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Numri i lëndës: 2019:153321 

Datë: 17.09.2019 

Numri i dokumentit:     00535045 

  C.nr.392/12 

 

GJYKATA THEMELORE NË  GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil, gjyqtari 

Venhar Salihu, në çështjen kontestimore të paditësit F.R.  nga .... , të cilin e përfaqëson sipas 

autorizimit ....  avokat nga Gjilani, kundër të paditurve XH.C. , Z.H.C. , H.M.C.  dhe Z.L.C.  që të 

gjithë nga .... , të sipas autorizimit i përfaqëson i padituri XH.C. , duke vendosur sipas padisë 

për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, jashtë seancës gjyqësor, më datë  17.09.2019, mori 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

Në bazë të pohimit 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkespadia e paditësit  F.R.  nga …. , e paraqitur 

kundër të paditurve XH.C. , Z.H.C. , H.M.C.  dhe Z.L.C.  të gjithë nga ….  dhe VËRTETOHET se 

paditësi është pronar i ngastrës kadastrale numër 00824-0, në sipërfaqes prej 4874m2, dhe  

ngastres  katastrale numer 00830-0, me sipërfaqe prej 2402m2, ngasra këto të cilat gjinden 

në Zonën Kadastrale Lladovë,  dhe evdientohen në emër të prindit të të paditurve F.C.  ish 

nga …. , Komuna e Gjilanit. 

 

 II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të kësaj procedure, kurse paditësi F.R.  nga .... , 

obligohet që kësaj gjykatë në emër të takses shtesë për paraqitjen e padisë të paguaj shumën 

prej 75 euro. 

 

A r s y e t i m i 

 
 

Paditësi, përmes të autorizuarit të tij, në këtë gjykatë ka paraqitur padi  kundër të 

paditurve XH.C.  dhe A.SH. , për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, duke theksuar se paditësi  

ngastrat katastrale 824-0, 830-0 dhe 826-0 i kishte blerë në bazë të kontratës gojore në vitin 

1997 nga i paditurit XH.C. , me çmimin prej 25.000 euro, i cili menjëherë pas blerjes kishte 

hyrë në shfrytëzim dhe posedim i pa penguar nga askush dhe deri me tani jeton pa e penguar 

nga askush. Me që nuk ka mundur që këtë barte ta bëjë në mënyrë tjetër paditësi është 

detyruar që të ngrisë këtë padi dhe nga gjykata ka kërkuar që e njejta të aprovohet si e 

bazuar. 
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Me parashtresën e datës 16.01.2019 paditësi përkatësisht i autorizuar i tij ka bërë 

ndryshimin e padisë në kuptim objektiv dhe subjektiv ku si të paditur ka paraqitur 

trashigimtarët e F.C. , i cili ka pretenduar se ka blerë ngastrat konstestuese. Si trashëgimtar të 

të njejtit janë paraqitur XH.C. , Z.H.C. , H.M.C.  dhe Z.L.C. , kurse në kuptim objektiv ka 

zvogëluar kërkesë padin dhe ka kërkuar që të vërtetohet vetëm pronësia në ngastrata 

katastrale 824-0 dhe 830-0 ZK Lladovë. 

 

Gjykata duke vepruar konform dispozitave të neni 394 dhe 395 të LPK-ës, palës së 

paditur ia ka dërguar një kopje të padisë së bashku me provat dhe aktvendimin për përgjegjje 

në padi në mënyrë që i njëjti të përgjigjet lidhur me pretendimet e paditësi.  

 

Të paditurit, përkatësisht i autorizuar i tyre edhe përkundër faktit se ka pranuar në 

mënyrë të rregullt aktvendimi për përgjigje  por i njëjti nuk ka dhënë përgjigje lidhur me 

pretendimet e paditësit. 

 

Gjykata në lidhe me këtë çështje ka caktuar disa seanca gjyqësore por më datë 

07.08.2019 ka arritur që të mbajë seancën përgatitore, ku prezent kanë qenë i autorizuari i 

paditësit dhe personalisht i padituri i parë XH.C.  si dhe i njëjti ka përfaqësuar  tre të paditurit 

e tjerë me autorizim të vërtetuar. 

 

I autorizuari i paditësit ka mbetur në tërsi pranë padisë dhe kërkespadisë, përkatësisht 

pranë ndryshimeve të bëra.  

 

I padituri në emër të tij personal dhe në emër të tre të paditurve të tjerë ka deklarata 

se është e vërtet se paditësit ja kanë shitur këto dy ngastra në shumë prej 36.000 euro, ku 

paditësi ka paguar qmimin e shtiblerjes dhe ka hyrë në posedim dhe e shfrytëzon pa u 

penguar nga askush. I njejti ka njoftuar gjykatës se është djalë i vetëm i tani të ndjerit F.C. , ku 

i njejti ka pasur edhe tri vajza ku janë të padituara në këtë kontest.  

 

 Me që i padituri ka pohuar kërkesë padin e paditësit, i autorizuar i paditësit ka kërkuar 

nga gjykata që të nxjerr aktgjykim në bazë të pohimit. 

 

Nga provat në shkresat e lëndës, gjykata vërtetoi se ngastrat objekt kontesti 

evidentohen në emër të F.C. , i njejti si trashëgimtar ka lënë tani të paditurit ( fakte këto të 

vërtetuara nga Certifikata e vdekjes, Certifikata e lindjes dhe Certifikata e pronës e dt. 

16.08.2019). 

 

         Gjykata duke analizuar të thënat  e palëve ndërgjyqëse dhe propozimin për nxjerrjen e 

aktgjykimit në bazë të pohimit erdhi në perfundim se një propozim i tillë  është i bazuar, nga 

arsyet e cekura me lartë si dhe  në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me të drejtat që palët 
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nuk mund të disponojnë, siç ka paraparë neni 3.3 i LPK-së, pasi që u vërtetua se ngastrat 

kontestuese evidentohen në emer të paraadhësit të të paditurve, ne njerën  anë, kurse në 

anën tjetër këto ngastra i ka blerë, ka paguar qmimin e shtiblerjes dhe është futur në posedim 

paditësi,  andaj  duke u bazuar nga kjo gjendje si dhe në nenin 148 të Ligjit të Procedurës 

Kontestimore (LPK), u vendos si pikën I të dispozitivit  të këtij aktgjykimi.  

 

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

shkak se asnjëra prej palëve nuk i ka kërkuar shpenzimet e kësaj procedure, kurse obligon të 

paditurin që të paguaj taksën shtesë për paraqitjen e padise në shumë prej 75 euro, pasi që i 

njejti vlerën e kontestit me padi ka paraqitur 3.100 euro dhe ka paguar taksën prej 25 euro, 

kurse u vërtetua se ngastrat kontestutese jane shitur në shumë prej 36.000 euro, e qka në 

bazë të Udhëzimit Administrative për Unifikimin e Taksava Gjyqësore nr.01/2017, 

përkatësisht nenin 12 lidhur me nenin 6.2 vendosi që të paguaj taksën shtesë prej 75 euro.  

 

Andaj, nga të lartcekurat, duke përfshirë dispozitat ligjore janë plotësuar kushtet për 

nxerjen e aktgjykimit në bazë të pohimit, në njëren anë, kurse duke u bazuar në nenin 2 lidhur 

me nenin 142 pika 1 dhe 2 të LPK-së, u vendos si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr.392/12, datë 17.09.2019 

 

                                                                                                                                                            

Gjyqtari,  

                                                                                                                                             Venhar SALIHU 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e paknaqur ka të drejtë ankese 

në afatin prej 15 ditëve pas ditës së marrjes së të njëjtit. Ankesa eventuale dorëzohet permes 

kësaj gjykate për Gjykatën e  Apelit të Kosovës në Prishtinë.  

 

 


