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Numri i lëndës: 2019:134413 

Datë: 28.12.2022 

Numri i dokumentit:     03804272 

 

 

 GJYKATA THEMELORE FERIZAJ–Dega në  Kaçanik, si gjykat civile e shkallës së 

pare, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, me sekretaren juridike Azemine Berisha, 

punëtore e kësaj gjykate, në çështjen juridike të paditësit-kundër i padituri M. (A.) B., nga 

Kaçaniku, të cilin me  autorizim e përfaqëson Daut Rudi, avokat nga Kaçaniku, kundër të 

paditurit-kundër paditësit F. K., nga Kaçaniku, të cilën me autorizim e përfaqëson B. I., avokat 

nga Prishtina, për qeshtjën kontestuese caktimi i kompenzimit dhe vërtetimi i pronësisë, në 

seancën kryesore të mbajtur me datёn 12.12.2022, në praninë e paditësit, të autorizuarit të tij, të 

paditurit, të autorizuarit të tij, ndërsa me datën 28.12.2022, bëri perpilimin me shkrim të këtij: 

 

 A K T GJ Y K I M 

 

             I. MIRATOHET nё tёrsi si e bazuar kërkesë padia e paditësit- kundër  të paditurit  M. 

B., nga Kaçaniku dhe DETYROHET i padituri-kunder paditësi F.K, nga Kaçaniku, qё 

paditësit-kundër të paditurit t’ia paguaj shumën prej 2.000,00€, në emër të përvetësimit-

pushtimit të sipërfaqёs prej 8m
2
, tё ngastrës kadastrale ..., e evidentuar në fletën e posedimit 

numër .. ZK Kaçanik.  

 

          Këtë shumë me kamatë prej 8% duke filluar nga data 12.12.2022 (data e seancës 

kryesore) e deri në pagesën përfundimtare. 

 

II.  REFUZOHET kundër padia e të paditurit-kundër paditësit F.K, nga Kaçaniku, e 

ushtruar me datën 18.10.2021, kundër të paditurit M.B, me të cilën ka kerkuar vertetimin e 

pronësisë për një pjesë të ngastrës kadastrale ..., në sipërfaqe prej 26 m
2
, e evidentuar në fletën 

e posedimit numër .. ZK Kaçanik SI E PABAZUAR  
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III.  Detyrohet pala e paditur-kundër paditësi që paditësit-kundër të paditurit t’ia paguaj 

shumën si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore 

në shumë prej 2,139.00 €, të cilat pagesa  do të bëhet në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit 

në dorëzim të këtij aktgjykimi. 

             

A r s y e t i m 

 

 Paditësi-kundër i padituri, pёrmes tё autorizuarit,  si në padi  ashtu në  seancat  e 

mbajtura gjyqësore, precizimin e kërkesë padisë, si dhe  në  seancën kryesore  ka  kërkuar  nga  

gjykata që  kerkesëpadia të miratohet  në  tërësi si e  bazuar  dhe  të  detyrohet  i padituri F.K, 

nga Kaçaniku që të ja paguaj shumën prej 2000,00€, në emër të pjesës së pushtuar të njё pjese 

tё ngastrës kadastrale ..., në sipërfaqe 8m
2
, e evidentuar në fletën e posedimit numër:68, nga i 

padituri i cili nё kёtё pjesё e ka tё vendosur skajin e shtёpisё.  

 

Tutje ka theksuar se lirimi i kësaj prone është i pamundur për shkak të ndryshimit të 

madh në mes të vlerës së caktuar nga eksperti dhe pjesës së pushtuar me vlerën e objektit. 

Meqenëse lirimi i kësaj pjese është i pamundur atëherë pasiqe është bërë ekspertiza nga 

eksperti vlerësues i cili për këtë pjesë e ka caktuar shujmën prej 2000,00 € dhe në seancën 

kryesore të datës 12.12.2022, e ka sqaruar se si ka ardhur deri të caktimi i këtij çmimi, 

kerkojmë nga gjykata që ta detyrojё tё paditurin qё paditësit t’ia paguaj këtë shumë. Kёtё 

shumё e ka kёrkuar me kamat prej 8 %, duke filuar nga data e nxjerrjës sё aktgjykimit e deri nё 

pagesёn pёrfundimtare.  

 

  I autorizuari i paditësit-kundër të paditurit, si në përgjigjien në padi, ashtu edhe gjatë 

seancave të mbajtuara gjyqësore kundërpadinë e të paditurit e ka kontestuar dhe i ka propozuar 

gjykatës që të njëjtën ta refuzojë si të pabazuar. 

 

Ka theksuar se pretendimet e kundërpaditësit- të paditurit nuk qëndrojnë se i njëjti e ka 

fituar të drejtën e pronësisë konform nenit 28 paragrafi 2 dhe 4 të LMTHJP. Ky pretendim 

është i paqëndrueshëm për faktin se për ta fituar të drejtën e pronësisë me mbajtje, me 

parashkrim fitues, duhet të plotësohen dy kushtet e përcaktuara ligjore, kohëzgjatja prej mbi 20 

vjet dhe posedimi të jetë me mirëbesim, e në rastin konkret i padituri-kundërpaditësi asnjërin 

nga këto kushte nuk i plotëson.  
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Tutje ka sqaruar se i padituri-kundërpaditësi, njё skaj tё shtёpisё, e ka ndërtuar në 

pjesën e pervetësuar në vitin 2009, para mbajtjës në posedim të kësaj pjese dhe kёtё pjesё i 

padituri e ka nё posedim me keqbesim, e qe kjo e drejtë me supozim dhe mirebesim do të vije 

në shprehje në vitin 2029. 

 

I padituri-kundër paditësi, posedimin nuk e ka pasur me mirëbesim, ky fakt vërtetohet 

edhe nga deklarimet e tij por edhe nga shkresat e lëndës nga të cilat konstatohet se paditësi ka 

inicuar procedurë gjyqësore lidhur me palujtshmërinë që pretendon i padituri. Që nga fillimi i 

uzurpimit-ndërtimi i shtëpisë në vitin 2009, pra të paditurit i mungojnë të dy kushtet e 

përcaktuara ligjore për ta fituar ponësinë në këtë pjesë të ngastrës kadastrale. 

 

I autorizuari i paditësit-kundër të paditurit, poashtu ka theksuar se sa i përket 

pretendimit të kundërpadisë se kthimi i sendit në posedim është kërkuar pas afatit tre vjeqar 

dhe gjykata duhet ta refuzojë padinë pavarësisht gjendjës formale në kadastër, konsiderojmë se 

këto pretendime janë juridikisht të paqendrueshme edhe atë me nenin 37 të LMTHJP-së ( në 

fuqi në kohën e ngritjës së padisë). Me kёtё dispozitё është përcaktuar se pronari ka të drejtë 

me padi nga mbajtësi-poseduesi të kërkojë kthimin e sendit të caktuar (send i cakutuar është 

edhe paluajtshmëria), ndërsa në paragrafin 3 të po të njejtit nen është përcaktuar se “e drejta në 

parashtrimin e padisë nga paragrafi 1 i këtij neni nuk parashkruhet”.  

 

Tutje ka sqaruar se ky qëndrim-parim lidhur me mos parashkrimin e të drejtave sendore 

është percaktuar edhe me nenin 7 të LPDTS-së në fuqi tani. Poashtu ka theksuar se nuk 

qëndron edhe pretendimi se “pamvarësisht nga gjendja formale në kadaster”,  sepse kjo është e 

paqendrueshme nga se evidencë e vetme zyrtare e pronësisë në Republikën e Kosovës është 

kadastri, e që sipërfaqja e kërkuar prej 26 m
2 

, e konstatuar me ekspertizë gjeodezike, historiat, 

tapi etj. Nga tё gjtha provat tё cilat gjinden nё shkresat e lёndёs dhe provave tё administruara, 

ёshtë vёrtetuar se kjo pjesё qe e kёrkon i padituri, ka qenë pronë e parardhësit të paditësit dhe 

tani e paditësit – kundër të paditurit, prandaj edhe për këtë arsye kundërpadia duhet të 

refuzohet nё tёrsi si e pa bazua.  

 

Shpenzimet e procedurës i ka kerkuar. 

 

I padituri-kundërpaditësi, përmes të autorizuarit si në senacat e mbajtuara, me kundёr 

padi, ashtu edhe në seancën kryesore i ka propozuar gjyaktës që kërkesëpadinë e paditësit ta 

refuzon në tërësi si të pabazuar, ndёrsa kundёrpadin ta miratojё nё tёrsi si tё bazuar dhe ta 
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vertetojё se i padituri-kundёrpaditёsi e ka fituar pronësin nё një pjesë të ngastrës kadastrale ..., 

në sipërfaqe prej 26 m
2
, e evidentuar në fletën e posedimit numër 68 ZK Kaçanik. 

Paditësi përkatësisht kundër i padituri  asnjëherë nuk  e  ka kundërshtuar  faktin se  i 

padituri që nga viti 1962 është në shfrytëzim të pa ndërprerë, të ligjshëm, të  ndërgjegjshëm  të 

sipërfaqes prej 26  m
2
 e jo vetëm 8 m

2
 si ka kërkuar me kërkesë paditësi. 

 

Nga  plotësimi i  ekpsertizës së ekspertit të gjeodezisë  Z. E.,  e  datës 19.12.2015, në të 

cilën  është konstatuar  se i padituri  F.K  ishte në posedim  faktik të sipërfaqes prej 26 m
2
, e 

cila formalisht  është  pjesë e ngastrës ..., e  evidentuar në emër të paditësit M.B. 

 

Paditësi nuk e ka kundërshtuar  konstatimin e  ekspertit  Z.  E., mirëpo ka  vazhduar  që 

ti kërkoj gjykatës  që edhe për kundër kësaj gjendje faktike  të kërkoj kompensimin e  8 m
2
, pa  

e vërtetuar  fare  të drejtën e pronësisë  në to, por  duke  besuar  se  evidenca kadastrale  

barazohet në  pronësi. 

 

I padituri me ndërtimin e shtëpisë  dhe lokalit  afarist,  duke  mos  e ditur  se ku gjendet  

saktësisht  vija kufitare  e  ngastrës, kishte ndërtuar  dhe e kishte pasur në posedim të 

pandërprerë që nga  viti 1962, kur i padituri e  kishte  blerë ngastrën ... kur kishte hyrë në 

posedim  edhe të  sipërfaqës  kontestuese prej 26m
2
 të ngastrës  fqinjë  pronarë  formal i së 

cilës  është M.B, i cili këtë pronë e kishte  trashëguar nga  babai i tij A.B, i cili këtë ngastër e 

kishte blerë në vitin 1967. 

 

Paditësi ka qenë  në posedim  të dokumentit zyrtar me  të cilin i është sqaruar  se cila  

ka  qenë përmbajtja e tapisë së ngastrës së tij, e  sipas  së cilës paditësi nuk ka qenë pronarë i 

sipërfaqës  kontestuese  prej 26 m
2
 e  aq  më pak i asaj prej 8 m

2
 të cilën e ka kërkuar me padi. 

 

Kundër  paditësi këtë pjesë e ka në posedim të qetë për një kohtë të gjatë  edhe atë  mbi  

20 vjet për të cilën i padituri- kundër paditësi ka qenë me mirëbesim të plotë dhe ka pasur  

sjellje  të pronarit  të shfrytëzimit të sajë. 

 

I padituri që nga viti 1962, ka qenë në posedim të pa ndërprerë, të pa penguar  dhe të 

ndërgjegjshëm  të sipërfaqes prej 26 m2 , andaj duke u bazuar në nenin 28 par 2  dhe  4 të 

LMTHPJ të Republikesë  Federative te  Jugosllavisë, e ka fituar pronësinë. 
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I padituri i ka kërkuar  gjykatës  që  ti njihet e  drejta e pronësisë në  26 m2, të 

sipërfaqes së ngastrës ..., e cila  formalisht evidentohet   në emër të  paditësit , kjo duke u 

bazuar në mbajtjen mbi 20 vjet dhe posedim të pa ndërprerë  dhe  me mirëbesim Këtë sipërfaqe  

i padituri  e ka shfrytëzuar  dhe  duke u  bazuar në nenin 25 të Ligjit të shënuar më lartë,  e  ka 

fituar pronësinë me ndërtimin e objekteve në truallin e huaj në rastin e këtijë kontesti lokalit 

afatist  në vitin 2000. 

 

Duke u nisur nga kjo gjendje  e  konstatuar më sipër   dhe duke u bazuar në provat  e  

administruara i padituri –kundër paditësi i kërkon  gjykatës  që të ja njohë të drejtën e 

pronësisës në një pjesë të paluajtëshmëris  në  sipërfaqe prej 26 m2 të ngastrës  kadastarle  ..., 

te  evidentuar në fletën e posedimit numër… Z.K. Kaçanik dhe të njejtën ta regjistroj në 

regjistrin e  të drejtave  sendore, i cili mbahet në zyrën kadastrale në  Kaçanik. 

 

 Shpenzimet e procedurës i ka kerkuar. 

 

Gjykata për ta vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë qështje 

juridike civile me propozimin e palëve ndërgjyqëse e zhvilloi procedurën e provave duke e 

bërë  leximin e këtyre provave të shkruara: U lexua  Fleta e posedimit nr.68, Aktvendimi 

N.nr.41/07, Ankesa e datës 10.06.2008, Njoftim-Oglas i datës 30.09.1968, Procesverbal i 

vendëshiqimit dt.26.09.1969, Tapia me numër 660/69, dt.13.10.1969, Tapia e datës 

10.11.1933, Kontrata e shitblerjes e datës 29.05.1965 me numër Ov.br.359/65, Aktvendimi i 

datës 07.08.2007, Ekspertiza e ekspertit Z.E, Skica e vendit të ngjarjes, Raporti i njësisë 

kadastrale, Plotësimi i ekspertizës më skicë, Aktvendimi AC.nr.938/2008, Aktvendimi 

N.nr.23/11,Vërtetimi i tapisë i datës 10.10.1969, Kopja e  kartonit  të letërnjoftimit të lëshuar e 

datës 16.10.2012, Deklaratat e palëve ndërgjyqëse, Historiku i parcelës me skica, Plotësimi i 

ekspertizës me shkrim dhe në seancë, Ankesa e datës 14.06.2017, Përgjigja në ankesë e datës 

18.08.2017, Aktvendimi nr.41/07, Aktvendimi  Ac.nr.3865/2017, Plotësimi i  ekspertizës, 

Fletat e posedimit  me numër ... dhe ..., Përgjigja në kundër padi, Raporti i vlerësimit dhe  

plotësimi i bërë në seancën e sotme, pa pyetje dhe pa vërejtje  nga palët ndërgjyqëse. 

 

 Pas analizimit të provave në tërësi dhe të së cilës veq e veq si dhe konform nenit 8 të 

LPK-së, dhe bindjes së lire të gjykatës, Gjykata lidhur me këtë qështje kontestimore juridiko 

civile vërtetoi këtë gjendje faktike:  
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Paditësi-kundëripadituri M.B, është i pёrhershёm i ngastrës kadastrale ... ZK Kaçanik. I 

padituri kunderpaditësi me rastin e ndërtimit të shtëpies e ka kaluar kufirin kadastral dhe e ka 

përvetësuar pjesën prej 8m
2
, tё ngastrёs .... Këtë pjesë të pronës e ka pervetësuar pa bazë 

ligjore, vlera e kësaj pjese (8m
2
), arrinë shumën prej 2.000,00 €, i padituri-kundërpaditësi nuk e 

ka fituar pronësinë në pjesën e ngastrës kadastrale ... sepse këtë pjesë e ka në posedim me 

keqbesim 

 

a) Se  paditësi-kunder i padituri është shfrytezues i përhershëm i ngastrës kadastrale  ..., 

këtë fakt gjykata e vërtetoi nga fleta poseduese numer .. ZK Kaçanik, në të cilën është shënuar 

se M. (A…) B., nga Kaçaniku, është shfrytezues i kësaj ngastre kadastrale. Poashtu ky fakt 

është vërtetuar edhe nga ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë Ing. Z. E., i cli në ekspertizën e tij 

ka konstatuar se parcela kadastrale ... ka siperfaqe prej 406 m
2
, në të cilën është e ndertuar 

shtëpia familjare për banim, fakt i pakontestuar nga palët ndërgjyqëse.  

 

b) Se i padituri-kundërpaditësi F.K, me rastin e ndërtimit të shtëpisë, e ka kaluar kufirin 

dhe e ka pervetësuar një pjesë të ngastrës se paditësit, këtë fakt gjykata e ka vertetuar nga 

ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë, si dhe skicat-vizatimet të cilat i janë bashkangjitur kësaj 

ekspertize, në të cilat vertetohet se i padituri ka ndërtuar pertej kufirit kadastral. Poashtu ky 

fakt është vërtetetuar edhe nga plotësimet e ekspertizave të bëra gjatë këtij procesi gjyqësor ku 

është kostatuar se duke u bazuar në evidencat grafike që ka Zyra Komunale Kadastrale në 

Kaçanik na del se nga parcela kadastrale ... merren 8 m
2
, në dobi të parcelës kadastrale …, 

pronë e të paditurit, e poashtu këtij plotësimi i është bashkangjitur edhe skica e terenit. 

 

c)  Se i padituri-kundërpaditësi, këtë pjesë e ka pervetësuar, në mënyrë të kundërligjshme, 

këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga provat të cilat gjindën në shkresat e lëndës e në veqanti nga 

ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë, plotësimi i ekspertizave në të cilat është konstatuar se kjo 

pjesë e kësaj ngastre ka kaluar tek i padituri pa asnjë bazë ligjore, por ky fakt është vërtetuar 

edhe me Aktvendimin N.nr.41/07, të datës 06.06.2008, me të cilin aktvendim është bërë 

vendosja e pikave kufitare nga ana e gjykatës. 

 

             ç) Se pjesa e uzurpuar, ka vlerë prej 2.000,00€ , gjykta e ka vërtetuar nga ekspertiza e 

ekspertit vlerësues V. I., i cili në ekspertizën e tij ka konstatuar se vlera e kësaj pjese të 

uzurpuar është në shumë prej 2.000,00 €, poashtu i njëjti edhe në seancën kryesore ka sqaruar 

se me rastin e vlerësimit të kësaj pjese të paluajtshmërisë është bazuar në metodën krahasuese 

dhe të dhënat nga Drejtoria e Tatimit në Pronë sipas të cilës percaktohet zona e vlerësimit për 
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pronën e palujtshme dhe e tëra është bazuar në këto informata. Kësaj ekspertize gjykta ia dha 

besimin sepse e njëjta është bazuar në metodën e shitjeve krahasuese, është bazuar në 

standardet evropiane të vlerësimit (EVS), TEGOVA, konkretisht në standardin e parë EVS 1 

për vlerën e tregut. Pashtu eksperti është bazuar edhe në udhëzimin administrativ 02/2015.  

 

                d) I padituri- kundërpaditësi,nuk e ka fituar pronësinë në pjesën e ngastrës kadastrale 

590-0 në sipërfaqe prej 26 m
2
, këtë fakt gjykata e ka vertetuar nga ekspertiza e ekspertit të 

gjeodezisë si dhe plotësimeve të ekspertizës ku është konstatuar se paditësi e ka të vendosur një 

pjesë të shtëpisë në një pjesë të sipërfaqës prej 8 m
2
, të ngastrës kadastrale .... Këtë pjesë 

paditësi e ka në posedim me keqbesim dhe këtë fakt gjykata e ka vertetuar nga aktvendimi 

N.nr.41/07, i datës 06.07.2008, ku paditësi i ka bërë vendosjën e pikave kufitare dhe nga ai 

vendim është konstatuar vija kufitare në mes të ngastave të paditësit dhe të paditurit.  

 

      I padituri posedimin, e ka me keqё besim, qe nga momenti i paraqitjes sё propozimit  

pёr caktimin e pikave kufitare nё mesё tё ngastrёs ..., pronё e paditёsit dhe ngastrёsё sё tё 

paditurit. Me neni 39 tё LMTHJP, ёshtё paraparё se mbajtësi me  mirëbesim  bëhet  me  keq 

besim që nga momenti kur i është dorëzuar padia , por  pronari  mund  ta  provoj  se mbajtësi 

me  mirëbesim është bëër  mbajtës  me  keq besim edhe para dërgimit të padisë. 

 

Në rastin konkret  tani paditësi në vitin 2007, kur e ka  paraqitur propozimin në 

procedurë jo kontestimore  për caktimin e kufirit dhe  është bërë vendosja e pjesshme e kufirit,  

i padituri-kundër paditësi që nga ajo kohë e ka  ditur  se kjo pjesë  e sipërfaqes nuk është e tij 

edhe  atëherë  këtë pjesë  të cilën e kërkon  nuk e ka pasur në posedim. 

 

 Gjykata  pas analizimit të padisë, provave të cilat gjindën në shkresat e lëndës, 

ekspertizës dhe plotësimit të ekspertizës si dhe ekspertizës së ekspertit vlerësues dhe provave 

tjera, ka ka gjetur se kërkesëpadia  e paditësit M.B është e bazuar dhe e ka  detyruar  të 

paditurën që paditësit të i’a paguaj shumën prej 2,000.00 €, si në pikën I të dispozitivit  të 

këtijë aktgjykimi sepse i padituri në mënyrë të kundërligjshme e ka përvetësuar pjesën e 

ngastrës së paditësit  (të sqaruara në dispozitiv të këtij Aktgjykimi)  dhe të njejtën nuk e ka 

paguar.  

  Gjykata shumën e kërkesëpadisë e ka miratuar, duke bazuar në ekspertizën e ekspetiti 

vlerësues, i cili ka konstatuar se dëmi tek paditësi arrin në shumë prej 2,000.00€. Kësaj 

ekspertize gjykata ja fali besimin sepse e njeta është punuar në mënyrë profesionale dhe nuk 

është kontestuar nga palët ndërgjyqëse. Gjykata e detyroi të paditurën qe paditësve të ia paguaj 
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këtë damë sepse ky damë paditësit ju është shkaktuar me veprimin e të paditurës. Ndërsa me 

neni 136 të LMD-së, është paraprë se kush i shkakton damë tjetrit ka për detyri të ja paguaj.  

 

 Gjykata po ashtu me rastin e vendosje e mori për bazë edhe praktikën gjyqësore për 

këto raste edhe ate: Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës AC.nr. 1440/2018 të datës 

04.02.2021, i cili aktgjykim është vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës 

Rev.nr.180/2021. Po ashtu edhe praktikën gjyqësore të GJDNJ-së, e cila në rastin Guiso-52, 

Gallisay kundër Italisë në aktgjykimin e datës 6 shtator 1978, ndër të tjera ka konstatuar se 

“...Gjykata konsideron se ndërhyrja e ankimuar nga kërkuesi nuk ishte në përputhje me parimin 

e ligjshmërisë dhe kështu ka shkelur të drejtën e kërkuesve për të drejtën e gëzimit paqësor të 

pasurisë së tijё si pasojë ka shkelje të nenit 1 të Protokolit 1...”, ndërsa në nenin 1 të protokolit 

1 të Konventës evropiane për të Drejtat e Njëriut ndër të tjera thuhet se “ çdo person fizik ose 

juridik ka të drejtën e  gëzimit paqësor të pasurisë së tij. Askush  nuk mund të privohet nga 

prona e tij përveq se për arsye të interesit publik dhe në kushtet e parashikuara nga ligji dhe nga 

parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombetare” 

 

 Gjykata e miratoj si të bazuar kërkesëpadinë e paditësve sepse me nenin 46 par.1 të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës në mënyrë decidive thuhet se “ e drejta e pronës është e 

garantuar”. 

 

Meqenëse e paditura ka rënë në vonesë me kompenzimin e dëmit Gjykata me kërkesën 

e të autorizuarit të paditësve e detyroi të paditurën që paditësve në shumat e gjykuara t’ia 

paguaj edhe kamatën në lartësi prej 8 % , duke filluar nga data 12.12.2022, e  deri në ditën e 

pagesës definitive konform nenit 382 të LMD-së.  

 

Gjykata kёrkesёn e kundërpadisё sё të paditurit-kundërpaditësit e refuzojë në tërësi si të 

pabazuar, sepse i padituri në pjesën e ngastrës kadastrale ..., në sipërfaqe prej 26 m
2
 , nuk e ka 

fituar pronësinë ashtu siq është paraparë me dispozitën e nenit 28 par 2 dhe 4  të LMTHJP-së. 

Me këtë dispozitë ligjore edhe atë paragrafin 4 është paraparë se mbajtësi me mirebesim i 

sendit të paluajtshëm mbi të cilën tjetri e ka pronësien, e fiton të drejtën e pronësisë mbi këtë 

send me parashkrim fitues me kalimin e kohes prej 20 vitesh dhe posedimi të jetë me 

mirëbesim.  

 

Gjykata e refuzoi kёtё kёrkesё, sepse nuk janё plotёsuar kushtete nga neni 20 tё 

LMTHJP. Me kёtё dispozit ёshtё paraparë mënyra e fitimit të pronësisë dhe i padituri-
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kundërpaditësi nuk e ka fituar pronësinë në asnjë mënyrë të paraparë me ligj. Paditësi shtëpinë 

e ka ndërtuar në vitin 2009 dhe e ka përvetësuar pjesën prej 8m2 tё ngastrës kadastrale ..., 

ndërsa pjesa tjetër prej 18 m
2
, e kësaj ngastre është në posedim të paditësit, këtë fakt gjykata e 

vertetoj nga ekspertizat e eksperteve të gjeodezisë si dhe nga  plotësimet e bëra me shkrim dhe 

në seanca gjyqësore. Pra nga këto prova gjykata ka gjetur se i padituri-kundërpaditësi, në 

pjesën e sipërfaqës prej 26 m
2 , 

nuk e ka fituar të drejtën
 
e pronësisë, ashtu siq pretendon, sepse 

paditësi që nga viti 2007 kur është bërë vendosja e pikave kufitare, ka qenë në dijeni, se kjo 

pjesë e pasurisë nuk është e tij dhe nga ajo kohë posedimi i kёsajё pjese prej 8 m
2
  nuk e ka me 

mirëbesim, e për ta fituar pronësinë duhet të kaloj afati i paraparë ligjor prej 20 viteve si dhe 

posedimi të jetë i ligjshëm.  

 

 Gjykata i analizoi theksimet e të autorizuarit të paditësit, i cili i propozoj  gjykatës, që 

kërkespadinë e paditësit ta miratoj në tërësi si të bazuar dhe ta detyroj të paditurin që paditësit 

t’ia paguaj shumën prej 2,000.00 €, në emër të kundër vlerës për pasurinë e përvetësuar. Kёtyre 

theksimeve  gjykata u’a dha besimin dhe vendosi si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi, sepse i 

padituri-kundërpaditësi e ka marrë sipërfaqen prej 8 m
2
, këtë pjesë e ka marrë në mënyrë të 

kunderligjshme, nuk e ka paguar, prandaj duke i pasur për bazë të gjitha këto fakte gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 Gjykata i analizoi edhe theksimet e të autorizuarit të të paditurit-kundërpaditësit, i cili i 

propozoi gjykatës që kërkespadinë e paditësit ta refuzoi në tërësi si të pabazuar, ndërsa 

kundërpadinë ta miratoj në tërësi si të bazuar dhe ta vertetoj se paditësi e ka fituar të drejtёn e 

pronësisë në një pjesë të ngastrës kadastrale ..., në siperfaqe prej 26 m
2
, konform nenit 28 

paragrafi 2 dhe 4 të LMTHJP-së. 

 

Gjykata këto theksime nuk i mori për bazë me rastin e vendosjes, sepse nuk kishin 

ndikim që të vendosin ndryshe sepse i padituri e ka marrë një pjesë të tokës në sip. prej 8m
2
, 

këtë sipërfaqe e ka marrë në mënyrë të kundërligjshme pa zhvilluar kurrfarë procedure të 

paraparë ligjore, të njëjtën nuk ia ka paguar, prandaj vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

      Gjykata poashtu i refuzojë edhe theksimet e të paditurit- kundërpaditësit, se i njëjti e ka 

fituar ponësinë në një pjesë të ngastrës kadastrale, në sipërfaqe prej 26 m
2
. Këto pretendime 

gjykata nuk i mori për bazë me rastin e vëndosjes, sepse nga provat të cilat gjindën në shkresat 

e lëndës ka gjetur se i padituri-kundërpaditësi nuk i ka plotësuar kushtet ligjore të parapara me 
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nenin 28 paragrafi 2 dhe 4 LMTHJP. Me të cilën dispozitë është paraparë se e drejta e 

pronësisë fitohet me kalimin e kohës prej 20 vitesh, e paditësi vetem një pjesë të kësaj 

siperfaqe prej 8m
2
 , e ka në posedim ndërsa pjesa tjetër është në posedim të paditësit, ndërsa 

posedimin për pjesën prej 8m
2
 e ka nё posedim me keqbesim, sepse nga viti 2007, kur është 

bërë caktimi i pikave kufitare, i padituri e ka ditur se ky posedim është me keqbesim, fakt i 

vertetuar nga provat të cilat gjindën në shkresat e lëndës.  

 

      Gjykata poashtu e ka analizuar edhe pretendimin e palës së paditur-kundërpaditëse e 

cila ka pretenduar se pjesën prej 26m2 e ka në posedim që nga viti 1962 dhe pa nderprerë me 

ndërgjegjie dhe i pa penguar, por këto pretendime nuk qëndrojnë sepse sipërfaqja prej 26 m
2
 

deri në momentin e paraqitjës së propozimit për caktimin e pikave kufitare ka qenë në posedim 

të paditësit M.B ndëra pas vendosjes së shtepisë nga i padituri-kundërpaditësi është pervetësuar 

sipërfaqja prej 8m2, ndërsa sipërfaqja prej 18 m
2
 ka qenë dhe është në posedim të paditësit – 

kundër të paditurit prandaj gjykata këto pretendime i refuzojë si të pabazuara.  

 

      Gjykata e detyroj  të paditurin-kundërpaditësin që paditësit-kundër të paditurit t’ia 

paguaj shpenzimet e procedurës shumë prej 2,139.00 € edhe ate shumën prej 1.364.00 € sipas 

aktgjykimit C.nr.254/09, shumën prej 100 € në emer të raportit të vlerësimit, shumën prej 135€ 

në emër të kundër përgjigjies në padi dhe shumën prej 540 € për katër seanca të përfaqësuara 

nga ana e avokatit, vendimi për shpenzimet e krijuara është marr sipas rezultati të procedures, 

konform nenit 452.1 të LPK-së.  

 

Nga sa u thekësua më lartë u vendos si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi.  

 

                 GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

    DEGA NË KAÇANIK  

                                    Smil 2019:134414, prej datës 12.12.2022                                                                                

                

                                                                                     GJYQTARI   

                                                                                                                  Riza LIVOREKA 

KËSHILLA JURIDIKE:                                                                         

Kundër këtijë aktgjykimi  është e lejuar  ankesa në afat prej 15 ditësh. Ankesa i paraqitet   

Gjykatës së Apelit  tё Kosovёs në Prishtin,  përmes kësaj gjykate, ankesa paraqitet në kopje të 

mjaftueshme. 
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Exp. me dt. 28.12.2022 

1 x 1 të autorizuarit  të paditësit  

1 x 1 të autorizuarit  të paditurës 


