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Numri i lëndës: 2021:273300 

Datë: 23.02.2022 

Numri i dokumentit:     02742621 

 

 C.nr. 2021:070535 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ - DEGA E GJYKATËS KAÇANIK – 

Departamenti i përgjithshëm – Divizioni civil, me gjyqtar Burhan Berisha, në çështjen juridiko- 

kontestimore  të paditësit R.A nga fshati ... Kaçanik, i identifikuar me letërnjoftim me numër 

personal ... të lëshuar nga MPB në Prishtinë, kundër të paditurëve I. Sh... A. me vendbanim në 

Han të Elezit, M. Sh... A. me vendbanim në Han të Elezit, F. S... A. me vendbanim në Shkup-

.., rr. “...” nr. .., E. S... A. me vendbanim në Shkup-.., rr. “...” nr. .., Q. S... A. me vendbanim në 

Shkup-.., rr. “...” nr. .., Z. M...  A.me vendbanim në Han të Elezit, E. I... A. dhe B. I... A. që të 

dy me vendbanim në Shkup-..., rr. “...” nr. .., për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, me datë 

24.02.2022, mori këtë: 

 

      A K T GJ Y K I M 

(Në bazë të pohimit) 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit R. (M…) A. nga fshati … Komuna Kaçanik 

në tërësi si e bazuar. 

 

II. VËRTETOHET se paditësi R. (M…) A. nga fshati … Komuna Kaçanik është 

pronar i vetëm i paluajtshmërive si në vijim: 

 

-Njësia kadastrale ..., në vendin e quajtur “...”, me sipërfaqe prej 00.33.30ha, e cila 

gjendet në Z.K. .., Hani i Elezit, 

            -Njësia Kadastrale ..., në vendin e quajtur “...”, me sipërfaqe prej 00.59.37ha, 
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-Njësia Kadastrale ..., në vendin e quajtur “..”, me sipërfaqe prej 00.10.14ha, 

 

-Njësia Kadastrale ..., në vendin e quajtur “...”, me sipërfaqe prej 00.59.37ha, të cilat 

gjenden në Z.K. .., Kaçanik-  

 

 

III. DETYROHEN të paditurit që paditësit të ja njohin të drejtën e pronësisë për pjesën e 

shënuar në pikën –I- të këtij dispozitivi dhe ta lejojnë paditësin të realizojë të drejtën pronësore, 

e tëra kjo në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

 

IV. DETYROHET pala paditëse që kësaj gjykate të ia paguaj shumën prej 30€ në emër të 

taksës për padi. 

 

V. Ky Aktgjykim ka titull përmbarimorë dhe shërben si bazë juridike për regjistrimin e 

paluajtshmërive në Regjistrin e të Drejtave Pronësore, ndërsa shpenzimet e procedurës i 

përballon secila palë. 

  

A r s y e t i m 

 

Paditësi më datë 13.04.2021 në këtë Gjykatë ka ushtruar padi me të cilën ka kërkuar 

vërtetimin e pronësisë dhe ka theksuar se pasuria e paluajtshme evidentohen në emër të 

paditurit M. A.si posedues faktik dhe i vetëm i këtyreve pronave  pas ndarjes me marrëveshje 

ndërmjet vëllezërve dhe kushërinjeve duke i’a paguar në tërësi çmimin e kontraktuar, dhe pas 

kësaj ka hyrë në posedum dhe shfrytëzim të kësaj palujtshmërie por që  legalizimi i kësaj 

shitëblerje nuk është bërë meqenëse për shkak se ka ndërruar jetë bashkëpronari I.A dhe tani  

procedura e trashigimisë nga ana e trashigimtarëve të të paditurit I. A., nuk është bërë, mirë 

po të njëjti  nuk e kontestojnë shfrytëzimin dhe posedimin e sajë pas blerjes nga ana e paditësit 

 

 Shpenzimet e procedurës nuk i kan kërkuar. 

 

Të paditurit në përgjigje në padi më dt.21.06.2021 të ushtruar brenda afatit ligjorë kan 

deklaruar se nuk e kundërshtojnë kërkesëpadinë e paditësit dhe  e pranojmë si të bazuar si dhe 

faktet e paraqitura në padi  dhe konfirmojnë se palujtshmërisë kontestuese i janë shitur paditësi 
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nga poseduesi faktik i kësaj paligjshmërie M. A., e po ashtu çmimi e shitblerjes e ka pranuar, 

mirë po kalimi i pronësisë  në mënyrë legale në pronësinë e paditësit nuk është bërë dhe me që 

tani nuk kemi arritur që të bëjmë bartjen e pronësisë në këtë palujshtshmëri kontestuese dhe më 

vonë  ka ndërruar jetë edhe I. A. i evidentuar si bashkëpronar i pjesës ideale prej 1/6 të 

paligjshmërisë dhe njëherit i propozojmë gjykatës që të merr aktgjykim në bazë të pohimit dhe 

pa mbajtje të seancës gjyqësore. 

 

Gjykata në bazë të provave të cilat gjinden në shkresat e lëndës siq janë certifikata 

pronësore, ekstrakt nga regjistri i të lindurve e vërtetoi se pasuritë prej 1/6 të pjesës ideale të 

palujtshmërisë së objektit të kontestit evidentohen në emër të ndjerit I. A., i cili pas vehtes ka 

lënë E. A.  dhe B. A. kjo u vërtetua në bazë të certifikatave të cilat janë bashkangjitur kësaj 

lënde si dhe në bazë të përgjigjes në padi të ushtruar brenda afatit ligjor me qka të paditurit e 

kan pohuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar, me ç’ka gjykata është bindur se nuk 

ka kontest pronësor në lidhje me këtë qëshjte. 

 

Gjykata, pas pohimit të kërkesëpadisë nga ana e të paditurit me anë të përgjigjes në padi 

vlerësoi se pohimi i të paditurëve është bërë me vullnet të lirë të pa penguar i nënshkruar nga të 

paditurit, njëherit konstatoi se kërkesat janë të disponueshme për palët, prandaj, në kuptim të 

nenit 148, paragrafit 1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) – me të cilin përcaktohet 

se “në qoftë se i padituri deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor të çështjes e pohon 

kërkesëpadinë pjesërisht apo tërësisht, gjykata e jep, pa shqyrtim të mëtejmë, aktgjykimin me të 

cilin e aprovon pjesën apo gjithë kërkesëpadinë (aktgjykimi në bazë të pohimit)” – vendosi pa 

shqyrtim të mëtejshëm si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe po ashtu konform nenit 398 

par.1 të LPK-së me të cilin përcaktohet se “Kur gjykata, pasi t’i arrijë përgjigja në padi, 

konstaton se ndërmjet palëve nuk është kontestuese gjendja faktike, dhe se nuk ekzistojnë 

pengesa të tjera për dhënien e vendimit meritor, atëherë ajo, pa caktuar fare seancë gjyqësore, 

mund ta jep aktgjykimin me të cilën e pranon si të themeltë kërkesëpadinë” (Aktgjykim pa 

seancë gjyqësore). Gjykata vendosi jashtë seancës lidhur me kërkesëpadinë e paditësit.    

 

Gjykata detyroi palën paditëse të paguaj taksën gjyqësore në shumë prej 30 euro në 

emër të taksës për padi të pa paguar  dhe pasi palët nuk i kanë kërkuar shpenzimet procedural, 

vendosi që shpenzimet ti përballoj secila pale konform nenit 450 të LPK-së. 
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  Nga sa u tha u vendos si në dispozitiv të këtij  aktgjykimi. 

   

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

DEGA KAÇANIK 

C.nr. 2021:070535 datë 24.02.2022. 

 

                        Gjyqtari:  

                                                                 Burhan BERISHA  

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate.  

Në kuptim të nenit 181 par. 2 të LPK-së, ankesa mund të paraqitet vetëm për shkak të 

shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore apo nga shkaku se deklarata e pohimit është 

dhënë në lajthitje apo nën ndikimin e dhunës apo mashtrimit. 


