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Numri i lëndës: 2020:135388 

Datë: 21.04.2022 

Numri i dokumentit:     02941393 

 

             C.nr.1593/20  

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi, me bashkëpunëtorin profesional Isuf Bajraliu në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit E.A.nga Ferizaj, të cilin e përfaqëson me autorizim av.Gazmend  

Rexhepi nga Ferizaj, kundër të paditurave H.Sh.dhe B.Sh.nga Ferizaj tani me adresë të 

panjohur, të cilat i përfaqëson i përkohshëm Av. Ilmi Qorri, në çështjen kontestimore vërtetim 

pronësie, në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur me datë 05 prill 2022, në prezencën e të 

autorizuarit të paditësit dhe përfaqësuesit  të përkohshëm të të  paditurave  mori këtë:  

  

A K T GJ Y K I M  

I.APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit E.A.nga Ferizaj, dhe 

VËRTETOHET se paditësi është pronar i patundshmërisë- parcela me nr..P-...-1 me sipërfaqe 

prej 687 m
2
, në  vendin e quajtur ‟‟....‟‟  Ferizaj,  ZK Ferizaj. 

 

II.DETYROHEN të paditurat që paditësit t`ia njohin të drejtën e pronësisë dhe të i lejojnë 

regjistrimin e kësaj të drejte në regjistrat e paluajtshmërive në Drejtorinë e pronës, Kadastrës 

dhe Gjeodezisë Ferizaj,  në afat prej 15 ditësh pas pranimit të kopjes së tij aktgjykimi, në të 

kundërtën ky aktgjykim do t`i shërben paditësit si autorizim për të bërë bartjen e pronësisë në 

librat kadastral pa prezencën e të paditurave.  

A r s y e t i m i   

Paditësi përmes të autorizuarit të tij në gjykatë me datë 15 tetor 2020 ka parashtruar padi dhe 

në seancën e datës 05.04.2022 ka deklaruar se gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor është konstatuar 

saktë se paditësi është pronarë i ligjshëm i parcelës me nr...., e cila parcelë gjendet në zonën 



 Numri i lëndës: 2020:135388 
 Datë: 21.04.2022 
 Numri i dokumentit: 02941393 
 

2 (4)  

 2
0

2
0

:1
3

5
3

8
9

 

katastrale në Ferizaj, që ka qasje në rr‟‟...‟‟ dhe rr‟‟.....”. Në këtë çështje janë nxjerrë edhe 

provat përmes ekspertit gjeodet, ku ka prezantuar edhe fotografitë të shfrytëzimit, të kësaj 

prone nga paditësit dhe në bazë të këtyre fotografive  shihet se ekziston muri ndarës i vjetër 

mes fqinjëve, ku lehtësisht konstatohet se ka kohë që paditësi e shfrytëzon këtë parcelë, po 

ashtu edhe nga dëgjimi i dëshmitarëve të dëgjuar e të cilët janë fqinjë me paditësin, në bazë të 

dëshmive të tyre, kanë deklaruar se ka kohë që paditësi jeton aty i papenguar. Bazuar në 

dispozitat ligjore  neni 28 Ligji Themelor mbi Marrëdhëniet Pronësoro Juridik, ligji i cili ka 

qenë në atë kohë në fuqi, thekson se  meqë paditësi është pronar i kësaj parcele pasi e ka fituar 

në bazë të parashkrimit  me posedim me mirëbesim, Andaj kërkojmë nga gjykata që ti 

aprovohet kërkesëpadia  e paditësit E.A.nga Ferizaj, dhe të vërtetohet se paditësi është pronar 

i parcelës nr.... me sipërfaqe prej 687m katror, në vendin e quajtur “...” në Ferizaj. 

 

Pasi që të paditurat ishin me adresë të panjohur, gjykata me propozim të palës paditëse të 

njëjtit konform dispozitave ligjore të LPK-së i‟a caktoi përfaqësuesin e përkohshëm nga radha 

e avokatëve. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm e të paditurave ka deklaruar pas shqyrtimeve të fakteve, provave të 

administruara, dëgjimit të dëshmitarëve, si përfaqësues i përkohshëm i të paditurave, padinë 

dhe kërkesëpadinë nuk e kundërshton, por kërkon nga gjykata të vendos në bazë të provave 

dhe ligjit. Sa i përket shpenzimet e procedurës i njëjti e ka dorëzuar në gjykatë një parashtresë 

me të cilën ka deklaruar se paditësi i ka paguar shpenzimet. 

 

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

provave bëri administrimin e këtyre provave: certifikata e pronësisë në emër të të paditurave, 

ekspertiza gjeodezike e datës 13.11.2022. 

 

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. 

 

Nga certifikata  e pronësisë vërtetohet fakti se  ngastrat objekt kontesti janë të regjistruara në 

emër të pronarëve – të paditurave. 

Në ekspertizën e gjeometrit Zekirja Elezi të përpiluar pas daljes në vendin e ngjarjes me datë 

13.11.2022 dhe matjeve të bëra konstaton se ngastra kadastrale ...në verilindje kufizohet me 
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ngastrën kadastrale ... në lindje me rrugën e asfaltuar „....”, në jugperëndim me rrugën e 

asfaltuar „...‟‟ dhe në perëndim me ngastrën ..., dhe se ngastra ....me kulturë oborr 500 m
2
, 

shtëpi 90 m
2
 dhe arë (3) 97 m

2
, sipërfaqja e tërësishme është 687 m

2
. 

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 certifikata e 

pronësisë, që e bënë të plotësuar si të tillë. 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike ka bërë dëgjimin e dëshmitarëve K. T. dhe 

E. K. 

Dëshmitari E. K. ka deklaruar se paditësit i njeh pasi i ka fqinjë, prej se ka lindur e deri tani 

jeton në atë rruge, dhe edhe familja e E.t kanë jetuar aty, asnjëherë nuk ka dëgjuar dhe as nuk 

ka parë që paditësit të kenë probleme rreth këtyre pronave dhe asnjëherë nuk i ka penguar 

askush në shfrytëzimin e këtyre pronave. 

 

Dëshmitari K. T. ka deklaruar se paditësit i njeh pasi i ka fqinjë kurse të paditurit nuk i njeh 

duke shtuar se me prej se ka lindur jeton aty në atë rrugë, asnjëherë paditësit nuk kanë pasur 

ndonjë problem me ndokënd rreth atyre pronave dhe asnjëherë nuk i ka penguar askush në 

shfrytëzimin e këtyre pronave. 

 

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

ekspertizë e ekspertit Zekirja Elezi, gjykata ka ardhur në përfundim se paditësi E.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 
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mënyrë fitimin e pronësisë në paluajtshmëri me veprim juridik, e atë në nenet 10, 36, 57 dhe 

115. 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës të përfaqësuesit të përkohshëm paditësi e ka 

kompensuar përfaqësuesin e përkohshëm. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.1593/20 datë 21 prill 2022 

   Gj y q t a r ja 

                                                                                                           Mirlinda Bytyqi Rexhepi  

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankese në afat prej 15 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


