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C.nr.641/16 

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

gjyqtari Burim Emërllahu, duke vendosur në qështjen  kontestimore të paditësit 

A.M.,nga Ferizaji ..............,të cilin në bazë të autorizimit e përfaqëson avokati S.J.,nga 

Ferizaji,kundër të paditurit T.Sh. ,nga prindi T. ,nga Fshati ......... e Epërme,Komuna e 

Ferizajit, tani me adresë të panjohur të vendbanimit ,të cilin në cilësi të përfaqësuesit të 

përkohshëm e përfaqëson avokati  Z.G.,nga Ferizaji,Rr’’.............’’pn,me bazë juridike 

vërtetimi i pronësisë,pas mbajtjes së shqyrtimit kryesorë  me datë 16.09.2019, mori 

këtë: 

                                                                A K T GJ Y K I M 

I.APROVOHET SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditësit A.M.,nga Ferizaji dhe   vërtetohet 

se paditësi A.M.,nga Ferizaji  është pronarë i ngastrave kadastrale si në vijim: numër 

01122-0 ,me sipërfaqe prej 2769 m2 ,Zona Kadastrale ......... e Epërme,numër 01123-

0,me sipërfaqe 1210 m2, Zona Kadastrale ......... e Epërme. 

II.Detyrohet paditësi A.M.,nga Ferizaji që kësaj gjykate në emër të shtesës së taksës 

gjyqsësore për padi t’ia paguaj shumën e të hollave prej 80 euro,në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotëfueshmërisë së këtij aktgjykimi.  

                                                                    A r s y e t i m 

Paditësi A.M.,nga Ferizaji ,ka parashtruar padi në këtë gjykatë,kundër të paditurit  

T.Sh. ,nga prindi T. ,nga Fshati ......... e Epërme tani me adresë të panjohur të vendbanimit 

,të cilin në cilësi të përfaqësuesit të përkohshëm e përfaqëson avokati Z.G. ,nga Ferizaji. 

Paditësi A.M.,nga Ferizaji  në lidhje me qështjen kontestuse ka 

theksuar:paluajtshmërinë kontestuese për të cilën kam bërë padi e kam blerë në vitin 

1997 nga i padituri T.Sh., për qmimin e shitblerjes prej 3500 marka, të cilën shumë ia 

kam paguar në tërsi, të paditurit T.Sh., kurse i padituri T.Sh. tokën kontestuese ma ka 

dorëzuar në posedim, të cilën unë e kam në posedim nga viti 1997 e deri tani 2019, pasi 

që e kam blerë atë tokë, e kam rrethuar me tel , një pjesë e asaj toke është mal një pjesë 

livadhë. Unë e kam poseduar atë tokë nga viti 1997 deri tani 2019, pa u penguar nga 

askush, kam hapur edhe rrugë private, me qëllim që të kem qasje të pa penguar në atë 

tokë. 

Përfaqësuesi i paditësit avokati S.J.  në seancë ka theksuar: pas administrimit të 
gjitha provave , daljes në vendin e ngjarjes me gjeodetin për identifikim të 
paluajthsmërisë kontestuese, dhe deklarimit të ekspertit të gjeodezisë, M.M., dhe 
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dëshmitarët e dëgjuar, u vërtetua fakti se paditësi A.M., që nga viti 1997 është në 
posedim me mirëbesim dhe të pa penguar nga askush në këtë paluajshmërinë e blerë 
nga i padituri T.Sh.. Pra janë plotësuar kushtet ligjore që paditësi të fitoj të drejtën e 
pronësisë, me parashkrim fitues, (usucapio), konform nenit 40 LPTDS, ku si kusht 
kryesor se mbajtësi me mirëbesim të sendit të paluajtshëm, e fiton të drejtën e 
pronësisë, nga kalimi i kohës prej 20 vitësh, si dhe duke u bazuar në dispozitat e nenit 
28 të Ligjit mbi Marrdhëniet Themelore Pronësore Juridike i vitit 1980. Precizoj 
kërkesë padinë, kërkoj nga gjykata që të vërtetohet se paditësi A.M., është pronar i 
ngastrave kadastrale me numër 01122-0 me sipërfaqe prej 2769 m2 dhe 01123-0 me 
sipërfaqe prej 1210 ZK ............. e Epërme, Komuna e Ferizajit. Shpenzimet nuk i kërkoj. 

 
Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit T.Sh. ,avokati Z.G.nga Ferizaji në 

përgjegjje në padi e kundërshtuar në tërësi padin dhe kërkesëpadin e paditësit si të pa 
bazuar ,kurse në seancë gjyqësore   ka theksuar: në bazë të administrimit të gjitha 
provave mendojmë se ka mundësi që të biet aktgjykimi meritor, nga gjykata 
posaqërishtë bazuar në mendimin e ekspertit të gjeodezisë, dhe deklaratave të 
dëshmitarve, të cilët janë deklaruar në seancën e sotme. Andaj propozoj gjykatës, që të 
bie aktgjykim meritor. Sa i përket shpenzimeve kërkojë shpenzimet për përgjigje në 
padi dhe për tri seanca të mbajtura sipas tarifës së Avokatëve të Kosovës.  

 
Me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë 

qështje civile juridike gjatë shqyrtimit gjyqësorë janë administruar si provë:  skica e 
identifikimit me matje –mendimi dhe konstatimi i ekspertit gjeodet M.M., i datës 
11.07.2019,certifikatat  pronësore të datës 09.07.2019, (2), të lëshuara nga Zyra 
Kadastrale Komunale në Ferizaj,përgjigja e lëshuar nga Agjensia Kosovare për 
Krahasimin dhe Verifikimin e Pronës me numër Ref:00639/19/MD e dt. 17 qershor 
2019,janë dëgjuar në cilësi të dëshmitarëve Sh.A., me vendbanim nga fshati ............. e 
Epërme Komuna e Ferizajit, Z.N., nga Ferizaji, rr. “................“ nr. ……, R.K., nga fshati 
............. e Epërme,Komuna e Ferizajit, E.M.,nga Fshati ............. e Epërme Komuna e 
Ferizajit, P.M., nga Ferizaji, rr. “.............” nr. ………,si dhe është dëgjuar në cilësi të palës 
paditësi A.M..  

 
Gjykata provat e administruara i ka vlerësuar sipas nenit 8 të LPK-së dhe ka 

vërtetuar këtë gjendje faktike: 
 
Nga konstatimi dhe mendimi i ekspertit gjeodet M.M. gjykata ka vërtetuar  se 

objekt kontesti-paluejtshmëri kontestuse  janë ngastrat kadastrale 1122- 0 dhe 1123-0 
Zona  Kadastrale ......... e Epërme Komuna e Ferizajit. Sa i përket historiatit të ngastrave 
kadastrale kontestuese të njejtat në pikpamje të titullarit nuk kanë pësuar ndryshime 
dhe janë evidentuar, që nga para lufta në emër të tani të paditurit T.Sh., nga prindi T. 
dhe se të njejtat ngastra kadastrale kanë të njejtën sipërfaqe siq e kanë edhe në 
certificate pronësore. Ngastrat në fjalë, i kanë kufijët faktik të definuar, siq janë në 
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skicen e matjes. Sa i përket kulturës ngastra kadastrale 1122-0 me kultur është mal i 
klasit të 3, kurse ngastra kadastrale 1123-0 me kulturë është bari, livadh i klasit të 3.  

Me dëgjimin e Dëshmitari Sh.A.,   nga babai  Ukë,  me vendbanim nga fshati 
............. e Epërme Komuna e Ferizajit gjykata ka vërtetuar: Paluajtshmërinë kontestuese 
për të cilën zhvillohet kontesti, paditësi A.M., e ka blerë në vitin   1997 nga i padituri 
T.Sh.,  për qmimin e shitblerjes   3500 marka, të cilën shumë  paditësi  A.M.,  ia   ka 
paguar në tërsi   të paditurit  T.Sh., kurse i padituri T.Sh.,  paditësit  ia   ka dorëzuar në  
posedim  paluajtshmërinë kontestuese  të cilën paditësi  A.M.,  e ka në posedim nga viti 
1997 e deri tani 2019 pa u penguar nga askush. T.Sh.,  ka pasur raporte të mira, me   
A.M.n. T.Sh., ka qenë i kënaqur me shitblerjen që e ka bërë.  Askush nuk ka pasur ankesë 
ndaj paditësit  A.M., rreth tokës kontestuese.  

Me dëgjimin e Dëshmitari  Z.N.,  gjykata ka vërtetuar:paluejtshmërinë 
kontestuese paditësi A.M., e ka blerë, nga i padituri  T.Sh.. Paluejtshmërinë kontestuese  
paditësi  A.M.,  e ka poseduar, - punuar  pa u penguar nga askush,  nga viti 1997, e deri 
tani, 2019, pa u penguar nga askush.  Paditësi  A.M.,  nuk ka pasur  problem rreth  
paluejtshmërisë kontestuese. Për plauejtshmërinë kontestuese   edhe fqinjët kur pyeten 
thon, se është e A.M., i cili tani paluejtshmërinë kontestuese  edhe e ka rrethuar. 

Me dëgjimin  e Dëshmitari R.K. gjykata ka vërtetuar: Paluajtshmërinë 
kontestuese paditësi A.M., e ka blerë nga i padituri T.Sh., për çmimin e shitblerjes prej 
3500 marka, të cilën shumë paditësi A.M., ia ka paguar në tërsi të paditurit T.Sh., kurse i 
padituri T.Sh., paditësit ia ka dorëzuar në posedim paluajtshmërinë kontestuese të cilën 
paditësi A.M., e ka në posedim nga viti 1997 e deri tani 2019, pa u penguar nga askush. 
Paditësi A.M., asnjë here nuk ka pasur problem rreth shfrytëzimit të pluejtshmërisë 
kontestuese. 

Me dëgjimin e dëshmitarit E.M., gjykata ka vërtetuar: paluejtshmërinë 
kontestuese  paditësi A.M., e ka blerë para luftes. Paditësi A.M., paluejtshmërinë 
kontestuse  e ka poseduar – punuar, nga viti 1997 deri tani 2019, pa u penguar nga 
askush. A.M., paluejtshmërinë kontestuse  e ka rrethuar, edhe me tel. Ndaj paditësit 
A.M.t, askush nuk ka pasur pengesa rreth paluejtshmërisë kontestuese . Edhe fqinjët që 
jetojnë aty gjatë bisedave që zhvillojnë, thojnë se paluejtshmëria kontestuese  është e 
A.M.. 

Me dëgjimin e dëshmitarit P.M.,gykata ka vërtetuar:Paditësi A.M., tokën 
kontestuese e ka blerë  .Paditësi A.M., është në posedim të  paluejtshmërisë  
kontestuese, nga para lufta e deri tani. , pa u penguar nga askush.  

Me dëgjimin e Paditësit  A.M.,në cilësi të pales  gjykata ka vërtetuar : 
paluajtshmërinë kontestuese  paditësi  e ka blerë në vitin 1997 nga i padituri T.Sh., për 
qmimin e shitblerjes prej 3500 marka, të cilën shumë  paditësi ia ka paguar në tërsi, të 
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paditurit T.Sh., kurse i padituri T.Sh. tokën kontestuese ia  ka dorëzuar në posedim 
paditësit, të cilën  paditësi e ka  në posedim nga viti 1997 e deri tani 2019.Paditësi pasi 
që e ka blerë atë tokë, e ka rrethuar me tel , një pjesë e asaj toke është mal një pjesë 
livadhë. Paditësi e ka poseduar  paluejtshmërinë kontestuse  nga viti 1997 deri tani 
2019, pa u penguar nga askush, ka hapur edhe rrugë private , me qëllim që të ketë qasje 
të pa penguar në  paluejtshmërinë kontestuese. 

Gjykata bazuar në gjendjen faktike të vërtetuar dhe të shpjeguar si në arsyetimin e 
këtij aktgjykimi ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi edhe atë nga këto arsye :nga 
provat e administruara u vërtetua se Paditësi A.M.  paluejtshmërin kontestuese e ka blerë 
në vitin 1997 nga i padituri T.Sh. ,nga Fshati ......... e Epërme,Komuna e Ferizajit  tani me 
adresë të panjohur të vendbanimit,për qmimin e shitblerjes prej 3500 marka ,të cilën 
shumë paditësi A.M.  ia ka paguar në tërësi të paditurit T.Sh.,kurse i padituri T.Sh. paditësit 
A.M. ia ka dorëzuar në posedim paluejtshmërin kontestuse të cilën paditësi e posedon pa u 
pangur nga askush nga viti 1997 e deri tani 2019. Dhe mbi bazën e këtyre fakteve paditësi 
A.M.  e ka  fitur të drejtën e pronësisë që i është vërtetuar  me këtë aktgjykimi  në bazë të 
blerjes dhe  me parashkrim fitues,kurse me parashkrim fitues në  bazë të nenit 28 paragrafi 
4  të Ligjit mbi  Mardhënjet  Themelore  Juridike –Pronësore ,në fuqi nga vitit 1980 ,në lidhje me 
nenin 40 të Ligjit për Pronësin dhe të Drejtat tjera Sendore i Kosovës ,në fuqi nga data 
19.08.2009. 

 
Vendimi për shtesën e taksës gjyqësore për padi 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. 
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