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Numri i lëndës: 2019:150583 

Datë: 07.08.2020 

Numri i dokumentit:     01083285 

                                                                                                                      C.nr.773/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm gjyqtari Alban 

Beqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë të paditësit M.TH nga Ferizaj, të cilin e 

përfaqëson me autorizim Nesret Ademi nga Ferizaj,  kundër të paditurve H.K nga Ferizaj 

Rr.”...” dhe A.B ish nga Ferizaj tani me adresë të panjohur të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i 

përkohshëm av.Gazmend Rexhepi nga Ferizaj me objekti kontesti vërtetimin i të drejtës së 

pronësisë në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur më datën 29.07.2020, mori, kurse me 

datën 07.08.2020, përpiloi këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit M.TH nga Ferizaj, si e bazuar. 

 

II. VËRTETOHET se paditësi M.TH është pronari-shfrytëzues i përhershëm i 

NK.nr.1960-0 në sipërfaqe prej 50m2, në vendin e quajtur “ish b.Vukmaroviq tani Ali Pash 

Tepelena” ZK Ferizaj. 

 

III. DETYROHET të paditurit H.K nga Ferizaj Rr.”...” dhe A.B ish nga Ferizaj tani me 

adresë të panjohur, që t`ia njehin paditësit të drejtën e pronësisë-shfrytëzimin e përhershëm në 

paluajshmërinë e përshkruara sikurse në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, brenda afatit 

prej 15 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, në të kundërtën ky aktgjykim pas 

plotfuqishmërisë së tij, do t’i shërbej paditësit, për bartjen e pronësisë-shfrytëzimit në emrin e 

vet, në Drejtorisë për Pronë, Gjeodezi dhe Kadastër në Komunën e Ferizajt. 

 

A r s y e t i m  
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Paditësi përmes të autorizuarit të tij në fjalën e tij ka deklaruar mbesim në tërësi pranë padisë 

dhe kërkesëpadisë duke shtuar se nga provat e administruara është vërtetuar fakti se 

NK.nr.1960-0 me sipër.50m2, e cila evidentohet në emër të paditurit të dytë është pjesë e 

NK.nr.1961-0, e cila pronë evidentohet në emër të paditësit M.TH. 

 

Gjykata me rastin e daljes në vendin e ngjarjes si dhe përmes ekspertizës së ekspertit të 

gjeodezisë  ka vërtetuar faktin se shtëpia të cilën e kishte blerë paditësi nga i padituri i parë, në 

pjesën tjetër të paluajtshmërisë si oborr, është e ndërtuar një pjesë e kësaj shtëpie pikërisht në 

NK.nr.1960-0. 

 

Se paditësi nga koha e shitblerjes nga i padituri i parë e ka blerë palutjashmërin- shtëpinë në të 

cilën nuk ka bërë investime të tjera, respektivisht është e njëjta shtëpi kjo është vërtetuar nga 

deklarata e të paditurit të parë dhe nga dëgjimi i dëshmitarëve I.R dhe E.K.1. 

 

Se paditësi në kohën e shitblerjes në vitin 1990, të paluajtshmërisë të cilën e ka blerë nga i 

padituri i parë, nuk ka qenë në dijeni që një pjesë nga kjo pronë juridikisht është e evidentuar 

në emër të paditurit të dytë A.B, kjo rrethanë është vërtetuar dhe nga deklarata e të paditurit të 

parë i cili ka theksuar që nuk e ka njoftuar paditësin në lidhje me këtë si dhe është vërtetuar 

edhe nga dëgjimi i dëshmitarit I.R i cili ka qenë prezentë me rastin e arritjes së marrëveshje së 

shitblerjes në mes paditësit dhe të paditurit të parë. 

 

Paditësi e ka blerë këtë pronë nga i padituri i parë pasi që ka qenë në dijeni se është pronë e tij, 

ku nga dëgjimi i dëshmitarit E.K.1 i cili është fqinjë i paditësit respektivisht shtëpia e tij me 

pronën kontestuese i ndanë vetëm rruga ..., ku sipas deklaratës së tij nga viti 1960 deri në vitin 

1990 në këtë shtëpi ka jetuar i padituri i parë H.K, kurse pas vitit 1990 jeton paditësit M.TH, ku 

sipas këtij dëshmitari asnjëherë as i padituri i parë dhe as paditësi nuk ka pasur ndonjë pengës 

në shfrytëzimin e kësaj prone, respektivisht e kanë shfrytëzuar në mënyrë të qetë dhe nuk janë 

penguar asnjëherë nga askush.  

 

Sa i përket shitblerjes në mes të paditurit të parë H.K dhe A.B kjo është vërtetuar nga deklarata 

e të paditurit të parë që prona është vlerë në vitin 1954 nga prindi i tij 

 dhe pas ndarjes të paluajtshmërisë kjo pronë i ka takuar të paditurit të parë H.K, andaj duke 

marr parasysh këtë konsiderojmë që paditësi sipas marrëveshjes së shitblerjes të cilën e ka 

pasur me të paditurin e parë H.K ka fituar të drejtën e pronësisë edhe në NK.nr.1960-0 në 
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sipërfaqe prej 50m
2
 ZK Ferizaj, pasi që i njëjti me mirëbesim dhe në mënyrë të ligjshme është 

fituar në posedim nga i padituri i parë, të cilin posedim e ka pasur nga viti 1954 dhe mbi bazën 

e së cilës ka fituar të drejtën e pronësisë në bazë të parashkrimit fitues, andaj kërkojmë nga ana 

gjykatë që të aprovohet kërkesëpadia e paditësit si e bazuar.  

 

Nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës.  

 

I padituri i parë H.K në fjalën e tij ka deklaruar se nuk e kontestoj kërkesëpadinë e paditësit 

mbes pranë thënieve të cekura në seancën e kaluar duke shtuar se prindi i tij në vitin 1954 këtë 

pronë e ka blerë dhe nga ajo kohë e ka në shfrytëzim  në mënyrë të qetë dhe të papenguar nga 

askush deri në vitit 1990, kurse pas ndarjes kjo prone ka theksuar se më ka takuar mua në të 

cilën ka qenë e ndërtuar shtëpia, në vitin 1990 ka theksuar se ia ka shitur paditësit M.TH, ku 

pjesë e marrëveshjes së shitblerjes të kësaj ka qenë edhe prona kontestuese pasi që mbi të cilën 

ka qenë e ndërtuar shtëpia e cila ekziston edhe tani.   

 

Është e vërtetë që në kohë e shitblerjes nuk a kam njoftuar paditësin që një pjesë e pronës të 

shitblerjes nuk evidentohet në emër tim për shkak se nuk kam qenë në dijeni me qenë se kam 

menduar se në kohën kur prindi im e ka blerë këtë pronë ashtu siç thash në vitin 1954 e ka 

rregulluar këtë çështje sa i përket bartjes së të drejtës së pronësisë, andaj unë ashtu siç thash më 

lart mbaj përgjegjësin që këtë pronë e ka blerë prindi im nga I padituri I dytë në atë kohë dhe 

nga viti 1954 deri në vitin 1990 e kemi shfrytëzuar në mënyrë të qetë dhe të papenguar nga 

askush, të cilin posedim ia kam bartur paditësit M.TH, se si ka mbetur kjo pjesë e pronës në 

emër të ish pronarit nuk jam në dijeni. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit të dytë në fjalën e tij ka deklaruar se mbes edhe më 

tutje në tërësi pranë përgjigje në padi duke shtuar se nga provat e administruara, nga deklarata 

e të paditurit të parë i cili nuk e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit, duke përshkruar 

rrjedhën e shitblerjes dhe shfrytëzimit të kësaj prone, pasi që nga viti 1954 nuk ka pasur asnjë 

lloj kërkese nga i padituri i dytë A.B dhe po ashtu në fletë poseduese e cila është provë në 

shkresat e lëndës që nga periudha e pas luftës nuk ka të azhurnuar asgjë, andaj bazuar në 

deklarimet e vetë paditësit dhe të të paditurit të parë si dhe nga deklarimet e dy dëshmitarëve. 

 

Ka kërkuar nga ana e gjykatë që sa i përket kërkesëpadinë së paditësit të vendos në bazë të 

provave të cilat gjenden ë në shkresat e lëndës. 
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Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike bëri administrimin e provave dhe atë Fleta 

posedues NK.01960-0, e dt.26.06.2019 dhe e dt.01.07.2020, skica e matjes e përpiluar nga 

gjeodet I.Z me dt.25.03.2019, autorizimi i paditësit dhënë përfaqësuesit Nesret Ademi i 

dt.28.01.2020 vërtetuar tek Noteri H.I në Ferizaj LRP.nr.378/20, mendimi dhe konstatimi i 

ekspertit gjeodezisë E.K.2 i dt.13.07.2020. 

 

Gjykata, pasi bëri shqyrtimin dhe analizimin e provave një nga një dhe të gjitha së bashku në 

kuptim të nenit 8 të LPK-së, ka vlerësuar se duhej vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga provat e administruara, përmes dëgjimit të dëshmitarëve gjykata ka vërtetuar faktin se 

paditësi M.TH, nga i padituri i parë H.K, e ka blerë përveç NK.nr.1961-0, edhe pronën 

kontestuese gjatë viti 1990, e cila pronë ka qenë në kuadër të NK.nr.1961-0, pasi që një pjesë e 

shtëpisë ka qenë e ndërtuar në pronën kontestuese të përshkruara sikurse në pikë II të 

dispozitivit, dhe me rastin e arritjes së marrëveshjes të shitblerjes të njëjtën e ka përmbushur në 

tërësi çmimin kontraktues, në të cilën periudhë paditësi ka hyrë në posedim të qet, të ligjshëm 

dhe me mirëbesim të cilin posedim e ka pasur në mënyrë të pa ndërprerje dhe pa u penguar nga 

askush, nga viti 1990 deri më tani dhe mbi bazën e parashkrimit fitues paditësi e ka fituar të 

drejtën e pronësisë. 

 

Sa i përket të paditurit të dytë A.B, gjykata nga deklarata e të paditurit të parë rezulton se prindi 

i tij e ka blerë këtë pronë në vitin 1954, nga i padituri i dytë, në të cilën periudhë e ka ndërtuar 

edhe një pjesë të objektit-shtëpisë ekzistuese, i cili fakt është vërtetuar edhe përmes dëgjimit të 

dëshmitarit E.K.1 i cili është fqinjë i paditësit i cili ka deklaruar se në këtë pronë ka jetuar H.K 

dhe këtë pronë ia ka shitur paditësit dhe se në kohën e shitblerjes ka ekzistuar shtëpia 

ekzistuese, si dhe këtë rrethanë gjykata e ka vërtetuar edhe përmes ekspertizës së ekspertit të 

gjeodezisë, E.K.2, andaj gjykata konsideron se i padituri i parë posedimin që e kishte me 

mirëbesim dhe të ligjshëm ia ka bartur në mënyrë derivative paditësit.  

 

Gjykata me rastin e daljes në vendin kontestues së bashku me ekspertin e gjeodezisë në 

ekspertizën e përpiluar dt.13.07.2019 nga eksperti Esat Krasniqi , shihet shtëpia ekzistuese 

është e ndërtuar në dy paluajtshmëri në pronën kontestuese NK.nr.1960-0 dhe në NK.nr.1961-0 

ZK Ferizaj e cila pronë sipas gjendjes faktike kufizohet nga lindja me rrugën ..., nga jugu me 

NK.nr.1959-0, nga veri dhe pretendimi me NK.nr.1961-0 që tani evidentohet në emër të 

paditësit, kurse më parë ka qenë në emër të padituri të parë H.K, e që gjykata përmes të cilës ka 

bërë lidhjen kauzale në lidhje me pretendimin e paditësit se këtë pronë e ka blerë nga i padituri 
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i parë H.K pasi që ka rezultuar se pronar i NK.nr.1961-0 ka qenë H.K e cila pronë kufizohet me 

pronën kontestuese dhe shtëpia e ekzistuese është e ndërtuar përveç në pronën kontestuese 

NK.nr.1960-0 edh enë një pjesë të NK.nr.1961-0. 

 

Gjykata përmes dëgjimit të dëshmitarit I.R ka vërtetur faktin dëshmitari me paditësin kanë 

raporte familjare, ka theksuar se ka qenë prezent kur paditësi me të paditurin e parë kanë arritur 

marrëveshje për shitblerjen e pronës e cila ka pasur sipërfaqe mbi 2 ari, me çmimin kontraktues 

prej 140.000 DM, si dhe gjykata përmes këtij dëshmitari ka vërtetuar faktin se në kohën e 

arritjes së marrëveshjes i padituri i parë nuk e ka njoftuar paditësin se në pjesën e 

paluajtshmërisë të shitblerjes përfshihet edhe prona kontestuese 

 

Kurse gjykata përmes dëshmitarit E.K.1, ka vërtetuar gjendjen faktike se është banor i asaj 

lagje dhe se nga prona kontestuese vetëm rruga ... i ndan dhe se i padituri i parë nga viti 1960 

ka jetuar me familjen e tij në këtë pronë deri në vitin 1990, në të cilin vit ia ka shitur paditësit, i 

cili e ka në posedim, sipas këtij dëshmitari as i padituri i parë dhe as paditësi nuk është në 

dijeni se ndonjëherë të kenë pasur probleme, mosmarrëveshje me ndonjë person rreth kësaj 

prone si dhe ka deklaruar se nuk e njeh personin me emër A.SH 

 

Gjykata duke u bazuar në deklaratat e dëshmitarëve, të njëjtat përputhet me konstatimin e 

gjendjes faktike, dhe me rastin e daljes së gjykatës në vendin ka rezultuar se pretendimet e 

paditësit se e ka blerë paluajtshmërinë nga i padituri i parë ku përfshihet edhe prona 

kontestuese 11960-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej 50m2, që nga viti 1990, e mban me 

mirëbesim dhe të ligjshëm gjykata duke marr parasysh provat e administruara të njëjtat 

përputhen në tërësi njëra me tjetrën dhe mbi këtë bazë  ua ka falur besimin dëshmisë së 

dëshmitarëve si objektive, pasi që të njëjta përputhen edhe me ekspertizën e gjeodezisë dhe 

konstatimit të gjendjes faktike. 

 

Andaj gjykata konsideron se pretendimi i paditësit se arsyeja e mos bartjes së kësaj prone ka 

qenë mos dijenia e tij se në kohën e shitblerjes të paluajtshmërisë e cila i ka pasur kufijtë e saj 

ku dhe ka qenë e ndërtuar edhe shtëpia ekzistuese që e kishte blerë nga i padituri i parë ka qenë 

edhe pjesa e pronës kontestuese, për të cilën edhe i padituri i parë nuk ka qenë në dijeni në 

lidhje me këtë pasi që ka menduar se këtë kontest e ka rregulluar prindi i tij kur e kishte blerë 

në vitin 1954, këtë fakt gjykata e ka vërtetuar edhe përmes dëgjimit të dëshmitarit I.R i  
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cili ka deklaruar se ka qenë prezent në kohën e shitblerjes dhe se i padituri i parë nuk e ka 

njoftuar se në kuadër të palaujtshmërisë që ishte objekt i shitblerjes është përfshi edhe pjesa e 

pronës kontestuese, andaj gjykata sa i përket ligjshmërisë dhe mirëbesimit paditësit e kjo është 

argumentuar nga deklarata e të paditurit të parë dhe nga dëgjimi i dëshmitarëve. 

 

Kurse gjykata sa i përket ligjshmërisë së posedimit dhe mirëbesimin në mes të paditurit të parë 

dhe të dytë kjo është vërtetuar përmes deklaratës së të paditurit të parë i cili ka theksuar se këtë 

pronë e ka blerë prindi i tij në vitin 1954, nga i padituri i dytë si pronar juridik, në të cilën 

periudhë e ka ndërtuar edhe një pjesë të shtëpisë në pronës kontestuese e cila shtëpi është tani 

ekzistuese e të cilën si të tillë ia ka shitur paditësit në vitin 1990, këtë fakt gjykata e ka 

vërtetuar edhe përmes dëgjimit të dëshmitarit E.K.1 si banor i asaj lagje i cili ka deklaruar se 

duke marr parasysh moshën e tij që ka lindur në vitin 1954, ka theksuar se nga vitit 1960, në 

këtë shtëpi-pronë ekzistuese ka jetuar i padituri i parë H.K, kurse në vitin 1990 ia ka shitur 

paditësit dhe sipas tij as i padituri i parë dhe as paditësit nuk kanë pasur asnjëherë ndonjë 

mosmarrëveshje me ndonjë person të tretë andaj gjykata konsideron se duke marr parasysh 

periudhën kohore, ndërtimin e shtëpisë është vërtetuar edhe ligjshmëria dhe mirëbesimi i të 

paditurit të parë në raport me të paditurin e dytë, i cili e ka pasur në posedim nga viti 1954, e të 

cilin posedim ia ka bartur në mënyrë derivative paditësit nga viti 1990 

Andaj gjykata ka ardhur në përfundim se nga provat të cilat janë administruara paditësit, e ka 

vërtetuar ligjshmërinë e posedimit dhe mirëbesimin dhe janë krijuar kushtet ligjore që në 

kuptim të nenit 28 par.1,2 lidhur me par.4 të LTHMPJ t’i njihet e drejta e pronësisë-

shfrytëzimit të përhershëm në pronën e përshkruar sikurse në pikën II të dispozitivit. 

Gjykata me rastin e vendosjes ka marr parasysh edhe kundërshtimet e përfaqësuesit të 

përkohshëm të padituri të dytë por nuk ka gjetur bazë për të vendosur ndryshe për dallim të 

asaj që ka vendosur sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

Gjykata sa i përket shpenzimeve të procedurës ka vendosur kuptim nenit 450 të LPK-së, që 

secila palë ti bart shpenzimet e veta të procedurës, pasi që shpenzimet që ka qenë i detyruar ti 

paguaj paditësi në raport me përfaqësuesin e përkohshëm të njëjtat i ka përmbushur. 

Nga sa u tha më lart u vendos sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.773/19 me datë 07.08.2020    
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    Gjyqtari 

                                                                            Alban Beqiri 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e pranimit të tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate.  

 

 

 


