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Numri i lëndës: 2019:112283 

Datë: 18.09.2019 

Numri i dokumentit:     00520064 

 

                                                                                                                    C.nr.100/15 

 

           GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-Dega në Kaçanik, Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Civil, gjyqatari Riza Livoreka si gjyqtar individual, me sekretaren juridike Azemine 

Berisha, duke vendosur në çështjen juridiko-civile të paditësve K.B., A.F.B.nga Ferizaji dhe 

R.F.B.1, R.F.B.2 nga fshati ............. Komuna Kaçanik, kundër të paditurit Z.C., në çështjen 

kontestuese vërtetim pronësie, jashtë seancës gjyqësore më datë 29.08.2019, ndërsa me datë 

18.09.2019  mori dhe shpalli këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

(Në bazë të pohimit) 

 

 

I. MIRATOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësve A.F.B.nga Ferizaji , 

R.F.B.1 nga fshati ............. dhe R.F.B.2 nga fshati ............. Komuna Kaçanik dhe 

VËRTETOHET se paditësit janë pronarë edhe ate: 

 

 A.F.B. nga Ferizaji është pronarë  i parcelave kadastrale edhe ate siq vijon:  

 

Pjesën e parcelës me nr.79-0 (79 – 2), në vendin e quajtur “Livadhet” , me kultur  

livadh, i klasës së 8, në sipërfaqe prej 5872m² (pronsis 1/1). 

 

Pjesën e parcelës me nr.79-0 (79 – 4), në vendin e quajtur “Livadhet” , me kulturë “ 

Rrugë private” ,në sipërfaqe prej 984m² (pronsis 1/3). 

 

-pk.nr.86-0, në vendin e quajtur “Livadhet” , me kultur  malë, i klasës së 8, në sipërfaqe 

prej 1996m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.87-0, në vendin e quajtur “Livadhet” , me kultur  Arë, i klasës së 3, në sipërfaqe 

prej 561m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.212-0 (212-1), në vendin e quajtur “Rrahi” , me kultur 

Kullosë, e klasës së 5 në sipërfaqe prej 1357m² (pronsis 1/1). 
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- Pjesën e parcelës me.nr.213-0 (213-1), në vendin e quajtur “Rrahi” , me kultur  Mal, i 

klasës së 4 në sipërfaqe prej 4977m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.277-0 (277-2), në vendin e quajtur “Stani i .........” , me kultur  

Mal, i klasës së 4 në sipërfaqe prej199m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me.nr.277-0 (277-3), në vendin e quajtur “Stani i .........” , me kultur  

Mal, i klasës së 4 në sipërfaqe prej 2441m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me.nr.277-0 (277-6), në vendin e quajtur “Stani i .........” , me kultur  

Mal, i klasës së 4 në sipërfaqe prej 250m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me.nr.277-0 (277-5), në vendin e quajtur “Stani i .........” , me kultur  

Rrugë private, në sipërfaqe prej 1552m² (pronsis 1/3). 

 

-pk.nr.504-0  në vendin e quajtur “Firina” , me kultur Livadh, i klasës së 8 në sipërfaqe 

prej 2557m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me.nr.525-0 (525-2), në vendin e quajtur “Livadhi i .........” , me 

kultur  Livadh, i klasës së 8 në sipërfaqe prej401m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.533-0  në vendin e quajtur “Livadhi i .........” , me kultur arë, i klasës së 8 në 

sipërfaqe prej 820m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.608-0  në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur Kullosë, i klasës së 8 në sipërfaqe 

prej 7287m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.609-0  në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur Livadhë, i klasës së 6 në sipërfaqe 

prej 10757m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.610-0 (610-1), në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur  Mal, i 

klasës së 4 në sipërfaqe prej957m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.611-0 (611-1), në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur  Arë, i 

klasës së 8 në sipërfaqe prej 2552m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me.nr.642-0 (642-3), në vendin e quajtur “Ograda” , me kultur 

Pemishte, i klasës së 5 në sipërfaqe prej 726m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.644-0 (644-3), në vendin e quajtur “Ograda” , me kultur Arë, i 

klasës së 7 në sipërfaqe prej 956m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.645-0 (645-2), në vendin e quajtur “Ograda” , me kultur 

Pemishte, i klasës së 5 në sipërfaqe prej 548m² (pronsis 1/1). 
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- Pjesën e parcelës me nr.807-0 (807-2), në vendin e quajtur “Pojata ” , me kultur Mal, i 

klasës së 5 në sipërfaqe prej 1756m² (pronsis 1/1). 

 

 

R.F.B.1 nga fshati ............. – Kaçanik, është pronarë i ngastrave kadastrale edhe ate siq 

vijon: 

 

-pk.nr.24-0  në vendin e quajtur “Mas kepe” , me kultur Mal, i klasës së 5 në sipërfaqe 

prej 4852m² (pronsis 1/2). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.79-0 (79-3), në vendin e quajtur “Livadhet” , me kultur 

Livadh,  i klasës së 8 në sipërfaqe prej 6579m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.79-0 (79-4), në vendin e quajtur “Livadhet” , me kultur Rrugë 

private, i klasës së 8 në sipërfaqe prej984m² (pronsis 1/3). 

 

- Pjesën e parcelës me.nr.141-0 (141-1), në vendin e quajtur “Livadhi” , me kultur Arë, 

i klasës së 8 në sipërfaqe prej 6150m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.141-0 (141-2), në vendin e quajtur “Livadhi” , me kultur 

Rrugë private,  në sipërfaqe prej 795m² (pronsis 1/2). 

 

- pk.nr.142-0, në vendin e quajtur “Livadhi” , me kultur Livadh, i klasës së 7 në 

sipërfaqe prej 1656m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.277-0 (277-1), në vendin e quajtur “Stani i .........” , me kultur 

Mal, i klasës së 4 në sipërfaqe prej 2618m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.277-0 (277-7), në vendin e quajtur “Stani i .........” , me kultur 

Mal, i klasës së 4 në sipërfaqe prej 250m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.277-0 (277-5), në vendin e quajtur “Stani i .........” , me kultur 

Rrugë Private, në sipërfaqe prej 1552m² (pronsis 1/3) 

 

-pk. nr.319-0, në vendin e quajtur “Livadhi i .........” , me kultur Kullosë, i klasës së 4 në 

sipërfaqe prej 1646m² (pronsis 1/1) 

 

- Pjesën e parcelës me nr.320-0 (320-1), në vendin e quajtur “Livadhi i .........” , me 

kultur Livadh, i klasës së 7 në sipërfaqe prej 6306m² (pronsis 1/1) 

 

- Pjesën e parcelës me nr.321-0 (321-1), në vendin e quajtur “Livadhi i .........” , me 

kultur Mal, i klasës së 4 në sipërfaqe prej 2548m² (pronsis 1/1) 
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-pk.nr.323-0 , në vendin e quajtur “Stani i .........” , me kultur Kullosë, i klasës së 6 në 

sipërfaqe prej1149m² (pronsis 1/1) 

 

- Pjesën e parcelës me nr.326-0 (326-1), në vendin e quajtur “Stani i .........” , me kultur 

Kullosë, i klasës së 5 në sipërfaqe prej 2980m² (pronsis 1/1) 

 

- Pjesën e parcelës me nr.330-0 (330-2), në vendin e quajtur “Krijet e Arave”, me kultur 

Arë, i klasës së 8 në sipërfaqe prej 1740m² (pronsis 1/1) 

 

-pk.nr.457-0, në vendin e quajtur “Maskere” , me kultur Mal, i klasës së 5 në sipërfaqe 

prej 1790m² (pronsis 1/1) 

 

-pk.nr.497-0, në vendin e quajtur “Firina” , me kultur Livadh, i klasës së 8 në sipërfaqe 

prej 3163m² (pronsis 1/1) 

 

-pk.nr.505-0, në vendin e quajtur “Firina” , me kultur Livadh, i klasës së 8 në sipërfaqe 

prej 2282m² (pronsis 1/1) 

 

-pk.nr.509-0, në vendin e quajtur “Firina” , me kultur Livadh, i klasës së 8 në sipërfaqe 

prej 2422m² (pronsis 1/1) 

 

- Pjesën e parcelës me nr.526-0 (526-2), në vendin e quajtur “Livadhi i .........” , me 

kultur Arë,e klasës së 8 në sipërfaqe prej 2448m² (pronsis 1/1), 

 

- Pjesën e parcelës me nr.611-0 (611-2), në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur Arë, e 

klasës së 8 në sipërfaqe prej 3589m² (pronsis 1/1), 

-  

-pk.nr.639-0, në vendin e quajtur “Ara e prronit” , me kultur Arë, i klasës së 8 në 

sipërfaqe prej 2395m² (pronsis 1/1), 

 

- Pjesën e parcelës me nr.642-0 (642-2), në vendin e quajtur “Katun” , me kultur Oborr, 

në sipërfaqe prej 363m² (pronsis 1/1) 

 

- Pjesën e parcelës me nr.644-0 (644-2), në vendin e quajtur “Ograda” , me kultur Arë, i 

klasës së 7 në sipërfaqe prej 2167m² (pronsis 1/1), 

 

- Pjesën e parcelës me nr.645-0 (645-1), në vendin e quajtur “Ograda” , me kultur 

Pemishte, i klasës së 5 në sipërfaqe prej 486m² (pronsis 1/1), 

 

- Pjesën e parcelës me nr. 807-0 (807-1),  në vendin e quajtur “Pojata” , me kultur Mal, 

i klasës së 5  në sipërfaqe prej 4976m² (pronsis 1/1). 

 

R.F.B.2 nga fshati .............-  Kaçanik është pronarë i ngastrave kadastrale edhe ate siq 

vijon: 
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-pk.nr.24-0  në vendin e quajtur “Mas kepe” , me kultur Mal, i klasës së 5 në sipërfaqe 

prej 4852m² (pronsis 1/2). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.79-0 (79 – 1), në vendin e quajtur “Livadhet” , me kultur  

livadh, i klasës së 8, në sipërfaqe prej 5068m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.79-0 (79 – 4), në vendin e quajtur “Livadhet” , me kultur  

Rrugë private ,  në sipërfaqe prej 984m² (pronsis 1/3). 

 

-pk. nr.139-0, në vendin e quajtur “Livadhi” , me kultur  livadh, i klasës së 7, në 

sipërfaqe prej 245m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.142-0, në vendin e quajtur “Livadhi” , me kultur  livadh, i klasës së 7, në 

sipërfaqe prej 1656m² (pronsis 1/3). 

 

-pk.nr.140-0, në vendin e quajtur “Livadhi” , me kultur  mal, i klasës së 3, në sipërfaqe 

prej 3020m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.319-0, në vendin e quajtur “Livadhi .........” , me kultur kullosë klasa e 4, në 

sipërfaqe prej 1646m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.320-0 (320-1), në vendin e quajtur “Livadhi .........” , me 

kultur  Livadh, i klasës së 7, në sipërfaqe prej 6306m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.141-0 (141-2), në vendin e quajtur “Livadhi” , me kultur  

Rrugë private ,  në sipërfaqe prej 795m² (pronsis 1/2). 

  

- Pjesën e parcelës me nr.141-0 (141-3), në vendin e quajtur “Livadhi” , me kulturë arë, 

e klasës së 8, në sipërfaqe prej 2723m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.212-0 (212-2), në vendin e quajtur “Rrahi” , me kultur  

Kullosë, e klasës së 5, në sipërfaqe prej 888m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.213-0 (213-2), në vendin e quajtur “Rrahi” , me kultur  Mal, e 

klasës së 4, në sipërfaqe prej 451m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.213-0 (213-3), në vendin e quajtur “Rrahi” , me kultur  Mal, e 

klasës së 4, në sipërfaqe prej 1388m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.214-0 , në vendin e quajtur “Firina” , me kultur  Kullosë, e klasës së 5, në 

sipërfaqe prej 1380m² (pronsis 1/1). 

 



 Numri i lëndës: 2019:112283 
 Datë: 18.09.2019 
 Numri i dokumentit: 00520064 
 

6 (10)  

 2
0

1
9

:1
1

2
2

8
4

 

-pk.nr.215-0 , në vendin e quajtur “Rrahi” , me kultur  Mal, e klasës së 4, në sipërfaqe 

prej 255m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.246 , në vendin e quajtur “Stani i .........” , me kultur  Kullosë, e klasës së 6, në 

sipërfaqe prej 2522m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.277-0 (277-4), në vendin e quajtur “Stani i .........” , me kultur  

Mal, e klasës së 4, në sipërfaqe prej 2624m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.277-0 (277-8), në vendin e quajtur “Stani i .........” , me kultur  

Mal, e klasës së 4, në sipërfaqe prej 251m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.277-0 (277-5), në vendin e quajtur “Stani i .........” , me kultur  

Rrugë private, në sipërfaqe prej 1552m² (pronsis 1/3). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.320-0 (320-2), në vendin e quajtur “Livadhi i .........” , me 

kultur  Livadh, e klasës së 7, në sipërfaqe prej 3919m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.321-0 (321-2), në vendin e quajtur “Livadhi i .........” , me 

kultur  Mal, e klasës së 4, në sipërfaqe prej 1134m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.326-0 (326-2), në vendin e quajtur “Stani .........” , me kultur  

Kullosë, e klasës së 5, në sipërfaqe prej 2504m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.330-0 (330-1), në vendin e quajtur “Krijet e Arave” , me 

kultur  Arë, e klasës së 8, në sipërfaqe prej 1591m² (pronsis 1/1). 

 

- pk.nr.336-0 , në vendin e quajtur “Mas vije” , me kultur  kullosë, e klasës së 5, në 

sipërfaqe prej 972m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.525-0 (525-1), në vendin e quajtur “Livadhi i .........” , me 

kultur  Livadh, e klasës së 8, në sipërfaqe prej 741m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.526-0 (526-1), në vendin e quajtur “Livadhi i .........” , me 

kultur  Arë, e klasës së 8, në sipërfaqe prej 2251m² (pronsis 1/1). 

 

-pk. nr.603-0, në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur  Livadh, e klasës së 6, në 

sipërfaqe prej 2448m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.604-0, në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur  Arë, e klasës së 8, në sipërfaqe 

prej 4154m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.605-0, në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur  Livadh, e klasës së 6, në sipërfaqe 

prej 913m² (pronsis 1/1). 
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-pk.nr.606-0, në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur  Arë, e klasës së 8, në sipërfaqe 

prej 1716m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.607-0, në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur  Mal, e klasës së 4, në sipërfaqe 

prej 10073m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.608-0, në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur  Kullosë, e klasës së 6, në 

sipërfaqe prej 7287m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.609-0, në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur  Livadh, e klasës së 6, në sipërfaqe 

prej 10757m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.610-0 (610-2), në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur  Mal, e 

klasës së 4, në sipërfaqe prej 1864m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.611-0 (611-3), në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur  Arë, e 

klasës së 8, në sipërfaqe prej 2944m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.612-0 , në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur  Mal, e klasës së 5, në sipërfaqe 

prej 1181m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.613-0, në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur  Livadh, e klasës së 8, në sipërfaqe 

prej 2247m² (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.614-0, në vendin e quajtur “Rekë” , me kultur  Mal, e klasës së 6, në sipërfaqe 

prej 752m² (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.642-0 (642-1), në vendin e quajtur “Katun” , me kultur  Oborr 

, në sipërfaqe prej 137m²,  dhe  Pemishte, e klasës së 5, në sipërfaqe prej  265m2 (pronsis 1/1). 

 

-pk.nr.643-0, në vendin e quajtur “Ograde” , me kultur  Livadh, e klasës së 7, në 

sipërfaqe prej 1081m²,  (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.644-0 (644-1), në vendin e quajtur “Ograde” , me kultur  Arë, 

e klasës së 7, në sipërfaqe prej 2009m², (pronsis 1/1). 

 

- Pjesën e parcelës me nr.807-0 (807-3), në vendin e quajtur “Pojata” , me kultur  Mal, 

e klasës së 5, në sipërfaqe prej 3539m², (pronsis 1/1). 

 

         II. Padia e paditësit K.B. nga Ferizaj e ushtruar më datë 24.06.2019, kundër të paditurit 

Z.C. nga fshati ......... për qështjen kontestuese Vërtetimi i pronësisë, pranohet SI E 

TËRHEUQUR. 
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         III. DETYROHET Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronësi në Kaçanik që ti bëj 

ndryshimet kadastrale sipas këtij aktgjykimi, i cili aktgjykim do të shërbejë si titull egzekutiv 

dhe pjesë përbërëse e këtij aktgjykimi është ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë. 

 

        IV. DETYROHEN paditësit  që në mënyrë solidare  ta paguajnë shumën prej 150 € në 

emër të taksës për padi e cila pagesë do të bëhet në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit në 

dorëzim të këtij aktgjykimi. 

         

 

A r s y e t i m 

 

 

 

Paditësit në gjykatë me datë 24.06.2019 e kanë dorëzuar padinë për vërtetimin e 

pronësisë kundër të paditurit R.B.C.nga fshati .......... Vërtetimin e pronësisë e ka kërkuar për 

ngastrat kadastrale të cilat evidentohen në Certifikatën e pronës me nr. të lëndës ............. të 

cilat evidentohen në emër të L.B.e veja e S. nga fshati .............. 

 

Ka theksuar se parcelat kontestuese edhe pse evidentohen në emër të parardhësive të të 

paditurive janë në posedim të paditësve ashtu siq është bërë precizimi i kërkesëpadisë. 

 

Paditësit me datë 22.27.2019 e kanë bërë rregullimin e padisë në pikëpamje subjektive 

dhe si të paditur e kanë paraqitur Z.C. nga fshati ......... pasiqë i padituri R.B.C.ka vdekur dhe i 

njejti pas vete e ka lënë tani të paditurin. 

 

Kanë theksuar se paditësit janë posedues faktik të ngastraves të shënuar më lartë e të 

cilat evidentohen në emër të L.B.. Paditësi në këto ngastra e ka fituar të drejtën e pronësisë me 

mbajtje dhe posedim konform nenit 40 të Ligjit për pronësi dhe të drejtat sendore. 

 

Shpenzimet nuk i kanë kërkuar. 

 

Gjykata më datë 14.06.2016, e ka nxjerrë aktvendimin për përgjigje në padi, me të cilin 

e ka detyruar të paditurin që në afat prej 15 ditësh të paraqesin përgjigje në padi dhe ti 

paraqesin prapësimet procedurale dhe të deklarohen se a e pranonë apo e kontestonë 

kërkesëpadinë e paditësit. 

 

I padituri R.C.në afatin e paraparë ligjorë nuk ka paraqitur përgjegje në padi, mirëpo i 

njejti në seancën e datës 29.07.2019, ka deklaruar se nuk e konteston padinë e paditësit dhe i ka 

propozuar gjykatës që të nxjerrë aktgjykim në bazë të pranimit dhe parcelat kontestuese të 

kalohen në emër të paditësit. Mirëpo në ndërkohë i padituri R.C.ka vdekur dhe pala paditëse e 

ka bërë rregullimin e padisë dhe si i paditur është paraqitur Z.C.nga fshati ..........  
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Ky i paditur në seancën gjyqësore të datës 29.07.2019 nuk e ka kontestuar 

kërkesëpadinë e paditësve dhe i ka propozuar gjykatës që të nxjerrë aktgjykim në bazë të 

pohimti sepse plotësohen kushtet nga neni 148 i LPK-së. 

 

Shpenzimet nuk i kan kërkuar. 

 

Gjykata për ta vërtetuar gjendjen e plotë faktike dhe gjykuar drejtë këtë çështje 

kontestimore juridiko-civile, bëri administrimin e këtyre provave të shkruara duke e bërë 

leximin e këtyre provave: u lexuan Dëshmivdekja e datës 29.05.2015, çertifikata e pronës 

Aktvendimi T.nr ..........., Dëshmivdekja e datës 16.06.2015, certifikata e vdekjes, aktvendimi i 

datës 27.08.1973, ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë dhe pjesa grafike, çertifikatat e lindjes për 

Z.C. , certifikata e vdekjes për R.C. dhe dëshmivdekja e datës 27.06.2019, pa pyetje dhe pa 

vërejtje. 

 

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

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

këtë çështje kontestimore konstatoi këtë gjendje faktike: 

 

Ngastrat kadastrale të cilat janë objekt i shqyrtimit në këtë lëndë evidentohet në emër të 

L.B.nga fshati .............. Këto ngastra janë në posedim të paditësve, në këto ngastra paditësit e 

kanë fituar të drejtëne  pronësisë me mbajtje dhe posedim. Të paditurit janë trashigimtarë të të 

ndjerës L.B..  

 

a) Se ngastrat kontestuese në sherbimin e gjeodezisë evidentohet në emër të L.B.këtë 

fakt Gjykata e vërtetoi nga çertifikata e pronës ku është shënuar se prona kontestuse  

evidentohet në emër të L.B.e veja e S.. 

 

b)Se ngastrat kontestuse janë në posedim të paditësve, këtë fakt gjykata e ka vërtetuar 

nga thënjet në padi, theksimet e të paditurve të bëra gjatë këtyre seancave gjyqësore e në 

veqanti nga deklarata e të paditurit Z.C. i cili në seancën gjyqësore të datës 29.07.2019 ka 

theksuar se kjo pronë ka qenë e F.B.nga fshati ............. mirëpo nuk ka njohuri se si kjo prone 

ka kaluar në emër të L.B.e veja e S., sepse kjo nuk është trashëgimtare e të ndjerit F.B..  

 

Po ashtu, këtë fakt Gjykata e ka vërtetuar nga deklarata e paditësit K.B. i cili ka 

deklaruar se ngastrat kontestuese janë ndarë qysh në vitin 1973 dhe secili e ka marrë pjesën e 

vetë. E i cili fakt vërtetohet edhe nga aktvendimi për trashëgimi ,nga i cili aktvendim vërtetohet 

se secil e ka marrë pjesën e vet. 

 

c) Se të paditurit R.C.dhe pastaj Z.C. janë trashëgimtarë të të ndjerës L.B.këtë fakt 

gjykata e ka vërtetuar nga dëshmivdekja e datës 29.05.2015 ku është shënuar se  R.F.B.1 është 

trashëgimtarë – bashkëshortë i të ndjerës L.B.. Poashtu nga ekstrakti i regjistrit qëndrorë të 

gjendjes civile dhe theksimeve të bëra gjatë séances gjyqësore është vërtetuar se Z.C. është 

trashëgimtarë i të ndjerit R.B.C.. 
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Poashtu këtë fakt Gjykata e ka vëretuar edhe nga aktvendimi O.nr. ..........i datës 

23.08.1973  me të cilin aktvendim është bërë shqyrtimi i trashëgimisë së të ndjerit F.B. dhe për 

trashëgimtarë të tij janë shpallur djemtë e tij dhe tani të paditurit. 

Gjykata pas analizimit të provave dhe thënjeve të të paditurve një here të R.B.C. e 

pastaj të djalit të tij Z.C. ka gjetur se ngastrat kontestuese të përshkruara në dispozitiv të këtij 

akgjykimi të cilat gjinden në ZK ............. dhe evidentohen në Certifikatën e pronës me nr. 

............. janë prone e paditësve.  

 

Poashtu këtë fakt Gjykata e ka vërtetuar edhe nga deklarimet e bëra në seancat 

gjyqësore ku të paditurit nuk e kanë kontestuar kërkesëpadinë e paditësve dhe i kanë propozuar 

gjykatës që të nxjerrë aktgjykim në bazë të pohimit. 

 

Meqenëse i padituri nuk e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit dhe i ka propozuar 

gjykatës që të nxjerr aktgjykim në bazë të pohimit, gjykata duke vepruar konform nenit 148 

par. 1 të LPK-së ka nxjerrë aktgjykim në bazë të pohimit, sepse e paditura e ka pohuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit, andaj gjykata këtyre theksimeve u’a dha besimin dhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 Gjykata padinë e paditësit K.B. nga fshati ............. të ushtruar me datë 24.06.2015 

kundër të paditurit R.B.C.nga fshati ......... e ka pranuar si të tërhequr sepse në seancën e datës 

13.07.2016 e ka tërhequr padinë me arsyetim se pjesën e vetë të pasurisë e ka marrë qysh në 

vitin 1973 e për ta vërteuar këtë fakt gjykatës si prove i’a ka prezentuar aktvendimin O.nr. 

..........të datës 23.08.1973  me të cilin aktvendim ky paditës e ka marrë pjesën e vetë. 

 

Gjykata detyroi paditësin që të paguajë shumën prej 40 €, në emër të taksës për padi, 

sepse pala paditëse taksën për padi nuk e ka paguar me rastin e dorëzimit të padisë në gjykatë, 

prandaj gjykata konform nenit 253 par 5 të LPK-së si dhe udhëzimit adiministriv nr.01/2017 të 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës për Unifikimin e Taksave Gjyqësore vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

                                        GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

                                                      Dega në Kaçanik   

                                           C.nr.100/15 i dt. 29.08.2019     

                                                                                                                             

Gjyqtari: 

                                                                                                               Riza LIVOREKA  

UDHËZIM JURIDIK:  
Kundër këtijë aktgjykimi  pala e paknaqur  
Ka të drejt ankese në afat prej 15 ditësh nga  
dita e pranimit të aktgjykimit, ankesa i paraqitet 
Gjykatës së Apelit në Prishtinë 
përmes kësaj gjykate.  


