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Numri i lëndës: 2019:296599 

Datë: 19.05.2020 

Numri i dokumentit:     00924691 

 

                             C. nr. 329 /19 

 

 Gjykata Themelore Ferizaj-Dega Kaçanik, si Gjykatë civile në shkallë të parë, 

gjyqtari Burhan Berisha, duke vendosur në çështjen civile kontestimore të paditësit XH.XH.L 

nga fsh. ..., Komuna Hani i Elezit, të cilin me autorizim e përfaqëson M.K.B avokate nga 

Kaçaniku, kundër të paditurëve B.XH.L nga fsh. ..., Kaçanik, M.XH.D nga fsh. ..., Kaçanik, 

N.I.C nga fsh. ..., Hani i Elezit, A.L, N.L.1, XH.L, N.L.2 që të katërt me vendbanim në fsh. ..., 

Hani i Elezit si dhe I.H.L, A.H.L që të dy me vendbanim në Kaçanik,  rr. ... dhe E.H.V e 

lindur Loki,  me vendbanim në Kaçanik, rr. ... për qështjen kontestuese Vërtetimin e të drejtës 

së pronësisë, vlera e objektit të kontestit 5000.00€, pa mbajtje të seancës më dt. 19.05.2020, 

merr dhe shpall këtë:  

 

 

 

A K T GJ Y K I M 
(Në bazë të pohimit) 

 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit XH.XH.L nga fsh. ..., 

Komuna Hani i Elezit, dhe VËRTETOHET se paditësi është pronarë i ngastrave kadastrale 

Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. .., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. 

..., Pk.nr..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. .., Pk.nr. ... dhe 

Pk.nr. ..., të cilat gjenden në Z.K. ..., Kaçanik, të cilat evidentohen sipas çertifikatës pronsore 

me nr. ... në emër të të ndjerës (para ardhëses së të paditurëve) Z.L. 

 

 

II.  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. 

 

III. DETYROHET pala paditëse që të paguaj shumën prej 40€ në emër të taksës për 

padi. 

 

IV. 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. 
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A r s y e t i m 

 

Paditësi më dt. 23.12.2019 në këtë Gjykatë ka ushtruar padi me të cilën ka kërkuar 

vërtetimin e pronësisë dhe ka theksuar se pasuritë e paluajthsme evidentohen në emër të të 

ndjerës Z.L dhe se kjo e tëra përshkak se të paditurit nuk e kanë bërë shqyrtimin e trashëgimisë 

akoma, dhe nuk kanë mundur që këto paluajtshmëri të barten në emrin e pasardhësve dhe 

rrjedhimisht të kalojë në emër të paditësit, mirepo ka theksuar se kjo qështje nuk kontestohet as 

nga të paditurit të cilët janë të bijtë dhe nipat e mbesat e të ndjerës Z.L, andaj mbi këtë bazë i 

kanë propozuar Gjykatës që   që e kërkesëpadia e paditësit a të miratohet në tërësi si e bazuar 

dhe të vërtetohet se paditësi është pronarë i ngastrës  kadastrale  Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., 

Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. 

..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ..., Pk.nr. ... dhe Pk.nr. ..., të cilat gjenden në 

Z.K. ..., Kaçanik, të cilat evidentohen sipas çertifikatës pronsore me nr. ... në emër të të ndjerës 

(para ardhëses së të paditurëve) Z.L, për shkak se ka deklaruar se pasuria e cila është objekt i 

kërkesëpadisë gjithnjë ka qenë në posedim të pa ndërprerë të paditësit dhe se e drejta pronësore 

është fituar në bazë të fitimit me parashkrim me mirëbesim. 

 

 Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Të paditurit në përgjigje në padi më dt.12.02.2020 dhe 24.02.2020 të ushtruar brenda 

afatit ligjor njëzëri kanë deklaruar se nuk e kundërshtojnë kërkesëpadinë e paditësit dhe shtojnë 

se është e vërtetë që këto  parcela janë në posedim të paditësit XH.L , të njëjtat i  ka në 

posedim paditësi që një kohë të gjatë dhe asnjëherë nuk i kemi penguar paditësin në posedim 

dhe shfrytëzim, mirëpo edhe ne si të paditur kemi interes që këto parcela të barten në emër të 

paditësit pasi që ne nuk kemi mundur që të bëjmë shqyrtimin e trashëgimisë së të ndjerës pasi 

që e njjeta nuk evidendohet në regjistrin e vdekjes në shërbimin amzë të komunës, dhe 

përshkak të kësaj qështje nuk kemi mundur që këto parcella tia bartim tani paditësit, njëherit i 

propozojmë gjykatës që të merr aktgjykim në bazë të pohimit dhe pa mbajtje të seancës 

gjyqësore. 

 

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

padit vlerësoi se pohimi i të gjithë të paditurëve është bërë me vullnet të lirë të pa penguar i 

nënshkruar nga palët e paditura veq e veq, njëherit konstatoi se kërkesa 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 40 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. 329/19 datë 19.05.2020. 
       

                                 

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. 

 

 


