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Numri i lëndës: 2019:267832 

Datë: 18.11.2019 

Numri i dokumentit:     00654942 

 C.nr.151/14 

 GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, gjyqtari Venhar Salihu, në çështjen kontestimore të paditësit P.Z.  nga .... , të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson ....  avokat nga .... , kundër të paditurës A.S. , nga .... , me objekt 

kontesti vërtetimi i të drejtës së pronësisë, jasht seancës gjyqësore, me dt.24.10.2019, mori 

këtë: 

A K T GJ Y K I M 

-në bazë të pohimit- 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit P.Z.  nga .... , e paraqitur kundër të 

paditurës A.S.  nga ....  dhe VËRTETOHET se paditësi P.Z.  është pronar i ngastrës kadastrale 

numër 01545-0, në sipërfaqe të përgjithshme prej 1713 m2, Zonë Kadastrale .... , e cila ngastër 

në Drejtorin e Kadastrit në Gjilan, evidentohet në emër të E.S. . 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësi, në këtë gjykatë përmes përfaqësuesit  të tij, në këtë gjykatë ka paraqitur padi 

kundër të paditurës, me objekt kontesti vërtetimi i pronësisë, duke theksuar se në bazë të 

kontratës gojore ka blerë njësinë kadastrale nr.01545-0, në sipërfaqe të përgjithshme prej 1713 

m2, .... , e evidentuar në emër të S.E. , në çmim të përgjithsëm prej 10.000.00 DM (marka 

gjermane) të cilin çmim paditësi në tërësi e ka paguar dhe se menjëherë pas pagesës së çmimit 

kontraktues, nga bashkëshorti i të paditurës E.S. , që nga viti 1979 është në shfrytëzim dhe 

posedim të plotë pronësor, duke e punuar vazhdimisht këtë paluajtshmëri me kultura të 

ndryshme bujqësore si grurë, miser, etj. Ndër të tjera, paditësi është posedues me mirëbesim i 

kësaj prone të paluajtshme pa ndërprerë prej vitit 1979 e deri më sot. Andaj, i njëjti, edhe i ka 

propozuar gjykatës që të nxjerrë aktgjykim në bazë të pohimit. 

 

Pas pranimit të padisë, kjo gjykatë duke vepruar sipas dispozitave të nenit 394 dhe 395 

të LPK-së, palës së paditur i ka dërguar një kopje të padisë dhe aktvendimit në mënyrë që e 

njejta të përgjigjet lidhur me pretendimet e paditësit1, mirëpo, në shkresat e lëndës nuk ka 

ndonjë përgjigje në padi nga ana e të njejtës.  

Gjykata në lidhje me këtë çështje ka caktuar shqyrtim gjyqësor për dt.13.02.2019 në 

fillimin në ora 13:152 dhe në këtë seance kanë qenë prezent personalisht, i autorizuari i tij si 

dhe i autorizuari i të paditurës.  

 
1 Padinë së bashku me prova, Aktvendimin për përgjigje ka dërguar një gjyqtari tjetër.  
2 Para kësaj date edhe disa të tjera janë caktuar, por nuk ka qenë e mundur të sigurohet e paditura. 
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I autorizuari i të paditurës, ka njoftuar gjykatën sa i përket përgjigjes në padi është 

deklaruar se nuk ka informacione nëse gjyshja e tij e ka pranuar padinë apo jo, por edhe nëse e 

ka pranuar atë, e njejta është e moshës 83 vjeçare dhe sigurisht nuk e ka kuptuar meqë ajo nuk 

di shkrim e lexim. I njejti ka deklaruar se, në emër të gjyshes së tij si dhe gjithë familjes janë në 

dijeni se paditësi P.Z.  tokën e cila gjendet në .... , e ka blerë nga E.S.  edhe atë qysh para luftës. 

I autorizuari i të paditurës ka treguar se padinë ia ka lexuar edhe gjyshes së tij, përkatësisht 

palës së paditur A.S. , dhe se e njejta ka vërtetuar se tokën kontestuese, burri i saj i ndjerë ia ka 

shitur P.A. . 

 

I autorizuari i paditësit ka kërkuar nga gjykata që në rastin konkret të nxiret aktgjykim 

në bazë të pohimit, pasi që e paditura, përkatësisht i autorizuari i tij, nuk e ka kundërshtuar 

faktet e paraqituara në dhe kërkespadinë e paditësit. 

 

Gjykata nuk ka vendosur në lidhje me propozimin e palës paditëse për nxerjen e 

aktgjykimit në bazë të pohimit, pasi që në shkresat e lëndës nuk ka qenë certifikata e vdekjes 

për pronarin jurudik dhe pas sigurimit të kësaj certfikate është vërtetuar se nuk kemi të bëjmë 

me gabim në emër dhe në emër të babait të pronarit juridik, por më pas është siguruar edhe 

vërtetimi i identitetit. 

 

Gjykata nga provat si në shkresat e lëndës, edhe atë: nga Certifikata e pronës, 

dt.19.02.2014, vërtetoi faktin se pronarë juridik i ngastrës kontestuese nr.01545-0, .... , është 

personi me emrin E.S.  dhe i njëjti ka ndëruar jetë me dt.18.04.2001 dhe ka qenë i martuar me 

tani të paditurën3 (fakte këto të vërtetuara nga Certifikata e Vdekjes). Kurse nga Vërtetimi 

nr.03/131917, dt.21.10.2019, gjykata vërtetoi se E.S.  me emrin e babës A.  (si figuron në 

certifikatën e vdekjes) është i njëjti person me E.S.  me emrin e babës A.  (si figuron në 

Certiifkatën e pronësisë). 

 

Nga spjegimet si më lartë, gjykata erdhi në përfundim se propozimi i përfaqësuesit të 

paditësit për nxerjen e aktgjykimit në bazë të pohimit, është i bazuar, pasi që e paditura, 

përkatësisht i autorizuari i saj ka pohuar kërkesapdinë e paditësit, në njërën anë, kurse në anën 

tjetër gjykata me prova të përmenduara më lartë, vërtetoi se palët ndërgjyqëse disponojnë me të 

kërkesat juridiko-civile, përkatësisht me të drejtat e parashtruara në këtë procedurë, ma sakt 

gjykata vërtetoi se disponimet e palëve në këtë kontest nuk kanë qenë në kundërshtim me 

rendin juridik, dispozitat ligjore dhe rregullat e moralit publik, siç është paraparë në nenin 3.3 

të LPK-së dhe për këto arsye dhe bazuar në nenin 148.1 të LPK-së, vendosi si në pikën I të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit, duke u bazuar në nenin 450 të LPK-së, 

pasi që asnjëra palë nuk i kërkoi shpenzimet e kësaj procedure. 

 

 

 

Andaj, nga të lartëcekurat, duke përfshirë dispozitat ligjore dhe i bindur se janë 

plotësuar kushtet për  xjerrjen e aktgjykimit në bazë 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 këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

 
3 Nga Certifikata e Vdekjes, gjykata vërtetoi se kemi të bëjm me emër tjetër në këtë certifikata e gjithashtu edhe emri i babait ka qenë tjetër 
me pronarin juridik të kësaj ngastre. 
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C.nr.151/14, dt.24.10.2019 
 

                              
Gjyqtari, 

        Venhar SALIHU 
 

 

 

KËSHILLA JURIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën 

e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15, nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i dorëzohet kësaj gjykate. 

 


