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                                            C.nr.1177/19 
  

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil, gjyqtarja 
Mevlide Shabani,  në çështjen kontestimore të paditësit H.H nga fsh. ..., Komuna e Gjlanit, me 
vendbanim në Gjilan, Rr. ...., nr. ..., kundër të paditurve Sh.H nga fsh. ...., K. Gjilan, tani me vendbanim 
në fsh. ..., K. Gjilan dhe H.H..1 nga fsh. ...., K. Gjilan, tani me vendbanim në fsh. ..., K. Gjilanit, me objekt 
kontesti  vërtetim i të drejtës së pronësisë, vlera e kontestit 2000.00 €, jashtë seance, më datë 
10.06.2020, mori  këtë: 
 
                A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
              NË BAZË TË POHIMIT 
 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit H.H  nga fsh. ..., K. Gjilanit, e paraqitur 
kundër të  paditurve Sh.. dhe H.H..1, që të dy nga fsh. ... K. Gjilanit, dhe vërtetohet se paditësi është 
pronar i ngastrës kadastrale .... në sipërfaqe prej 540m2 dhe ngastrës kadastrale ....,  në sipërfaqe prej 
2403m2, që të dyja në  vendin e quajtur “...”, ZK. ...., K. Gjilan, në bazë të shitblerjes, të cilat në  bazë 
të certifikatës me nr. të lëndës ..., të datës 24.12.2019, evidentohen në emër të R.B.H , nga fsh. ... . 

 
II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 
 
             A  r  s  y  e  t  i  m  
 

Paditësi në këtë gjykatë ka paraqitur padi kundër të paditurve, me objekt të kontestit për 
vërtetimin e pronësis, duke theksuar se nga babai i paditësve tani i ndjerë R.H, në bazë të marrveshjes 
gojore në vitin 1980, ka blerë ngastrat kadastrale me nr. të njësis ... në sipërfaqe prej 540m2 dhe 
ngastrës kadastrale ....,  në sipërfaqe prej 2403m2, që të dyja në  vendin e quajtur “...”, ZK. ..., K. Gjilan, 
në çmim të përgjithshëm prej 3000Franga Zvicrane, të cilin çmim paditësi në tersi e ka paguar në 
muajin tetor të vitit 1980, dhe ka hyrë në posedim dhe shfrytëzim të menjëhershëm i pa penguar nga 
as kush deri në ditët e sotme.  

 
Pas pranimit të padisë, kjo gjykatë duke vepruar në pajtim me nenet 394 dhe 395 të LPK-së, 

palës së paditur ia ka dorëzuar padinë së bashku me provat tjera dhe aktvendimin për përgjegje , në 
mënyr që të njëjtit të përgjigjen lidhur me pretendimet e paditësit .  
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Të paditurit me datë 30.01.2020, kanë paraqitur përgjegjie në padi nga përmbajtja e së cilës 
gjykata ka vërtetuar se të njëjtit e kanë pohuar kërkesëpadinë, duke theksuar se janë trashëgimtar të 
vetëm të tani të ndjerit R.(B.)H. dhe se është e vërtetë se paraardhësi i tyre i ka shitur ngastrat 
kontestuese paditësit, i cili ka paguar çmimin kontraktues dhe se nga momenti i blerjes ka hyrë në 
posedim dhe shfrytëzim  të këtyre ngastrave, d.m.th.të paditurit nuk i kanë kontestuar faktet e 
paraqitura në padi dhe në tersi e kanë pohuar kërkesëpadinë e paditësit.  

Në shkresat e lëndës si prova palët kanë dorzuar certifikatën e vdekjes së dat. 27.12.2019, në 
emër të R.H, ku gjykata vërtetoi se i njëjti ka ndërruar jetë me dt. 26.07.2007; certifikatat e lindjes të 
dat. 31.01.2020, dhe 05.02.2020, në emër të H.H..1 dhe Sh.H , nga të cilat gjykata vërtetoi faktin se 
babai i të paditurve është pronar juridik i ngastrave kontestuese me nr. të njësis 109-0 dhe 110-0; 
Çertifikaten e pronës së datës 24.12.2019, , nga e cila vërtetoi se si pronar juridik në Drejtorin e 
Kadastrit në Gjilan, pronar i ngastrës kontestuese figuron R.(B.)H. 
 

Gjykata pas pranimit të përgjegjies në padi, një kopje ia ka dërguar paditësit , ku i njëjti më pas 
ka kërkuar nga gjykata që të nxirret aktgjykim në bazë të pohimit , pasi që të paditurit si trashëgimtar 
të vetëm të tani të ndjerit –pronarit juridik të ngastrave kontestuese e kanë pohuar kërkespadin e 
paditësit dhe është e pa nevojshme të vazhdohet me procedurën lidhur me këtë qështje.  

        
Gjykata duke analizuar propozimin e paditësit që në rastin konkret të nxirret aktgjykim në bazë të 

pohimit erdhi në përfundim se një propozim i tillë është i bazuar në ligj, pasi që të paditurit e kanë 
pohuar kërkesëpadinë e paditësit , në njërën anë , kurse në anën tjetër gjykata me prova të 
përmendura më lartë , vërtetoi se palët ndërgjyqëse disponojnë me kërkesat juridiko-civile, 
përkatësisht me të drejtat e parashtruara në këtë procedurë , ma saktë gjykata vërtetoi se disponimit 
e palëve në këtë kontest nuk kanë qenë në kundërshtim me rendin juridik, dispozitat ligjore dhe 
rregullat e moralit publik, siq është paraparë në nenin 3.3 të LPK-së, pasi që vërtetoi se pronari juridik 
ka ndrruar jetë dhe të paditurit janë djemt e tani të ndjerit dhe këta të fundit janë trashëgimtar të 
vetëm të të ndjerit R.B.H dhe përkëto arsye bazuar në nenin 148.1 të LPK-së, vendosi si në piken I. të 
dispozitivit të këtijë aktgjykimi.  

 
Gjykata vendosi si në piken II. të dispozitivit, duke u bazuar në nenin 450 të LPK-së, pasi që as 

njëra palë nuk i kërkoi shpenzimet e kësaj procedure.  
              
 Andaj nga të lartëcekurat duke përfshirë dispozitat ligjore dhe e bindur se janë plotësuar 
kushtet për nxjerrjen e aktgjykimit në baë të pohimit, në njërën anë si dhe duke u bazuar në nenin 2 
lidhur me nenin 142 par.1 dhe 2 të LPK-së, në anën tjetër u vendos si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi.  
 
   GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
 
 

                                              Gjyqtarja   
                  Mevlide Shabani 

 
 

 
KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 ditësh 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Ankesa dorëzohet në kopje të mjaftueshme përmes kësaj gjykate   
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