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Numri i lëndës: 2019:134619 

Datë: 25.01.2021 

Numri i dokumentit:     01437570 

 

 

C.nr. 1074/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin Veton 

Ademaj, në çështjen juridike – kontestimore të paditësit M. (N.) B., nga ....., rr. “.........”, nr. 

5, kundër të paditurve Z. K. e lindur H., R. Sh. e lindur H., A. M., e lindur H. dhe M. (T.) M., 

të cilët i përfaqëson av. Nezhdet Gora, sipas autorizimit, baza juridike vërtetim pronësie, 

vlera e kontestit 3.000 euro, jashtë seance me dt. 25.01.2021, mori këtë: 

 

AKGJYKIM  

(në bazë të pohimit) 

 

I.VËRTETOHET se paditësi M. (N.) B., nga ......, rr. “.........”, nr. 5, është pronar i pasurisë 

se paluajtshme në bazë të mbajtjes, e cila evidentohet si ngastër kadastrale me nr. P-............., 

në sipërfaqe prej 221 m
2
,  ZK ......, DETYROHEN te paditurit  Z. K. e lindur H., R. Sh. e 

lindur H., A. M., e lindur H. dhe M. (T.) M., t’ia mundësojnë paditësit që këtë patundshmëri 

ta regjistroi në emrin e tij në librat kadastral pranë Zyrës Kadastrale Komunale në Pejë, e 

krejt këtë në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit nën kërcënim të 

përmbarimit. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

 

A r s y e t i m  

 

 

Paditësi, në këtë gjykatë me datë 04.10.2018, ka parashtruar padi kundër të paditurve, për 

vërtetim pronësie, vlera e kontestit 3.000, euro, ku çështjen e ka parashtruar si në vijim:  

 

-të paditurit janë pronarë të patundshmërisë nga lista poseduese nr.1419, ngastra nr.3333/2, 

me kulturë shtëpi dhe oborr në sipërfaqe prej 00.02.22 ha. Këtë patundshmëri paditësi e ka 

blerë para shumë viteve nga paraardhësi i të paditurve mirëpo meqenëse trashëgimia është 

kryer ma vonë dhe janë shpallur trashëgimtarët, tanimë janë plotësuar kushtet që të vërtetohet 

pronësia e paditësit në këtë patundshmëri.  
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I autorizuari i të paditurve në përgjigje në padi dhe me parashtresën e dt. 24.07.2020, ka 

deklaruar se të paditurit janë pronar të patundshmërisë se evidentuar nga lista poseduese 

nr.1419, ngastra 3333/2, me kulturë shtëpi dhe oborr në sipërfaqe prej 00.02.21 ha., kjo 

patundshmëri i është shit paditësit para shumë viteve nga ana e të paditurve mirëpo meqenëse 

trashëgimia është kryer më vonë dhe janë shpallur trashëgimtarët janë plotësuar kushtet për 

tu vërtetuar pronësia tani. Unë si i autorizuar i të paditurve në tërësi e pranoj kërkesëpadinë 

dhe i propozoj gjykatës që jashtë seance te merr aktgjykim për pranimin e kërkesëpadisë.  

 

Gjykata duke pasur parasysh faktin se te paditurit, respektivisht i autorizuari i të paditurve, i 

cili ka autorizim ne shkresat e lendes, e ka pohuar në tërësi kërkesën e paditësit, për  njohjen 

e së drejtës së pronësisë për ngastrën kadastrale me nr. P-............., në sipërfaqe prej 221 m
2
,  

ZK ....., e meqenëse në rastin konkret kemi të bëjmë me kërkesa me të cilat palët mund të 

disponojnë lirisht, sepse te paditurit evidentohen si pronar të ngastrës se cekur me lartë, me 

çka vërtetohet me certifikata e pronësisë e lëshuara nga Zyra Komunale Kadastrale në Pejë 

me datë 08.05.2020, dhe aktvendimi mbi trashëgiminë T.nr.15/06, i dt. 21.02.2006, i 

Gjykatës Komunale në Pejë, dhe se nuk ka pengesa në kuptim të nenit 3 par.3 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, si dhe duke u bazuar ne nenit 3.2 të LPK-së, në të cilin precizohet 

fakti se palët mund të heqin dorë nga kërkesat e tyre, ta njohin të drejtën e palës kundërshtare 

si dhe të bëjnë ujdi gjyqësore lidhur me kontestin e tyre e duke pasur parasysh faktin se i 

padituri ua njehë të drejtën nga kërkesëpadia paditësit, gjykata pa shqyrtim të mëtejmë e në 

kuptim të nenit 148 parg.1 te LPK-së, ku thuhet se: “ në qoftë se i padituri deri në 

përfundimin kryesor të çështjes e pohon kërkesëpadinë tërësisht apo pjesërisht Gjykata jep 

pa shqyrtim të mëtejmë nxjerre aktgjykim me të cilin aprovohet pjesa apo e gjithë 

kërkesëpadia”,, kurse me dispozitën e nenit 388 te LPK-së, parashihet mundësia qe ky lloj 

aktgjykim te nxjerrët edhe ne fazën e përgatitjes se shqyrtimit kryesor. Në nenin 398 

parashihet se “kur gjykata pasi të arrijë përgjigja në padi, konstaton së ndërmjet  palëve nuk 

është kontestuese gjendja faktike, dhe se nuk ekzistojnë pengesa tjera për dhënien e vendimit 

meritor, atëherë ajo pa caktuar fare seancë gjyqësore, mund të jep aktgjykimin me të cilin e 

pranon si të themeltë kërkesëpadinë” Andaj bazuar në të cekurat si me lartë edhe është 

vendosur si ne dispozitiv. 

 

Lidhur me shpenzimet procedurale Gjykata ka vendosur duke u bazuar në nenin 463 parg.1 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore meqenëse asnjëra palë nuk i ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës. 

 

Meqenëse, ne rastin konkret kemi te bëjmë me pohimin e kërkesëpadisë, dhe është nxjerr 

aktgjykim ne bazë te pohimit, atëherë gjykata arsyetoi vetëm arsyet te cilat e justifikojnë 

dhënien e këtij aktgjykim, neni 160, paragrafi 6 i LPK-së. 

 

Nga sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i përgjithshëm 

 C.nr.1074/18, dt.25.01.2021 

 

                                                                                                        Gj y q t a r i  

                                                                                                          Veton Ademaj  

KËSHILLA JURIDIKE:  

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat 

prej 15 ditësh nga dita e pranimit të njëjtit, Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 


