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Numri i lëndës: 2019:102031 

Datë: 17.01.2020 

Numri i dokumentit:     00796978 

                                               C.nr 547/18 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, gjyqtari Bekim Salihu, me procesmbajtësin Valmir Hakiu, në çështjen juridike të paditësve 

B.H.1 dhe B.H.2 nga Ferizaj, rr..., të cilët me autorizim i përfaqëson av.E.H-V nga Ferizaj, 

kundër të paditurve A.R, ish nga Ferizaj, tani me adresë të panjohur dhe R.P.S, ish nga Ferizaj, 

tani me adresë të panjohur, të cilën i përfaqëson përfaqësuesja e përkoheshme av. A.SH nga 

Ferizaj, për vërtetimin e pronësisë, në seancën gjyqësore e hapur për publikun, më dt.10.01.2020 

, merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

             I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësve B.S.1 dhe B.H.2 nga 

Ferizaj, kundër të paditurve A.R dhe dhe R.P.S  të dy ish nga Ferizaj tani me adresa të 

panjohura, për vërtetimin e pronësisë. 

 

II. VËRTETOHET se paditësit B.H.1 dhe B.H.2 nga Ferizaj, janë pronarë me nga ½ e 

e pjesës së ngastrës kadastrale:  ... (propozimi nga eksperti për nr. të ri ...) ZK Ferizaj, me 

sipërfaqe prej 473m², e cila përkufizohet si në vijim , në anën veriore me rrugen publike ... me 

gjatësi prej 21.43m, në anën lindore në gjatësi prej 27.69m, kufizohet me pjesën e parcelës 

nr.... ZK.Ferizaj, në anën jugore në gjatësi prej 14.56m, kufizohet me pjesën e ngastrës nr.... 

ZK.Ferizaj, në anën perendimore në gjatësi prej 15.80m, kufizohet me parcelën nr.... dhe me 

gjatësi prej 19.54m, kufizohet me parcelën nr.... ZK.Ferizaj. 

 

III. DETYROHET e paditura A.R (Ud.V...), t’ia pranojë të drejtën e pronësisë 

paditësve B.H.1 dhe B.H.2, dhe t’i lejojë regjistrimin në regjistrat kadastral në afat prej 15 

ditësh pas pranimit të aktgjykimit, në të kundërtën ky aktgjykim paditësit do ti shërbej si 

dëshmi tabulare për regjistrimin e saj në librat kadastral  të ZK.Ferizaj , pa prezencën e  të 

paditurës. 

 

IV.Shpenzimet e procedurës i bartin paditësit. 
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A r s y e t i m i 

 

Paditësit B.H.1 dhe B.H.2  të dy nga Ferizaj ,  kanë paraqitur padi në gjykatë me datë 

05.06.2018, përmes të autorizuarës  të tyre av. E.H-V  nga Ferizaj,  kundër të paditurve A.R 

dhe R.P.S  të dy ish nga Ferizaj tani me adresë të panjohur,  për shkak të vërtetimit të së drejtës 

së pronësisë në bazë të blerjes dhe posedimit me mirëbesim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Fillimisht, gjykata shqyrtoi juridiksionin e kësaj çështje dhe bazuar në nenin 1 të Ligjit 

për Procedurës Kontestimore Nr.03/L-006 (LPK)1, por edhe në dispozitat e Ligjit mbi 

Marrëdhënjet Themelore Juridike-Pronësore2, konstatoi se kjo çështje juridike civile hynë në 

juridiksonin gjyqësor civil dhe kjo Gjykatë është kompetente për të vendosur këtë çështje. 

 

Lidhur me kompetencën lëndore, në bazë të nenit 17.2 të LPK është parapa se “Ky 

vlerësim i kompetencës bëhet në bazë të thënieve në padi dhe në bazë të fakteve që i ka të 

njohura vetë gjykata”. Meqenëse kjo çështje është me karakter civil që rrjedh nga marrëdhëniet 

pronësore juridike, gjykata çmon se është kompetente nga pikëpamja lëndore për shqyrtimin e 

kësaj çështjeje. 

 

Lidhur me kompetencën territoriale, në bazë të nenit 37.1 të LPK është parapa “Në 

qoftë se me ligj nuk është caktuar kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, 

për procedimin e çështjes është kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e 

paditur”. Po ashtu edhe paluajtshmërit objekt i këtij kontesti janë në territorin e komunës së 

Ferizajt dhe kompetencë e veçantë teritoriale për vendosje është kjo gjykatë duke u bazuar në 

nenin 41.1 të LPK-së “Për gjykim në kontestet lidhur me pronësinë dhe të drejtat sendore të 

tjera mbi sendet e paluajtshme, në kontestet për shkak të pengim posedimit mbi sendin e 

paluajtshëm, si dhe në kontestet nga raportet e qiradhënies së paluajtshmërisë, ose nga 

kontratat për shfrytëzimin e banesave apo të lokaleve të punës, është ekskluzivisht kompetente 

gjykata në territorin e të cilës ndodhet paluajtshmëria”. 

 

         Paditësit përmes të autorizuarës së tyre gjatë seancave dhe fjalës përfundimtare kanë 

deklaruar: mbesim në tërsi pranë padisë dhe kërkesëpadisë se dorëzuar në gjykatë me të cilën 

kërkojmë vërtetimin e se drejtës se pronësisë për paditësit B... dhe B.H.2 në bazë të blerjes si 

dhe shfrytëzimit me mirëbesim që nga vit 1984, kur paraardhësi i tyre babai S.H kishte lidhur 

kontratë mbi shitblerjen me të paditurin e dytë dhe kishte paguar në tërsi çmimin e shitblerjes, 

pas pranimit të ekspertizës edhe pse në fillim u deklarova se është një ekspertizë e plotë dhe 

nuk ka të meta e precizojë siperfaqen e kërkuar nga 468 m 2, në padi në 473m2 sipas 

ekspertizës së gjeodetit. Edhe dëshmitarët e dëgjuar vërtetuan edhe njëherë para jush se 

paditësit që nga viti 1984 atëherë kur palujshmëria është blerë nga paraardhësi i tyre e 

shfrytëzojnë në mënyrë të pa penguar nga askush pjesën e ngastrës kadastrale siç është e 

përshkruar ne ekspertizë , andaj kërkojë nga gjykata që të aprovon këtë padi dhe kërkesëpadinë 

në tërsi dhe që paditësve B... dhe B.H.2 të njihet e drejta e pronësisë në librat kadastral  me nga 

½ e siperfaqes së objektit kontestues, shpenzimet e procedurës nuk i kërkojmë. 
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Përfaqësuesja e përkohshme gjatë seancave dhe fjalës përfundimtare deklaron : ashtu 

siq jam deklaruar edhe në përgjigje në padi dhe kam pranuar me mirëbesim pretendimet e 

paditësve edhe në këtë shqyrtim gjyqësor pas administrimit të provave dhe dëgjimit të 

dëshmitarëve është vërtetuar fakti që paditësit jetojnë në palujtshmërinë objekt kontesti nga viti 

‘84 dhe të pa penguar nga askush andaj me mirëbesim konsideroj që të njëjtit e kanë fituar të 

drejtën e tyre dhe kjo e drejtë asesi nuk i shkakton dëme të paditurve A.R dhe  R.P.S,  po ashtu 

theksoj se sa i për ketë shpenzimeve të mija si përfaqësuese e përkohshme në këtë çështje 

paditësit i kanë kryer obligimet në tërsi sipas tarifës së OKA-së.  

 

             Dëshmitari A.D deklaron : unë në atë vende jetoj nga viti 1973, dhe kur jam 

vendosur aty, ka qenë e ndërtuar një shtëpi në të cilën ka jetuar një serb dhe emri i tij nuk me 

kujtohet, e di kur janë vendosur dhe saktë periudha nuk me kujtohet dhe e di se të njëjtit para 

luftë e kanë të blerë atë vende por saktë koha nuk me kujtohet, unë nuk e di se ka pasur ndonjë 

problem lidhur me shfrytëzimin e kësaj prone, faktin se e kan blerë e kam kuptuar nga prindi i 

tyre S..., me të cilin pasi është vendosur në atë vende kemi pasur raporte fqinjësore dhe me ka 

treguar se e kanë blerë atë vende nga një serb, sa pare e ka ble nuk e di, dhe e di se me ka thënë 

që e ka paguar në tërsi çmimin e atij vendi dhe nuk ka pasur ndonjë problem në shfrytëzimin e 

atij vendi dhe as pengimin në shfrytëzim.  

 

           Dëshmitari M.S deklaron: unë në atë vend jetoj diku nga viti 72-73 afërsisht, ndërsa 

paditësit sa më kujtohet janë ardhur në atë vend pas neve, viteve të 80, por saktë nuk e di, e di 

që në atë vend ka jetuar një serb por më tepër nuk kam dijeni dhe informata për të, e di se e 

kanë blerë prej serbit por informatën e kom marr nga prindi i tyre S..., më kanë thënë se e kanë 

paguar në tërsi çmimin e tokës, unë nuk jam në dijeni se ka pasur ndonjë shqetësim rreth 

shfrytëzimit të asaj prone nga fqinjët tanë. 

.  

          Gjykata për ta vërtetuar drejt gjendjen e fakteve ka bërë administrimin e provave si:  

Lexohet certifikata e vdekjes në emër të S.H me nr rendor 70, nr. ref. 25/2002RV/25001, e 

datës 12.09.2018, deklarata – autorizimi LRP.nr. 4493/2018, i datës 12.09.2018,  kontrata mbi 

shitblerjen e palujtshmëris e datës 17.05.1984, në gjuhën serbe, si dhe aneksi i të njëjtës 

kontratë i dt. 06.07.1984, mbi pagesën përfundimtare të çmimit të shitblerjes, kopja e planit e 

dt. 18.06.1970,  vendimi i Komunës Ferizaj, mbi tatimin e shfrytëzimit të palujtshmërisë 

komunale  01.05.95,  ekspertiza e gjeodetit M.L e datës 05.12.2019 dhe çertifikata e pronës P-

... e dt 21.11.2019.  

 

            Ligji për Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore në nenin 20 parasheh: “E drejta e 

pronësisë fitohet sipas vetë ligjit, në bazë të veprimit juridik dhe me trashëgim”. Në nenin 28 të 

të njejti Ligj parashihet paragrafi 2 dhe 4 “Mbajtësi me mirëbesim dhe i ligjshëm i sendit të 

paluajtshëm, mbi të cilin tjetri ka të drejtën e pronësisë, fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë 

send me parashkrim fitues me kalimin e kohës prej dhjetë vjetësh”. “Mbajtësi me mirëbesim i 

sendit të paluajtshëm, mbi të cilin tjetri ka të drejtën e pronësisë, fiton të drejtën e pronësisë 

mbi këtë send me parashkrimin fitues me kalimin e kohës prej 20 vjetësh”. Në nenin 30.1 të të 

njejti ligj parashihet “Në kohën e nevojshme për parashkrimin-fitues llogaritet edhe koha për 

të cilën paraardhësit e mbajtësit të tanishëm kanë mbajtur sendin si mbajtës me mirëbesim dhe 

të ligjshëm, respektivisht si mbajtës me mirëbesim”. 

 

Gjykata gjatë administrimit të provave në këtë çështje juridike, palëve dhe 

përfaqësuesve të tyre, vërtetoi faktin e shfrytëzimit me mirëbesim të ngastrave kontestuese për 
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më shumë se 30 vite  e që vërtetohet nga kontrata e vitit 1984 dhe mbi këtë bazë e fiton të 

drejtën e pronësisë paditëst. Parashkrimi fitues është titullë i fitimit të pronësisë në mënyrë 

origjinere duke e mbajtur sendin në posedim për kohën e caktuar. Pra me kalimin e kohës 

poseduesi me mirëbesim bëhet pronar. Për fitimin e të drejtës me parashkrim fitues duhet të 

plotësohen tri kushte: posedimi i ligjshëm, mirëbesimi dhe kalimi kohës dhe në rastin konkret 

plotësohen kumulativisht të tri këto kushte dhe se gjykata i vërtetoi edhe nga dëshmitarët si dhe 

konstatimet nga vendi i ngjarjes dhe nga mendimi dhe konstatimi i ekspertes gjeodetit M.L, i 

cili përcaktoj në mendimin e tij edhe përkufizimet e ngastrës kontestuese si në vijim;në anën 

veriore në gjatësi prej 21.43m kufizohet me rrugën publike ..., në anën lindore në gjatësi prej 

27.69m, kufizohet me pjesën e parcelës ... ZK. Ferizaj, në anën jugore në gjatësi prej 14.56 m, 

kufizohet me pjesën e parcelës ... ZK. Ferizaj dhe në anën perendimore në gjatësi prej 15.80m 

kufizohet me parcelën ... dhe në gjatësi prej 19.54 m kufizohet me parcelën ... ZK. Ferizaj. 

Sipas historiatit të parcelës të lëshuar nga Drejtoria për pronë dhë Kadaster dhe gjeodezi, 

tregon që parcela në vitet 1983-1988 ka qenë në emër të A... UD.V.R. Ndërsa në vitin 2016 

është ndarë në parcelat 305-10 me sip prej 92m2 dhe ... me siperfaqe prej 1225m2. Gjendja e 

fundit në operatin kadastral parcela kadastrale ...ZK Ferizaj me sip prej 1225 m2 është në emër 

të R.A. Sipas matjeve të bëra në teren me datë 03.12.2019 dhe përpunimit të matjeve në zyrë 

konstatojë se sipërfaqja e matur gjendja faktike prej 473m2, e cila gjendet në rrugën ..., 

konkretisht nga parcela ..., shfrytëzohen 473m2 dhe unë si ekspert propozoje numrin e ri 

kadastral ... ZK Ferizaj me sip prej 473m2.  

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të pohimeve dhe provave materiale, të cilat u elaboruan 

më lartë, gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar në tërësi dhe e 

njejta duhet të aprovohet.   

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata vendosi conform nenit 450 të LPK-së. 

  

Nga të lartë cekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e bazuar në 

nenin 28 të Ligji për Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore dhe nenit 143 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore.  

 

                               GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

                                      C.nr.547/18, me datë 10.01.2020 

                                       Gjyqtari, 

                                                                        Bekim Salihu 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

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

gjykate.  

 

 


