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Numri i lëndës: 2019:131756 

Datë: 05.10.2020 

Numri i dokumentit:     01191703 

 

C.nr.400/18 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi, në çështjen juridike kontestimore të paditësit I.H. nga  Ferizaj 

rr’’.........nr.........., të cilin me autorizim e përfaqëson Kemajl Ademaj avokat nga Ferizaj, 

kundër të paditurve B.M. nga Ferizaj, B.R. nga Ferizaj dhe I.R., tani me adresë të panjohur të 

cilin e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm Av.Burhan Qosa nga Ferizaj, baza e kontestit 

vërtetimin e pronësisë, pas mbajtjes së seancës kryesore publike në prani të përfaqësuesit të 

paditësit si dhe të përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurit, me dt. 08.09.2020 mori ndërsa 

më dt.5 tetor 2020 përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit I.H. nga  Ferizaj rr’’.........nr......, kundër të 

paditurve B.M. nga Ferizaj, B.R. nga Ferizaj dhe I.R., tani me adresë të panjohur,  për vërtetim 

pronësie, si e bazuar. 

 

II. VËRTETOHET se paditësi I.H. nga Ferizaj rr’’.........nr......., sipas bazës së parashkrimit 

fitues është pronar i pronësisë së paluajtshme ngastrës kadastrale  P-72217092-02593-0 në 

sipërfaqe prej 149 m
2
, Zona Kadastrale Ferizaj. 

 

III.OBLIGOHEN të paditurit B.M. nga Ferizaj, B.R. nga Ferizaj dhe I.R., tani me adresë të 

panjohur, që t’ia pranoj dhe t’ia lejoj paditësit I.H. nga Ferizajj, që paluajtshmërisë e cekur në 
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piken II të dispozitivit, të regjistroj- bart në emër të tij si pronar, në të kundërtën ky aktgjykim 

të njëjtit do t’i shërbej si titull ekzekutiv për regjistrim. 

 

IV.OBLIGOHET paditësi që të paguaj shpenzimet për përfaqësues të përkohshëm në shumën 

prej 509 euro, në xhirollogarinë e avokatit Burhan Qosa BI me numër ........... në TEB Bank, në 

afat prej 15 dite pas pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit. 

 

A r s y e t i m 

Paditësi I.H. nga Ferizaj rr’’.........nr.15,, me datë 30.04.2018 ka ushtruar padi kundër të 

paditurve B.M. nga Ferizaj, B.R. nga Ferizaj dhe I.R., tani me adresë të panjohur, për vërtetim 

pronësie me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet sipas bazës së parashkrimit fitues se është 

pronar i pronësisë së paluajtshme ngastrës kadastrale  P-72217092-02593-0 në sipërfaqe prej 

149 m
2
, Zona Kadastrale Ferizaj. 

  

I autorizuari i paditësit av.Kemajl Ademaj përmes padisë, seancave dhe në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar se mbetet pranë precizimit të kërkesë padisë në atë mënyrë që ka kërkuar nga 

gjykata që paditësit të i njihet e drejta e pronësisë në ngastrën ngastrës kadastrale  P-72217092-

02593-0 në sipërfaqe prej 149 m
2
, Zona Kadastrale Ferizaj, ka deklaruar se paditësi në dhjetor 

të vitit 1997 sipas kontratës gojore e ka blerë nga të paditurit B.R. dhe I.R. paluajtshmërinë 

kontestuese  me çmim prej 15,000 DM. E paditura B.R. këtë paluajtshmëri e kishte blerë nga i 

padituri B.M. dhe e kishte mbajtur dhe poseduar në mënyrë të qetë dhe të papenguar nga vitet 

60-ta, dhe sipas marrëveshjes paditësi të paditurit  të parë dhe të dytë është dashur që ta paguaj 

çmimin prej 14,500 euro më së largu deri me datën 30.04.1998, ashtu që pas kryerjes së kësaj 

pagese paditësi të mund të hyjë në posedim të parcelës së blerë, dhe shumën prej 500 euro ti 

paguaj pas bartjes së paluajtshmërisë në emër të paditësit, dhe paditësi ka hyrë në posedim të 

paluajtshmërisë i papenguar nga askush, mirëpo edhe përkundër vullnetit të paditurve të parë 

dhe të dytë paditësi nuk ka mundur ta bëje bartjen sepse paluajtshmëria ishte në emër të 

paditurit të parë, dhe edhe përkundër faktit se paditësi e ka paguar edhe 500 euro të paditurve të 

dytë dhe të tretë kanë hartuar një kontratë formale me shkrim ku kanë pranuar se kanë pranuar 

çmimin nga paditësi, por në fillim të vitit 2001 të njëjtit janë larguar nga Ferizaj dhe paditësi 

nuk ka pasur njohur për vendbanimin e tyre. I ka propozuar gjykatës që padinë dhe 

kërkesëpadinë ta aprovoj në tërësi si të bazuar.  
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Gjykata me datën 20.01.2020 i është drejtuar me kërkesë me shkrim Stacionit Policor në 

Ferizaj, Zyrës së gjendjes civile në Ferizaj, Zyrës për Kthim dhe Komunitet në Ferizaj dhe 

Agjencionit Kosovar për Krahasim dhe Verifikim të pronës për sigurimin e të dhënave lidhur 

me adresat e palëve ndërgjygjëse, dhe me datën 22.01.2020 Zyra e gjendjes civile në Ferizaj i 

ka dërguar gjykatës shkresë së sistemi nuk ka të dhëna lidhur më këta person ndërsa nga 

institucionet e tjera gjykata nuk ka pranuar asnjë përgjigje. 

 

Pasi që të paditurit nuk ishin gjendur në adresat 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.Burhan Qosa në shqyrtimin gjyqësor dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbetet pranë përgjigjes në padi, paditësi pretendon se pronën 

objekt kontesti e ka blerë nga të paditurit B. dhe I.R., të cilët në atë kohë nuk kanë qenë pronar 

legjitim, dhe se të paditurit e dytë dhe të tretë nuk e kanë njoftuar se prona është e regjistruar në 

emër të B.M., andaj i  la gjykatës që me bindjen e aj të lirë të vendos në bazë të shkresave  të 

lëndës të vendos nëse kërkesëpadia e paditësit i plotëson kushtet ligjore për tu aprovuar apo 

refuzuar si e pabazuar.  

 

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

provave bëri administrimin e këtyre provave: padia C.nr.400/18 e dt. 30.08.2018, kopje e 

letërnjoftimit nga B.R., kërkimi i thjesht; për njësinë kadastrale, kopja e planit, shkresa e 

shënuar me dorë,  kontratë mbi shitblerjen e datës 30.11.2000, përgjigje në padi e datës 

19.11.2019, ekspertiza e gjeodezisë datë 29.07.2020. 

 

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. 

 

Në bazë të nenit 373 te LPK-së, gjykata e ka dëgjuar paditësin  në cilësi të dëshmitarit i cili ka 

deklaruar se pronën  kontestuese e ka  blerë në vitin 1997 nga B.R. në sip.prej 1 ari e 49 m, e 

ka blerë kotrum( pa matje) në çmim të tërsishëm prej 15,000 DM, me marrëveshje gojore, dhe 

kushti ka qenë që deri në vitin 1998 të përmbushet e gjithë pagesa, dhe 14,500 euro ndërsa 500 

DM jemi marrur vesh që ti japim kur të bëhet bartja, por për shkak të trazirave të viti 1998  e 
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paditura e dytë dhe i tretë janë larguar nga Kosova, kur e kemi bërë marrëveshjen gojore kanë 

qenë e paditura e dytë dhe i padituri i tretë i cili është djali i të paditurës së dytë, pas luftës ka 

ardhur ti kërkoj edhe 500 euro, por unë i kam thënë se kur ta bëjë bartjen ti dërgoj, dhe në vitin 

200 i kam dhënë 500 euro, e kemi bërë kontratën dhe më nuk e kam parë që atëherë, dhe vetëm 

kur e kam parë certifikatën e pronësisë e kam kuptuar që parcela nuk është në emër të B. por të 

B.M., dhe sqaron se nga B. ka blerë pjesën prej 149 m, dhe prej se e ka blerë n ka hyrë në 

posedim dhe asnjëherë nuk e ka penguar askush. 

 

Në seancën  e shqyrtimit gjyqësor të 08.09.2020 u ftua të dëshmoj dëshmitari M.I. i cili ka 

deklaruar sa i përket pronës kontestuese e di që I.H. e ka blerë atë parcelë në vitin 1997 nga 

B.R., sepse jeton në atë rrugë dhe di kur I. ka ardhur për të jetuar aty, dhe asnjëherë nuk  e ka 

penguar askush, ndërsa B.M. nuk e ka njohur asnjëherë, dhe se në atë pronë ka jetuar B. dhe 

ajo ia ka shitur këtë pronë I.. 

 

Po ashtu edhe dëshmitari i dytë Xh.H. i cili  ka deklaruar se e di se I. e ka blerë pronën nga 

B.R. diku rreth viteve 1997 dhe i njëjti menjëherë ka hy në posedim dhe ka filluar ta jetoj aty, 

nuk e ka penguar askush asnjëherë pasi i njëjti e ka paguar pronën  në tërësi, pasi babai i tij i ka 

treguar se çmimi ka qenë 15,000 DM që I. ia ka paguar B. dhe se B. edhe djalin e saj I.nuk i ka 

takuar që nga lufta e fundit në Kosovë.   

 

Nuk është kontestuese se paditësi ka lidhur kontratë me të paditurit e dytë dhe të tretë me të 

cilën e kontratë kishte blerë pronën kontestuese, me datën 30.11.200 kanë nënshkruar një 

kontratë për shitblerjen e patundshmërisë, ku janë dakorduar që çmimi të jetë 15, 000 DM, dhe 

se blerësi – paditësi e ka paguar çmimin në tërësi, dhe të njëjtin po atë ditë kanë nënshkruar një 

vërtetim me të cilin vërtetohet se blerësi tani paditësi e ka paguar çmimin në tërësi shitësve. 

 

Në ekspertizën e gjeometrit M.L.  të përpiluar pas daljes në vendin e ngjarjes në ngastrën 

kadastrale konstatohet se sipërfaqja e matur e gjendjes faktike të ngastrave 2593-0 në sipërfaqe 

prej 149 m
2
,  ZK Ferizaj, me kulturë oborr me sipërfaqe prej 119 m2 dhe shtëpi-ndërtesë me 

sipërfaqe prej 30 m2 është pronë private me pronar B.M. me pjesë të pronës 1/1. 

 

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

2593-0  kufizohet: në anën veriore në gjatësi prej 11.60 m kufizohet me parcelën 2592-0 dhe 

në gjatësi prej 13.47 m kufizohet me parcelën 2591-0 ZK Ferizaj, në anën lindore në gjatësi  
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prej 4.95 m kufizohet me parcelën 2863-0 dhe në gjatësi prej 1.11 m kufizohet me parcelën 

2594-8 ZK Ferizaj, në anën jugore në gjatësi prej 25.42 m kufizohet me parcelën 2596-0 ZK 

Ferizaj, dhe në anën perëndimore në gjatësi prej 5.56 m kufizohet me rrugën publike Qamil 

Ilazi .  

 

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. 

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

padi. Dëshmitë e ishin në kohezion me njëra tjetrën, këta dëshmitar në mënyrë bindëse kanë 

deklaruar se parcelën kontestuese e ka në shfrytëzim të pa penguar paditësi. Niveli i 

besueshmërisë së këtyre dëshmitarëve ngritët edhe më shumë, marrë parasysh moshën e tyre, 

pasi të njëjtit janë të moshës së shtyer, e të cilët kane deklaruar se jetojnë në të njëjtën rrugë me 

paditësin dhe se e dinë faktin se paditësi e ka blerë pronën nga e paditura e dytë dhe i tretë, 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 97-ta i papenguar nga 

askush dhe nga asgjë.  

 

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

paditëse, nga kontrata e shitblerjes së palujtshmërisë si dhe nga ekspertizë e ekspertit M.L., 

gjykata ka ardhur në përfundim se paditësi I.H.  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 LTHMPJ, në të cilin është përcaktuar 

se “Personi i cili me mirëbesim e ka njëzet  (20) vjet në posedim të pandërprerë një 

paluajtshmëri 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 dhe me shitblerje e cila gjë 

vërtetohet me faktin se paditësi dhe paraardhësit e tij juridik këtë patundshmëri e kanë mbajtur 

me mirëbesim që para 20 vitesh, 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 paluajtshmërie me veprim juridik, e atë në nenet 10, 36, 57 dhe 

115. 

 

Gjykata sa i përket shpenzimeve të procedurës vendosi sipas nenin.452.1 të LPK-së andaj ka 

obliguar paditësin që të paguaj shpenzimet për përfaqësues të përkohshëm av.Burhan Qosa  

dhe atë në shumën prej 509 euro, gjykata gjithashtu ka vlerësuar që vlera e objektit të kontestit 

nuk kalon shumën prej 10,000 euro, andaj obligoi palën paditëse që të përmbush detyrimet ndaj 

përfaqësuesit të përkohshëm dhe atë për 3 nga 135 euro për seancë, dhe për përgjigje në padi 

104 euro, 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 

C.nr.400/18, datë 5 tetor 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. 

 

 

 

 


