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Numri i lëndës: 2019:234037 

Datë: 28.04.2020 

Numri i dokumentit:     00911760 

        C.nr.250/19  

 

            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  Z.E.Q  nga fshati ... Hani i 

Elezit, te cilin me autorizim e perfaqeson M.K.B avokate nga Kaçaniku, kundër të paditurve 

M.R, S.R.1, M.B nga fshati ..., S.R.2 dhe M.A nga fshati ... Komuna e Hanit Elezit,  duke 

vendosur për  çështjen kontestuese vërtetimi i pronësis, jashtë seancës gjyqësore më datë 

28.04.2020, ndërsa po të njejtën ditë bëri përpilimin me shkrim të këti:  

 

                     

A  K  T  GJ Y K  I  M 

 

 

 I.MIRATOHET, në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësës Z.Q nga fshati ... 

Komuna e Hanit të Elezit dhe VERTETOHET se paditësje e ka fituar të drejtën e pronsisë në 

ngastrën kadastrale ..., në vendin e Quajtur ” L... “, me kulture livadhë i klasës pestë, në 

sipërfaqe prej 1675m2 ,  e cila evidentohet ne emer te SH.T.R,  e cila gjindet ne Z.K ..., e 

evidentuar në  Çertifikatën e Pronësis me nr. të lëndës ... 

  

          II.DETYROHET Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe pronësi në Hanë të Elezit ti bëjë  

ndryshimet  kadastrale sipas këtij aktgjykimi dhe ky aktgjykim do të shërbejë si titull 

ekzekutiv. 

 

         III. Ky aktgjykim është i formës së prerë që nga data 19.03.2019. 

         IV.DETYROHET pala paditese qe ta paguaj shumen prej 40 €, ne emer të takses per padi 

e cila pages  do te behet ne afat 15 ditesh nga dita e pranimit ne dorzim te keti aktgjykimi. 
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A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 Paditësja per mes te autorizuares me datën 14.10.2019, në Gjykatën Themelore në 

Ferizaj –Dega në Kaçanik, e ka dorzuar padin kundër të paditurëve M.R, S.R.1, M.B nga fshati 

...., S.R.2 dhe M.A nga fshati ... Komuna e Hanit Elezit. Me këtë padi ka kërkuar vërtetimin e 

pronsisë për ngastrën kadastarle  ..., në vendin e Quajtur ” L... “, me kulture livadhë i klasës 

pestë,në sipërfaqe prej 1675m2 ,  e cila evidentohet ne emer te SH.T.R,  e cila gjindet ne Z.K ... 

, e evidentuar në  Çertifikatën e Pronësis me nr. të lëndës ... 

 

Ka  theksuar këtë pasuri paditësja e ka blerë rreth viteve 1990/93 dhe qe nga ajo kohë 

paditësja së bashku ma familjarët e sajë ka hyrë në posedim të kësajë ngastre  e pa penguar nga 

askush as nga te paditurit, nga këto  baza  i ka  propozuar  gjykatës  që kërkesë padinë ta 

miratoj në tërësi si të   bazuar. 

 

 Shpenzimet nuk  i kan  kërkuar. 

 

Gjykata më datë 25.02.2020, e ka nxjerrë aktvendimin për përgjigje në padi, me të cilin 

i  ka detyruar të paditurit që në afat prej 15 ditësh të paraqesin përgjigje në padi dhe ti 

paraqesin prapësimet procedurale dhe të deklarohen se a e pranonë apo e kontestonë 

kërkesëpadinë e paditësit. 

 

Të paditurit me datën 02.03.2020, e kanë pranuar padin me prova  dhe në afatin e 

paraparë ligjorë kan paraqitur përgjegje, me të cilën nuk e kanë kontestuar padinë e paditësit 

dhe i ka propozuar gjykatës që të nxjerrë aktgjykim në bazë të pranimit dhe ngastra kontestuese 

të kalohen në emër të paditësës . Po ashtu i kan  propozuar gjykatës që të veproj konform nenit 

398 të  LPK-së, po ashtu kanë hequr dorë edhe nga e drejta e ankesës.  

 

Shpenzimet nuk i kan kërkuar. 

 

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

kontestimore juridiko-civile, bëri administrimin e këtyre provave të shkruara duke e bërë 

leximin e këtyre provave: u lexuan çertifikat e pronës dhe përgjigja në padi , pa pyetje dhe pa 

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

në pajtim me dispozitat e nenit 8 të LPK-së dhe bindjes së lire të gjykatës, gjykata lidhur me 

këtë çështje kontestimore konstatoi këtë gjendje faktike: 

 

Ngastra kadastrale kontestuse, evidentohet në emër të SH.T.Q nga fshati …. Kjo 

ngastër është blerë rrethë viteve 1990/93, qe nga ajo kohë është në posedim të paditsësë. Në 

këtë ngaster  paditësja  e kanë fituar të drejtëne pronësisë me mbajtje dhe posedim.  

 

a) Se ngastra kontestuese në sherbimin e gjeodezisë evidentohet në emër të SH.T.Q nga 

fshati …, këtë fakt Gjykata e vërtetoi nga çertifikata e pronës ku është shënuar se prona 

kontestuse  evidentohet në emër të SH.T.Q nga fshati … 

 

b) Se ngastra kontestuse është blerë rrethë viteve 1990/90, këtë fakt Gjykata e ka 

vërtetuar nga thënjet në padi , përgjigjet në padi nga të cilat prova vërtetohet se ngastra 

kontestuse është blerë rrethë viteve 1990/93. 

 

c) Se ngastra  kontestuse është në posedim të paditësës, këtë fakt gjykata e ka vërtetuar 

nga thënjet në padi, theksimet e të paditurve të bëra në përgjigje në padi , të cilit kanë deklaruar 

se ngastra kontestuse qe nga koha e blerjes është në posedim të paditsës.    

 

Gjykata pas analizimit të thënjeve në padi theksimeve të bëra me përgjigje në padi , ka 

gjetur se ngastra kontestuese ..., në vendin e Quajtur ” L... “, me kulture livadhë i klasës 

pestë,në sipërfaqe prej 1675m2, e cila gjindet ne Z.K ... , e evidentuar në  Çertifikatën e 

Pronësis me nr. të lëndës 06-941/01-9012/2019 , është pronë e paditësës .  

 

Meqenëse të paditurit  nuk e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësës dhe i ka propozuar 

gjykatës që të nxjerr aktgjykim në bazë të pohimit, gjykata duke vepruar konform nenit 148 

par. 1 të LPK-së ka nxjerrë aktgjykim në bazë të pohimit, sepse e paditura e ka pohuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit, andaj gjykata këtyre theksimeve u’a dha besimin dhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Ky aktgjykim është i formës së prerë që nga data 28.04.2020, sepse palët ndërgjyqse 

kanë deklaruar se heqin dorë nga e drejta e ankesës .  
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Gjykata detyroi paditësin që të paguajë shumën prej 40€, në emër të taksës për padi, 

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

prandaj gjykata konform nenit 253 par 5 të LPK-së si dhe udhëzimit adiministriv nr.01/2017 të 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës për Unifikimin e Taksave Gjyqësore vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

                                        GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

                                                      Dega në Kaçanik   

                                             C.nr.250/2019 i datës 28.04.2020     

                                                                                                                                                                                       

Gjyqtari: 

                                                                                                                   Riza LIVOREKA  

 


