.89m kufizohet me pjesën e parcelës ... Z.K. Ferizaj, me pjesë ideale 1/1, e cila 

sipërfaqes e cila duhet të merr numrin e ri të ndarjes ... ZK Ferizaj, si dhe nga ngastra 

kadastrale ..., në sipërfaqe prej 213m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 27.95m kufizohet 

me pjesën e parcelës ... ZK Ferizaj, në anën lindore në gjatësi prej 7.83m  kufizohet me 

parcelën 719-5 ZK Ferizaj, në anën jugore në gjatësi prej 28.52m kufizohet me parcelën ... ZK 

Ferizaj, si dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 6.97m kufizohet me pjesën e parcelës ...ZK 

Ferizaj, me pjesë ideale 1/1, e cila sipërfaqe duhet ta merr numrin e ri të ndarjes ... ZK Ferizaj. 
 

-Paditësi-ndërhyrësi kryesor R.Th.është pronari i pjesës së ngastrës kadastrale ..., në 

sipërfaqe prej 282 m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 27.61m, kufizohet me pjesën e 

parcelës nr...., në anën lindore në gjatësi prej 10.19m, kufizohet me parcelën ..., në anën jugore 

në gjatësi prej 27.95m, kufizohet me pjesën e parcelës nr..... si dhe në anën perëndimore në 

gjatësi prej 10.61m, kufizohet me pjesën e parcelës .... Z.K. Ferizaj, me pjesë ideale 1/1, e cila 

sipërfaqe duhet të merr numrin e ri të ndarjes ..., si dhe nga ngastra kadastrale ... me sipërfaqe 

prej 156m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 27.80m, kufizohet me parcelën nr.... në anën 

lindore në gjatësi prej 6.01m, kufizohet me parcelën ..., në anën jugore në gjatësi prej 27.61m, 

kufizohet me pjesën e parcelës nr.... si dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 5.24m, 

kufizohet me pjesën e parcelës ... Z.K. Ferizaj, me pjesë ideale 1/1,e cila sipërfaqe duhet të 

merr numrin e ri të ndarjes ... ZK.Ferizaj. 

- Paditësi-ndërhyrësi kryesor Xh.Th., është pronar me 1/1, e ngatrës kadastrale nr...., i 

sipërfaqes prej 437 m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 29.74m, kufizohet me vetë pjesën 

e parcelës nr.... ZK Ferizaj, në anën lindore në gjatësi prej 16.43m, kufizohet me parcelën ... 

ZK Ferizaj, në anën jugore në gjatësi prej 30.24m, kufizohet me parcelën nr.... ZK Ferizaj, si 

dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 13.13m, kufizohet me  parcelën ... Z.K. Ferizaj, e cila 

sipërfaqe duhet të merr numrin e ri të ndarjes .... 

 - Paditësi-ndërhyrësi kryesor M.L., është pronar i pjesës së ngastrës ..., me sipërfaqe prej 

345 m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 27.68m, kufizohet me parcelën nr.... në anën 

lindore në gjatësi prej 12.77m, kufizohet me parcelën ... ZK Ferizaj, në anën jugore në gjatësi 

prej 26.91m, kufizohet me pjesën e parcelës nr...., si dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 

12.54m, kufizohet me pjesën e parcelës ... Z.K. Ferizaj, e cila sipërfaqe, duhet të merr numrin e 

ri të ndarjes ... ZK. Ferizaj me pjesë ideale 1/1, si dhe  nga parcela ... me sipërfaqe prej 

132m2, ku në anën veriore në gjatësi prej 9.81m kufizohet me parcelën ...., në anën lindore në 

gjatësi prej 12.99m, kufizohet me pjesën e parcelës ... ZK Ferizaj, në anën jugore në gjatësi 
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prej 10.68m, kufizohet me parcelën ... ZK Ferizaj , si dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 

12.77m kufizohet me parcelën ... ZK Ferizaj, e cila sipërfaqe duhet të merr numrin e ri ... ZK 

Ferizaj, me pjesë ideale 1/1. 

- Paditësi-ndërhyrësi kryesor M.B. , është pronar i pjesës së ngastrës 720-29 ZK Ferizaj, 

me sipërfaqes prej 39 m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 26.91m, kufizohet me parcelën 

nr.... Z.K. Ferizaj, në anën lindore në gjatësi prej 0.41m , kufizohet me parcelën me numër ..., 

në anën jugore në gjatësi prej 27.15m, kufizohet me parcelën nr...., si dhe në anën perëndimore 

në gjatësi prej 2.50m, kufizohet me pjesën e parcelës ... Z.K. Ferizaj, e cila sipërfaqe, duhet të 

merr numrin e ri të ndarjes ..., ZK Ferizaj, me pjesë ideale 9/10, si dhe parcela kadastrale ..., 

në sipërfaqe prej 153m2 , e cila në anën veriore në gjatësi prej 11.05m, kufizohet me parcelën 

720-33, në anën lindore në gjatësi prej 16.14m kufizohet me pjesën e parcelës ..., në anën 

jugore në gjatësi prej 9.73m, kufizohet me pjesën e parcelës ..., si dhe në anën perëndimore në 

gjatësi prej 15.85m, kufizohet me parcelën ... ZK Ferizaj, e cila sipërfaqe duhet të merr numrin 

e ri të ndarjes numrin ... ZK Ferizaj, me pjesë ideale 9/10. 

- Paditësi-ndërhyrësi kryesor A. B., është pronar i pjesës së ngastrës ..., me sipërfaqe prej 

73 m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 5.54m, kufizohet me parcelën nr.... ZK. Ferizaj, në 

anën lindore në gjatësi prej 12.33m, kufizohet me pjesën e parcelës  numër ..., në anën jugore 

në gjatësi prej 6.69m, kufizohet me pjesën e parcelës nr.... si dhe në anën perëndimore në 

gjatësi prej 11.79m, kufizohet me pjesën e parcelës ... Z.K. Ferizaj, e cila sipërfaqe duhet të 

merr numrin e ri të ndarjes ... ZK Ferizaj, me pjesë ideale 9/10, si dhe nga pjesa e ngastrës ..., 

në sipërfaqe prej 21m2, e cila në anën veriore në gjatësi prej 9.73m, kufizohet me pjesën e 

parcelës ... ZK Ferizaj, në anën lindore në gjatësi prej 1.69m, kufizohet me pjesën e parcelës ..., 

në anën jugor me gjatësi prej 5.54m, kufizohet me parcelën .. dhe me gjatësi prej 4.27m , 

kufizohet me parcelën ... ZK Ferizaj  dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 2.65m, kufizohet 

me parcelën ... ZK Ferizaj, e cila sipërfaqe do të merr numrine ri ... ZK Ferizaj, me pjesë 

ideale 9/10. 

- Paditësi M. A.si dhe ndërhyrësit R.Th., Raif Thaqi Xh.Th., M.L. dhe S. H., të gjithë nga 

Ferizaj, janë bashkëpronar në 5/40 si dhe ndërhyrësit M.B. dhe A. B. ajanë bashkëpronar me 

nga 1/40 të pjesës ideale në pjesën e parcelës kadastrale me nr...., rrugë në sipërfaqe prej 87m2, 

tani me numër të ri kadastral ...,  - në pjesën e ngastrës kadastrale nr...., rrugë në sipërfaqe prej 

60m2, paditësi dhe ndërhyrësit si më lartë janë bashkëpronar në 5/40 si dhe ndërhyrësit M.B. 

dhe A.B.janë bashkëpronar me nga 1/40 të pjesës ideale në pjesën e parcelës me numër të ri ..., 

- në pjesën e ngastrës kadastrale nr...., rrugë në sipërfaqe prej 84m2, paditësi dhe ndërhyrësit si 

më lartë janë bashkëpronar në 5/40 si dhe ndërhyrësit M.B. dhe A. B., janë bashkëpronar me 

nga 1/40 të pjesës ideale në pjesën e parcelës, me numër të ri kadastral ..., -kurse nga pjesa e 

ngastrës kadastrale ..., rrugë në sipërfaqe prej 120m2, paditësi dhe ndërhyrësit janë 

bashkëpronar me pjesë ideale me nga 1/8 e sipërfaqes  me numër të ri kadastral ...,në bazë të 

blerjes dhe shfrytëzimit, të përcaktuar sipas ekspertizës së gjeodetit Milot Lubishtani të 

paraqitura edhe në dispozitiv të këtij aktgjykimi si në pikën II. 

 

 Nga deklarimi i palëve ndërgjyqëse, dëshmitarëve  të dëgjuar dhe provave të 

administruara në këtë procedurë, e edhe daljes në vend të ngjarjes, gjykata vërtetoi faktin se M. 

A., R.Th., Xh.Th., R.Th.2., M.L., M.B., A.B.dhe S. H., pronën objekt shqyrtimi e kanë blerë në 

vitin 1981, nga i padituri C. G., ish nga Ferizaj, në bazë të marrëveshjes gojore të shitblerjes. 
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KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditësh, nga dita e pranimit të tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate.  

 

Gjithashtu, gjykata ka konstatuar faktin se paditësit dhe familjet e tyre, pronën kontestuese e 

kanë në posedim dhe shfrytëzim të vazhdueshëm dhe të papenguar nga askush që nga viti 

1981, e në vazhdim, ku secili nga ta në pjesët të cilat i shfrytëzojnë, kanë të ndërtuara shtëpitë e 

tyre të banimit.  
 

Në këtë rast gjykata vlerësoi se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore që paditësit të 

shpallen pronar të paluajtshërive të sipërfaqeve të cilat i kanë në posedim, sepse nga ana e tyre, 

janë plotësuar të gjitha kushtet kumulative për fitimin e të drejtës së pronësisë me parashkrim 

fitues, gjegjësisht mbi bazën e mbajtjes me mirëbesim mbi 20 vite, gjykata erdhi në përfundim 

se kërkesëpadia e paditësve është e bazuar në tërësi dhe e njëjta duhet të aprovohet si e bazuar.  
 

Shpenzimet e procedurës janë caktuar bazuar në nenin 450 të LPK-së, ashtu që paditësit 

i kanë paguar paraprakisht të gjitha shpenzimet e procedurës.  

 

Nga të lartë cekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, konform nenit 

143 të LPK-së, lidhur me nenin 28 të Ligji për Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.441/18 me datë 26.04.2022 

                                                         Gjyqtari, 

                                                                            Bekim Salihu 

 

     

   

 

 

 

 


