
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE GJILAN 

 

1 (2)  

 2
0

2
1

:0
0

5
3

1
3

 

Numri i lëndës: 2021:005312 

Datë: 01.07.2021 

Numri i dokumentit:     01946508 

 

C.nr.37/21 

 

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

gjyqtari Gazmend Ajvazi, duke vendosur në çështjen kontestimore të paditësit N. I nga 

K.Gjilan, me përfaqsuesin e tij av. Begzad Hajrullahu nga Gjilani, ndaj të paditurëve: A. H, S. 

H te dy nga fsh.  , E. A nga fsh. , H. L nga fsh., A. U  nga Gjilani dhe M. A  nga fsh.K.Viti të 

cilët i përfaqëson B. H fsh K.Gjilan,  me objekt kontesti vërtetim i pronësisë, pas mbajtjes së 

seancës më datën  01.07.2021, mori këtë : 

          

AKTGJYKIM 

              NË BAZË TË POHIMIT 

 

APROVOHET  tërësisht e bazuar kërkesëpadia e paditësit N. I. nga fsh. . K. Gjilan, e 

paraqitur ndaj të paditurëve: A. H. nga fsh. . K. Gjilan, S. H.i fsh. . K.Gjilan, E. A. fsh. 

.K.Gjilan, H.e L. fsh. . K. Gjilan, A. U. nga Gjilani dhe M. A.a nga fsh. . K.Viti,  

I. VËRTETOHET se paditësi N. I. nga fsh. . K.Gjilan është pronar i njësive kadastale nr.P-... 

në sipërfaqe prej 2951m
2
, vendi i quajtur “.., parcelë, pronë private, posedim individual 1/1, me 

kulturë arë e klasit të III, ZK Lladovë dhe njësisë kadastrale ,më numër të lëndes P-..., ZK 

Lladovë, në sipërfaqe prej 2536m
2
, vendin e quajtur “...”, parcelë, pronë private, ZK ., posedim 

individual 1/1, me kulturë arë e klasit të III,e cila në DGJKP në Gjilan, evidentohet në emër të 

H.(R.) H, sipas çertfikatës me nr.të lëndës ... të dt.28.08.2020 dhe detyrohen të paditurit, që 

paditësit t’ia pranojë të drejtën e pronësisë dhe të durojnë ta regjistrojnë pronësinë në emër të 

paditësit tek Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në Komunën e Gjilanit, të gjitha këto 

në afat prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me 

dhunë. 

 

 

                   A r s y e t i m 

 

Paditësi N.I përmes të autorizuarit të tij av. Begzad Hajrullahu nga Gjilani, në këtë gjykatë më 

dt. 13.01.2021, ka paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë, ndaj të paditurëve: A. H, S. H te 

dy nga fsh.  , E. A nga fsh. , H. L nga fsh. , A. U  nga Gjilani dhe M. A  nga fsh.Viti të cilët i 

përfaqëson B. A nga fsh.  K.Gjilan. Paditësi në padi ka theksuar se paraardhësi i tij F. I kishte 

blerë ngastrat kadastrale ... dhe ..., ZK ., e para me sipërfaqe prej 2951m
2
 dhe e dyta me 

sipërfaqë prej 2536m
2
, nga i padituri i parë A. H., përndryshe pasardhës i H. H në vitet e 90-ta 

në shumën prej 9.000DM të atëhershme, dhe që nga ajo kohë e deri më tani këto paluajtshmëri 

i shfrytëzon pa u penguar nga askush e as nga të paditurit. Cmimi kontraktues e kishte paguar 

menjëherë paraardhësi i paditësit por që për shkaqe objektive të asaj kohe nuk kishin përpiluar 

kontratë në mes veti, por kishin lidhur marrëveshje gojore. Ashtuqë paditësi është mbajtës në 
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mirëbesim dhe i ligjshëm i këtyre paluajtshmërive më tepër se 30 vite dhe sipas dispozitave 

ligjore të ligit në fuqi është edhe pronar juridik i tyre. 

 

  

 

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

palës të paditur ia ka dorëzuar një kopje të padisë në mënyrë që të njëjtit të përgjigjen lidhur 

me pretendimet e tyre. Përfaqësuesi i të paditurve B. A. më datën 27.05.2021, ka ushtruar 

përgjegje në padi me të cilën e pohon padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, pasiqë sipas tij 

është krejtësisht e vërtetë se F. I gjegjësisht prindi i paditësit N. I ka blerë ngastrat nga A.Hdhe 

të paditurit nuk kan asgje kundër kësaj shitblerje pasiqë paditësi këto ngastra i shfrytëzon pa u 

penguar nga askush, as nga të paditurit e askush tjetër nga familja jonë e gjërë dhe në fund i ka 

propozuar gjykatës që t`ia aprovoj në tërësi si të bazuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit 

 

Gjykata pas pohimit të kërkesëpadisë nga ana e të paditurit, konstatoi se kërkesat janë të 

disponueshme për palët, paraardhësi i paditësit i kishtë blerë ngastrat kadastrale nga i padituri i 

parë, ngastrat janë të evidentuara në emër të paraardhësit të të paditurve  dhe sipas autorizimit 

të dhënë nga ana e të paditurve përfaqësuesi i tyre sipas volumit të autorizimit  ka të drejtë që 

ta pohoj kërkesëpadinë e paditësit, 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 apo 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.  

 

Kërkesa për  shpenzimet procedurale nuk ka pasur. 

 

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 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

                                                  C.nr. 37/21 datë 01.07.2021 
               

                                  

                                                                                                                           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. 

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. 


