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Numri i lëndës: 2019:117845 

Datë: 06.09.2019 

Numri i dokumentit:     00497102 

                          C.nr.68/18   

 

 GJYKATA  THEMELORE FERIZAJ- Dega Kaçanik, si gjykatë civile e shkallës së 

parë, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, me sekretaren juridike Azemine 

Berisha,duke vendosur në qështjen juridiko-civile të paditësit SH.L nga fshati .... Komuna e 

Kaçanikut, kundër të paditurve A.L.1, S.L, B.L.1, A.L.2, B.L.2, R.I, M.L, M.S, E.L, F.L, N.D, 

V.L dhe H.L që të gjithë nga fshati .... Komuna e Kaçanikut, për çështjen kontestuese vërtetimi 

i pronësisë, jashtë seancës gjyqësore mori dhe shpalli këtë:   

                     

 

   A  K  T  GJ Y K  I  M 

    (në bazë të pohimit) 

 

 

I. MIRATOHET, në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit SH.L nga fshati ..... 

Komuna e Kaçanikut,  dhe  VERTETOHET, se paditësi është pronar i ngastrës kadastrale me 

nr.00173-0 në vendin e quajtur “Osmaq’’ me kulturë livadh i klasës së 5, në sip. prej 6037m2, e 

cila evidentohet në pjesë ideale ¼ në emër të V.(A).L, H.(B).L, S.(B).L dhe A.L.3 e veja e 

B..... e cila gjendet në ZK ..... dhe evidentohet në certifikatën e pronës me nr. të lëndës 941-

9415/2018. 

 

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

ndryshimet  kadastrale sipas këtij aktgjykimi. 

 

 III. DETYROHET, Pala paditëse që ta paguaj shumën prej 60€ e cila pagesë do të bëhet 

në afat prej 3 ditësh nga dita e pranimit në dorëzim të këtij aktgjykimi. 

 

  

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

Paditësi me padi kakërkuar nga gjykata që padia të miratohet në tërsi si e bazuar dhe të 

vërtetohet se paditësi është pronarë i ngastrës kadastrale me nr. nr.00173-0 në vendin e quajtur 

“Osmaq’’ me kulturë livadh i klasës së 5, në sip. prej 6037m2, të evidentuara në Çertifikatën e 

Pronës me nr. të lëndës 941-9415/2018. 
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 Ka shtuar se këtë parcelë e ka blerë nga paraardhësit, e tani të paditurve që në Korrik të 

vitit 1992, në shumë prej 20.000.00 DM e të cilin çmim e ka paguar në tërsi dhe ka hyrë në 

posedim dhe shfrytëzim të qetë të kësaj paluajtshmerie.  

 

Poashtu ka theksuar se me rastine  shitblerjes së kësaj paluajtshmeri palët kontraktuese 

nuk kanë përpiluar kontratë formale me shkrim për shkak se në kohën e kësaj shitblerje në 

Kosovë kanë qenë në fuqi ligjet diskriminuese dhe i kanë ndaluar transaksionet e 

paluajtshmërive.  

 

Ka theksuar se pas përfundimit të luftës në Kosovë disa herë ka kërkuar nga të paditurit 

që ta kryejnë procedurën trashegimore dhe tabëjnë bartjen formale të kësaj pluajtshmerie 

mirëpo të njejtit deri më tani nuk e kanë kryer dhe nuk kanë marrë asnjë veprim. Paditësi ka 

theksuar se të drejtën e pronësisë në këtë ngastrë e ka fituar me shitblerje në bazë të 

marrëveshjes gojore dhe në shfrytëzim të ligjshëm dhe në shfrytëzim mbi 20 vite, prandaj me 

përputhje të nenit 40 pika1 të Ligjit për pronësi dhe të drejtat e tjera Sendore e ka fituar të 

drejtën e pronësisë me mbajtje. 

 

 Shpenzimet nuk  i kanë kërkuar. 

 

 Gjykata më datë 29.05.2018 ka nxjerrë aktgjykim me të cilin i ka detyruar të paditurit 

që në afat prej 15 ditësh të paraqesin përgjegje në padi dhe këtë aktvendim të paditurit A.L.1 

dhe të tjerët i’a ka dorëzuar me datë 31.05.2018 dhe me datën 04.07.2019. Të paditurit pas 

pranimit të aktvendimit me datë 31.05.2018 në gjykatë nuk kanë paraqitur përgjegje në padi 

por e kanë dorëzuar vetëm një parashtresë për shpejtim të procedurës. Ndërsa me rastine  

dorëzimit të padisë me prova herën e dytë të njejtit në afatin e paraparë ligjorë kanë paraqitur 

përgjegje në padi.  

 

Të gjithë të paditurit e shënuar në hyrje të aktgjykimit me përgjegje në padi kanë 

deklaruar se nuk e kundërshtojnë  kërkesëpadinë e paditësit duke theksuar se nuk është 

kontestuese se të njejtit i’a kanë shitur paluajtshmerinë e përshkruar në padi dhe i njejti këtë 

ngastrë që nga viti 1992 e ka në shfrytëzim dhe e ka paguar çmimin e kontraktuar. 

 

 Shpenzimet nuk i ka kërkuar 

 

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

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

këtyre provave: u lexua Çertifikata e Pronës me nr. 941-9415/2018, dëshmivdekja për A.L.3, 

S.L dhe përgjegja në padi nga të paditurit, pa pyetje dhe pa vërejtje. 

 

 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:  
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 Ngastra kontestuese evidentohet në emër të bashkë pronarëve, këtë ngastër paditësi e ka 

blerë nga paraardhësit e të paditurve në vitin 1992, e ka  paguar  në tërësi  çmimin e 

kontraktuar, mirëpo  për shkaqe të ndryshme nuk ka mundur  ta  bëj bartjen e kësaj prone në 

emër të tij. Pronësinë në të njejtën e ka fituar në bazë të marrëveshjes gojore dhe posedimit. 

 

a) Se pasuria kontestuese evidentohet në emër të bashkëpronarëve këtë fakt gjykata e ka 

vërtetuar nga thënjet në padi si dhe nga certifikata e pronës nga e cila vërtetohet se ngastra 

kadastrale 173-0 evidentohet në pjesë ideale me nga ¼ në emër të V.L, H.L, S.L dhe A.L.3 e 

veja e B......   

 

 b)  Se këtë ngastër paditësi e ka blerë nga paraardhësit e paditësve këtë fakt gjykata e ka 

vërtetuar nga thënjet në padi ku pala paditëse ka theksuar se në korrik të vitit 1992 nga 

paraardhësit e të paditurve e ka blerë ngastrën kontestuese. Poashtu ky fakt  është vërtetuar 

edhe nga përgjegja në padi e datës 08.07.2019 ku të gjithë të paditurit kanë deklaruar se 

paditësi këtë ngastër e ka blerë në vitin 1992. 

 

c) Se paditësi të drejtën e pronësisë e ka fituar me marrëveshje gojore dhe me posedim 

këtë fakt gjykata e ka vërtetuar edhe nga thënjet në padi edhe nga përgjegja në padi ku të 

paditurit në tërsi e kanë pohuar se paditësi që nga viti 1992 e ka blerë këtë pasuri e ka paguar 

çmimin e kontraktuar dhe ka hyrë në posedim të kësaj ngastre. 

 

Meqenëse palët ndërgjyqëse me përgjegje në padi nuk e kanë kontestuar kërkesëpadinë 

e paditësit dhe i kanë propozuar gjykatës që të nxjerrë aktgjykim pa seancë gjyqësore gjykata 

duke vepruar konform nenit 148  lidhur me Nenin 160.6 të LPK-së vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata e detyroi palën paditëse që ta paguaj shumën prej 60€ në emër të taksës për 

padi të paraparë me Udhëzimin Administrativ 01/2017 dhe dispozitën e nenit 253.4 të LPK-së 

sepse pala paditëse nuk e ka paguar taksën me rastin e dorëzimit të padisë. 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

DEGA KAÇANIK 

  C.nr.68/18 i  dt.06.09.2019 

                                                          Gjyqtari: 

                                              Riza LIVOREKA  

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtijë aktgjykimi është e  

lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

nga dita e marrjës së këtij aktgjykim, 

ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit  

në Prishtinë permes kësaj gjykate  

në kopje të mjaftushme.  

 

 


