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Numri i lëndës: 2019:105415 

Datë: 05.09.2019 

Numri i dokumentit:     00495354 

                                                                                                             C.nr.28/18  

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-Dega në Kaçanik, departamenti i 

përgjithshëm-divizioni civil, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtari individual, me Sekretaren 

Juridike Azemine Berisha, e duke vendosur në çështjen juridiko-civile të paditësit I.(F).G  nga 

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

të paditurit R.(N).K.1 nga fshati .... – Kaçanik,  për çështjen kontestuese Vërtetim  Pronësie, në 

shqyrtimin kryesor dhe publik të mbajtur më dt.29.07.20195, në prezencën e të autorizuarit të 

palës paditëse dhe në mungesën e të paditurit ndërsa më dtatën 05.09.2019, bëri përpilimin me  

shkrim të këtij:           

 

             

             A  K  T   GJ  Y  K  I  M  

 

 

I. MIRATOHET, në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit, I.(F).G  nga fshati ...- 

Kaçanik dhe VËRTETOHET, se paditësi është pronar i ngastrës kadastrale PK.nr..., në vendin e 

quajtur “ M..... ”, me kulturë arë, e klasës 5, në sipërfaqe prej 770m2, e cila gjindet në ZK ....., e  

evidentuar në Çertifikatën me nr. ...... në tërsi SI E BAZUAR.  

 

 II.DETYROHET  Komuna e Kaçanikut që ti bëj ndryshimet kadastrale sipas këti 

aktgjykim , i cili  do të shërbejë si bazë për ti bërë ndryshimet kadastrale dhe ka titull ekzekutiv. 

  

 III. DETYROHET pala  paditëse  që ta  paguaj shumën prej 40.00€ në emër të taksës për 

padi , e cila pages do të bëhet në afat prej 7 ditëshë nga dita e pranimit në dorzim  të këti 

aktgjykimi.  

 

           A  r  s  y  e  t  i  m 

 

   

 Paditësi përmes të autorizuarës, si në padi ashtu edhe në  shqyrtimet e mbajtura  

gjyqësore, i ka propozuar  gjykatës që  kërkesëpadinë ta  miratoj  në tërësi si të  bazuar dhe të  

vërtetohet se  paditësi është pronar i ngastrës kadastrale PK.nr...., në vendin e quajtur “ M...”, me 
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kulturë arë, e klasës 5, në sipërfaqe prej 770m2, e cila gjindet në ZK .... e  evidentuar në 

Çertifikatën me nr. ..... 

 

 Ka theksuar se paditësi këtë paluajtshmëri e ka blerë në vitin 1997 nga  

A..., I..., Rr... dhe L.D nga fshati .... – Komuna e Kaçanikut, të cilët më heret këtë  pasuri e kishin 

blerë nga tani i padituri R.K.1 si posedues faktik. 

 

Ka theksuar se i padituri këtë ngastër prej kur e ka blerë ka hyrë në posedim të saj  dhe 

së bashku me familjarët e tij e kanë në posedim të vazhdueshëm dhe të njejtën e kanë mbjellur 

me kultura të ndryshme bujqësore, ndërsa tani kjo paluajtshmëri ka hyrë në procesin e 

shpronësimit për ndërtimin e autostradës Prishtinë Hani i Elezit. 

 

Ka theksuar se nga deklaratat e dëshmitarëve Rr.D dhe R.K.2 është vërtetuar se kjo 

paluajtshmëri evidentohet në emër të R.K.1 mirëpo i njejti këtë paluajtshmeri i’a ka shitur 

familjes ..... dhe e njejta më vonë i’a ka shitur tani paditësit dhe paditësit i është paguar çmimi i 

kontratkuar dhe është duke e shfrytzuar pa u penguar nga askush as nga i padituri. 

 

Shpenzimet nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata shqyrtimin kryesor e ka mbajtur në mungesën e të paditurit sepse i njejti ka qenë 

i ftuar me rregull, mungesën nuk e ka arsyetuar dhe nuk ka kërkuar shtyerjen e shqyrtimit 

gjyqësorë, prandaj janë plotësuar kushtet nga neni 423 pikë 4 të LPK-së. 

 

Për të vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike  në këtë çështje 

kontestimore gjykata bëri leximin e këtyre provave: u lexuan certifikata e pronës, deklaratat e 

dëshmitarëve Rr.D dhe R.K.2, pa pyetje dhe pa vërejte. 

 

Gjykata pas vlerësimit me kujdes dhe me ndërgjegjje të secilës provë veq e veq dhe të 

gjithave  bashkarisht e në pajtim  me  dispozitat  e nenit  8 të LPK-së, dhe bindjes së lirë të kësaj 

gjykate, kjo gjykatë lidhur  me  këtë çështje kontestimore juridiko-civile vërtetoi këtë gjendje 

faktike:  

 

 Pasuria kontestuese evidentohet në emër të të paditurit R.K.1. Këtë ngastër i padituri u’a 

ka shitur personave A...., I...., Rr.... dhe L.D nga fshati ..... Këto persona këtë ngastër i’a kanë 

shitur tani paditësit, paditësi e ka paguar çmimin e kontraktuar dhe ka hyrë në posedim i 

papenguar nga i padituri dhe askush tjetër. 

 

a) Se paluajtshmeria kontestuese evidentohet në emër të R.(N).K.1 nga fshati...., këtë fakt 

gjykata e ka vërtetuar nga certifikata e pronës me nr. të lëndës .... e datës 29.01.2016 e lëshuar 

nga zyra kadastrale në Kaçanik. Poashtu ky fakt është vërtetuar edhe nga deklaratat e 

dëshmitarëve Rr.D dhe R.K.2 të cilët gjatë këtij procesi gjyqësorë kanë deklaruar se prona 

kontestuese evidentohet në emër të të paditurit. 
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b) Se i padituri R.K.1 këtë paluajtshmëri i’a ka shitur personave A...., I..., Rr.... dhe L.D 

nga fshati...... Këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga deklarata e dëshmitarit RR.D nga fsahti ..... i 

cili në seancën gjyqësore të datës 01.04.2019 ka deklaruar se pronën kontestuese babi i tij i ndjerë 

R.... e ka blerë nga R.K.1 nga fshati ..... Poashtu këtë fakt gjykata e ka vërtetuar edhe nga 

deklarata e dëshmitarit R.K.2 i cili ka deklaruar se i padituri R.K.1 këtë paluajthsmëri i’a ka 

shitur familjes D.... nga fshati .... por nuk e di se sa është shitur dhe në cilën kohë sepse ka kaluar 

kohë e gjatë  dhe nuk e mbanë mend çmimin e shitblerjes.  

 

c) Paditësi këtë ngastër e ka blerë nga A...., I...., Rr.... dhe L.D nga fshati .... , këtë fakt 

gjykata e ka vërtetuar nga deklarata e dëshmitarit Rr.D nga fshati .... , i cili ka deklaruar se ngastra 

kontestuse është bler nga R.K.1 dhe pastaj kurë është ndarë i ka takuar deshmitarit e ky ja ka 

shitur tani paditësit edhe ate një pjesë ma herët dhe një pjesë me vonë me çmim prej 500.00€m2 

. Po ashtu ky deshmitarë ka deklaruar se edhe çmimin e ka paguar në tërsi.  

 

ç) se paditësi ngastrën kontestuse e ka në posedim ,këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga 

deklaratat e dëshmitarve, të cilit kanë deklaruar se kjo ngastër deri në momentin e hapjes së 

autostradës ka qen në posedim të paditësit dhe i njejti nuk është penguar as nga  familja .... e  as  

nga i padituri. 

 

Gjykata pas administrimit të provave, të cilat gjinden në shkresat e lëndës, kërkespadinë 

e  paditësitë e miratoj në tërësi si të bazuar, për arsye se paditësi  ngastrën kontestuese e ka blerë 

nga familja ..... e cila më parë kët ngastër e ka blerë nga i padituri R.K.1 nga fshati .... 

 

Paditësi ngastrën kontestuese e ka paguar dhe  që nga viti 97 ka hyrë në posedim me 

mirëbesim dhe  në të njejtën e ka  fituar pronësin në bazë të kontratës së gojore  të shitëblerjes. 

 

Po ashtu paditësit  në këtë ngastër  e ka  fituar  edhe të drejtën e pronësisë me mbajtje 

dhe me  mirëbesim  konform nenit 40 par.1 të Ligjit për Pronësi dhe të Drejta  tjera Sendore  me 

të cilën dispozitë  është paraparë se personi  i cili me mirëbesim e ka 20 vjet në posedim të pa 

ndërprerë një paluajtëhsmëri ose një pjesë të sajë e  fiton pronësinë   në atë ngastër. 

 

Gjykata i analizoi theksimet e të autorizuarit të palës paditëse, i  cili porpozoj gjykatës 

që kërkespadinë   ta miratoj si të bazuar,  e këtyre theksimeve u’a dha besimin dhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata këtyre  theksimeve  u’a  dhe  besimin sepse pala paditëse me provat e prezentuara 

e ka vërtetuar bazën e këreksë padisë  dhe e ka  vërtetuar se pronën kontesttuese  e ka  blerë, të 

njejtën e  ka paguar dhe ka hyrë në posedim dhe shfrytëzim të saj dhe  e ka fituar pronësinë në 

bazë të marrveshjes gojore dhe  me parashkrim fitues konform nenit 40 par.1  të LPDTS-së, 

andaj gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

    Gjykata pas analizimit të provave, kërkespadinë e paditësit e miratoj në tërësi si të 

bazuar për arsyje se paditësi, të drejtën e pronësisë e ka fitura me mbajtje,  konform nenit 28 par. 

2 të LMTHPJ-së.                                                                                                        
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Gjykata e detyroi paditësin që kësaj gjykate  t’ ia paguaj shumë prej 40€ edhe atë në emër 

të taksës për padi ( të parapara  sipas Udhëzimit Administrativ nr.01/2017 të Këshillit 

Gjyqësorë),  si dhe duke u bazuar  në dispozitën e nenit 253 .4 të LPK-së, sepse  me këtë dispozitë 

është paraparë se pala paditëse ka për detyreë  që padisë të ja bashkangjes vërtetimin mbi taksën 

e paguar, si dhe  konform nenit 452.2 të LPK-së. 

 

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

  

        GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ 

     Dega në Kaçanik, 

                                                C.nr.28/18 prej dt. 29.07.2019 

 

                                                Gjyqtari, 

                                        Riza Livoreka 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër  këtij 

aktgjykimi,pala e pakënaqur mund të ushtroj 

ankesë,në afat prej l5 ditësh, nga dita e pranimit 

të aktgjykimit,përmes kësajë gjykate, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 

 

Exp.me dt.05.09.2019 

Paditësit 1 x 1 

Të paditurit  1 x 1 

 


