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Numri i lëndës: 2020:049123 

Datë: 27.09.2021 

Numri i dokumentit:     02213548 

                                                                                                                       C.nr.226/20 

 

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

shkallës së pare, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, me sekretaren juridike Suzane 

Rudi, punëtore e kësaj gjykate, duke vendosur në çështjen juridike të paditësit N. Sh. nga 

Kaçaniku, të cilin me  autorizim  e përfaqëson M. K.-B. avokate nga Kaçaniku, kundër të 

paditurëve  S. R. nga Kaçaniku të cilin me autorizim e përfaqëson avokat F. Sh. nga Ferizaji 

dhe të paditurit K. G. nga Kaçaniku, për qështjen kontestuese Vërtetim i pronësisë, në seancën 

kryersore të mbajtur më datën 14.09.2021 ndërsa më datën 27.09.2021 bëri përpilimin me 

shkrim të këti : 

 

 

                                                   A K T GJ Y K I M 

 

 

I. REFUZOHET, kërkesëpadia e paditësit N. (G...) Sh. nga Kaçaniku, e ushtruar më 

datën 20.03.2014, kundër  të paditurëve S.R dhe K.G nga Kaçaniku, me të cilën ka kërkuar 

Vërtetimin e pronësisë, në një pjesë të ngastrës kadastrale Pk.nr.1321-1, në sipërfaqe prej 

17m
2
, e evidentuar në Çertifikatën e Pronës me nr.të lëndës 304/13,  në TËRËSI SI E PA 

BAZUAR. 

 

II. Padia e paditësit N.SH nga Kaçaniku, e ushtruar më datën 20.03.2014, kundër të 

paditurit K.G nga Kaçaniku për qështjen kontestuese vërtetimi i pronësisë, pranohet si e 

TËRHEQUR. 
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III. DETYROHET, pala paditëse që të paditurit të parë S.R nga Kaçaniku të i’a paguaj 

shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 650 €, e cila pagesë do të bëhet ne afat 

prej 15 ditësh nga dita e  pranimit në dorzim të këtij aktgjykimi. 

 

     

           A r s y e t i m 

 

 

 Paditësi, përmes të autorizuarës së tij, si në padi  ashtu edhe  në  seancat  e mbajtura  

gjyqësore, i ka propozuar gjykatës  që kërkesë padinë e paditësit  ta miratoj në  tërësi si të 

bazuar dhe ta vërtetoi se paditësi është pronar i një pjesë të ngastrës kadastrale me nr.1321-1, 

në sipërfaqe prej 17m
2
, e evidentuar në Çertifikatëne e pronës me nr. të lëndës 304/13, e 

lëshuar nga Zyra ... 

 

Ka theksuar se paditësi dhe famijlarët e tij, këtë paluajtshmëri e kanë poseduar dhe 

shfrytëzuar në mënyrë të vazhdueshme dhe pa pengese nga të paditurit dhe personat e tjerë. 

Paditësi në pjesën kontestuese e ka ndërtuar një bodrum, andaj në këtë pjesë të paluajtshmërisë 

pronësin  e ka fituar me mbajtje dhe posedim, nga këto baza i ka propozuar gjykatës që 

kërkespadin ta miratoj në tërësi si të bazuar dhe  ta vërtetoj se paditësi e ka fituar të drejtën e 

pronësisë në këtë pjesë kontestuese. 

 

Ka theksuar se nga dokumentacioni i vjetër kadastral edhe ate tapia e vërtetuar me 

R.vr.335/75 e datës 02.06.1975 vërtetohet se babai i paditësit ka pasur në pronësi sipërfaqen 

prej 143 m
2
 e evidentuar si Pk.nr1327/0, ndërsa në qërtifikatën e re pronësorit figuron se në 

pronësi ka vetëm 120 m
2 . 

Prandaj duke qenë se paditësi është shfrytezues dhe posedues i 

rregullt dhe me mirëbesim i kësaj pa lujtshmerie kontesutese për më shumë se 20 vite pa u 

penguar nga askush përfshirë edhe të paditurin e parë S.R konsiderojmë se e drejta e pronësisë 

duhet ti njihet mbi bazën e parashkrimit fitues konform dispozitës ligjore të nenit 40 të LPDT-

së. 

 

Shpenzimet i kanë kërkuar. 

 

 I padituri i parë  S.R përmes të autorizuarit të tij , si në seancën pregaditore ashtu edhe 

në atë kryesore, i ka propozuar gjykatës që kërkespadin e paditësit ta  refuzoj në  tërësi si të pa  



 Numri i lëndës: 2020:049123 
 Datë: 27.09.2021 
 Numri i dokumentit: 02213548 
 

3 (8)  

 2
0

2
0

:0
4

9
1

2
4

 

bazuar. Nga ekzpertiza ekspetiza e ekspertit të gjeodezisë M. S., konstatohet se paditësi nuk 

është pronar i pjesës kontestuese, sepse ajo pasuri është e të paditurit të parë, e ky fakt 

vërtetohet  nga Çertifikata e pronës me nr, të lëndës 304/13, si dhe nga aktvendimi i datës 

23.09.2013. 

 

 I autorizuari i të paditurit të parë, ka deklaruar se paditësi, me rastin e fillimit të 

punimeve gjegjsisht ndërtimit të bodrumit, i është tërhequr vërejtja që të mos ndërtoj në atë 

pjesë sepse e njëjta është pronë e të paditurit dhe shfrytëzohet për rrugë. Për ta vërtetuar këtë 

fakt, gjykatës si provë ia’ ka przentuar fotot e vendit të ngjarjes, ku pasditësi i ka filluar 

punimet. 

 

 Po ashtu ka deklaruar se paditësi është duke e ndërtuar bodrumin në pjesën e huaj, sepse disa 

herë kemi tentuar ta bëjmë caktimin e pikave kufitare edhe ate, për ta vërtetuar këtë fakt 

gjykatës ja bëjmë të ditur se është duke u zhvilluar procedura jokontesimore sipas lëndës 

C.nr.9/14. Ka theksuar se paditësi këtë pjesë ka filluar ta shfrytëzoj që nga viti 2003 dhe ky 

shfrytëzim është me keqbesim sepse paditësi këtë pjesë e ka marrur në shfrytëzim në mënyre të 

kundërligjshme. Prandaj gjykata duke i pasur për bazë të gjitha këto fakte, i ka propozuar 

gjykatës që kërkesë padine e paditësit ta refuzoj në tërësi si të pa bazuar. 

  

 Shpenzimet i ka kërkuar. 

 

 Gjykata shqyrtimin kryesor e ka mbajtur në mungesën e të paditurit K.G nga Kaçaniku 

sepse i njejti ka qenë i ftuar me rregull, mungesën nuk e ka arsyetuar dhe nuk ka kërkuar 

shtyerjen e shqyrtimit gjyqësor prandaj janë plotësuar kushtet nga neni 423.4 të LPK-së. 

Gjykata padinë e paditësit e pranoi si të tërhequr sepse pala paditëse në seancën e datës 

25.05.2015 e ka tërhequr padinë ndaj të paditurit të dytë dhe në këtë seancë i padituri i dyte e 

ka dhënë pëlqimin që padia të konsiderohet e tërhequr. 

 

 Shpenzimet nuk i ka kërkuar. 

  

 Gjykata për ta vërtetuar në mënyë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë çështje 

juridike civile me propozimin e palëve ndërgjyqse e zhvilloi procedurën e provave duke e bërë 

leximin e këtyre provave të shkruara u lexuan: Provat si në procesvërbalin e datës 25.05.2015, 

ankesa e padiësit, aktvendimi i datës 10.04.1989, pa pyetje dhe pa vërejtje. 
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 Pas analizimit të provave në tërësi dhe të së cilës veq e veq si dhe konform nenit 8 të 

LPK-së,dhe bindjes së lirë të gjykatës, gjykata lidhur me këtë çështje kontestimore juridiko 

civile vërtetoi këtë gjendje faktike:  

  

 Prona kontestuese evidentohet në emër të të paditurit S.R nga Kaçaniku, paditësi me 

padi ka kërkuar vërtetimin e pronësisë për një pjesë të parcelës kadastrale me nr.1321-1, në 

sipërfaqe prej 17 m
2
. Vërtetimin e pronësisë e ka kërkuar në bazë të drejtës së posedimit, 

paditësi këtë pjesë e ka në posedim që nga viti 2013 edhe ate me keqbesim, paditësi nuk e ka 

fituar të drejtën e pronësisë në këtë pjesë kontestuese.  

 

a) Se prona kontestuese  evidentohet në emër të të paditurit S.R, këtë fakt gjykata e 

vërtetoi nga Çertifikata e pronës me nr.të lëndës 304/13, e datës 30.09.2013, ku është e shënuar 

se kjo pronë në shërbimin e gjeodezisë, është e regjistruar në emër të S. ( Sh...) R. nga 

Kaçaniku. Po ashtu ky fakt është vërtetuar edhe nga ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë M. S., i 

cili në ekspertizën e tij ka konstatuar se kjo pjesë e pasurisë evidentohet në emër të të paditurit 

S.R nga Kaçaniku, po ashtu ky fakt vërtetohet edhe nga Manuali i majtjeve të ekspertit të 

gjeodezisë. 

 

b) Paditësi me padi e ka kërkuar vërtetimin e pronësisë, për një pjesë të ngastrës 

kadastrale me nr.2321-1 në sipërfaqe prej 17m
2
. Këtë fakt gjykata e vërtetoi nga precizimi i 

kërkespadisë si dhe nga ekspertiza e ekespertit të gjeodezisë. Eksperti në ekspertizën e tij ka 

konstatuar se paditësi e shfrytëzon një pjesë nga parcela me nr.1321-1 (pronë e të paditurit në 

siprfaqe prej 17 m
2
), e cila përbëhet nga një pllak Betonar Meja, e vendosur  mbi bordum e 

shtëpisë së paditësit në siprëfaqe prej 14m
2
 dhe pjesa tjetër si zonë e gjelbruar në sipërfaqe prej 

3m
2
.              

c)  I padituri e ka kërkuar vërtetimin e pronësisë nga baza  e mbajtjes duke theksuar se  

pronësinë  e ka fituar me posedim. Gjykata këtë fakt nuk e mori për bazë me rastin  e vendosjes 

sepse paditësi në pjesën kontestuese e ka bërë ndërtimin e bodrumit në pranverë të vitit 2013, 

të cilin fakt gjykata e ka vërtetuar nga deklarata e tij e dhënë në seancën gjyqësore, i cili ka 

theksuar se ndërtimi i bodrumit është bërë në pranvërën e vitit 2013. 

 

d) Paditësi këtë pjesë të pasurisë, të cilën e ka në posedim prej 17 m
2
 ,  e ka në posedim 

me keqbesim, sepse  i padituri i parë S.R këtë posedim i’a ka kontestuar edhe ate në rrug 
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gjyqësore sepse më datën 22.01.2014 në gjykat e ka bërë propozimin për caktimin e pikave 

kufitare, po ashtu edhe në  procedurë jashtgjyqësore është bërë kontestimi i këtij posedimi e që 

na rezulton se paditësi këtë pjesë e ka në posedim me keqbesim. 

 

Gjykata e  refuzoi  si të pa bazuar kërkesë padinë e paditësit  N.SH nga Kaçaniku, për 

arsyje se paditësi me asnjë provë nuk e ka vërtetuar se është pronar i pjesës kontestuese, pastaj 

e njëjta është e regjistruar në emër të të paditurit S.R, e këtë fakt gjykata e vërtetoi nga 

Çertifikata e pronës me nr. të lëndës 304/13 të datës 15.10.2013. Pastaj paditësi në këtë pjesë 

kontestuese nuk e ka në posedim me mirbesim dhe nuk janë plotësuar kushtet nga neni 40 par.1 

dhe 2 dhe neni  41 të Ligjit për Pronësi dhe të Drejta tjera Sendore. 

 

Me këto dispozita është paraparë se personi i cili me mirëbesim e ka 20 vite ne poseidm 

të pa ndërprerë një pa luejtshmëri ose një pjesë të sajë e fiton pronësin në të, në ratin konkret 

paditësi këtë pjesë e ka në posedim nga viti 2013, ndërsa padinë për vërtetimin e pronësisë në 

këtë pjesë e ka dorëzuar në gjykatë më datën 20 Mars të vitit 2014, pra pa u përmbushur 

kushtet ligjore sipas dispozitave të cituara më larte. 

 

Gjykata me rastin e refuzimit të kërkesë padisë se paditësit e pati për bazë edhe faktin 

se parcela e paditësit nuk e ka sipërfaqën prej 143 m
2 

, siq është e shënuar në tapi, këtë fakt e ka 

sqaruar eksperti i gjeodezisë në ekspertizën e tij ku ka konstatuar se me rastin e hulumtimit të 

dokumentacionit kadastral për parcelën në fjalë (por me shënime operatit të vjetër kadastral si 

parcel kadastrale numër 12/80-3, kur është dhënë tapia më datën 02.06.1975 dhe në bazë të 

përshkrimit të kufive është llogaritur sipërfaqja prej 143 m
2 

por në fakt nese marrim të njejtat 

shënime nga tapia dhe e bëjmë një llogaritje të thjesht matematikore na del se paditësi duhet të 

ketë sipërfaqe prej 123 m
2
. 

 

Gjykata ka vepruar sipas udhëzimeve të dhëna nga gjykata e apelit me aktvendimin 

CA.nr 2885/2015 të datës 05.12.2019 dhe e ka detyruar palën paditëse që ti siguroj shkresat e 

lëndës C.nr 50/88 dhe 100/89 por pala paditëse këto shkresa e ka njoftuar gjykatën se nuk i ka 

siguruar. 

 

Po ashtu gjykata ka kërkuar nka arhiva e gjykatës që të sigurohen shkresat e këtyre 

lëndëve por është njoftuar se këto lëndë nuk ekzistojnë në arhivin e kësaj gjykate. Nga arhiva e 

kësaj gjykate është njoftuar vetëm me kopjen e librit në të cilën vërtetohet se kjo lëndë është e 
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rexhistruar ndërsa lenda nuk ekziston. Pra nga kjo evidencë vërtetohet se në këtë gjykatë ka 

pasur lëndë të rexhistruara në mes të palëve G. Sh. nga Kaçaniku, babai i paditësit dhe të 

paditurit K.G nga Kaçaniku për qështjen kontestuese Pengim Posedimi dhe kjo lëndë ka 

përfunduar mirpo këto lëndë Gjykata nuk ka mundur ti gjejë për arsye se këto lëndë nuk janë 

kthyer në arhiven e kësaj gjykate që nga viti 1990 kur janë marrë nga Organet e Pushtetit 

Okupues të Republikës së Sërbisë. 

  

Gjykata padinë e paditësit kundër të paditurit K.G e pranoj si të tërhequr sepse në 

seancën e shqyrtimit kryesorë, pala paditëse e ka tërhequr padinë  ndaj të paditurit të dytë 

ndërsa i padituri i dytë këtë kërkesë nuk e ka kontestuar, andaj gjykata vendosi  konform nenit 

261.2 të LPK-së. 

 

Gjykata i analizoi theksimet e palës paditëse, e cila i propozoj gjykatës  që  kërkesë 

padinë  ta miratoj në tërësi si të bazuar sepse paditësi dhe familjarët e tij pjesën kontesutese e 

kanë poseduar dhe shfrytëzuar në mënyrë të vazhdueshme. Mirëpo këto  theksime gjykata i 

refuzoi si të pabazuara, për arsye se paditësi pronës kontestuese  e ka në posedim dhe 

shfrytëzim  nga viti 2013( fakt i pohuar nga pala paditëse në seancën e datës  25.05.2015) në të 

cilën seancë ka deklaruar se ndërtimi i podrumit është bërë në pranverën e vitit 2013. Po ashtu 

e ka në posedim dhe shfrytëzim me keqbesim (sepse këtë posedim ja ka kontestuar i padituri i 

parë S.R  edhe ate në procedurë jogjyqësore dhe në procedurës gjyqësore, fakt i vërtetuar nga 

lënda C.nr.09/14, për caktimin e pikave kufitare), andaj gjykata vendosi si  në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

   Gjykata i analizoi theksimet e palës së paditur, e cila i propozoj gjykatës që 

kërkespadinë e paditësit ta refuzoj në tërësi si të pabazuar, e  këtyre theksimeve gjykata u’a dha 

besimin dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, sepse prona kontestuese është e 

regjistruar në emër të të paditurit S.R nga Kaçaniku, i cili pronësinë e ka fituar me punë 

juridike të vlefshme, pastaj është i regjistruar në regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri,  

prandaj gjykata duke i pasur për bazë këto fakte të konstatuara vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, konform nenit 37 të LPDS-së. 

 

   Gjykata e detyroi palën paditëse që të paditurit S.R t’ia paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 650€ edhe ate shumën prej 110 sipas aktgjykimit C.nr.43/14 të 
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datës 25.05.2015, si dhe shumën prej 540.00€ për 4 përfaqësime të përfaqësuara nga ana e 

avokatit, si dhe konform nenit 449 të LPK-së.  

 

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

 

GJYKATA  THEMEORE  FERIZAJ 

DEGA  NË KAÇANIK 

C.nr.226/20 i dt. 14.09.2020 

 

                        GJYQTARI:  

          Riza Livoreka  

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtijë aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditëshnga dita e marrjës së këti 

aktgjykim, ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj gjykate  

në kopje të mjaftushme.  

 

Ekspeduar me datën 27.09.2021 

Paditsësit 1x1 

Të paditurve  2x1 
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