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Numri i lëndës: 2020:125347 

Datë: 29.07.2021 

Numri i dokumentit:     02043192 

 

C.nr.1990/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni civil, 

gjyqtari Gazmend Ajvazi, duke vendosur në çështjen kontestimore të paditësve M. M, V. M., 

N.M. të tre nga Gjilani,  e të cilët i përfaqëson av. Enver Halili nga Gjilani, ndaj të paditurëve 

A. M. dhe O. M. të dy nga Gjilani e të cilët i përfaqëson av. Shevqet Xhelili nga Gjilani, me 

objekt kontesti vërtetim i pronësisë, pas seancës së mbajtur më datë 29.07.2021 mori këtë :   

        

AKTGJYKIM 

              NË BAZË TË POHIMIT 

 

APROVOHET  si e bazuar kërkesëpadia e paditësve M. M.,V. M  dhe N. M që të tre nga 

Gjilani, e paraqitur ndaj të paditurëve A. M dhe O. M që të dy nga Gjilani, dhe  

  

I. VËRTETOHET se paditësi M.i M është pronarë i pjesës së ngastres kadastrale ... 

në sipërfaqe prej 182 m
2
, ( me numër të përkohshëm ...), paditësi V. M është 

pronarë i pjesës së ngastres kadastrale me nr. P...., në sipërfaqe prej 162 m
2
 (me 

numër të përkohshëm ...), dhe paditësi N.M është pronarë i pjesës së ngastres 

kadastrale nr. P.... në sipërfaqe prej 160m
2
, (me numër të përkohshëm ...) në vendin 

e quajtur “...”, tok ndertimore , shtepi oborr,  ZK. Gjilan, në siperfaqe të tërsishme 

504 m
2,
 e cila ngaster në DGJKP, në Gjilan evidentohet në emër të paraardhësve të 

paditësve Q. M dhe B. M,  dhe detyrohen të paditurit A. M dhe O. M që paditësve 

t’ia pranojn të drejtën e pronësisë dhe të durojnë, që paditësit ta regjistrojnë 

pronësinë në emër të tyre tek Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në 

Komunën e Gjilanit, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

II.Secila palë i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore. 

 

                   A r s y e t i m 

 

Paditësit përmes të autorizuarit të tyre av. Enver Halili, në këtë gjykatë më dt.01.10.2020  kan 

paraqitur padi  për vërtetimin e pronësisë, ndaj të paditurve A. M dhe O. M që të dy nga 

Gjilani. 

 

Paditësit në padi kanë theksuar se  paraardhësi i tyre M. M tani i ndjerë në muajin shkurt të vitit 

1970 në Gjilan në Lagjen Dardania II Rr. ., e kishin blerë një shtepi të vjetër në sipërfaqe prej 

106 m2, dhe oborrin në sipërfaqe prej 398 m2, në sipërfaqe të përgjithshme prej 504 m2, 

ngastra kadastrale me nr. P..,  me çmimin prej 2000 DM nga paraardhësit e të paditurëve që 
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tani janë të ndjerë. Çmimin kontraktues paraardhësi i paditësve e kishte paguar në tërësi, por që 

nuk kishin përpiluar ndonji kontratë me shkrim dhe që nga ajo kohë e deri më tani, këtë ngastër 

fillimisht prindi i paditësve e më pasë vetë paditësit, e kanë shfrytëzuar pa pengesa nga askush 

dhe në atë ngastër tani paditësit kanë ndërtuar tri shtepi andaj edhe janë plotësuar kushtet 

ligjore që në bazë të nenit 28 të LTHMPJ, të posedimit me mirëbesim të njejtit të shpallen 

pronarë juridik dhe faktikë të kësaj ngastre. 

  

Pasë përpilimit të ekspertizës nga eksperti gjeodet përfaqësuesi i paditësve ka bërë precizimin e 

padisë dhe kërkesëpadisë duke kërkuar që paditësi i parë M.M., të shpallet pronarë i njësisë 

kadastrale me shenjen e përkohshëm . në sipërfaqe prej 182 m2, paditësi i dytë V. M të shpallet 

pronarë i ngas. Kad.me numër të përkoshëm ... në sipërfaqe prej 162m2, dhe i padituri i tretë N. 

M të shpallet pronar i ngastres kadastrale ... me nr. të përkohshëm në sipërfaqe prej 160 m2.   

 

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

palëve të paditura usa ka dorëzuar një kopje të padisë në mënyrë që të njëjtit të përgjigjen 

lidhur me pretendimet e tij, ku i njëjtit fare nuk është  përgjigjur.  

 

Përfaqësuesi i të paditurëve në përgjigjen në padi të dorëzuar në këtë gjykatë më dt.22.01.2021 

e ka pohuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve duke deklaruar se nuk ka asgjë 

kontestuese në mes tyre pasi që paditësit në tërësi e kishin paguar çmimin e shitblerjes e që nga 

ajo kohë kur e kanë blerë e deri më tani të njejtit e shfrytëzojnë pa u penguar nga askush. 

   

Gjykata pas pohimit të kërkesëpadisë nga ana e të paditurëve, dhe administrimit të provave në 

shqyrtimin gjyqësor, konstatoi se kërkesat janë të disponueshme për palët, të paditurit janë 

pasardhësit-trashëgimtarët e Q. M. dhe B. M në emër të të cilëve evidentohet edhe ngastra 

kadastrale, prandaj në kuptim të neni 148 paragrafi 1 të Ligjit për Porcedurën Kontestimore 

LPK-ës, me të cilin përcaktohet se “në qoftë se i padituri deri në përfundimin e shqyrtimit 

kryesor të çështjes e pohon kërkesëpadinë pjesërisht ao tërësisht, gjykata e jep, pa shqyrtim të 

mëtejme, aktgjykimin me të cilin e aprovon pjesën apo gjithë kërkesëpadinë  (aktgjykim në bazë 

të pohimit),  andaj vendosi pa shqyrtim të mëtejshëm si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Vendimi mbi shpenzimet procedurale gjykata e  mori në bazë të nenit 450. të LPK. 

 

Nga arsyet e theksuara më lartë, e bazuar në nenin 143 dhe 148.1 të LPK-së,  u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.         

            

                                  

                                                                                                                           Gjyqtari  

                                 Gazmend Ajvazi 

            ______________ 

  

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 kopje të mjaftueshme përmes kësaj 

gjykate. 


