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Numri i lëndës: 2019:124912 

Datë: 16.03.2020 

Numri i dokumentit:     00899960 

       C.nr 220/2018 

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

Divizioni Civil, gjyqtarit Riza Livoreka si gjyqtar individual, me Sekretarën Juridike Azemine 

Berisha, duke vendosur në çështjen juridiko-civile të paditësit A.E.B nga fshati …, të cilin e 

përfaqëson D.R avokat nga Kaçaniku, kundër të paditurve  M.I.1 dhe M.I.2 që të dy  nga 

Batoqina rr … nr …, Republika e Serbisё, duke vendosur për çështjen kontestuese vërtetimi i 

pronësis, nё seancёn kryesore të mbajtur  më datën 02.03.2020, në praninë e të autorizuarit të 

paditësit  dhe  në mungesën e  tё paditurve, ndërsa me datёn 16.03.2020, bёri pёrplimin me 

shkrim tё kёtijё: 

 

    A K T GJY K I M 

     (Në bazë të pohimit) 

 

I.MIRATOHET, kërkesëpadia e paditësit A.E.B nga fshati …, Komuna e Kaçanikut, e 

ushtruar më datën 12.11.2018 dhe VERTETOHET se paditësi  e ka fituatr tё drejtёn e pronsisё 

nё ngastrën kadastrale  ..., në vendin e Quajtur “SH.B.Ç”, me kulturё malё e klasёs pare, me 

sipërfaqe prej 12748m2, e cila gjindet nё Zonёn kadastrale Kaçanik i Vjetër, e evidentuar në 

çertifikatën e pronës me numër tё lёndёs …., në tërësi SI E BAZUAR.                                                                                                                                                                                 

          II.DETYROHET Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe pronësi nё Kaçanik ti bëjë 

ndryshimet kadastrale sipas këtij aktgjykimi, i cili ka titull ekzekutiv. 

           III. DETYROHET pala paditëse ta paguaj shumёn prej 100.00 €, ne emer të taksёs per 

padi, e cila pages do tё behet ne afat 15 ditesh, nga dita e pranimit nё dorzim te kёtijё 

aktgjykimi,ndёrsa sa i pёrkat shpenzimeve tjera secila palё i pёrballon shpenzimet e krijura. 

                                                 A r s y e t i m 

Paditësit me datën 12.11.2018, në Gjykatën Themelore në Ferizaj –Dega në Kaçanik , e 

ka dorzuar padin kundër të paditurëve M.I.1 dhe M.I.2 që të dy  nga nga Repblika e Serbisё.  Me 

kёtё padi ka kёrkuara qe tё vёrtetohet se paditёsi ёshtё pronar i parcelёs kadastrale ..., në vendin 
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e Quajtur “SH.B.Ç”, me kulturё malё e klasёs pare, me sipërfaqe prej 12748m2, e cila gjindet nё 

Zonёn kadastrale Kaçanik i vjetër, e evidentuar në çertifikatën e pronës me numër tё lёndёs ….  

Paditësi pёr mesё tё autorizuarit edhe nё padi ashtu edhe nё seancat e mbajtura gjyqёsore 

ka theksuar se ngastrёn kontestuse e ka blerё në korrik të vitit 1996, nё shumё prejё 22.000 marka 

gjermana (tani nё shumё prej 11.000 euro) dhe menjëher ka hyrё në posedim dhe shfrytëzim të 

qetë të kësaj palujtshmërie, i pa penguar nga askush asё edhe nga tё paditurit. 

 Nё kohёn e kësaj shitblerje paraardhёsi i tё  paditurve dhe tё paditurit, kanё jetuar në 

fshatin … në fqinjësi me paditësin  dhe  paditësi që  nga dita e blerjes  dhe pagesës së çmimit të  

kontraktuar ka hy  në posedim dhe shfrytëzim  të palujtshmërisë së blerë dhe të njejtën e ka në 

shfrytëzim dhe posedim të pandërprerë dhe pa kurfarë  pengimi  nga askush. 

Palët kontraktuese nё atё kohё , tani ndërgjyqësit me rastin e kësaj , shitblerje nuk kanë 

përpiluar kontratë formale me shkrim pёrshkak se nё kohёn  e kёsaj shitblerje ka ekziturar njё 

fuqi ligji diskriminues i cili nuk i ka lejuar transaksionet e palujtshmёrive  tё nacionalitetit  Sёrb  

tek ata Shqiptar , ashtu qё përkundër pagesës së çmimit të kontraktuar  nuk  është bërë bartja 

formale e pronësis. 

Meqenëse paditësi ka interes juridik që të vërtetohet e drejta e pronësisë  së tij në 

paluajtshmërin e blerë, e me qëllim  të bartjes së të drejtës së pronësisë në emër të tij edhe si 

pronar e duke u bazuar se paditësi ka paguar në tërësi çmimin e kontraktuar dhe se gjendet në 

shfrytëzim dhe posedim të ligjshëm dhe me mirëbesim në paluajtshmërin e cekur mbi 20 vjetë  

ashtu që me Ligjin mbi pronësi  dhe të drejtat tjera Sendore  ka fituar të drejtën e pronësis me 

mbajtje. 

Shpenzimet nuk i ka kërkuar. 

Gjykata seancёn kryesore e ka mabjtur nё mungesёn e tё paditurve, sepse tё paditurit me 

parashtresёn e datёs 27.02.2020, e ka njoftuar gjykatёn se nuk do tё prezentojnё nё seancёn 

kryesore, sepse nuk e kontestojnё kёrkesёpadin e paditёsit sepse i njeti kёtё pronё e ka blerё dhe 

e ka paguar çmimin e kontraktuar dhe ka hyrё nё posedim tё sajё, po ashtu mё kёtё parashtrsё i 

kanё propzuar gjykatёs qe tё nxjerrё aktgjykim nё bazё tё pohimit.  

I padituri M.I.1, në séance për shqyrtim përgaditor ka deklaruar se tani babai i tij J.M.I 

ka vdekur në vitin 2015 dhe i njeti sa ka qenё nё jetё më ka njoftuar se gjatë viteve të 90-ta 

parcelёn kontestuse ja ka shitur një personi me emërin A… dhe nëse lajmrohet ai personë ta keni 

të ditur se këtë parcel e kam shitur. 

Poashtu ka thekёsuar se paditёsi e ka paguar çmimin e kontraktuar edhe atë në marka 

gjermane dhe prej asajё kohe ka hyrё nё posedim tё kёsaj ngastre. 

Tё paditurit mё  datёn 27.02.2020, nё gjykatё e kanё dorёzuar parashtresёn, me tё cilёn 

e kanё njoftuar gjykatёn se nuk do tё marrin pjesё nё seancёn gjyqёsore , po ashtu kёsaj 

parashtrese ja kanё bashkangjitur aktvendimin noterial, LRP nr….  Ref nr.199/2020 datës 

18.02.2020. 
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Shpenzimet nuk i kanë kërkuar. 

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

kontestimore të vërtetimit të pronësisë, gjykata me propozimin e palëve si dhe sipas detyrës 

zyrtare bëri shiqimin e provave: Çertifikata e pronës me numër 941/01-32705/2018 të datës 

03.10.2018, çertifikata e vdekjes pë të ndjerin J.I, Aktvendimi i dates 17.03.2016, njoftimi për 

trashëgimtarët, Deklarata e të paditurit M.I.1, Atvendimi I trashëgimisë, parashtresa e të 

paditurve e dates 20.02.2020. 

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

e në pajtim me dispozitat e nen. 8 të LPK-së dhe bindjes së lirë të gjykatës, gjykata lidhur me 

këtë qështje kontestimore juridiko-civile konstatoi këtë gjendje  cifaktike: 

Prona Kontestuese në shërbimin e gjeodezis në fillim të kontestit  evidentohet ne emer të  

J.M.I, nga fshati …. . Mё vonë kjo pronё ka kaluar në emër të M.I.1 dhe M.I.2 të cilët janë 

pasardhës të të ndjerit, paditёsi  këtë ngastër e ka blerë dhe  e ka paguar çmimin e kontraktuar, 

Pasё blerjes ka hyrё nё  posedim, nё tё njejtёn e ka fituar tё drejtёn e pronsisё me blerje dhe 

posedim.  

a) Se prona kontestuese nё fillim tё kontestit,evidentohet ne emer te paraardhёsit tё tё 

paditurve, këtë fakt gjykata e vertetoi nga thёnjet nё padi , çertifikata e prones me numër …, nga 

e cila vërtetohet se pasuria kontestuese ne sherbimin e gjeodezis evidentohet në emër të J.M.I, 

nga fshati …,  ky fakt nuk ishte kontestuse në mes të palëve ndërgjyqëse. 

b) Se tё padituri M.I.1.1 dhe M.I.2 që të dy  nga …Republika e Serbisё, janё trashigimtarё 

tё tё ndjerit J.I, kёtё fakt gjykata e vёrtetoi nga  aktvendimi LRP.nr…, me tё ciln aktvndim tani 

tё paditurit janё shpallurё trashigimёtarё tё tё ndjerit J.I nag fshati ….. 

c) Se pronën kontestuese paditësi e ka blerë dhe e ka në posedim dhe shfrytëzim tё 

pandërprerë  dhe të pa penguar nga askush, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga thëniet në padi dhe 

nga deklarata e të paditurit tё dhёna gjatё kёtijё proqesi gjyqёsorё , ku kanё thekёsuar se pronën  

kontestuese babai i tij J.I  tani i ndjerë  ja kishte shitur paditёsit A.B nga fshati … 

ç) Paditёsi nё kёtё ngastёr e ka fituar tё drejtёn e pronsisё, sepse tё njejtёn e ka blerё dhe 

e ka nё posedim dhe shfrytёsim tё pa penguar. Kёtё tё drejt e ka fituar konform nenit 40 të Ligjit 

për pronësi dhe të drejtat tjera sendore sepse me këtë dispozitë është paraparë se personi i cili 

me mirëbesim e ka 20 vite në posedim të pandërprerë një paluajtshmëri ose një pjesë të saj e 

fiton pronësinë në të. 

Gjykata pasё analizimit tё thёnjeve nё padi, theksimeve tё bёra gjatё kёtijё procesi 

gjyqёsore, kërkespadin e paditësit e miratoj si të bazuar për arsye se paditësi kёtё ngastёr e ka 

blerё qyshё nё vitin 1996, e ka paguar çmimin e kontraktuar, ka hyrё nё posedim. Gjykata me 

rastin e vendosjes, si fakt vendimtar e ka marrë deklarata e paditurit M.I.1 dhe parashtresën e 

datёs 27.02.2020, me tё cilёn tё paditurit i kanё propozuar gjykatёs qe tё nxjerrё aktgjykim nё 

bazё tё pranimit.  



 Numri i lëndës: 2019:124912 
 Datë: 16.03.2020 
 Numri i dokumentit: 00899960 
 

4 (4)  

 2
0

1
9

:1
2

4
9

1
3

 

Meqenëse të paditurit e kanë pohuar kerkespadinë dhe i kan propozuar gjykatës që të 

nxjerrë aktgjykimi në bazë të pohimit, gjykata kёtyre theksimeve u a fali besimin dhe vendosi si 

mё lartё.Po ashtu gjykata ka vepruar konform nenit 148 par.1 si dhe nenit 160.6 të LPK-së 

Gjykata i analizoi theksimet e palёs paditse, e cila i propozoi gjykatёs qё kёrkesёpadin e 

paditёsit ta miratoi nё tёrsi si tё bazuar, kёtyre theksimeve gjykata u a dha besimi, spese nga 

thёnjet nё padi , theksimeve tё bёra gjatё kёtijё proqesi gjyqёsore dhe deklaratve tё tё paditurve 

ёshtё vёrtetuar se paditёsi ngastrёn kontestuse e ka blerё nё vitin 1996, e ka paguar çmimin e 

kontraktuar dhe nё tё njejtёn e ka fituar tё drejtёn e pronsёsisё conform nenit 40 tё Ligjit pёr 

pronsi dhe tё drejta tjera sendore. 

Gjykata i analizoi edhe theksimet e tё paditurve, tё cilit i kanё propozuar gjykatёs qe tё 

nxjerё  aktgjymim nё bazё tё pranimit , e kёtyre theksime gjykata u a fali besimin dhe vendosi 

si mё lartё. 

Gjykata e detyroi palën paditëse që ta paguaj shumën prej 100.00€ në emër të taksës për 

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

siq është paraparë me nenin 253.4. të LPK-së.Ndërsa taksën në shumën e caktuar më lartë e ka 

caktuar duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ numër 01/2017 për Unifikimin e Taksave 

Gjyqësore. 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Dega në Kaçanik 

C.nr.220/18 i datёs 02.03.2020 

                                                                                                                                                                  

Gjyqtari: 

    Riza LIVOREKA 

                                                                                                                                                 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij ktgjykimi është e lejuar 

Ankesa, Gjykatas së Apelit në Prishtinë, 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes  

pёrms kësaj gjykate. 

 

Exp.me datën 16.03.2020 

1 x 1 paditësit  

1 x 2 të paditurit  

 


