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Numri i lëndës: 2019:103385 

Datë: 27.09.2019 

Numri i dokumentit:     00538847 

           C.nr.178/16 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-DEGA NË KAÇANIK, si gjykat civile e 

shkallës së parë, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, me sekretaren juridike Azemine 

Berisha, duke vendosur në çështjen kontestimore-juridiko civile të paditësve R.A.1 nga .... L.A 

nga ...., S.S nga ...., S.A.1 nga .... dhe M.A.1 nga fshati ...., të cilët me autorizim i përfaqson  

M.K.B avokate nga .... kukundër të paditurve R.A.2, N.L, F.B.1, F.B.2, M.A.2, S.A.2, K.A që 

të gjithë nga ...., B.A, N.A nga ...., XH.A.1, XH.A.2, R.A.3 nga lagjja ...., S.B nga fshati ...., 

B.T nga fshati ...., S.ZH nga ..... dhe Y.A nga fshati ...., për çështjen kontestuese vërtetimi i 

pronësisë, në seancën kryesore të mbajtur me datë 27.08.2019, në praninë e paditësve dhe të 

autorizuarës së tyre, si dhe në praninë e të paditurve ndërsa më datë 27.09.2019  bëri përpilimin 

me shkrim të këtijë: 

 

 

       A   K  T  G J  Y  K  I  M 

 

  

 I. MIRTOHET, në tërësi si e bazuar kërkesë padia e paditësive R.A.1 nga ..., L.A nga 

...., S.S nga ....., S.A.1 nga .... dhe M.A.1 nga fshati .... dhe VËRTETOHET, se paditësit janë 

bashkëpronarë edhe ate: 

 

- R.A.1 nga ...., L.A nga ...., S.S nga ... dhe S.A.1 nga .... me nga 1/4 e pjesësë 

proprcionale të parcelave kadastrale nr. ..., ..., ..., ...., të cilat gjinden në ZK V.... 

 

Poashtu në 1/4 e parcelave kadastrale ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...., ..., .... të cilat 

gjenden në ZK .... 

 

II. Paditësi M.A.1 është pronarë i parcelave kadastrale ..., ..., ..., ... dhe ... të cilat 

gjinden në ZK .... të cilat evidentohen në certifikatën e pronës me nr. ..... 

 

 III.  Padia e paditësve R.A.1 nga ...., L.A nga ..., S.S nga ...., S.A.1 nga .... dhe M.A.1 

nga fshati .....e ushtruar me datë 02.11.2016, kundër të paditurës R.V , për qështjen kontestuese 

vërtetimi i pronësisë pranohet SI E TËRHEQUR. 
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 IV. Ky aktgjykim do të shërbej si titull ekzekutiv për regjistrimin e kësaj paluajtshmërie 

në emër të paditësit në Drejtorinë për Gjeodezi dhe Kadaster në Kaçanik dhe Hanë të Elezit. 

 

 V. DETYROHEN të paditurit XH.A.1 dhe R.A.3, nga .... që në mënyrë solidare 

paditsve t i’a paguaj shpenzimet e procedures kontestimore në shumë prej 1006.00€, e cila 

pagesë do të bëhet në afat prej 15 ditëshë nga dita e plotëfuqishmërisë së këtjë aktgjymimi.    

 

   

     A r s y e t i m 

 

 

  Paditësit si në padi, ashtu edhe në shqyrtimet  e mbajtura  gjyqësore kanë kërkuar nga 

Gjykata që kërkesëpadinë e paditësve ta miratojë në tërsi si të bazuar dhe ta vërtetojë se 

paditësit janë bashkëpronarë edhe ate: 

 

- R.A.1 nga Kaçaniku, L.A nga ..., S.S nga .... dhe S.A.1 nga ..... me nga 1/4 e parcelave 

kadastrale nr. ..., ..., ..., ...., të cilat gjinden në ZK ..... Poashtu në 1/4 e parcelave kadastrale ..., 

..., ..., ..., ..., ..., ..., ...,..., ..., ... të cilat gjenden në ZK .... 

 

- Paditësi M.A.1 është pronarë i parcelave kadastrale ..., ..., ..., ... dhe ... të cilat gjinden 

në ZK .... të cilat evidentohen në certifikatën e pronës me nr. .... 

 

 Kanë theksuar se paditësit me të paditurit janë në gjini gjaku edhe ate  dy paditësit e 

parë dhe tri të paditurat e para janë të bijat e të ndjerit A.A ndërsa të gjithë të tjerët janë nipat 

dhe mbesat e të ndjerit e të gjithë së bashku janë pas ardhës të të ndjerit A.A. Edhe pse prona 

kontestuese evidentohet në emër të A.A kjo prone është në posedim të paditësve sepse e njejta 

është ndarë më herët me marrëveshje gojore dhe secili ka hyrë në posedim të pjesës së tij. 

 

Kanë theksuar se edhe pse paditësit kanë tentuar që ta bëjnë shqyrtimin e trashëgimisë i 

padituri XH.A.1 nuk ka shprehur gadishmëri për kryerjen e procedures së trashëgimisë edhe 

pse i njejti e ka pranuar dhe e ka në pronësi pronën e paluajtshme të cilën sa ishte gjallë babi i 

tij i ndjerë i’a kishte ndarë me marrëveshje bijëve të tij.  

 

E autorizuara poashtu ka deklaruar se nga deklaratat e dëshmitarëve M.M dhe XH. R u 

vërtetua se paluajtshmërinë të cilën e ka blerë M.A.3 nga M.M pas ndarjes së pasurisë rreth 

viteve 86-87 me marrëveshje ndërmjet djemve të tij R... dhe Xh.... dhe të miturve në atë kohë 

M.... dhe XH.A.2 ajo pjesë u ka takuar R...dhe Xh.A.1 të cilit  e kanë pranuar këtë ndarje kanë 

hyrë në posedim të saj ndërsa pjesa tjetër e pronës në emër të A.A janë marrë vesh ti takonte dy 

djemve të mitur. Poashtu se ka egzistuar kjo marrëveshje vërtetohet edhe nga përgjegja në padi 

e të paditurave S.B, B.T, S.ZH dhe Y.A motrat e ndërgjyqësve R..., Xh..., M... dhe XH.A.2,  të 

cilat kanë theksuar se  të paditurit R... dhe XH.A.1 e kanë pranuar pjesën e pasurisë që ju takon 

dhe këtë pjesë u’a ka ndarë babai sa ishte gjallë, poashtu kanë theksuar se janë marrë veshë që 

të njetit nuk do të kenë kërkesa të tjera ndaj pasurisë e cila  evidentohet në emër të A.A. 
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Këto të paditura poashtu kanë theksuar se pjesa tjetër e  pasurisë e cila ka mbetur në 

emër të A.A ka mbetur për tu ndarë mes të dy vëllezërve M... dhe XH.A.2 dhe agjallarëve të 

tyre që janë pale ndërgjyqëse në këtë procedure. 

 

E autorizuara e paditësve në seancën gjyqësore e ka bërë tërheqjen e padisë ndaj të 

paditurës R.V. Sepse e njejta ka vdekuar dhe pas vete nuk ka lënë trashëgimtarë të tjerë. 

 

Shpenzimet i ka kërkuar.  

 

Të paditurit N.L, F.B.1, F.B.2, M.A.2, S.A.2, K.A, B.A, N.A, S.B, S.ZH, B.T dhe Y.A 

si në përgjegje në padi ashtu edhe gjatë seancave të mbajtura gjyqësore nuk e kanë kontestuar 

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

pohimit. 

 

Poashtu kanë theksuar se kjo prone  është ndarë më herët që nga ajo kohë e deri më tani 

secili paditës e ka në posedim pjesën e vet dhe në të njejtat paditësit e kanë fituar edhe të 

drejtën e pronësisë me mbajtje. 

 

Shpenzimet nuk i kan kërkuar.  

 

I padituri XH.A.1 me përgjegje në padi edhe gjatë seancave të mbajtura gjyqësore  

kërkesëpadinë e paditësve e ka kontestuar pjesërishtë edhe ate vetëm sa i përket ngastrës 

kadastrale ... në vendin e quajtur “F....” në sipërfaqe prej 400m2 dhe ngastrën kadastrale ... në 

vendin e quajtur “F....” në sipërfaqe prej 1000m2. 

 

Kanë thekësuar se këto parcela nuk kanë qenë pronë e A.A por kanë qenë pronë e I.A 

dhe se gabimisht janë evidentuar në emër të A.A. Po ashtu ka thekësuar se këto ngastra janë  

blerë nga R.A.4 i cili është pronarë faktik. 

 

Poashtu ka thkesuar se ngastra kadastrale .... edhe pse evidentohet në emër të A.A, ajo 

është në pronë të D.A dhe e njejta duhet të bartet në emër të një personi dhe pastaj të bartet në 

emërë të pronarëve faktik. 

 

Shpenzimet nuk i  ka kërkuar.  

 

I padituri R.A.3 ka theksuar se mbetet në tërsi si në theksimet e të paditurit Xh.... dhe i 

ka propozuar gjykatës që pasuria të ndahet sipas propozimit të tij, poashtu ka theksuar se 

ngastrat e shënuara më lartë janë të të paditurit sepse të njejtat i ka blerë më herët. 

 

Shpenzimet nuk i  ka kërkuar.  

 

I padituri XH.A.2 ka theksuar se ndarja e pasurisë është bërë më herët edhe ate afërsisht 

para 32 vitesh, ku të paditurit Xh.... dhe R.A.3kanë marrë pjesën e pasurisë në lagjën “ K...” ku 
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edhe jetojnë ndërsa marrëveshja ka egzistuar që pjesa e cila ka mbetur në fshatin .... të ndahet 

në mes të M.... dhe XH.A.2. 

 

Shpenzimet nuk i  ka kërkuar.  

 

 Për të vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike  në këtë çështje 

kontestimore gjykata bëri administrimin e këtyre provave: u lexuan çrtifikata e pronës , 

d]ëshmi vdekja e datës 17.06.2016, akti notarial . përgjigja në padi , deklaratat nën betim, 

përgjegja në padi , deklaratat e dëshmitarve, pa pyetje dhe pa vërejte. 

 

 Gjykata pas vlerësimit me kujdes dhe me ndërgjegjje të secilës provë veq e veq dhe të 

gjithave  bashkarisht e në pajtim  me  dispozitat  e nenit  8 të LPK-së, dhe bindjes së lirë të 

kësaj gjykate, kjo gjykatë lidhur  me  këtë çështje kontestimore juridiko-civile vërtetoi këtë 

gjendje faktike:  

 

 Pasuria kontestuse evidentohet në emër të A.A , kjo pasur është ndarë në mes të A.A 

dhe vllezërve para më shumë se 30 vite , këto ngastra paditësit i kanë në posedim dhe e kanë 

fituar të drejtën e pronsis me mbajtje.   

 

 a) Se pasuria të cilën e kërkojnë  paditësi evidentohet në emër të A.A , këtë fakt gjykata 

e ka vërtetuar nga Certifikata e pronës me nr. të lëndës ..., nga e cila vërtetohet se kjo pasuri 

evidentohet në emër të A.(M).A nga fshati, ky fakt nuk ishte kontestues në mes të palëve 

ndërgjyqëse.  

 

b) se kjo pasuri më herët është ndar në mesë të A.A me vllezërit, këtë fakt gjykata e ka 

vërtetuar , nga deklaratat e palëve ndërgjyqëse, deklaratat e të paditurve dhe nga deklaratat e 

dëshmitarve M.M dhe XH.R , të cilit në seancën gjyqësore të datës 01.07.2019 , kanë deklaruar 

se kjo pronë është ndarë në vitet 1986-87 ,në mes të vlezërve dhe secili ka hyrë në posedim të 

pjesësë së vetë.   

 

c) Se  këto ngastra janë në posedim të paditsëve , këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga 

deklaratat e palëve ndërgjyqëse, të cilat kanë thekësuar se ngastrat janë të ndara dhe janë në 

posedim të paditësve. Po ashtu këtë fakt gjykata e ka vërtetuar edhe nga deklarata e 

dëshmitarve të cilit kanë deklaruar se pasuria është e nadarë në vitet 1986-87 dhe secili paditës 

e ka në posedim pjesën e vetë.  

 

 Gjykata pasë analizimit të provave të cilat gjinden në shkresat e lëndës kërkespadin e 

paditësve e miratoj në tërsi si të bazuar dhe paditësve u a njohu të drejtën e pronsisë si në 

dispozitiv të ketijë aktgjykimi. Këtë të drejt u a njohu  sepse nga deklaratat e të paditurve dhe 

nga deklaratat e dëshimtarve është vërtetuar se kjo pronë ju takonë paditsve.  

 

 Po ashtu është vërtetuar se paraardhësit e paditësve e kanë ndarë pasurin në mes tyre 

dhe secili ka hyrë në posedim të pjesësë së vetë . Gjykata u a njohu paditësve të drejtën e 

pronsisë sepse të njejtit në këto ngastra e kanë fituar të drejtën e pronsisë edhe me mbajtje 
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sepse këto ngastra i kanë në posedim qe nga vitet në vitet 1986-87 , e deri më tani të pa 

penguar nga skushë as nga të padituri dhe janë plotësuar kushtet nga neni 40 par 1 të Ligjit për 

pronsi dhe të drejta tjera Sendore.   

  

Gjykata padinë e paditësve R.A.1 nga ...., L.A nga ...., S.S nga ...., S.A.1 nga ... dhe 

M.A.1 nga fshati .... e ushtruar me datë 02.11.2016, kundër të paditurës R.V , për qështjen 

kontestuese vërtetimi i pronësisë pranohet SI E TËRHEQUR, sepse  në seancën e datës 

15.05.2019 pala paditëse e  ka  tërhequr padinë, ndërsa të paditurit e kanë dhnë pëlqimin. 

 

 Gjykata i analizoi theksimet e paditësve, të cilit i propozuan gjykatës që kërkesë padinë 

e paditësive ta miratoj  në tërësi si të bazuar, këtyre theksimeve gjykata ua dha  besimin  dhe 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Nga provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës e në 

veqanti nga deklaratat e të paditurve është vërtetuar se kjo pasur më herët është ndarë në mesë 

të palëve ndërgjyqëse dhe secili ka hyrë në posedim të pjesësë së vetë. Prandaj  gjykata  duke i 

pasë për bazë të gjitha këto fakte  të konstatuar  vendosi si në dispozitiv  të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata  i analizoi edhe theksimet e të paditurve të cilit me përgjigje në padi nuk e 

kontestuar padin e paditësve,  këtyre theksimeve gjykata u’a dha besimin dhe vendosi si në 

dispozitiv sepse shumica e të paditurve e kanë pohuar kërkesëpadin e paditsëve dhe i kanë 

propzuar gjykatës qe të nxjerrë aktgjykim në bazë të pohimit.   

 

Gjykata në veqanti i ka analizuar pretendimet e të paditurve XH.A.1 dhe R.A.3, mirpo 

këto theksime nuk i ka marrëp për bazë me rastin  e vendosjes sepas të njejtit me asnjë provë 

nuk e kanë vërtruar se ju takon e drejta e pronsisë në ngastrat e pretenduara. Po ashtu gjykata 

nuk i mori për bazë këto pretendime sepse nga përgjigjet në padi të të paditurve dhe nga 

deklaratat e dëshmitarve të ndëgjuar , është vërtetuar se palët ndërgjyqëse pasurine kanë ndarë 

më herët dhe secili ka hyrë në posedim të pjesësë së vetë . 

 

Gjykata i detyroi të padituri XH.A.1 dhe R.A.3, qe paditësve t u’a pagujanë në mënyrë 

solidare shpenzimet  e procedurës kontestimore në shumë prej 1006.00 € edhe ate shumën prej 

156€, në emër të padisë, shumën prej 810.00€ në emër të përfaqsimit për 4 seanca gjyqësore 

dhe shumën prej 40.€ në emër të taksës për padi. te parapara me udhezimin administratriv 

2008/02, për Unifikimin e taksave gjyqesore, vendimi mbi shpenzimet e procedures 

kontestimore është marrë konform nen. 452.1 të LPK-së 

 

 Siç u theksua më lartë  dhe në bazë të rezultatit  të krejtë procedurës lidhur  me  

qështjen  kontestimore  juridiko –civile kjo gjykata  gjykoi dhe  vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
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    GJYKATA THEMELORE FERIZAJ- 

 Dega në Kaçanik,  

                     C.nr 178/16 prej dt.27.08.2019                  

 

                      Gjyqtari  

                                                            Riza Livoreka  

UDHËZIME JURIDIKE: kundër këtij  

aktgjykimi pala  e pa knaqur ka të drejtë të 

paraqes ankesë  në afat prej 15 ditësh, nga  

dita e pranimit  të këtijë aktgjykimi, ankesa i 

paraqitet  Gjykatës së Qarkut në Prishtinë  

përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


