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Numri i lëndës: 2021:077148 

Datë: 05.11.2021 

Numri i dokumentit:     02381776 

 

C.nr.727/21 

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

gjyqtaren Mirlinda Bytyqi Rexhepi në çështjen juridike kontestimore të paditësit D.Ç. nga  

Ferizaj tani me vendbanim të përkohshëm në Beograd, të cilin e përfaqëson me autorizim 

av.Miftar Islami nga Ferizaj, kundër të paditurit Komuna Ferizaj, të cilin e përfaqëson me 

autorizim Sami Vranovci nga Ferizaj, baza e kontestit vërtetimin e pronësisë, pas mbajtjes së 

seancës kryesore publike në prani të autorizuarit të paditësit, të përfaqësuesit të  paditurit, me 

datë 13 tetor 2021 mori, ndërsa me datë  5 nëntor 2021 përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

I.APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e D.Ç. nga Ferizaj tani me vendbanim në Beograd 

kundër të paditurës Komuna Ferizaj, për vërtetim pronësie, si e bazuar. 

 

II.VËRTETOHET se paditësi D.Ç. nga Beogradi, sipas bazës së posedimit me mirëbesim 

është bërë pronar i paluajtshmërisë - banesës në sipërfaqe prej 110 m
2
,  e cila gjendet në 

ndërtesën kolektive të ndërtuar në NK.nr... ZK Ferizaj, në pjesën e nënkulmit të saj. 

 

III.OBLIGOHET e paditura Komuna Ferizaj , që paditësin D.Ç. ta regjistroj si pronar i kësaj 

banese të cekur në piken II të dispozitivit, të regjistroj 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 Ferizaj pa prezencën e tij.  
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IV.OBLIGOHET i padituri që të paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore dhe atë në 

vlerë të përgjithshme shumën prej 1.092.80€ sipas OAK-së, në afat prej 15 dite pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit. 

 

A r s y e t i m 

Paditësi D.Ç. nga Beogradi përmes të autorizuarit të tij me datë 08.10.2018 ka ushtruar padi 

kundër të paditurës Komuna Ferizaj, për vërtetim pronësie me të cilën ka kërkuar që të 

vërtetohet se i njëjti është pronar i paluajtshmërisë- banesës në sipërfaqe prej 110 m
2
, e cila 

gjendet në ndërtesën kolektive të ndërtuar në NK.nr.... ZK Ferizaj, në pjesën e nënkulmit të saj.   

  

I autorizuari i paditësi në fjalën përfundimtare ka deklaruar se konsideron se  në bazë të 

provave valide të administruara në këtë çështje është vërtetuar fakti se paditësi banesën lëndore 

e ka ndërtuar me mjetet e veta personale dhe sipas lejeve përkatëse (edhe lejes ndërtimore ) të 

paditurës. Po ashtu është vërtetuar edhe fakti se banesa konkrete që nga përfundimi i ndërtimit 

të saj duke shndërruar objektin për larjen e teshave e cila ka qenë me sipërfaqe prej 15 kuadrat 

e ka shndërruar në sipërfaqen për banim, dhe këtë banës paditësi e ka në posedim të pa 

ndërprerë dhe të pa penguar nga askush që nga viti 1997 e deri më sot. Në prezencën e këtyre 

fakteve konsideron se paditësi e ka fituar drejtë pronësinë tani me ngastrën kadastrale nr 0-..., 

ZK Ferizaj, duke u mbështetur në këtë të drejtë edhe në dispozitat e ligjit i cili ka qenë në fuqi 

në kohën e ndërtimit të saj respektivisht në dispozitat e ligjit mbi marrëdhëniet pronësore 

juridike ( gazeta Zyrtare e ish shtetit  nr 6 /80 dhe 36/90), respektivisht të dispozitës së nenit 20 

par 2, dispozitës së nenit 21 dhe dispozitës së nenit 22 par. 1 të ligjit të lart cituar.   

Në këto rrethane konsideron se kërkesëpadia e paditësit duhet të aprovohet në tërësi si e 

bazuar, duke potencuar veçanërisht edhe deklaratën e përfaqësuesi të paditurës se  kinse 

kërkesë padia nuk i takon kompetencave të kësaj gjykate dhe kinse në anën e paditësit mungon 

leja ndërtimore, nuk qëndrojnë meqë çështja e kompetencës është skjaruar me mendimin e 

gjykatës së apelit të Kosovës Ac.nr 1508/19 date 17.11.2020, kurse theksimi që paditësi nuk 

posedon leje ndërtimore për  një veprim të tillë nuk qëndron dhe është e shprehur vetëm për 

arsyeje të cilat përfaqësuesi i të paditurës i dinë meqë me kohë përveç të tjerave është provuar 

edhe me provën për të cilën sot deklaron se kinse nuk ekziston.   

 

Në qoftë se gjykata e aprovon kërkesëpadinë  e paditësi atëherë propozon që me anën e të 

paditurës të vërtetohet edhe obligimi që paditësit të ia paguaj edhe të gjitha shpenzimet e 
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procedurës dhe atë në shumë të përgjithshme prej 1.082.80€ dhe atë për përpilimin e aktpadisë 

104€, për përfaqësim në 4 shqyrtime 540.80€, për ekspertizë  të gjeodezis 150€, për përpilimin 

e  ankesës kundër aktvendimit C.nr.952/18 208€, për takse 60€ si dhe taksa për ankese 30€. 

  

Përfaqësuesi i të paditurës  në  seancë, shqyrtimin gjyqësor dhe fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se mbetet pranë përgjigjes në padi duke e kundërshtuar padinë dhe kërkese padinë e 

paditësit si të pa bazuar. Duke shtuar se nga të gjitha provat e administruara që janë në 

shkresat  e lëndës dhe nga vet përmbajta që ekziston në referatin e padisë së paditësit 

konstatohet fakti se paditësi ka fituar të drejtën për shfrytëzimin e hapësirës në sipërfaqe prej 

15 m
2
, kurse për sipërfaqen tjetër nuk ka vendime të organeve kompetente. Sa i përket 

pretendimeve të palës paditëse duke u bazuar në dispozitat e ligjit të marrëdhënieve themelore 

juridiko pronësore nuk ka bazë juridike se në kuptim të nenit 29 të këtij ligji e drejta e 

pronësisë nuk mund të fitohet me ndërtim apo me parashkrim, është kontestuese edhe fakti se 

paditësi nuk i ka shtjerr të gjitha mjetet juridike dhe nuk ka hapur konflikt administrativ, 

njëkohësisht është konstatuar fakti nga eksperti gjeodet se është krijuar një gjendje e re duke 

shtuar edhe sipërfaqen tjetër  prej 40m
2
 e që nuk ka as leje ndërtimi dhe as pëlqim nga banorët, 

është konstatuar  sipërfaqja e paraqitur në padi prej 15m
2
  që ju ka dhënë leja e ndërtimit kurse 

paditësi kërkon sipërfaqen prej 71m
2
, kurse nga aktvendimet e organeve kompetente 

administrative të shkallës së pare dhe të dytë paditësit i është refuzuar e drejta e regjistrimit të 

kësaj banese. Nga të gjitha provat dhe theksimet në seancat e mëparshme kanë ardhur deri tek 

vendimi juridik se nuk ka bazë juridike për njohjen e të drejtës se pronësisë të banesës siç 

pretendon paditësi në sipërfaqe të paraqitura.  

 

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

provave bëri administrimin e këtyre provave:  kontrata në gjuhën serbe e datës 01.07.1996, leja 

ndërtimore në gjuhën serbe, aktvendimi mbi lejen ndërtimore e lëshuar nga KEK-u ose pëlqimi 

energjetik në gjuhën serbe, pëlqim në gjuhën serbe i datës 11.12.1996, aktvendim në gjuhën 

serbe 05nr 351-724 datë 24.02.1997, faturat e tatimit në pronë, aktvendim nga komuna e 

Ferizaj datë 10.07.2018, aktvendim nga agjencia kadastrale e Kosovës datë 22.06.2018, 

aktvendim C.nr. 952/18 datë 08.01.2019, aktvendim AC.nr.1508/19 datë 17.11.2020, kontrata 

mbi shfrytëzimin e kredisë në gjuhën serbe datë 03.03.1997, vendim në gjuhën serbe, 

përshkrimi teknik në gjuhën serbe, ekspertiza e gjeodezisë datë 10.09.2021.  
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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 Dragan Çemerikiq e ka ndërtuar  banesën lëndore me numër kadastral 0-... ZK Ferizaj, 

në sipërfaqe prej 71.09m
2
, të ndërtuar në ndërtesën kolektive në NK.nr.... ZK Ferizaj,  me 

mjetet e veta financiare dhe sipas lejeve përkatëse të paditurës, duke e shndërruar objektin për 

larjen e rrobave në sipërfaqe për banim dhe këtë banese paditësi e posedon që nga viti 1997. 

 

Në ekspertizën e gjeometrit A.H. date 10.09.2021 të përpiluar pas daljes në vendin e ngjarjes, 

matjet gjeodezike në terren dhe krahasimi me dokumentet kadastrale ka vërejtur se prona 0-... 

ZK Ferizaj nuk është e regjistruar në elaboratin kadastral në Ferizaj. Kjo banese është në katin 

e katërt të banesës me gjithsej 70m
2
 neto banim, e ndare si: Korridor, banjo, dhomë gjumi, 

qëndrim ditor dhe kuzhinë. Gjithashtu në hapësirat  e qëndrimit ditor janë të instaluara shkallet 

metalike të cilat mundësojnë shfrytëzimin e hapësirës mbi ndërtuese dhe aty kemi : dy dhoma 

gjumi si dhe korridor me gjithsejtë hapësire 40m
2
, gjithsej kemi 110m

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 ë gjendjes faktike ka bërë dëgjimin e paditësit në cilësinë e 

dëshmitarit D.Ç., i cili ka deklaruar se ka lindur në Ferizaj dhe ka jetuar në atë banesë me 

nënën dhe babain të cilët e kanë pasur atë banesë në katin e tretë  dhe pas martesës ka jetuar së 

bashku me prindërit por kur është martuar edhe vëllau, ka qenë hapësira e ngushtë dhe është 

dashur që të bëjnë një zgjidhje. Meqenëse nuk kanë pasur mundësi që të bëjnë zgjerimin e 

vendbanimit dhe as mundësin për një vendbanim te ri, i është drejtuar komunës me një kërkesë 

që ti bëjë  një zgjidhje të banimit, propozimi ka qenë që në atë ndërtese ka qenë një hapësirë 

për tharjen e rrobave rreth 15m
2
, duke theksuar se kur është ndërtuar ajo banesë në vitin 1963 

në katin e fundit ka qenë e planifikuar që të jetë një hapësirë për banim që të jenë dy banesa, 

mirëpo komuna ka hequr dorë që të bëhet ai ndërtim dhe ka mbetur ashtu siq ka qenë. Në 

atëkohë sipas ligjeve të atëhershme ka qenë me e rëndësishme që të mbledhësh pëlqimin e të 

gjithë banorëve të ndërtesës  të vërtetuar në gjykatë dhe  sipas ligjit ka qenë e nevojshme që të 

sigurohet 50% e banorëve por të gjithë kishin dhënë pëlqimin në gjykatë dhe pastaj i kishte 

përgatitur të gjitha dokumentacionet e nevojshme për të marrë lejen urbanistike. Do të thotë që 
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ka qenë një strehimore publike dhe me instalimin e tij e ka bërë në mënyre zyrtare nga personi 

që e ka llogaritë qëndresën statike të ndërtesës, dhe kur i ka dorëzuar të gjitha këto i është 

dhënë leja e ndërtimit, i është mundësuar kredi nga banka komerciale për të cilën edhe sot 

paguan. Në vitin 1997 ka filluar në mënyre intensive ta ndërtoj dhe ka filluar të jetoj aty kur ka 

filluar legalizimi në vitin 2010, dhe ka qenë në komunë në kadastër për të pyetur dhe ia ka  

dorëzuar  të gjitha dokumentet, duke paraqitur një kërkese në vitin 2017 dhe të gjitha tatimet i 

ka paguar, do të thotë që shërbimi juridik i kadastrit që është dashur që ta merr vendimin për 

regjistrim. Rreth dokumentacionit nuk ka pasur vërejtje vetëm se i është kërkuar kontrata e 

blerjes, por nuk e ka blerë banesën nga askush, e ka ndërtuar me mjetet e veta financiare dhe  

për këtë arsyeje nuk ka mundur që ta regjistroj në librat kadastral. Investimi i ka kushtuar 

përafërsisht diku praj 30.000€ deri 32.000€ dhe banesën e ka në shfrytëzim edhe tani. 

 

Me dëgjimin e dëshmitarit- paditësit është vërtetuar pretendimi i paditësit të theksuar në padi, 

respektivisht në precizimin e padisë që paditësi e ka poseduar këtë pronë mi 20 vite, e ka 

ndërtuar banesën me mjetet e veta financiare dhe ka marr pëlqim nga banorët e ndërtesës për të 

ndërtuar banesën në katin e fundit që është përdorur për tharjen e rrobave. 

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

ekspertiza e ekspertit A.H., gjykata ka ardhur në përfundim se paditësi D.Ç. në bazë të të gjithë 

provave të vërtetuara në shqyrtimin kryesor, është bërë pronar legjitim i kësaj patundshmërie 

në bazë të ndërtimit 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 80-ta, dhe këtë të paditurit asnjëherë nuk e kanë kontestuar. 

Gjykata Themelore në Ferizaj fillimisht me datën 08.01.2019 është shpallur Jokompetente në 

pikëpamje lëndore dhe lëndën e ka dërguar në Gjykatën Themelore në Prishtinë-Departamenti 

Administrativ, ankesë kundër këtij vendimi ka ushtruar i autorizuari i paditësit, dhe Gjykata e 

Apelit me datë 17.11.2020 ka marrë Aktvendim Ac.nr.1508/19 me të cilin i ka aprovuar 

ankesën e të autorizuarit të paditësit dhe çështjen e ka kthyer në rivendosje në Gjykatën 

Themelore në Ferizaj. 
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Gjykata në rastin konkret ka pasur parasysh se paditësi nga viti 1977 e ka n posedim të qetë 

dhe të papenguar banesën kontestuese, banesën e ka ndërtuar me mjetet e veta personale dhe 

sipas lejeve përkatëse (edhe lejes ndërtimore ) të paditurës, ku i njëjti ka marrë leje edhe 

kompanitë për shërbime komunale si ajo energjetike etj. Po ashtu është vërtetuar edhe fakti se 

në banesën objekt kontesti  objektin apo pjesa që ka shërbyer për larjen e teshave e cila ka qenë 

me sipërfaqe prej 15 kuadrat e ka shndërruar në sipërfaqen për banim, dhe kjo ka ndikuar që 

pas punimi të ekspertizës të kemi dallim në m
2
 sa i përket sipërfaqes së banesës kontestuese, 

pasi paditësi pas sigurimit të lejeve apo pëlqimeve nga  banorët e ndërtesës ka zgjeruar  

banesën dhe për këtë arsye kemi sipërfaqen prej 110 m
2
, pasi nga ekspertiza gjykata ka 

konstatuar se kjo banese është në katin e katërt të banesës me gjithsej 70m
2
 neto banim, e ndare 

si: korridor, banjo, dhomë gjumi, qëndrim ditor dhe kuzhinë. Gjithashtu në hapësirat  e 

qëndrimit ditor janë të instaluara shkallët metalike të cilat mundësojnë shfrytëzimin e hapësirës 

mbi ndërtuese dhe aty kemi : dy dhoma gjumi si dhe korridor me gjithsejtë hapësire 40m
2
, 

gjithsej kemi 110m
2
. 

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 e ka bazuar edhe në Ligjin për Marrëdhënien Themelore Juridike Pronësore, 

dhe atë  neni 20 Fitimi i së drejtës së pronësisë paragrafi 2 i cili përcakton se ‘’E drejta e 

pronësisë fitohet edhe në bazë të vendimit të organit shtetëror në kushtet dhe në mënyrën e 

caktuar me ligj’’, Neni 21 përcakton se „’Sipas vetë ligjit e drejta e pronësisë fitohet me 

krijimin e sendit të ri, me bashkim, me përzierje, me ndërtim në tokën e huaj, me ndarjen e 

fryteve, me parashkrimin fitues, me fitim të pronësisë nga jo-pronari, me okupim dhe në raste të 

tjera të caktuara me ligji‟‟, dhe neni 22 i po këtij ligji i cili përcakton se „‟ Personi që me 

material të vet, me punë personale punon një send të ri, fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë 

send. E drejta e pronësisë mbi sendin e ri i takon pronarit nga materiali i të cilit këtë send, në 

bazë të veprimit juridik, e ka punuar personi tjetër. Në qoftë se ndokush nga material i huaj me 

punën e vet ka punuar një send të ri, ai i takon atij  po që se është me mirëbesim dhe nëse vlera 

e punës është më e madhe se vlera e materialit, e nëse vierat janë të barabarta, lind 
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bashkëpronësia‟‟.  

Gjykata ka pasur parasysh edhe pretendimet e të paditurës se në rastin konkret pronësia nuk 

mund të fitohet me parashkrim dhe me ndërtim, por në rastin konkret gjykata vlerësoi se të 

njëjtat pretendime nuk qëndrojnë dhe të njëjtat nuk janë të bazuar që gjykata të vendos 

ndryshe, pasi paditësi ka pasur lejen ndërtimore dhe pëlqimi ne banorëve, si dhe i njëjti e ka në 

posedim të qetë dhe të papenguar që nga viti 1977 banesën kontestuese. 

 

Gjykata sa i përket shpenzimeve të procedurës vendosi qe e paditura ti paguaj shpenzimet e 

procedurës kontestimore dhe atë në shumën prej 1.092.80€, dhe atë për përpilimin e aktpadisë 

104€, për përfaqësim në 4 shqyrtime 540.80€, për ekspertizë të gjeodezisë 150€, për përpilimin 

e ankesës kundër aktvendimit C.nr.952/18 208€, për taksë për padi 60€ dhe taksa për ankesë 

30€, 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.727/21 datë 5 nëntor 2021 

 

   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. 


