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Numri i lëndës: 2019:203409 

Datë: 05.03.2020 

Numri i dokumentit:     00876840 

                C.nr.226/19  

 

 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 R.R.D nga fshati ... Komuna e 

Kaçanikut, të cilin me autorizim e përfaqson F.T avokat nga Kaçaniku,  kundër të paditurve 

R.A.D, nga fshati ...., I.A.D nga fshati ..., H.A.S nga fshati ...-Shtërrpcë, E.R.A nga fshati ...-

Ferizaj, M.R.A nga fshati ...-Ferizaj, Z.R.D, B.R.D, I.R.D, M.R.J, L.R.A, F.S.D, N.S.M, 

SH.S.K, N.S.D, RR.S.D, R.S.D dhe  N.S.V që të gjithë nga fshati ... Komuna e Kaçanikut, 

duke vendosur për  çështjen kontestuese vërtetimi i pronësis,  jashtë seaces më datën 

05.03.2020 dhe po tё njejtёn ditё bёri pёrpilimin me shkrim tё kёtijё:  

 

                     

A  K  T  GJ Y K  I  M 

 (Në bazë të pohimit) 

 

 

 

 I.MIRATOHET, në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit R.R.D nga fshati ... 

Komuna e Kaçanikut dhe VERTETOHET se paditësi e ka fituar tё drejtёn e pronsisё nё 

ngastrat  kadastrale edhe ate:  

 

- Ngastrёn kadastrale ..., në vendin e quajtur “A...”, me kulturë bujqësore – kullosë e 

klasës së 4, në sipërfaqe prej 2219m2. 

 

- Ngastrёn kadastrale ..., në vendin e quajtur “A...”, me kulturë bujqësore – kullosë e 

klasës së 8, në sipërfaqe 2214m2. 

 

- Ngastrёn kadastrale ...., në vendin e quajtur “A...”, me kulturë pemishte, e klasës së 5, 

në sipërfaqe prej 1157m2.  

 

- Ngastrёn kadastrale ..., në vendin e quajtur “D...”, me kulturë tokë ndërtimore – oborr, 

në sipëfaqe prej 464m2. 

 

- Ngastrёn kadastrale ..., në vendin e quajtur “T...”, me kulturë bujqësore – pemishte, e 

klasës së 5 në sipërfaqe prej 2044m2. 
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- Ngastrёn kadastrale ... në vendin e quajtur “T...”, me kulturë bujqësore – arë, e klasës 

së 7 në sipërfaqe prej 917m2. 

 

- Ngastrёn kadastrale ... në vendin e quajtur “T...”, me kulturë bujqësore – arë, e klasës 

së 8, në sipërfaqe prej 5954m2. 

 

- Ngastrёn kadastrale ..., në vendin e quajtur “A...”, me kulturë bujqësore – kullosë, e 

klasës së 5, në sipërfaqe prej 734m2. 

 

- Ngastrёn kadastrale ..., në vendin e quajtur “A...”, me kulturë rrugë private, në 

sipërfaqe prej 15m2. 

 

- Ngastrёn kadastrale ..., në vendin e quajtur “A...”, me kulturë bujqësore – arë, e klasës 

së 8 në sipërfaqe prej 3773m2. 

 

- Ngastrёn kadastrale ..., në vendin e quajtur “R...”, me kulturë tokë pyjore – mal, e 

klasës së 4  në sipërfaqe prej 2163m2. 

 

- Ngastrёn kadastrale ...., në vendin e quajtur “R...”, me kulturë bujqësore-livadh, e 

klasës së 8, në sipërfaqe prej 4571m2. 

 

- Ngastrёn kadastrale ..., në vendin e quajtur “ A....”, me kulturë bujqësore – arë, e 

klasës së 8, në sipërfaqe prej 3856m2. 

 

- Ngastrёn kadastrale ...., në vendin e quajtur “A....”, me kulturë bujqësore – kullosë, e 

klasës së 5  në sipërfaqe prej 639m2. 

 

- Ngastrёn kadastrale ..., në vendin e quajtur “A.P”, me kulturë mal, e klasës së 4,  në 

sipërfaqe prej 6948m2. 

 

- Ngastrёn kadastrale ... në vendin e quajtur “A.P”, me kulturë bujqësore – kullosë, e 

klasës së 5 në sipërfaqe  prej 5910m2, te gjitha keto në Z.K .... -Dubravë, komuna Kaçanikut të 

evidentuar në çertifikatën e pronës me numër ... të datës 16.08.2019. 

  

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

ndryshimet  kadastrale sipas këtij aktgjykimi, ky aktgjykim është i formës së prerë që nga data 

05.03.2020 dhe ka titull ekzekutiv.  

 

          III. DETYROHEN, paditësit që në mënyrë solidare ta paguajnë shumë prej 60.00€, nё 

emёrё tё taksёs pёr padi, e cila pagesë do të bëhet në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit në 

dorëzim të këtij Aktgjykimi. 
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                                                                  A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

 Paditësit përmes të autorizuarit, me datën 12.09.2019, në Gjykatën Themelore në 

Ferizaj –Dega në Kaçanik , e ka dorzuar padin kundër të paditurëve R.A.D, nga fshati ..., I.A.D 

nga fshati ..., H.A.S nga fshati ... -Shtërrpcë, E.R.A nga fshati ... -Ferizaj, M.R.A nga fshati ... -

Ferizaj, Z.R.D, B.R.D, I.R.D, M.R.J, L.R.A, F.S.D, N.S.M, SH.S.K, N.S.D, RR.S.D, R.S.D 

dhe  N.S.D që të gjithë nga fshati ... Komuna e Kaçanikut.  

 

Paditёsi me kёtё padi ka kërkuar vërtetimin e tё drejtёsё sё pronësis për ngastrat  

kadastrale me pk.nr. ..., në sipërfaqe prej 2219m2, ..., në sipërfaqe 2214 m2,  ... , në sipërfaqe 

prej 1157 m2, ..., në sipëfaqe prej 464 m2,..., në sipërfaqe prej 2044 m2, ... në sipërfaqe prej 

917m2,...  në sipërfaqe prej 5954 m2, ...në sipërfaqe prej 734 m2, ... në sipërfaqe prej 15 m2, ..., 

në sipërfaqe prej 3773 m2,  ... në sipërfaqe prej 2163 m2... në sipërfaqe prej 4571 m2, ... në 

sipërfaqe prej 3856 m2, ... në sipërfaqe  prej 639 m2,  ..., në sipërfaqe prej 6948 m2, ... në 

sipërfaqe  prej 5910 m2, te gjitha kёto në Z.K ...-Dubravë, Komuna Kaçanikut të evidentuar në 

çertifikatën e pronës me numër ... të datës 16.08.2019. 

 

 Paditësi në padi  ka  theksuar se këto parcela janë blerë në muajin Mars të vitit 1987 në 

shumën e përgjithshme (kotrum) prej 1000,00 DM, nga paraardhёsi i tё paditurve siç është 

praktikuar në të kaluarën.  Me rastin e kësaj marrëveshje gojore, blersi shitësit ja ka paguar 

shumёn e kontraktuar në  tërësi , kurse bartjen e pronësisë nuk e kanë bërë për arsye objektive. 

 

Pas pagësës së bërë në muajin Mars të viti 1987 blerësi menjëherë ka hyrë në posedim- 

shfrytëzim tё kёsaj pasurie dhe deri mё tani asnjëherë nuk ёshtё penguar nga askush as nga tё 

paditurit. Pra paditёsi tё drejtёn e pronёsisё e ka fituar nё bazё tё kontratёs gojore dhe me 

posedim tё ligjёshёm dhe me mirё besim, paditësi e ka fituar të drejtën në pronësi me 

parashkrim. 

 

Prandaj duke i pasurё pёr bazё kёto fakte tё konstatuara dhe nё bazё tё nenit 40 tё Ligjit 

pёr pronёsi dhe tё drejta tjera sendore i propozojmë gjykatës që kёrkesёpadin ta miratojë në 

tërësi padin. 

 

 Shpenzimet nuk  i ka  kërkuar 

 Gjykata me datёn 25.11.2019, e ka nxjerrё aktvendimin, me tё cilin i ka detyruar tё 

paditurit qe nё afatё prej 15 ditёsh tё paraqesin pёrgjigje nё padi, me tё cilёn do tё deklarohen 

se a e pranojnё apo e kontestojnё kёrkespadin e paditёsit.  

 

Tё paditurit padin me prova dhe aktvendimiet pёr pёrgjigje nё padi, i kanё pranuar me 

datёn 29.11.2019, kёtё fakt gjykata e ka vёrtetuar nga fletёdërgesat për dorëzim personal të 

cilat gjinden nё shkresat e lёndёs si dhe fletëkthesat për dorëzim postarë. 

  

  Të paditurit pas pranimit të padisë, nё afatin e paraparё ligjorё kan paraqitur përgjigjen 

në padi, me të cilën e kan njoftuar gjykatën se nuk e kontestojn kërkesëpadinë e paditësit, sepse 
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palujtshmëria është në posedim të paditësit dhe asnjëherë nuk e kemi ditur se kjo paluajtshmëri 

evidentohet në emër të A.I.D nga fshati .... Po ashtu kanё thekёsuar se kalimi i pronësisë tek 

paditёsi nuk ёshtё bёrё në mënyrë legale sepse  nuk kemi arritur të mblidhemi që me kontratë 

të  i‘a bëjmë bartjen e pronësisë në këtë  palujtshmëri kontestuese. 

 

Poashtu me anë të kësaj parashtrese i kanё propzuar gjykatёs qe tё veprojё konform 

nenit 398 të Ligjit për procedurën kontestimore dhe gjykata të merr aktgjykim pa caktuar 

seancë gjyqësore dhe poashtu kanё hequr dorё edhe nga e drejta e ankesёs.  

  

  Shpenzimet nuk i kanë kërkuar. 

 

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

kontestimore  të vërtetimit të pronësisë, sipas detyrës zyrtare bëri shiqimin e provave : 

ekstraktet nga regjistri qëndror i gjedjes civile për: R.D.1, I,D.1, H.S, E.A, M.A, Z.D, B.D, 

I.D.2, M.J, F.D, N.M, SH.K, N.D, RR.D, R.D.2, N.V, L,A, E.D si dhe  çertikata e vdekjes për 

të ndjerin R.D, S.D dhe A.D, çertifikata pronësore me numër serik … i dates 16.08.2019, si dhe 

përgjigjet në padi nga të paditurit të dates 02.12.2019. 

 

 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  faktike:  

 

Prona Kontestuese nё shёrbimin e gjeodezisё evidentohet ne emer të A.D, paraardhës i 

të paditurve. Tё paditurit janё trashigimtar tё rendit të parë dhe të dytë të tё ndjerit A.D nё emёr 

tё tё cilit evidentohet pasuria.  Kёto ngastra edhe pse evidentohet nё emёr tё paraardhёsve tё tё 

paditurve janё nё posedim dhe shfrytёzim tё paditёsit dhe paditёsi nё tё njejtёn e ka fituar tё 

drejtёn e pronsisё me posedim.  

  

a) Se prona kontestuese evidentohet në emër te paraardhësit të të paditurve, këtë fakt 

gjykata e vertetoi nga çertifikata e prones me numër të lëndës ..., nga e cila vërtetohet se 

pasuria kontestuese ne sherbimin e gjeodezisë evidentohet në  emër të A.I.D nga fshati ...  

 

b)  Se paditësi R.D.1 është pronar faktik i njësive kadastrale të shënuara në dispozitiv të 

këtij Aktgjykimi, këtë fakt gjykata vërtetoi nga thënjet në padi, ku është shënuar se paditësi në 

muajin mars të vitit 1987 i ka blerë ngastrat kontestuese të përshkruara në dispozitiv. Poashtu 

në padi ka theksuar se që nga ajo kohë paditësi i ka në posedim të pandërprerë dhe i pa penguar 

nga askush, as nga të paditurit. 

 

  Po  ashtu këtë fakt gjykata e vërtetoi edhe nga thëniet e të paditurve në përgjigjen në 

padi, ku konfirmojn se  parcela kadastrale  të cekura në padi jane në posedim të paditësit dhe 

asnjëher nuk e  kanë ditur se janë pronar të këtyre pronave dhe nuk e konsideojn vetën pronar 

të këtyre pronave. 
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 Gjykata kërkespadin e paditësit e miratoj si të bazuar për arsye se paditësi ka qenë 

posedus faktik, si fakt vendimtar gjykata e ka marrë  përgjigjen në padi të të paditurve, të cilit  

në përgjigje në padi e kan pohuar kërkesë padinë e paditësit  dhe ka theksuar se  paditësi këtë 

pronë  e ka  në posedim  dhe shfrytëzim të përhershëm nga paditësi dhe familjarët e tij e bartur 

nga parardhesit e tyre dhe i ka propozuar gjykatës që ta detyroj shërbimin e  gjoedezisë që ti 

bëjë ndryshimet kadstrale. 

   

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

nxjerrë aktgjykimi në bazë të pohimit, prandaj gjykata duke i pas për bazë deklaratat e palëve 

ndërgjyqëse si dhe duke vepruar konform nenit 148 par.1 si dhe nenit 160.6 të LPK-së vendosi 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 Ky aktgjykim është i formës së prerë që nga data 05.03.2020 sepse palët në kontest 

kanë hequr  dorë nga e drejta e ankesës. 

 

 Gjykata i detyroi paditësit që ta paguajnë shumën prej 60.00€ në emër të taksës për padi 

edhe ate duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ 01/2017 për Unifikimin e Taksave 

Gjyqësore, ndërsa vendimin për shpenzimet procedurës e ka bazuar në nenin 450 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

DEGA KAÇANIK 

    C.nr.226/19  datë 05.03.2020 

                                                           Gjyqtari: 

                                              Riza LIVOREKA  


