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C.nr.461/16 

 

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

gjyqtari Burim Emërllahu, në çështjen juridike të paditësit A.B ,nga Fshati ... Komuna 

e Ferizajit,të cilin në bazë të autorizimit e përfaqëson avokati H.I ,nga Ferizaji, 

kundër të paditurës  A.P.K-Z.F,të cilin e përfaqëson D.GJ Zyrtar Juridik në Drejtorin 

Koordinuese të A.P të Kosovës në Ferizaj, baza juridike vërtetimi i pronësisë ,me datë 

24.09.2019  mori këtë: 

                                                               A K T GJ Y K I M 

 

I.Refuzohet si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit A.B,Bme të cilën ka kërkuar 

që të  Vërtetohet  se tash i ndjeri B.SH.B, ish  nga fshati … ishte pronar i ngastrave 

kadastrale: nr. …., në vendin e  quajtur “B….” , mal me sipërfaqe prej  10.50 ari,nr. 

2152/9 në vendin e quajtur “B…”, mal me sipërfaqe prej  24.40 ari ,nr. 2267/4 në 

vendin e  quajtur “B….”, mal  me sipërfaqe prej 22.15 ari dhe nr. 2267/5 në vendin  e 

quajtur “B….”, mal me sipërfaqe prej 8.70 ari ,Zona kadastale   … nr…., fletëposedimi nr. 

306,e paditura të  detyrohet që këtë ta pranoj dhe ta lejojë që kjo paluajtshmëri të 

evidencohet në emër të tash të  ndjerit B.SH.B në librat kadastrale.  

II.Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 

III.Detyrohet paditësi A.B ,nga Fshati .... Komuna e Ferizajit  që kësaj gjykate në 

emër të taksës gjyqësore  për padi tia paguaj shumën e të hollave prej 40 euro,në afat 

prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtija aktgjykimi. 

                                                     A r s y e t i m 

Paditësi A.B,nga fshati …. Komuna e Ferizajit ,përmes të autorizuarit të tij 

avokatit H.I, nga Ferizaji,ka parashtruar padi në këtë gjykatë,kundër të paditurës A.P.K-

Z.F. 

Përfaqësuesi i paditësit avokati H.I ,nga Ferizaji në padi ka  theksuar:babai i 

ndjerë i paditësit B.SH.B, i cili ka vdekur më 1972,  ka qenë pronar i pjesës së ngastrës 

kadastrale nr. 39/107/1 në vendin e quajtur “m.....” (Sh....”), malit me sipërfaqe prej  

0.57.00ha, fletëposedimi nr. 194  Komuna kadastrale .... dhe pjesës së ngastrës 

kadastrale nr. 43/1 në vendin e  quajtur “Sh....”, malit me sipërfaqe prej 0.86 ari, 

fletëposedimi  nr. 195 Komuna kadastrale .... në bazë të së drejtës së  trashëgimisë nga 
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paraardhësit  e tij. Përkundër faktit se babai i paditësit këtë paluajtshmëri e ka fituar në 

bazë të trashëgimisë nga paraardhësit e tij, të  cilët i kanë pasur në  shfrytëzim të 

paktën  7 gjenerata para këtij  dhe procedura për shqyrtimin e uzurpimit është 

pezulluar me hudhje të paraqitjes së sekcionit të Pyjeve – Kombinatit të Drurit në 

Ferizaj  me aktvendimin 02-5386 të datës  7 shtator  1971, paluajtshmëria kontestuese 

mbahet në evidencë  kadastrale në emër të  Kombinatit të Drurit – Sekcionit të Pyjeve si 

pasuri  shoqërore si ngastra  kadastrale nr. … në vendin e quajtur “B…”, mal me 

sipërfaqe prej 24.40 ari ,nr. …. në vendin e quajtur “B…” mal me sipërfaqe prej  22.15 ari  

dhe nr. …. në  vendin e quajtur “B….” mal me sipërfaqe prej 8.70 ari,Zona Kadastrale …. 

nr….. fletëposedimi nr. 306.Nga se ka interes juridik që gjendja faktike të jetë  në 

përputhje me gjendjen  në librat kadastrale, duke u evidencuar paluajtshmëria në emër 

të babait të tij  dhe pastaj të bëhet shqyrtimi i trashëgimisë së tij, në bazë të nenit 43 të 

Ligjit për  Marrdhëniet Pronësore  - Juridike dhe nenit  187 par. 1 dhe 2 të LPK, paditësi 

propozon që gjykata të caktoj shqyrtimin kryesor të nxjerrë provat e propozuara dhe të 

merr  këtë aktgjykim: Vërtetohet  se tash i ndjeri B.SH.B, ish  nga fshati …. ishte pronar i 

ngastrave kadastrale nr. …., në vendin e  quajtur “B….” , mal me sipërfaqe prej  10.50 ari 

nr. … në vendin e quajtur “B….”, mal me sipërfaqe prej  24.40 ari nr. 2267/4 në vendin e  

quajtur “B…”, mal  me sipërfaqe prej 22.15 ari dhe nr. … në vendin  e quajtur “B…”, mal 

me sipërfaqe prej 8.70 ari Zona kadastale ….nr. …., fletëposedimi nr. 306, e paditura 

detyrohet që këtë ta pranoj dhe ta lejojë që kjo paluajtshmëri të evidencohet në emër të 

tash të  ndjerit B.SH.B në librat kadastrale. 

Përfaqësuesi i paditësit av. H.I, në fjalën përfundimtare të palëve  ka 

deklaruar:duke qëndruar pranë thënieve në padi dhe seancat e mëparshme konsideroj 

se kërkesëpadia e paditësit A.B ,me provat që janë nxjerrë gjatë kësaj procedure është 

vërtetuar se është me bazë juridike ,prandaj propozoj që gjykata ta pranojë në 

formulimin e dhënë.Arsyeve të dhëna më par për bazueshmërinë e kërkesëpadisë i 

shtojmë dhe këto shpjegime:1.Me dëgjimin e paditësit dhe dëshmitarëve është 

vërtetuar se paraardhësit të tij dhe paditësi janë pronarë,posedues dhe shfrytëzues të 

pa ndërprerë deri sotë prej më shumë se 7 gjeneratash para tij dhe kurrë nuk janë 

deposeduar nga kjo paluejtshmëri.Po ashtu me aktvendimin e Komisionit për 

Shqyrtimin e Mardhënjeve Pasurore të lindura me Uzurpimin e Tokës në Pronësi 

Shoqërore pranë Kuvendit të Komunës Ferizaj nr.02-386/1-70 ,të datës 9 shtator 1971 

është vërtetuar se është hedhur poshtë paraqitja [kallëzimi]I Sekcionit të Pyjeve Ferizaj 

/atëherë Kombinat-Sekcioni i Pyjeve Ferizaj/kundër uzurpuesit arbitrar B.SH.B se 

arbitrarisht ka zënë tokën shoqërore ,pjesën e parcelës … ,në vendin e quajtur 

‘’sh…’’/m…./,mal prej 0.57 hektarë dhe pjesa e parcelës numër 43/1 ,në vendin e 



3 
 

quajtur ‘’sh…’’,mal prej 0.86.00 hektarë dhe procedura është ndaluar [pezulluar].Nga 

arsyetimi i këtij aktvendimi shihet se është vërtetuar me provat që janë nxjerrë se nuk 

është fjala për tokë shoqërore ,por për tokë private të B.B së trashëguar nga 

paraardhësit e tij.Nga kjo rrjedh se e paditura nuk ka qenë as që është pronar i 

paluejtshmërive kontestuese dhe se paluejtshmëritë pa bazë juridike janë evidentuar 

në kadastër në emër të të paditurit.3.Vërtetë aktvendimi i përmendur nën 2,nuk ka 

vërtetim për plotëfuqieshmërinë e tij ,sepse shkresat e lëndës nuk gjinden në arkivin e 

Kuvendit të Komunës Ferizaj ,por përkundër faktit se i padituri e kundërshton 

bazueshmërinë e kërkesëpadisë nuk ka prezantuar provë se kundër aktvendimit të 

përmendur ka paraqitur ankesë.Përveq kësaj nën supozimin që aktvendimi të mos i 

është dorëzuar në kohën kur i është dorëzuar paraardhësit të paditësit ,që është thjesht 

e pa besueshme nga fakti se bashkë me padi është dorëzuar aktvendimi ,por nuk e ka 

goditur me ankesë në afatin e dhënë ,rrjedh se aktvendimi është bërë i plotëfuqieshëm 

dhe si i tillë prodhon efekt të plotë .4.Edhe nga fakti se i padituri nuk ka prezantuar 

asnjë provë me të cilën do ta bënte sadopak të besueshëm kundërshtimin e 

pabesueshmërinë e provave të prezantuara nga paditësi,rrjedh se provat e propozuara 

nga paditësi janë të denja për tiu besuar në tërësi se me to janë vërtetuar të gjitha faktet 

vendimtare për dhënie të aktgjykimit të ligjshëm dhe të drejtë ,sikur është 

propozuar.Propozoj që gjykata ta detyrojë të paditurin ti shpërblej shpenzimet e 

procedurës:për padi dhe qdo seancë të mbajtur nga 104 euro ,për taksën gjyqësore në 

lartësi për padi dhe aktgjykim që gjykata do ta kërkoj nga paditësi dhe lartësin e 

vendimit për shpërblimin e ekspertit.    Nga fakti  i pakontestuar nga pala e paditur 

rrjedh se pushteti i atëhershëm që ka vazhduar edhe  më tej, është vërtetuar se është 

bërë keqpërdorimi i pushtetit kur ka  humbur,respektivisht  është  mshefur ose është 

asgjësuar, shkresa e lëndës, për  humbjen respektivisht  hedhjen poshtë të Kallximin  të 

më parshëm, për shuarjen e aktvendimit me të cilin i është marrë paluajtshmëria 

trashëgimtarit të paditësit, rrjedh se duhet pa tjetër duke marrë para sysh  kohëzgjatjen 

e  pa ndërrprer paditësit që paluajtshmërinë e ka mbajtur në posedim dhe shfrytëzim 

ndërsa pala e paditur,  tani A.P.K, nuk ka dhënë asnjë prove, për vërtetimin e pronësisë 

së paluajtshmërisë në kontest.  

E paditura A.P.K ,në përgjegjje në padi ka theksuar:  në tërësi e kontestoj  

kërkesëpadinë e paditësit si  të  pa bazuar sepse prona kontestuese është në pronësi të 

të  paditurës  A.P.K, në  ngastrat kadastrale nr. … vendi i quajturt “B….”  me kulturë  mal, 

me sipërfaqe prej  1050 m2 nr. … vendi i quajtur  “B….” me kulturë mal me sipërfaqe 

prej  2440 m2,nr….., vendi i quajtur  “B….” ,me  kulturë mal, me sipërfaqe prej 2215 m2 

dhe  nr. … vendi i quajtur “B….” me kulturë  mal,  me sipërfaqe prej 870 m2.Sipas  
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certifikatës së pronësisë 306 në ZK … , kjo pronë është pronë shoqërore dhe në pronësi 

të të paditurit andaj, paditësi nuk ka asnjë të drejtë ligjore mbi këtë pronë. Thëniet e 

paditësit se ka pasur tokën në shfrytëzim në mënyrë të pa  penguar kjo nuk mund të 

meret si bazë, për fitmin e  pronësisë më  mirëbesim. Prona shoqërore nuk mund të 

fitohet as me mirëbesim e as me ndonjë veprim tjetër dhe kjo është e parapar me nenin 

5 par. 3 të Ligjit  për Pyjet e Kosovës,  i cili është në fuqi dhe thot se “Asnjë –person nuk 

mund të  fitoj të drejtat pronësore mbi pyjet publike përmes posedimit. Nga kjo që u tha 

më lartë rezulton se nuk ekziston asnjë  bazë juridike që paditësi ka të  drejtë pronësie 

në pronën kontestuese, andaj i propozojmë gjykatë që të refuzohet kërkesëpadia e 

paditësit si e pa bazuar.  

 Përfaqësuesi i të paditurës APK D.GJ në fjalën përfundimtare  ka deklaruar: 

mbetem në tërsi pranë përgjigjes në padi dhe theksimeve të seancave të  kaluara, duke  

kundërshtuar në tërsi padinë dhe kërkesë padinë e paditësit si të pa bazuar. Thëniet e 

paditësit se pronën kontestuese  e shfrytëzon në mënyrë të pa penguar kjo nuk do të 

thot se është edhe pronar. Andaj paditësi nuk ka asnjë të drejtë ligjore mbi këto prona. 

Prona shoqërore nuk mund të fitohet  në asnjë mënyrë as me ndonjë veprim tjetër dhe 

kjo është parapar me nenin 5 paragrafi 3 të Ligjit, për pyjet e Kosovës nr. 2003/3 i cili 

është  në fuqi dhe thot:  se asnjë person  nuk mund të fitoj të drejtën pronësore  mbi 

pyjet publike përmes posedimit ku edhe sipas ekspertit të gjeodezisë pas daljes  në 

terren e ka vërtetuar  një fakt të tillë, ku ngastrat kadastrale kontestuese në regjistrin 

kadastral evidentohen në emër të pronës shoqërore Kombinati i Drurit – Seksioni  i 

pyjeve. Prandaj duke u bazuar nga kjo që u tha më lartë,  nga faktet e pa kontestueshme 

i propozojmë gjykatës që padinë dhe  kërkesë padinë e paditësit ta refuzoj në tërsi si  të  

pa bazuar. Shpenzimet  procedurale i kërkojmë.  

Me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë 
qështje civile juridike janë administruar si provë: ekstrakti  nga  fletëposedimi  me 
numër 306 i dt.  04.08.2005,  shkresa  - kërkimi i njësisë së thjeshtë kadastrale,e lëshuar 
nga Agjensia Kadastrale e Kosovës,skica e  identifikimit me matje  - mendimi dhe 
konstatimi i ekspertit gjeodet M.M, pjesë e të cilit janë  edhe certifikatat pronësore 4 të 
datës 29.03.2019, si  dhe fotot e vendit të ngjarjes – 10. , kurse  mendimi dhe konstatimi 
në fjalë  është i datës 29.03.2019, shikimi në  një skicë, skica  e identifikimit me matje  
(plotësim) i dt. 25.07.2019,   njoftimi i dt. 08.05.2018,  me numër  04-016/01-
0044109/18 i lëshuar nga Komuna e Ferizajit,  - Drejtoria për Urbanizëm dhe Mjedisë, 
aktvendimi  me numër 02-5386/1-70 i dt. 07 shtator 1971 i lëshuar nga Komisioni për 
Shqyrtimin e  Marrdhënieve  Pronësore  të Shkaktuara me Pushtim Arbitrar të Tokave 
në Pronësi Shoqërore pranë Kuvendit të Komunës në Ferizaj,janë dëgjuar në cilësi të 
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dëshmitarëve RR.B,nga Fshati ..... Komuna e Ferizajit,tani me vendbanim në Ferizaj rr’... 
.nr,I ,nga Fshati .... Komuna e Ferizajit,si dhe është dëgjuar në cilësi të palës paditësi A.B. 

 
Gjykata i ka vlerësuar provat sipas nenit 8 të LPK-së dhe ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike: 
 

Nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit gjeodet M.M, gjykata ka vërtetuar  se 
objekt kontesti jan ngastrat  kadastrale …, …, … ,  dhe … Zona Kadastrale….,Komuna e 
Ferizajit.Ngastra kadastrale nr…. në pikpamje të gjendjes  faktike në teren  ka  drujë, një 
pjesë livadh. Ngastra  kadastrale nr….. në pikpamje të gjendjes faktike në teren  ka  
drujë .Ngastra kadastrale  …. në pikpamje të gjendjes faktike  ka  të ndërtuar  një shtallë 
P+0 si dhe një pjesë e mbjellur me drunjë dhe një pjesë  livadh-bari.Ngastra kadastrale 
nr.  …. në pikpamje të gjendjes faktike ne teren  ka disa drunjë dhe një pjesë livadhë.Të 
gjitha  ngastrat e sipër përmendura janë pyll, gjegjësisht  janë pyjore. Në mes  të 
ngastrave të sipër përmendura është një rrugë që kalon në mes ngastrave dhe në 
regjistri  kadastral evidentohet në emër rë Komunës së Ferizajit. , por që nuk është 
pjesë e  ngastrave kadastrale kontestuese. Ngastrat kadastrale kontestuese  në 
regjistrin kadastral evidentohen në emër të Pronë shoqërore  “K.D” seksioni  i  pyjeve’’ 
.Në pikëpamje të historiatit ngastrat  e sipër përmendura nuk kanë pësuar ndryshime,  
por  gjithë herë janë evidentuar në emër të  Pronë shoqërore  “K.D” Seksioni i pyjeve  
me  seli në Ferizaj. 

 
Gjykata nuk ia ka falur besimin deklaratës së paditësit në cilësi të palës me të 

cilën ka theksuar se babai tij ka qenë pronarë i paluejtshmërisë kontestuese ,si dhe 
deklaratës së paditësit kur  pronën kontestuese e quan pron të tij,sepse një fakt i tillë 
nuk është vërtetuar me ndonjë fletë poseduese ,certifikat pronësore të lëshuar nga 
organi kompetent shtetërorë,kurse nga konstatimi dhe mendimi ekspertit gjeodet M.M 
konstatohet se  në pikëpamje të historiatit ngastrat  e sipër përmendura nuk kanë 
pësuar ndryshime,  por  gjithë herë janë evidentuar në emër të  Pronë shoqërore  “K.D” 
Seksioni i pyjeve  me  seli në Ferizaj. 

 
Gjykata nuk ia ka falur besimin deklaratës së paditësit në cilësi të palës kur 

theksonë  për pronën kontestuese‘’para prindit tim ,shtatë gjenerata e kemi pasur 
pronën tonë  dhe kurr nuk na ka penguar askush’’,sepse paditësi meqë nuk ka qenë i 
gjallë kur nuk kishte lindur edhe babai tij ai ska mund ti shoh me sytë e tij faktet kur 
nuk ka qenë  i gjallë.  

 
Gjykata nuk ia ka falur besimin deklaratës së paditësit në cilësi të palës kur ka 

theksuar se A.P ka dhënë pëlqim për drut e prera në atë mënyrë që i kanë mëshu 
qekiq,sepse kjo nuk dëshmohet me asnjë prove shkresore të lëshura nga A.P.K. 
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Nga deklarata e paditësit në cilësi të palës gjykata ka vërtetuar se para se me 
filluar paditësi me ndërtuar objektin e tij në paluejtshmërin kontestuese, 
paluejtshmëria kontestuese ka qenë e tëra e mbuluar me lisa,kurse paditësi objektin 
ndërtimor-shtallën ka filluar ta ndërtoj në vitin 2002 dhe ndërtimi sajë ka përfunduar 
në vitin 2003.  

 
Nga deklarata e dëshmitarit RR.B gjykata  vërtetuar se dëshmitari  dhe familja e 

tij-babai dhe gjyshi tij  kanë  shfrytëzuar  tokën kontestues  ashtu që kanë marrë dru në 
të njejtën.Paditësi  ka ndërtuar shtallën në një pjesë të tokës kontestuese dhe dy dhoma 
për fjetje të personave që janë kujdesur për kafshët.Kurse shtallën në atë tokë paditësi 
A.B e ka përdoruar për ti vendosur lopët dhe dhit. 

    
Gjykata nuk ia ka falur besimin deklaratës së dëshmitarit RR.B kur ka theksuar 

se pylltaria i ka vulosur drutë sepse kjo nuk dëshmohet me asnjë prove shkresore të 
lëshura nga autoriteti pyjor shtetëror. 

 
Nga deklarata dëshmitarit I.B ,gjykata ka vërtetuar se dëshmitari dhe familja e tij 

–babai dhe babgjyshi tij e kanë shfrytëzuar paluejtshmërinë kontestuese . Paditësi  ka 
ndërtuar shtallën në një pjesë të tokës kontestuese.Kurse shtallën në atë tokë paditësi 
A.B e ka përdoruar për ti vendosur lopët dhe dhit,dhenët. 

 
Gjykata nuk ia ka falur besimin deklaratës së dëshmitarit I.B kur ka theksuar se 

pylltaria i ka vulosur drutë sepse kjo nuk dëshmohet me asnjë prove shkresore të 
lëshura nga autoriteti pyjor shtetror. 
 

Me leximin e aktvendimit  me numër 02-5386/1-70 i dt. 07 shtator 1971 i 
lëshuar nga Komisioni për Shqyrtimin e  Marrdhënieve  Pronësore  të Shkaktuara me 
Pushtim Arbitrar të Tokave në Pronësi Shoqërore pranë Kuvendit të Komunës në 
Ferizaj,gjykata ka vërtetuar se me këtë aktvendim ishte Hudhur fletëparaqitja e 
Seksionit të Pyjeve ,në Ferizaj ,tani Kombinati i drurit-Seksioni Pyjeve në Ferizaj 
,kundër pushtuesit arbitrar-poseduesit B.SH.B ,nga .... dhe procedura e inicuar ishte 
pezulluar  ,e cila fletparaqitje  ishte bazuar në  thënjet e shënuara në  atë vendim se 
B.SH.B arbitrarisht e ka pushtuar tokën shoqërore dhe 1 pjesën e ngastrës numër 
39/107/1 ,në vendin e  quajtur sh... ,mal prej 057.00 hektarë ,fleta poseduese numër 
194 ZK ... dhe 2 pjesën e ngastrës numër 43/1 ,në vendin e quajtur ‘’Sh....’’mal prej 
0.86,00 hektarë ,fleta poseduese numër 195 ZK ..... 

 
Kurse nga arsyetimi aktvendimit të sipër përmendur rezulton se ishte bazuar në 

thënjet e cekura në atë aktvendim ‘’se  në rastin konkret nuk bëhet fjalë për pushtimin 
arbitrar  dhe se  ky vendim ishte bazuar edhe në  deklaratat e dëshmitarve S.A ,B.A dhe 
dy qytetarëve të pranishëm të cilët kishin theksuar se toka lëndore nuk as shtetërore as 
e Fshatit ,por është në pronësi dhe posedim të pushtuesit Arbitrar në bazë të 
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trashëgimit nga të parët nga të cilët rrjedh edhe toka.,si dhe në faktin se pala e kundërt 
K.D Seksioni i Pyjeve në Ferizaj ,nuk ka mundur të paraqes  provë të shkruar apo provë 
tjetër mbi pronësinë shoqërore të tokës së përmedur. 

 
Nga aktvendimi i sipër përmendur po ashtu vërtetohet se në fund të këtij 

aktvendimi ishte dhënë këshilla juridike për të drejtën e ushtrimit të ankesës në afat 
prej 15 ditësh pas pranimit të tij Sekretariatit Krahinor për Financa në Prishtinë. 

 
Nga aktvendimi i sipër përmendur nuk mund të kuptohet nëse është bërë i 

plotëfuqieshëm,sepse nuk përmban ndonjë konstatim në lidhje me faktin e 
plotëfuqieshmërisë. 

 
Kurse nga përmbajtja e akvendimit të sipër përmendur nuk vërtetohet se toka 

objekt kontesti është e njejt me tokën e shënuar në aktvendimin e sipër përmenduar 
,kjo edhe për shkak se   objekt kontesti jan ngastrat  kadastrale: …,me sipërfaqe prej 
1050 m2,  …,me sipërfaqe prej 2440 m2,  …. ,me sipërfaqe prej 2215 m2  dhe …,me 
sipërfaqe prej 870 m2, Zona Kadastrale ….,Komuna e Ferizajit,kurse nga aktvendimi i 
sipër përmendur rezulton se objekt i tij janë ngastrat:numër .... ,në vendin e  quajtur 
sh.... ,mal prej 057.00 hektarë ,fleta poseduese numër 194 ZK ... dhe  pjesa e ngastrës 
numër 43/1 ,në vendin e quajtur ‘’Sh....’’mal prej 0.86,00 hektarë ,fleta poseduese 
numër 195 ZK .....Pra ngastrat kadastrale kontestuese as në pikpamje të sipër faqes nuk 
përputhen me ngastrat kadastrale të shënuara në aktendimin e sipër përmendur. 

 
Gjykata pasi vlerësoj provat e administruara e ka refuzuar kërkesëpadin e 

paditësit edhe atë nga këto arsye:e paditura  A.P.K nuk ka legjitimitet pasiv për  të qenë 
palë në procedurë ,sepse Republika e Kosovës nuk është pronare e paluejtshmërisë 
kontestuese ,sepse e njejta është Pronë shoqërore  “K.D” Seksioni i pyjeve  me  seli në 
Ferizaj.Ky qendrim i gjykatës bazohet  edhe në  nenin 1 paragrafin8[rreshti i tetë]  të  
Ligjit nr.03/L-153, për ndryshimin dhe plotësimin  e Ligjit nr.2003/3 për Pyjet e 
Kosovës ,ku pas këtij ndryshimi ligjorë Pyjet në pronësi shoqërore nuk janë pyje 
publike,kurse Republika e Kosovës në bazë të nenit 3 të ligjit të sipër përmendur është 
pronare e pyjeve dhe tokave pyjore publike.Kurse përfaqësuese ligjore e ndërrmarrjeve 
shoqërore,në këtë rast konkret e K.D  është A.P.K duke u bazuar në dispozitën e nenit 6 
të Ligjit Nr.04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. 

 
Përveq kësaj pala paditëse nuk ka arritur të vërtetoj faktin se me ndonjë mënyrë 

të paraparë me ligj paditësi apo paraardhësi tij e kan fituar pronësin në paluejtshmërin 
kontestuese.Gjykata konsideron se paditësi si dhe paraardhënësi tij nuk  kanë mundur 
ta fitojnë pronësinë në paluejtshmërinë kontestuese me parashkrim fitues ,sepse me 
nenin 29 të  Ligjit mbi  Mardhënjet  Themelore  Juridike –Pronësore është paraparë:Mbi 
sendin në pronësin shoqërore e drejta e pronësisë nuk mund të fitohet me parashkrimin 
fitues.Kurse edhe me nenin 8 të ligjit  mbi Pyjet i vitit  1987 i shpallur në Gazetë  Zyrtare e 
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Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës nr.10 është paraparë për pyellin e pronësisë 
shoqërore nuk mund të fitohet e drejta e pronësisë duke e mbajtur. 

 
Gjykata ka vlerësuar edhe aktvendimin  me numër 02-5386/1-70 i dt. 07 shtator 

1971 i lëshuar nga Komisioni për Shqyrtimin e  Marrdhënieve  Pronësore  të 
Shkaktuara me pushtim arbitrar të tokave në pronësi shoqërore pranë Kuvendit të 
Komunës në Ferizaj,mirëpo sipas qëndrimit të kësaj gjykate i njejti aktvendim nuk 
vërteton faktin se paraardhësi i paditësit ka qenë pronar i paluejtshmërisë kontestuese 
edhe atë nga këto arsye: nga përmbajtja e vendimit të sipër përmendur nuk vërtetohet 
se toka objekt kontesti është e njejt me tokën e shënuar në aktvendimin e sipër 
përmenduar ,kjo edhe për shkak se   objekt kontesti jan ngastrat  kadastrale: …,me 
sipërfaqe prej 1050 m2,  …. ,me sipërfaqe prej 2440 m2,  ….me sipërfaqe prej 2215 m2  
dhe ….,me sipërfaqe prej 870 m2, Zona Kadastrale …,Komuna e Ferizajit,kurse nga 
aktvendimi i sipër përmendur rezulton se objekt i tij janë ngastrat:numër ... ,në vendin e  
quajtur sh.... ,mal prej 057.00 hektarë ,fleta poseduese numër 194 ZK ...dhe  pjesa e 
ngastrës numër 43/1 ,në vendin e quajtur ‘’Sh...’’mal prej 0.86,00 hektarë ,fleta 
poseduese numër 195 ZK .....Pra ngastrat kadastrale kontestuese as në pikpamje të 
sipër faqes nuk përputhen me ngastrat kadastrale të shënuara në aktendimin e sipër 
përmendur. Nga aktvendimi i sipër përmendur nuk mund të kuptohet nëse është bërë i 
plotëfuqieshëm,sepse nuk përmban ndonjë konstatim në lidhje me faktin e 
plotëfuqieshmërisë.Nga arsetimi i aktvendimit të sipër përmendur nuk rezulton të jetë 
bazuar në ndonj provë shkresore që vërteton pronësin sipas regjistrit zyrtar kadastral 
siq ka qenë fleta poseduese ,ose certifikata pronësore. Kurse nga konstatimi dhe 
mendimi i ekspertit gjeodet M.M vërtetohte se në pikëpamje të historiatit ngastrat  e 
sipër përmendura nuk kanë pësuar ndryshime,  por  gjithë herë janë evidentuar në 
emër të  Pronë shoqërore  “K.D” Seksioni i pyjeve  me  seli në Ferizaj. 

 
Gjykata ka vlerësuar edhe thënjet e përfaqësuesit të paditësit kur ka theksuar se 

paluejtshmëria kontestusese  pa bazë juridike është  evidentuar në kadastër në emër të 
të paditurit,mirëpo kjo gjykatë këto thënje i quan të pa bazuara ,sepse në regjistrin 
kadastral paluejtshmëria kontestuese nuk evidentohet në emër të të paditurit por në 
emër të Pronë Shoqërore K.D Seksioni i Pyjeve ,kurse me asnjë prove nuk vërtetohet se 
pa bazë jurdike paluejtshmëria kontestuese evidentohet në emër të  Pronë Shoqërore 
K.D Seksioni i Pyjeve. 

 
Gjykata ka analizuar edhe njoftimin  e dt. 08.05.2018,  me numër  04-016/01-

0044109/18 i lëshuar nga Komuna e Ferizajit,  - Drejtoria për Urbanizëm dhe Mjedis i 
Komunës së Ferizajit,mirëpo me këtë provë nuk vërtetohet fakti se paditësi si dhe 
paraardhësi tij kanë qenë apo janë pronar të paluejtshmëris kontestuese ,kurse 
Komuna e Ferizajit nuk ka të drejtë të jap kurrfarë pëlqimi në lidhje me tokën 
kontestuese ,sepse e njejta nuk është pronare e sajë por pronare e ligjshme e të njejtës 
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paluejtshmëri është K.D- Seksioni i Pyjeve si ndërrmarrje shoqërore të cilën e 
përfaqëson në bazë të ligjit Agjencioni Kosovar i Privatizimit. 

 
Kurse me nenin  226 të Ligjit të Punës së Bashkuar (Gazeta Zyrtare e RSFJ-së 

nr.53/76), Ligji për plotësimin e Ligjit të Punës së Bashkuar (Gazeta Zyrtare e RSFJ-së 
nr.57/83) dhe Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Punës së Bashkuar 
(Gazeta Zyrtare e RSFJ-së nr.85/87), është paraparë  se edhe në qoftë se patundshmëria 
përkatëse eventualisht kalon në pronësi shoqërore, pa ndonjë bazë të vlefshme juridike, 
pronari e humb të drejtën e pronësisë, në qoftë se nuk e kërkon kthimin e kësaj 
pronësie në afatin prej 5 vitesh, nga data e marrjes në dijeni për këtë fakt, e më së largu 
në afatin prej 10 vitësh. 

Gjykata ka vendosur që secila palë t’ia bartë shpenzimet e veta të procedurës 

kontestimore ,sepse paditësi e ka humbur kontestin gjyqësorë,kurse e paditura edhe 

pse i ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore në mënyrë të specifikuar nuk 

ka treguar shpenzimet për të cilat kërkon shpërblim dhe prova në lidhje me të njejtat 

siq parashifet me nenin 463.2 të LPK-së. 

Vendimi për taksën për aktgjykimi është bazuar në udhëzimin administrativ për 

unifikimin e taksave gjyqësore.   

Nga arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                               GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ  

 Gjyqtari  

 Burim Emërllahu 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesa 

gjykatës së Apelit  në Prishtinë  në afat prej 15 ditësh  nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, 

nëpërmes të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 


