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Numri i lëndës: 2019:080881 

Datë: 01.08.2019 

Numri i dokumentit:     00479684 

       C.nr.256/16 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 
Civil, me gjyqtarin Venhar Salihu në çështjen juridike kontestimore të paditësit N.T.R nga ..., 
të cilin e përfaqëson me autorizim T.R, padi kjo  e paraqitur kundër të paditurit D.B nga ..., të 
cilin e përfaqëson S.Z, jurist nga Gjilani, me objekt kontesti vërtetimin e pronësisë, jashtë 
seance gjyqësore, me dt. 01.08.2019, mori këtë:        

 
AKTGJYKIM 

-në bazë të pohimit- 

I. APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit N.T.R. nga …, e paraqitur 
kundër të paditurit D.B nga …. dhe VËRTETOHET se paditësi është pronar i ½ të ngastrës 
kadastrale numër 02916-0, në sipërfaqe prej 662m2, ZK Partesh, e cila ngastër evidentohet në 
emër të të paditurit D.B.  

II.  REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit N.T.R. nga ….  e paraqitur kundër të 
paditurit D.B nga …., me të cilën është kërkuar që të vërtetohet sei njejti është pronar i ½ 
pjesë të ngastrës kadastrale numër 02916-0, në sipërfaqe prej 662m2, ZK Partesh. 

III.    Secila palë i bartë shpenzimet e veta të kësaj procedure. 
 

A r s y e t i m i 

Paditësi, ka paraqitur padi më datë 13.03.2016 me çka ka kërkuar që të aprovohet 
kërkesëpadia dhe të vërtetohet se paditësi  është pronar i ngastrës kadastrale nr. 02916-0, në 
sipërfaqe prej 662m2 ZK Partesh duke theksuar se  në vitin 2006 paditësi ngastrën 
kontestuese e ka blerë nga i padituri, çmimin e shitblerjes e ka paguar në tërësi ka hyrë në 
posedim dhe shfrytëzim dhe e shfrytëzon pa u penguar nga askush. 

I padituri, përkatesisht i autorizuari i tij nëpërmjet përgjegjes në padi nuk e ka 
kontestuar kërkesëpadinë e paditësit duke theksuar se është e vërtetë se paditësi e ka blerë 
ngastrën kontestuese nga babai të paditurit, ka paguar  në tërësi çmimin e shitblerjes. 

Lidhur me këtë çështje gjykata ka mbajtur seancën pregaditore më datë  29.07.2019, 
në të cilën  seancë i autorizuari i paditësit ka mbetur në tërësi pranë padisë dhe 
kërkesëpadisë, kurse i autorizuari i të paditurit ka mbetur në tërësi pranë përgjegjes në padi, 
duke e pohuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit. Palët ndëregjyqëse, përkatësisht të 
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autorizuarit e tyre kanë kërkuar nga gjykata që në lidhje me këtë çështje të nxjerrë aktgjykim 
në bazë të pohimit. 

Në shkresat e lëndës si prova është dorëzuar Certifikata e Pronës e dt. 18.02.2016, ku 
është vërtetuar se ngastra kontestuese evidentohet në emër të B.B (V…), kurse nga aktvdekja 
është vërtetuar se B.B ka ndërruar jetë dhe si trashëgimtarë të rendit të parë ka lënë djemt, 
tani të paditurin D.B dhe V.B, kurse nga Aktvendimi OPR.BR 027/2016 është vërtetuar se 
trashëgimtarë i ngastrës kontestuese me  ½  është shpallur tani i padituri dhe në bazë të 
certifikatës të dt. 15.04.2016 i njëjti është regjistruar si pronar i ½  të ngastrës kontestuese nr. 
02916-0 ZK Partesh. 

Nga të lartëcekurat, duke vërtetuar se i padituri disponon me të drejtën , përkatësisht 
gjykata nuk konstatoi se është fjala për kërkesën me të cilën palët nuk mund të disponojnë 
lirisht  siq është paraparë në nenin 3.3 të LPK-së, përkatësisht është vërtetuar se i padituri 
është pronar i ½ të ngastrës kontestuese, andaj,  gjykata duke u bazuar në këtë gjendje dhe 
bazuar në nenin 148.1 të LPK-së, vendosi si në pikën I të dispozitivit. 

 Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit, duke u bazuar në nenin 3.3 të LPK-së,  
pasi që vërtetoi se i padituri ka të drejtën e pronësisë vetëm ½ e pronësisë, kurse prej ½ 
tjetër, i njejti nuk disponon me këtë të drejtë. 

Gjykata vendosi si në pikën III të dispozitivit duke u bazuar në nenin 450 të LPK-së, 
pasiqë asnjëra nga palët nuk i kërkoi shpenzimet e procedurës. 

Andaj, nga të lartëcekurat, duke përfshirë dispozitat ligjore, gjendjen faktike, bindjen e 
lire të gjykatës dhe nenin 142 pika 1 dhe 2 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

       C.nr.256/16, dt.01.08.2019 

                                                             Gjyqtari 

                                                                                                                                      Venhar Salihu                                                                              

                        

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të ushtrojë 
ankesë në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij 
aktgjykimi, ankesa  dorëzohet përmes kësaj gjykate. 


