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Numri i lëndës: 2019:156184 

Datë: 14.11.2019 

Numri i dokumentit:     00649805 

 

C.nr.205/2016  

 

Gjykata Themelore në Gjilan, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Besnik Pireva në çështjen juridike kontestimore të paditësit F.Th nga fshati ...., 

Komuna e Kamenicës, të cilin e përfaqëson i autorizuari E.H avokat nga Gjilani, kundër të 

paditurve: S.Th nga fshati ..., Komuna e Kamenicës, Sh.K nga fshati ...., Komuna e Kamenices, 

F.Rr nga fshati ...., Komuna e Kamenices, R.I nga Gjilani lagjia ..... pn, A.Th nga fshati ..., 

Komuna e Kamenicës, B.Th nga Kamenica rr.’’....’’ pn. të gjithë sipas autorizimit i përfaqëson 

S.Th, dhe të paditurit B.Th..1 nga fshati ...., Komuna e Kamenices, me objekt kontesti vërtetim 

pronësie, me vlerë të kontestit prej 5000 €, në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur më datën 

14.11.2019, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

NË BAZË TË POHIMIT  

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit F.Th nga fshati ...., Komuna e 

Kamenicës dhe VËRTETOHET se paditësi është pronar i parcelës kadastrale me nr.P-...-...-.. 

në sipërfaqe prej 488 m2 sipas gjendjes faktike (pjesë e parcelës 1181-0 me sipërfaqe 502m2), 

në kufi dhe atë në pjesën veriore përkufizohet : me gjatësi 14.42 m me parcelën 1177-0, me 

gjatësi 18.93 m, përkufizohet me parcelën 1178-0, në pjesën përendimore me gjatësi prej 16.11 

m përkufizohet me parcelën 1725-0, në pjesën jugore me gjatësi 31.49 m përkufizohet me 

parcelën 1182-0, të gjitha këto anë të horizontit sipas gjendjes grafike në DGJKP në Kamenicë, 

ndërsa në pjesën lindore të parcelës 1181-0 përkufizohet me murin në gjendje faktike në gjatësi 

14.93 m, në kufi me parcelën 1180-0, e cila sipërfaqe paditësit i njihet nga pika 5 deri te pika 8 

(si në skicën e matjeve nga terreni të datës 14.11.2019), tokë bujqësore arë e klasit të dytë, në 

vendin e quajtuar ‘’Potok/Plac’’ ZK Muqivercë. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi F.Th  nga fshati ..., Komuna e Kamenicës, përmes të autorizuarit të tij av. E.H nga 

Gjilani në këtë gjykatë ka ushtruar padi më datë 23.08.2016 ndaj të paditurëve S.Th  nga fshati 

....,  Komuna e Kamenicës, Sh.K nga fshati ...,  Komuna e Kamenices, F.Rr nga fshati ..., 

Komuna e Kamenices, R.I nga Gjilani lagjia .... pn, A.Th nga fshati ...., Komuna e Kamenicës, 

B.Th nga Kamenica rr.’’....’’ pn. të gjithë sipas autorizimit i përfaqëson S.Th, dhe të paditurit 

B.Th..1 nga fshati ...., Komuna e Kamenices, me objekt kontesti vërtetim pronësie, me vlerë të 

kontestit prej 5000 €.   
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Të paditurit me përgjigjen në padi, si dhe gjatë tërë rrjedhës së shyrtimit gjyqësor e kanë 

pohuar kërkespadinë e paditësit në tërësi, dhe i kanë propozuar gjykatës që të aprovohet si e 

bazuar. 

 

Gjykata para marrjes së vendimit si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, me datën 08.08.2019 së 

bashku me ekspertin gjeodet D.L ka dal në këqyrjen në vend, ndërsa në seancën e datës 

14.11.2019 pas administrimit të ekspertizës me shkrim dhe dëgjimit të ekspertit gjeodet në 

seancë, gjykata ka marr aktgjykim në bazë të pohimit. 

 

Gjykata, pas pohimit të kërkesëpadisë nga ana e të paditurve dhe pas daljes së gjykatës në 

këqyrjen në vend, konstatoi se kërkesa është e disponueshme për palët, 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, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.205/2016, me datën 14.11.2019 

 

 

                                                                            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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


