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Numri i lëndës: 2019:112622 

Datë: 16.03.2020 

Numri i dokumentit:     00899920 

                               C.nr.54/17  

 

 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 B.S nga fshati .... Komuna e 

Kaçanikut, të cilin me autorizim e përfaqson D.H avokat nga Ferizaji  kundër të paditurve N.S, 

M.S.1 dhe XH.S nga Shkupi,  ndërsa S.S, M.S.2, F.S, Q.S dhe M.S.3  nga Ferizaji, duke 

vendosur për  çështjen kontestuese vërtetimi i pronësisë,  në seancën gjyqësore të datës 

02.03.2020 ndërsa në datën 16.03.2020 bёri pёrplimin me shkrim tё kёtijё:  

 

                     

A  K  T  GJ Y K  I  M 

 

 I.MIRATOHET, kërkesëpadia e paditësit B.S nga fshati ... Komuna e Kaçanikut dhe 

VERTETOHET se paditësi e ka fituar të drejtën e pronsisë edhe ate: 

 

- ngastrёn kadastrale ...., në vendin e Quajtur ”Rr...“, me kulturё livadh i klasёs 5, në 

sipërfaqe prej 2815m2, e cila gjindet nё Z.K. Bajnicë, në emër të A.A.S, e evidentuar në 

çertifikatën e pronës me numër tё lёndёs 941-39370/2019.  

 

- ngastrёn kadastrale ..., në vendin e Quajtur ”Rr...“, me kulturё livadh i klasёs 5,  në 

sipërfaqe prej 2667m2, e cila gjindet nё Z.K. Bajnicë në emër të N.S, H.S dhe XH.S, të cilët 

janë bashkpronarë me pjes ideale prej 1/3. Tё evidentuar në çertifikatën e pronës me numër tё 

lёndёs 941-39369/2019 e 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. 
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          III. Secila palë i përballon shpenzimet e krijuara. 

  

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 Paditësit pёr mesё tё autorizuarit me datën 21.03.2014, në Gjykatën Themelore në 

Ferizaj –Dega në Kaçanik , e ka dorzuar padinë kundër të paditurëve H.I.S nga Shkupi dhe A.S 

nga fshati ... Me kёtё padi ka kёrkuara që tё vёrtetohet se paditёsi e ka fituar të drejtën e 

pronsisë nё parcelёn  kadastrale ...., në vendin e Quajtur ”Rr...“, me kulturё livadh i klasёs 5,  

në sipërfaqe prej 2815m2, e cila gjindet nё Z.K. ..., në emër të A.A.S, e evidentuar në 

çertifikatën e pronës me numër tё lёndёs 941-39370/2019. Poashtu e ka fituar të drejtën e 

pronësisë nё parcelёn kadastrale ..., në vendin e Quajtur ”Rr...“, me kulturё livadh i klasёs 5, në 

sipërfaqe prej 2667m2, e cila gjindet nё Z.K. ... në emër të N.S, H.S dhe XH.S, e evidentuar në 

çertifikatën e pronës me numër tё lёndёs 941-39369/2019. 

 

 Paditësi me datë 04.11.2019 në Gjykatë e ka dorëzuar parashtresën me të cilën e ka 

zgjeruar padinë kundër të paditurve N.S, M.S.1 dhe XH.S nga Shkupi R. e Maqedonisë si dhe 

S.S, M.S.2, F.S, Q.S dhe M.S.3  nga Ferizaji. Këtë e ka bërë për arsye se personat në emër të të 

cilëve evidentohet prona kanë vdekur dhe pas vete kanë lënë tani të paditurit si trashëgimtarë. 

 

Edhe në seancat gjyqësore ka theksuar se paditësi pronën kontestuese e ka blerë nga 

mesi i vitit 1975 me çmim prej 66milion dinarë të atëhershëm, menjëherë ka hyrë në posedim 

dhe shfrytëzim të paluajtshmërisë kontestuese. Poashtu ka theksuar se paditësi në këtë 

paluajtshmëri e ka fituar të drejtën e pronësisë me posedim dhe shfrytëzim sepse të njejtën e 

shfrytëzon më shumë se 30 vite dhe janë plotësuar kushtet nga neni 40 i Ligjit për pronësinë 

dhe të drejta sendore. 

 

Shpenzimet nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata me qëllim të pregaditjes së qështjes për shqyrtim dhe zgjidhjes sa më të shpejt 

të sajë, konform nenit 387 par.1 të LPK-së ka nxjerr aktvendimin e datёs 06.11.2019, me të 

cilin i  ka detyruar të paditurit N.S, M.S.1 dhe XH.S nga Shkupi R. e Maqedonisë Veriore si 

dhe S.S, F.S, Q.S dhe M.S.3 nga Ferizaji për dhënien e përgjigjes në padi në afat prej 15 ditësh 

dhe ti  paraqes prapёsimet procedurale dhe tё deklarohet se a e pranonapo e konteston 
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kёrkesёpadin e paditёsit, fakt i cili vёrtetohet nga pika -II-, e aktvendimit  tё datёs 06.11.2019. 

Po ashtu me kёtё aktvendim gjykata i ka paralajmruar tё paditurit se nёse në afatin e paraparë 

nuk paraqesin  përgjigje në padi do të merret aktgjykim për shkak të pa dësgjueshmërisë, nёse 

plotёsohen kushtet nga neni 150.par 1 pika(a,b, dhe c) tё LPK-sё  

 

Tё paditurit padinë me prova dhe aktvendimin pёr pёrgjigje nё padi, e kanё pranuar me 

datёn 11.11.2019 dhe 13.11.2019, kёtё fakt gjykata e ka vёrtetuar nga fletёkthesat postare tё 

cilat gjinden nё shkresat e lёndёs. 

  

  Të paditurit Q.H, F.S dhe M.S.3,  në afatin e paraparё ligjorё kan paraqitur përgjigjen 

në padi, me të cilën e kan njoftuar gjykatën se nuk e kontestojn kërkesë padinë e paditësit, 

sepse palujtshmëria  është në posedim të  paditësit dhe familjarëve të tij e trashëguar brez pas 

brezi. 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 kontestese. 

 

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. 

 

 I padituri M.S.2 nё seancёn kryesore tё datёs 02.12.2019, nuk e ka kontestuar 

kёrkesёpadin e paditёsit dhe i ka propzuar gjykatёs qe tё nxjerrё aktgjykim nё bazё tё pranimit 

, sepse kjo pronё paditёsit i ёshtё shitur qyshё nё vitin 1982, paditёsi e ka paguar çmimin e 

kontratuar dhe paditёsi qe nga ajo kohё ka hyrё nё posedim tё kёsaj palujtёshmёrie.  

 

 Shpenzimet nuk i ka kёrkuar  

 Gjykata shqyrtimin gjyqёsor e ka mbajturё nё mungesёn e tё paditurёve  N.S, M.S.1 

dhe XH.S nga Shkupi R. e Maqedonisë Veriore si dhe S.S, F.S, Q.S dhe M.S.3 nga Ferizaji, 

sepse tё njetit janё ftuar me rregull mungesёn nuk e kanё arsyetuar dhe nuk kanё kёrkuar 

shtyrjen e shqyrtimit gjyqёsorё, prandaj janё plotёsuar kushtet ligjore nga neni 423.4 tё LPK-

sё. 
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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 administrimin e provave edhe ate: Çertifikata e pronës, përgjigjet nё padi, 

ekspertizёn e ekspertit tё gjeodezisё, hartёn kadastrake pa pyetje dhe pa vrejtje.  

 

 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 ngastra kadastrale ..., evidentohet nё emёr tё A.A.S nga fshati ..., 

ndёrsa ngastra kadastrale ..., evidentohet nё emёr tё  N.H.S, H.H.S dhe XH.H.S nga Ferizaji, të 

cilët janë bashkpronarë me pjes ideale prej 1/3. Tё paditurit janё pasёardhёs tё tё paditurve , 

kёto parcela  pse evidentohen  nё emёrё 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-ngastra kadastrale ..., evidentohet nё emёr tё A.A.S nga fshati 

..., kёtё fakt gjykata e vertetoi nga çertifikata e prones me numër 941-39370/2019, nga e cila 

vërtetohet se ngastra kontestuese ne sherbimin e gjeodezis evidentohet në  emër të A.A.S nga 

fshati ..., Po ashtu ky faktё ёshtё vёrtetuar edhe nga ekspertiza e ekspertit tё gjeodezisё i cili ka 

konstatuar se ngastra kadastrale ..., evidentohet nё emёrё tё A.S nga fshati .... 

 

Se ngastra kadastrale ..., evidentohet nё emёrё tё tё paditurve N.S, H.S dhe XH.S, të 

cilët janë bashkpronarë me pjes ideale prej 1/3, kёtё fakt gjykata e ka vёrtetuar nga çertifikata e 

pronës me numër tё lёndёs 941-39369/2019. Po ashtu ky faktё ёshtё ёrtetuar edhe nga 

ekspertiza e ekspertit tё gjeodezisё , i cili nё ekpertizёn e tijё ka konstatuar se kjo ngastёr 

evidentihet nё emёr tё tё paditurve.  

b) se ngastrat kontestuse (... dhe ...)paditёsi e ka blerё, kёtё fakt gjykata e ka vёrtetuar 

nga thёnjet nё padi, ku ёshtё shenuar se paditёsi kёto ngastra i ka blerё nё mesin e vitit 1975 

edhe ate nё shumё prej 66.milijonё dinarё tё atphershёm. Po ashtu kёtё fakt gjykata e ka 

vёrtetuar edhe nga pёrgjigjet nё padi tё tё paditurve Q.S, F.S dhe M.S tani B..., tё cilit kanё 

deklaruar se paraardhёsi i tyre kёto ngastra i ka shitur qyshё nё vitin 1975 dhe ja ka shitur tani 

paditёsit. Po ashtu ky faktё ёshtё vёrtetuar edhe nga deklarata e tё paditurit M.S.2 i cili nё 

seancёn e datёs 02.12.2019, ka deklaruar se kjo pronё ёshtё shitur mё herёt.  
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c) Se pronën kontestuese ka qenë në posedim dhe shfrytëzim te përhershëm tё paditësi  

dhe familjarët e tij, këtë fakt  gjykata e vërtetoi  nga  thëniet në padi dhe përgjigja në padi e të 

paditurve me tё cilёn e kanё pohuar se ngastra kontestuse ёshtё nё posedim tё paditёsit. 

 

ç) Paditёsi nё kёto ngastra e ka fituar tё drejtёn e pronsisё, sepse tё njejtat i ka blerё dhe 

i 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 theksimeve tё palёs paditёse, provave tё cilat gjinden nё 

shkresat e lёndёs, pёrgjigjeve nё padi, kërkespadin e paditësit e miratoj si të bazuar për arsye se  

paditësi kёto ngastra i ka blerё, e ka paguar çmimin e kontraktuar dhe ka hyrё nё posedim i pa 

penguar nga askushё asё nga tё paditurit. Gjykata si fakt vendimtar i ka marrë  përgjigjet në 

padi të të paditurve, të cilit  në përgjigje në padi e kan pohurar kërkesë padinë e paditësit  dhe 

ka theksuar se  paditësi këtë pronë  e ka blerё dhe e ka në posedim  dhe shfrytëzim të 

përhershëm. 

   

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. 
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Gjykata sa i pёrket shpenzimeve tё procedurёs vendosi qe secila palё ti pёrballon 

shpenzimet e krijura sepse asnjёra palё si ka kёrkuar shpenzimet e procedurёs. 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Dega në Kaçanik 

C.nr.54/17 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 1 të paditurit  


