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Numri i lëndës: 2020:166276 

Datë: 07.09.2021 

Numri i dokumentit:     02148968 

         C.nr.2307/2020  

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Besnik Pireva në çështjen juridike kontestimore të paditësit, S. I nga Gjilani, lagjja “...”, të cilin 

e përfaqëson F. L nga Gjilani, rr. “...” p.n,  kundër të paditurve: A. H nga fshati ...komuna e 

Gjilanit dhe Sh.N, nga Gjilani, lagjja ”...” banesat e “...” hyrja I, kati IV, nr.5, me objekt 

kontesti vërtetim i të drejtës së pronësisë, me vlerë të kontestit prej 940 euro, jashtë seance më 

datën 07.09.2021, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 N Ë  B A Z Ë  T Ë  P O H I M I T  

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit S. I nga Gjilani, lagjja “...”, dhe 

VËRTETOHET se paditësi është pronar i parcelave kadastrale me numër: P-... në sipërfaqe 

prej 204 m
2
, tokë bujqësore arë e klasit të katërt, në vendin e quajtur “...” ZK. Gjilan; P-... në 

sipërfaqe prej 168 m
2
, tokë bujqësore arë e klasit të katërt, në vendin e quajtur “...” ZK. Gjilan 

dhe P-... në sipërfaqe prej 188 m
2
, tokë bujqësore arë e klasit të katërt, në vendin e quajtur “...” 

ZK. Gjilan, parcela këto të evidentuara në Zyrën Kadastrale Komunale në Gjilan, si bashkë 

posedim me nga 1/2 në emër të paditurve A. (Sh...) H nga fshati ... komuna e Gjilanit dhe  Sh. 

(J.) N nga Gjilani.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi S. I nga Gjilani, lagjja “...”, të cilin e përfaqëson F. L nga Gjilani, rr. “...” p.n,  në këtë 

gjykatë ka parshtruar padi më datë 27.11.2020 ndaj të paditurëve A. H nga fshati ... komuna e 

Gjilanit dhe Sh.N, nga Gjilani, lagjja ”...” banesat e “...” hyrja I, kati IV, nr.5, me objekt 

kontesti vërtetim i të drejtës së pronësisë. 

 

Në padi, paditësi ka theksuar se paluajtshmërit kontestuese me numër të njësive P-... në 

sipërfaqe prej 204 m2, P-... në sipërfaqe prej 168 m
2
, dhe P-... në sipërfaqe prej 188 m

2, 

fomlaisht eveidentohen në emrë të paditurve, nga se paditësi nga të paditurit në muajin qershort 

të vitit 1996 i ka blerë paluajtshmërit e lartëcekura sipas marrëveshjes verbale,  të paditurve i 

ka pagar në tërsi çmimin kontraktues, dhe në këto paluajtshmëri ka ndërtuar shtëpi banimi të 

rrethuara me mure nga matrejali i fortë. Thekson se është në shfrytëzim me mirbesim i 
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parcelave më teprë se 20 vite dhe se të paditurit sipas deklarimeve verbale të tyre nuk i’a 

kontestojn pronësinë atij. I ka propozuar gjykatës që të aprovohet kërkespadia e paditësit si e 

bazuar si në dispozitvin e këtij aktgjykimi. Sa i përket shpenzimeve të procedurës gjykatës i ka 

propozuar që secila palë ti bartë veç e veç. 

 

I padituri A. H me numër presonal të leternjoftimit:..., në përgjigjen në padi të dorzuar në këtë 

gjykatë me datën 12.02.2021, ka deklaruar se thënjet e paditësit në përshkruar në padi janë të 

vërteta dhe e pohon në tërsi kërkespadinë e paditësi dhe i ka propozuar gjykatës që të nxjerrë 

vendim në bazë të pohimit në këtë çështje. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

E paditura Sh. N\ me numër presonal të leternjoftimit:..., në përgjigjen në padi të dorzuar në 

këtë gjykatë me datën 23.02.2021, ka deklaruar se thënjet e paditësit në përshkruar në padi 

lidhur me njësit kadastrale janë të vërteta dhe e pohon në tërsi kërkespadinë e paditësi dhe i ka 

propozuar gjykatës që të nxjerrë vendim në bazë të pohimit në këtë çështje. Shpenzimet e 

procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata, pas pohimit të kërkesëpadisë nga ana e të paditurve, konstatoi se kërkesa është e 

disponueshme për palët nga se në bazë të çertifikatave  për person në emër të të paditurëve me 

numër të lëdës ... të datës 05.11.2020 të paditurit e kanë legjitimitetin real pasivë në këtë 

çështje kontestimore dhe rrjdhimisht palët disponojnë me këtë kërkesë, prandaj, në kuptim të 

nenit 148, paragrafit 1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) – me të cilin përcaktohet 

se “në qoftë se i padituri deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor të çështjes e pohon 

kërkesëpadinë pjesërisht apo tërësisht, gjykata e jep, pa shqyrtim të mëtejmë, aktgjykimin me të 

cilin e aprovon pjesën apo gjithë kërkesëpadinë (aktgjykimi në bazë të pohimit)” – vendosi pa 

shqyrtim të mëtejshëm si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr.2307/2020, me datën 07.09.2021 

 

                                                                        Gjyqtari, 

                                        Besnik PIREVA, d.v 

 

                                   

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate. 

Në kuptim të nenit 181 par. 2 të LPK-së, ankesa mund të paraqitet vetëm për shkak të shkeljes 

së dispozitave të procedurës kontestimore apo nga shkaku se deklarata e pohimit është dhënë 

në lajthitje apo nën ndikimin e dhunës apo mashtrimit. 


