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C.nr. 1011/2016 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtarja Mirvete 

Alidemi, në çështjen kontestimore të paditësit Sh.F. nga ..., Rr.” ... ”, nr. ..., të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson jur. i dip. S.Z. nga ..., e paraqitur ndaj të paditurit M.B. nga ..., Rr.” ... ”, nr. ..., me objekt 

kontesti vërtetimin e të drejtës së pronësisë, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik, me datën 11 

Tetor 2018, merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

Në bazë të pohimit 

 

APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit Sh.F. nga ..., e  paraqitur ndaj të paditurit M.B. nga ..., 

për shkak të vërtetimit të së drejtës së pronësisë, dhe 

 

I. VËRTETOHET se paditësi Sh.F. nga ..., në bazë të shitblerjes në vitin 1974 dhe në bazë të mbajtjes është 

pronarë i ngastrës kadastrale ... ZK Gjilan, e cila gjendet në vendin e quajur “ ... “, në sipërfaqe prej 390m2, 

e evidentuar sipas certifikatës pronësore me numër të lëndës ..., e dt.11.10.2018, në emër të Sh. (R.) B. nga 

.... 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 

 

 

A r s y e t i m 

 

1. Jurisdiksioni dhe kompetenca e gjykatë: 

 

1.1 Jurisdiksioni i gjykatës është përcaktuar konform nenit 11.1 të Ligjit për Gjykatat i Kosovës, kurse 

kompetenca lëndore është përcaktuar konform nenit 29 të LPK-së, kurse kompetenca territoriale është 

përcaktuar konform neni 41 të LPK-së, si kompetencë territoriale ekskluzive në bazë të vendit ku gjendet 

paluajtshmëria. 

 

2. Rrjedha e procedurës: 

 

2.1. Paditësi Sh.F. nga ..., përmes përfaqësuesit të tij me autorizim jur. i dip. S.Z., në këtë gjykatë më datën 

09.12.2016, ka paraqitur padi ndaj të paditurit M.B. nga ..., për vërtetimin e të drejtës së pronësisë. 

 

2.2. Pas pranimit të padisë, kjo gjykatë duke vepruar në pajtim me nenin 394 dhe 395 të  LPK-së, palës së 

paditur i ka dërguar padinë, në mënyrë që i njëjti të paraqes përgjigje lidhur me pretendimet e tij.  

 

2.3. Në shqyrtimin gjyqësor të datës 11.10.2018, si dhe në përgjigjen në padi të datës 17.08.2017, i padituri M.B. 

ka theksuar se: është e vërtet se paditësi Sh.F. që në vitet e 70-ta, e kishte blerë paluajtshmërinë e cila 

evidentohet me numrin e njësisë ..., në sipërfaqe sikurse ceket në padinë e paditësit të proceduar në këtë gjykatë 

dhe se është e vërtet se paditësi në tërsi e ka bërë pagimin e vlerës të shitblerjes të sipërfaqës së cekur dhe ka 

hyrë në posedim, shfytëzim dhe pushtet faktik të paluajtshmërisë të cilën babai i tij e kishte shitur në prezencën 

e tij, e në të njëjten paluajtshmëri ka ndërtuar objektë banimi familjar ku jeton me familjen e tij të ngushtë. Ai 

nuk e kundërshton padinë dhe kërkesëpadine e paditësit lidhur me paluajtshmërinë të cilën e ka blerë prej tyre-

familjes buca, e për të cilën në tërsi e ka bërë pagesën, ai si djal i H.B. dhe familjarët e tjerë buca nuk kanë 
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kurfar pretendimi juridik në sipërfaqen të cilën e kanë shitur dhe kaa theksuar se ai si i paditur ia njëh të 

drejtën në pronësi paditësit Sh.F. në sipërfaqen prej 390 m2, dhe nuk e kundërshtonë kërkesëpadine e paditësit. 

 

Gjykata në kuptim të nenit 8 të LPK-ës, me qëllim të zgjidhjes sa më të drejtë të kësaj qështje juridike 

kontestimore ka administruar këto prova materiale edhe ate: 

 

-Certifikatën e Pronësisë së datës 11.10.2018, me numër për ngas kadas ..., në emër të Sh.B.; 

-Certifikata e Vdekjes së gjyshit të të paditurit –në emër të Sh.B., e datës 06.02.2015; 

-Certifikata e Vdekjes së babait të  të paditurit H.B., e datës 08.08.2017; 

-Certifikata e Lindjes e të paditurit M.B., e datës 19.12.2013; 

-Autorizimi i dhënë nga H.B., djalit të tij (të paditurit). M.B.; 

-Kopja e Planit me numër ..., e datës 12.07.2007dhe 

-Studimi i Revilimit të gjendjes në terren të parcelës ..., ZK Gjilan. 

 

2.4 Gjykata pas analizimit të pretendimeve të paditësit të paraqitura në padi dhe provat materiale të 

bashkangjitura padisë si dhe pohimit të kërkesëpadisë nga ana e të paditurit, ka konstatuar se ngastrën 

kadastrale nr. P-... ZK Gjilan, me sipërfaqe prej 390 m2, e cila sipas certifikatës së pronësisë me numër të 

lëndës 10733-2018, të datës 11.10.2018, evidentohet në emër të Sh. (R.) B. nga ... (babgjyqi i tani të 

paditurit), paditësi është pronarë në bazë të shitblerjes në vitin 1974 dhe në bazë të mbajtjes dhe në tërsi e 

ka përmbushur qmimin kontraktues dhe që nga ajo kohë ka hyrë në posedim të paluajtshmërisë pa u 

penguar nga askush e as nga familja B.. 

 

2.5 Me këtë gjykata ka konstatuar edhe legjitimitetin real pasiv të palëve në kontest, si dhe të drejtat që 

janë objekt i këtij raporti civilo-juridik janë në disponimin e të drejtave të palëve, prandaj edhe ka 

aprovuar kërkesën e paditësit dhe pohimin e kësaj kërkese nga ana e të paditurit, në bazë të nenit 148 të 

LPK-së, respektivisht ka marrë Aktgjykim në Bazë të Pohimit. 

 

2.6 Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë në bazë të nenit 452 par. 4 të LPK. 

 

2.7 Nga arsyet e theksuara më lartë, e bazuar në nenin 143 dhe 148 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
C.nr.1011/16, dt.11.10.2018 

 

Gj y q t a r j a 

Mirvete Alidemi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në Prishtinë, në 

afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të të njëjtit, vetëm për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave 

të procedurës. Ankesa dorëzohet në dy ekzemplarë përmes kësaj gjykate. 


