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Numri i lëndës: 2019:160471 

Datë: 05.10.2021 

Numri i dokumentit:     02243988 

 C. nr. 8/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, përmes gjyqtarit Artan Abazi, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësve B.M., N.H., H.M., V.H., M.H. dhe F.K. që të gjithë nga ………. të 

cilët i përfaqëson R.B., avokat nga Kamneica, kundër të paditurit R.  J. nga ……., tani me 

…….., me objekt kontesti për vërtetimin e së drejtës së pronësisë, me vlerë të kontestit 5.000 

euro, pas mbajtjës së seancës përgaditore, në prezencën e palëve ndërgjygjëse, më datën 

28.09.2021, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

NË BAZË TË POHIMIT 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësve B.M. , N.H., H.M., V. K., M. 

H.dhe F. K. që të gjithë nga ……. dhe: 

II. VËRTETOHET se paditësit B.M., N. H., H.M., V. K., M. H. dhe F. K. që të gjithë nga 

……., janë pronarë në bazë të shitëblerjës, të ngastres kadastrale me numër P-71107074-

01118-0, në sipërfaqe prej 331 m2, Zona Kadastrale …….. e cila gjindet në vendin e quajtur 

“………”, dhe të ngastres kadastrale me numër P-71107074-01145-0, në sipërfaqe prej 2805 

m2, Zona Kadastrale …….. e cila gjindet në vendin e quajtur “……..”, ngastra kadastrale këto 

të evidentuara në DGJKP në Kamenicë, në emër të poseduesit pronësor R. J. nga ……. 

III. DETYROHET i padituri R.J. nga ……, tani me vendbanim në ……….. , që të gjithë 

paditësve t’ua njohë të drejtën e pronësisë në ngastrat kadastrale të cekura si në pikën II, të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, dhe t’i lejojë që kjo e drejtë të regjistrohet në emër të tyre, në 

regjistrin për regjistrimin e të drejtave në paluajtshmëri në Zyrën për Gjeodezi, Kadastër dhe 

Pronë, në Kamenicë, në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë.  
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IV. Ky aktgjykim do t’u shërbejë të gjithë paditësve, si titull juridik për regjistrimin e së drejtës 

së pronësisë, në regjistrat e paluajtshmërive, në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, 

në Komunën e Kamenicës. 

V. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

Paditësit B.M., N.H., H.M ., V. K., M. H. dhe F. K. që të gjithë nga …….. më datën 

12.01.2018, në këtë gjykatë kanë paraqitur padi kundër të paditurit R.J. nga ………, për 

vërtetimin e së drejtës së pronësisë, me vlerë të kontestit 5.000 euro.   

I autorizuari i palëve paditëse R. B., avokat nga Kamenica, në seancën përgaditore të datës 

28.09.2021, ka deklaruar se mbetët në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, të paraqitur më 

datën 12.01.2018, duke shtuar se parcelat – ngastrat kadastrale kontestuese, me numër P-

71107074-01118-0, në sipërfaqe prej 331 m
2
, Zona Kadastrale …….. e cila gjindet në vendin e 

quajtur “……..” dhe me numër P-71107074-01145-0, në sipërfaqe prej 2805 m
2
, Zona 

Kadastrale ……., e cila gjindet në vendin e quajtur “…….”, ngastra kadastrale këto të 

evidentuara në DGJKP në Kamenicë, në emër të poseduesit pronësor R. J. nga …… paditësi B. 

M. së bashku me vëllaun e tij, tani të ndjerë A. H. që të dy nga ……., i kanë blerë nga tani i 

padituri R.J.nga ………, në shumë prej 10.000 marka gjermane, në vitin 1985, duke e paguar 

çmimin në tërësi dhe nga ajo kohë, sipas të njëjtit autorizuarit të paditësve, paditësit dhe 

familjet e tyre i kanë në posedim me mirëbesim dhe të ligjshëm, si dhe i shfrytëzojnë dhe i 

punojnë në mënyrë të pa penguar nga askush madje nga as vetë i padituri, i cili edhe gjithëherë 

e ka pohuar faktin se këto ngastra kadastrale i’a ka shitur paditësve dhe të njëjtit i’a kanë 

paguar çmimin e plotë të shitëblerjes. Andaj, duke i pasur parasysh të gjitha këto i pa 

propozuar gjykatës që t’a aprovoj kërkesëpadinë në tërësi si të bazuar në ligj. Ndërsa 

shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

I padituri R. J., në seancën përgaditore të datës 28.09.2021, ka deklaruar se është e vërtetë që 

paditësit B. M. dhe vëllaut të tij, tani të ndjerë A. H., u’a ka shitur ngastrat kadastrale të cekura 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, para rreth 30 viteve me çmim prej 10.000 marka gjermane 

dhe ka deklaruar se paditësit i’a kanë paguar çmimin në tërësi në kohën e shitëblerjes. Duke i 

pasur parasysh të gjitha këto i padituri ka deklaruar se, me vullnetin e tij të lirë, pa ndikim dhe 

pa lajthim, u’a pohon në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë që të gjithë paditësve dhe kërkon nga 
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gjykata që t’ua njoh të drejtën e pronësisë që të gjithë paditësve mbi të dy ngastrat kadastrale të 

cekura si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, në tërësi si të bazuar në ligj, ashtu që të njëjtit të 

regjistrohen si pronar në DGJKP në Komunën e Kamenicës. Ndërsa shpenzimet e procedurës 

nuk i ka kërkuar. 

Gjykata, përmes çertifikatës së pronës me numër 1996/2021, të datës 13.09.2021, të lëshuar 

nga Zyra Kadastrale Komunale, në Komunën e Kamenicës, e ka vërtetuar faktin se i padituri 

është pronar juridik i ngastrave kadastrale të cekura si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe ka 

ardhur në përfundim se i padituri R. J., konform nenit 3 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, 

disponon në këtë të drejtë dhe mund t’ia bartë paditësve të drejtën e pronësisë mbi ngastrat 

kadastrale të cekura si më lartë.  

Poashtu, gjykata përmes aktvdekjes se datës 04.06.2020, në emër të të ndjerit A. H., e ka 

vërtetuar faktin se si trashëgimtarë të vetëm i ka lënë bashkëshortën e tij N. H. dhe fëmijët e tij 

H. M., V. K., M. H. dhe F. K..  

Gjykata, pas pohimit të kërkesëpadisë nga ana e të paditurit R.J. vërtetoi se kërkesa është e 

disponueshme për palët, prandaj, në kuptim të nenit 148, paragrafi 1, të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, me të cilin përcaktohet se “Në çoftë 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 

aktgjykim. 

Gjykata, nuk ka vendosur për shpenzimet e procedures kontestimore, ngase palët ndërgjygjëse 

kanë deklaruar që secila prej tyre do t’i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

Duke u bazuar në të lartëcekurat, e konform nenit 148, e lidhur me nenin 143, të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

C. nr. 8/2018, i datës 28.09.2021 
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                                                                                                                       G j y q t a r i 

                                                                                                                          Artan Abazi, d. v  

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditëve 

pas ditës së pranimit të të njëjtit, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, nëpërmjetë kësaj gjykate.  

Në kuptim të nenit 181, paragrafi 2, të LPK-së, ankesa mund të paraqitet vetëm për shkakë të 

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

dhënë në lajthim apo nën ndikimin e dhunës apo mashtrimit. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


