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Numri i lëndës: 2019:126434 

Datë: 28.10.2022 

Numri i dokumentit:     03581292 

                                                          C.nr.264/18 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-Dega në Kaçanik, si gjykatë civile e shkallës 

së parë, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtari individual, me Sekretaren Juridike, Azemine 

Berisha, punëtore e kësaj gjykate, duke vendosur në çështjen juridiko-civile të paditësit V.Z 

nga  fshati...-Kaçaniku, të cilin me autorizim e përfaqëson D. R. avokat nga Kaçaniku, kundër 

të paditurit D.( M...) K. ish nga fshati .-Ferizaj tani m venbendbani të pa njohur, të cilën e 

përfaqson përfaqsuesi i përkohshëm F. T. avokat nga Kaçaniku, për çështjen kontestuese 

vërtetimi i pronsësi, në seancën kryesor, publike të mbajtur më datën 05.10.2022, në prezencën 

e paditësit të autorizuarit të paditësit dhe përfaqsuesit të përkohshëm, ndërsa më datën 

28.10.2022 bëri përpilimin me shkrim të këtij:             

    

  A K T  G J Y K I M  

 

 I. MIRATOHET, në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit V.Z nga fshati ...-

Kaçaniku, dhe VËRTETOHET, se paditësi është pronar i ngastrës kadastrale ..., në vendin e 

quajtur “ ...”, me kultur arë e klasës 6 në sipërfaqe prej 15198m2 dhe arë e klasës 5 në 

sipërfaqe prej 4409m2 e në sipërfaqe të përgjithshme prej 19607m2 ZK ... e evidentuar në 

certifikatën e pronës ... në emër të të paditurit.  

 

 II. DETYROHET, pala paditëse që përfaqsuesit të përkohshëm tia paguaj shumën prej 

270€ në emër të përfaqsimit për dy seanca gjyqësore këtë pagesë ta bëj në afat prej 15 ditësh 

nga dita e pranimit në dorzim të këtij aktgjykimi.  
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        A  r  s  y  e  t  i  m 

 

  Paditësi përmes të autorizuarit si në padi ashtu edhe në seancat a mbajtura i ka 

propozuar gjykatës që kërkespadin ta miratoj në tërsi si të bazuar. Ka kërkuar që të vërtetohet 

se është pronar i ngastrës kadastrale ..., në vendin e quajtur “ ...”, me kultur arë e klasës 6 në 

sipërfaqe prej 15198m2 dhe arë e klasës 5 në sipërfaqe prej 4409m2 e në sipërfaqe të 

përgjithshme prej 19607m2 ZK ... e evidentuar në certifikatën e pronës ... në emër të të 

paditurit.  

  

 Ka theksuar se paditësi në korrik të vitit 1995 nga i padituri e ka blerë paluejtshmërin e 

përshkruar më lartë me çmim prej 15.000 dm, tani të konvertuara në 7.500€ dhe menjëher ka 

hyrë në posedim të kësaj paluejtshmërie, i pa penguar nga askush as nga i padituri. Paditësi me 

rastin e kësaj shitblerje nuk ka përpliuar kontrat formale me shkrim për shkak se në kohën e 

kësaj shitblerje ka qenë në fuqi Ligji Diskriminues i cili nuk ka lejuar transaksionet e 

paluejtshmërive të nacionalitetit serb tek ato shqiptar, ashtu që për kundër pagesës së çmimit të 

kontraktuar nuk është bërë bartja formale e pronësis.  

 

Edhe gjatë seancave gjyqësore, nga dëgjimi i dëshmitarve F. S. nga fshati ... dhe Rr. 

R.nga fshati ... u vërtetua se paditësi ngastrën kontestuese e ka blerë të njejtën e ka në posedim 

dhe asnjëher nuk është penguar në shfrytzimin e kësaj paluejtshmërie as nga i padituri apo edhe 

nga ndonjë person tjetër. 

 

 Poashtu gjatë kësaj procedure është vërtetuar se ndaj pronës kontestuese nuk ka asnjë 

kërkes se e njejta është uzurpuar, e këtë faktë gjykata e ka vërtetuar nga përgjigjja 

Nr.ref:00722/22/tb/vd e datës 03.08.2022 e lëshuar nga Agjencia Kosovare për Krahasim dhe 

Verifkim të Pronave me të cilën përgjigjje është njoftuar gjykata se nuk kanë mundur ta 

identifikojnë ndonjë person fizik apo juridik me emrin D. M. K. të ketë parashtrua kërkes, apo 

ndonjë person tjetër fizik apo juridik për pronën e lartë përmendur në Drejtorin  e AKP-së.  

 

Prandaj duke i pasur për bazë të gjitha këto fakte ka theksuar se janë plotsuar kushtet që 

paditësit ti njihet e drejta e pronësis konform ligjit mbi pronsinë dhe të drejta sendore dhe 

konform LMTHJP-së i cili ka qen në fuqi në kohën e kësaj shitblerje konkretisht në nenin 28 
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par 4, me të cilën dispozit është përcaktuar se poseduesi me mirbesim e fiton të drejtën e 

pronësis në paluejtshmërin me kalimin e kohës mbi 20 vite e që nuk është kontestuese se është 

përmbushur ky detyrim ligjor. 

 

 Shpenzimet nuk i ka kërkuar. 

  

Përfaqsuesi i përkohshëm gjatë seancave të mbajtura e ka kundërshtuar kërkespadin e 

paditësit duke theksuar se nuk ka prova të mjaftueshme për të vendosur lidhur me këtë çështje 

ndërsa në fjalën përfundimtare ka theksuar se ka bërë përpjekje për të kontaktuar me të 

paditurin por ka qenë e pamundur dhe e pa sukseshme e ky faktë vërtetohet edhe nga përgjigjja 

Nr.ref:00722/22/tb/vd e datës 03.08.2022 e lëshuar nga Agjencia Kosovare për Krahasim dhe 

Verifkim të Pronave, me të cilën shkresë është njoftuar gjykata se nuk ka të dhëna në lidhje me 

vendbanimin apo vendqëndrimin e tani të paditurit. 

 

 Shpenzimet i ka kërkuar për përfaqsim në dy seanca. 

 

Për ta vërtetuar gjendjen e plotë faktike dhe gjykuar drejtë këtë çështje kontestimore 

juridiko-civile, gjykata me propozimin e të autorizuarve të palëve ndërgjygjse në procedurën e 

provave bëri administrimin e këtyre provave të shkruara: u lexuan provat: certifikata e pronës, 

shkresat e agjensis për krahasim dhe verifikim të pronës, deklarata e dëshmitarëve, pa pyetje 

dhe pa vërejtje .  

 

Pas vlerësimit me kujdes dhe me ndërgjegje të provave në tërësi dhe të secilës veç e veç 

e në pajtim me dispozitat e nenit  8 të LPK-së, si dhe bindjes së lirë të gjykatës, gjykata lidhur 

me këtë çështje  kontestimore juridiko-civile, vërtetoi këtë gjendje faktike: 

 

Paditësi ngastrën kontestuese e ka blerë në vitin 1995, e ka blerë në shumë prej 15,000 

dm (7,500 €). Pas pagesës së çmimit paditësi ka hyrë në posedim të kësaj ngastre, paditësi këtë 

ngastër e ka në posedim të pa penguar që nga viti 1995, paditësi në këtë ngastër e ka fituar të 

drejtën e pronsis me blerje me kontrat gojore dhe posedim. 
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a) se paditësi e ka blerë këtë ngastër në vitin 1995 këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga 

thënjet në padi, seanca përgatitore dhe kryesore ku është theksuar se paditësi këtë ngastër e ka 

blerë në vitin 1995. Poashtu këtë fakt gjykata e ka vërtetuar edhe nga deklaratat e dëshmitarëve 

F. S. nga fshati ... dhe Rr. R. nga fshati ... të cilët theksuan se paditësi pronën kontestuese e ka 

blerë gjatë viteve të 90. 

 

b) se paditësi pronën kontestuese e ka blerë në shumë prej 15,000 dm (7.500€) dhe e ka 

paguar çmimin e kontraktuar. Këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga thënjet në padi, theksimve të 

bëra gjatë seancave gjyqësore ku është theksuar se ngastrën kontestuese paditësi e ka blerë në 

shumë prej 15.000 dm (7.500€) dhe e ka paguar çmimin e kontraktuar në tërsi. 

  

c) se paditësi këtë ngastër e ka në posedim nga koha e blerjes këtë fakt gjykata e ka 

vërtetuar nga thënjet në padi si dhe nga theksimet e dëshmitarëve të cilët kanë deklaruar se 

paditësi pronën kontestuese e ka në posedim. Gjykata  këtë fakt në veqanti e ka vërtetuar nga 

deklarata e dëshmitarit Rr. R. nga fshati ... i cili ka deklaruar se paditësi pronën kontestuese e 

ka bler gjatë viteve 90, e këtë faktë e din sepse prona e tij kufizohet me pronën kontestuese dhe 

nga ajo kohë e deri më tani paditësi është duke e shfrytzuar këtë pronë, e ka mbjell me kultura 

të dnryshme si gru, misër ndërsa këtë vit e ka pas të mbjellur me gru dhe tani gjendja e fundit 

është e livruar. 

 

ç) paditësi në këtë ngastër e ka fituar pronësin edhe atë në bazë të kontratës gojore mbi 

shitblerjen me të cilën e ka blerë pronën kontestuese por në të njejtën e ka fituar pronësin edhe 

me posedim sepse që nga viti 1995 të njejtën e ka në posedim si dhe konform nenit 28 të Ligjit 

LMTHPJ-së i cili ka qen në fuqi në atë kohë. 

 

Gjykata pas ananlizimit të   thënjeve në padi, theksimeve të palës paditëse   si dhe 

deklaratave të dëshmitarëve kërkespadin e paditësit e miratoi në tërësi  si të bazuar  dhe  

paditësit ja njohu të drejtën e e pronsisë në ngastrën kadastrale ..., e cila gjindet në zonën 

kadastrale ..., e cila është përshkruar detalisht në pikën I të këtij aktgjykimi sepse paditësi në 

këtë ngastrë e ka fituar të drejtën e pronsis me blerje si dhe posedim. 
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Se paditësi e ka fituar të drejtën e pronsisë me blerje këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga 

thënjet në padi, theksimeve gjatë seancave gjyqësore si dhe deklaratave të dëshmitarëve të cilët 

kan theksuar se paditësi gjatë viteve të 90-ta e ka blerë ngastrën kontestuese në shum prej 

15.000dm (7.500€) e ka paguar çmimin e kontraktuar. 

 

Se paditësi në këtë ngastër e ka fituar të drejtën e pronsisë me posedim këtë fakt gjykata 

e ka vërtetuar nga deklaratat e dëshmitarëve të cilët kan theksuar se paditësi këtë ngastër e ka 

në posedim që nga vitet 90-ta. 

 

Gjykata paditësit ia njohu të drejtën e pronsisë sepse paditësi këtë pronë e ka blerë, e ka 

paguar, e ka në posedim më shum se 20 vite dhe me nenin 28 të Ligjit për Mardhënjet 

Themelore Juridiko Pronsore i cili ka qen në fuqi në kohë kur është bërë kjo shitblerje. Me këtë 

dispozit është parapar se mbajtësi me mirëbësim 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. Gjykata me rastin e vendosjes e pati parasysh edhe njoftimin 

e Agjensis së Pronës e cila e ka njoftuar gjykatën se nuk ka ndonjë kërkes as nga personat 

fizik as juridik lidhur me këtë ngastër. 

 

Gjykata i analizoi theksimet e të autorizuarit  të paditësit i cili i propozoj  gjykatës qe 

kërkesëpadinë e paditësit ta miratoj  në tërësi si të bazuar  ,dhe ta vërtetoj se paditësi  e ka 

fituar të drejtën e pronsisë në ngastrës kadastrale me nr....,. Këtyre theksimeve ua fali besimin 

sepse nga thënjet në padi, deklaratat e dëshmitarëve është vërtetuar se paditësi ngastërn 

kontestuese e ka bler, e ka paguar çmimin e kontraktuar dhe ka hyr në posedim i pa penguar 

nga askush as nga e paditura  si dhe janë plotsuar kushtet nga nenin 28 i LMTHJP-së me të 

cilën dispozitë është parapar se mbajtësi me mirëbësim 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. 

 

Gjykata i analizoi edhe theksimet e të përfaqsuesit të përkohshëm të të paditurit i cili i  

ka propozuar  gjykatës që pas analizimit të provave të cilat gjinden në shkresat e lëndës të merr 

vendim meritorë, këto theksime gjykata nuk i mori për bazë me rastin e vendosjes sepse nuk 

kishin ndikim që të vendosej ndryshe. 
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Nga deklaratat e dëshmitarëve është vërtetuar se paditësi ngastrën kontestuese e ka 

blerë e ka paguar ka hyr në posedim të saj i pa penguar nga askush as nga i padituri si dhe e ka 

fituar pronsinë në bazë të dispozitave ligjore të cilat kan qenë në fuqi në atë kohë, pra sipas 

LMTHPJ-së. 

Gjykata e detyroi palën paditëse qe përfaqsuesit të përkohshëm tia paguaj shumën prej 

270€ në emër të përfaqsimit të dy seancave gjyqësore ndërsa shpenzimet e tjera i përballon 

pala paditëse sepse e njejta gjatë këtij procesi gjyqësor shpenzimet nuk i ka kërkuar, gjykata sa 

i përket shpenzimeve vendosi sipas nenit 452.2 të LPK-së. 

 

    Nga sa u theksua më lart u vendos si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi. 

             

GJYKATA  THEMELORE FERIZAJ 

          Dega në Kaçanik,  

                                               C.nr.264/18 prej 05.10.2022 

                                                Gjyqtari, 

                                      Riza   Livoreka   

 

KËSHILLË JURIDIKE:  

Kundër këtij aktgjykimi,pala e pa knaqur mundë të ushtroj ankesë, në afat prej l5 ditësh,nga 

dita e pranimit të aktgjykimit,përmes kësajë gjykate, Gjykatës së Apelit  në Prishtinë në kopjet 

të mjaftusheme.  

 

 


