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Numri i lëndës: 2019:104170 

Datë: 16.11.2020 

Numri i dokumentit:     01272499 

            C.nr.1218/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i Përgjithshëm, sipas gjyqtares 

Merita Baloku, në çështjen juridiko- kontestimore, duke vepruar sipas padisë së paditësit 

M.  (B.) M., nga fsh. ..... Komuna e Pejës, të cilin e përfaqëson Zana Radoniqi av. në 

Pejë,  kundër të paditurve: R. (I.) H., R. (Sh.) H., M. (I.) H., Xh, (I ) H. të cilët i përfaqëson 

Granit Haxhija me autorizim në shkresat e lëndës, B. (Z.) H. të cilin e përfaqëson R. H. me 

autorizim në shkresat e lëndës dhe L. (Z.) H. të gjithë nga fsh. ..... Komuna e Pejës,për vërtetim 

pronësie vlera e kontestit  1000 €, në seancën e shqyrtimit kryesor, në prezencë të autorizuares 

të paditësit të paditurit R. R. L. dhe të autorizuarit të paditurve M. dhe Z., më datë  13.11.2020, 

murr këtë: 

 

AKTGJYKIM 

NË BAZË TË POHIMIT 

 

I. APROVOHET, kërkesëpadia e paditësit dhe vërtetohet se paditësi M. (B.) M., nga 

fshati ..... Komuna e Pejës, është pronar dhe posedues i vetëm dhe i ligjshëm i pjesës së 

patundshmërisë nga  ngastra kadastrale nr. 32-1 ZK ..... Komuna e Pejës, në sipërfaqe 

prej 880 m², e cila gjendet në bashkëpronësi te të paditurve, dhe 

 

II. DETYROHEN, të paditurit R. H., R. H., M. H., Xh. H., B. H. dhe L. H., që të gjithë 

nga fshati ..... Komuna Pejë, paditësit t’ ia njohin të drejtën e pronësisë në ngastrën 

kadastrale të përshkruar si në pikën I. të këtij dispozitivi dhe të lejojnë që kjo ngastër të 

regjistrohet në emër të tij, si pronar në Regjistrin e të drejtës së paluajtshmërive në 

Zyrën Kadastrale në  Komunën e Pejës, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita 

e pranimit të këtij Aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit. 

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi, M. (B.) M., nëpërmjet të autorizuares së saj në këtë gjykatë, me dt. 

14.11.2017, ka parashtruar padi  për vërtetim pronësie, kundër të paditurve R. H., R. H., M. H., 

Xh. H., B. H. dhe L. H., që të gjithë nga fshati .............Komuna Pejë. 

 

Me padinë e parashtruar paditësi M. ka theksuar se: në vitin 2015, e ka blerë 

patundshmërinë nga ngastra katastrale me nr. 32/7 në sipërfaqe 890 m2  e cila evidentohet në 

bashkëpronësi me të paditurit tjerë. Propozon qe të administrohen provat qe gjenden në 

shkresat e lëndëve dëgjimin e ndergjygjësve, pastaj gjykata ta aprovoi kërkesëpadinë e 

paditësit 
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                Në shqyrtimin kryesor të datës të dt.13.11.2020,  e  autorizuara e paditësit Musa 

Mehmetaj, ka deklaruar se: mbesim në tërësi pranë padisë dhe kërkesës së saj respektivisht 

pranë kërkesës së precizuar të dorëzuar sot gjykatës. Propozoj që të vazhdohet me 

administrimin e provave. 

 

I paditurit R. në shqyrtimin kryesor të datës 13.11.2020, deklaron se: ,,e pranova 

precizimin e kërkesëpadisë në këtë seancë dhe nuk e kundërshtoj precizimin, ja pranojmë 

pronësinë M. (B.) M., dhe është e vërtetë që ai e ka blerë këtë pasuri’’. 

 

Në shqyrtimin kryesor të datës 13.11.2020, e paditura R., gjithashtu e autorizuar për të 

paditurin B., deklaron se: ,,e pranova precizimin e kërkesëpadisë në këtë seancë dhe nuk e 

kundërshtoj precizimin, ja pranoj pronësinë paditësit për këtë objekt kontesti’’. 

 

I autorizuari i të paditurve  M. dhe Xh.- G. H., në shqyrtimin kryesor 13.11.2020 

deklaron: ,,e lexova precizimin e kërkesëpadisë në këtë seancë dhe nuk e kundërshtoj, ashtu siç 

u deklaruan edhe të paditurit tjerë edhe unë ja pranoj pronësinë paditësit për këtë objekt 

kontesti’’. 

 

E paditura L. H., në shqyrtimin kryesor 13.11.2020 deklaron:  ,,edhe unë si parafolësit e 

mi ja pranoj pronësinë paditësit dhe nuk e kundërshtoj precizimin’’. 

 

Gjykata duke vlerësuar dhe duke pasur parasysh faktin se, të paditurit e kanë pohuar në 

tërësi kërkesëpadinë e paditësit  dhe meqenëse palët mund të disponojnë lirshëm me kërkesat e 

tyre, konform nenit 3.1.2 të LPK-së, gjykata pa shqyrtim të mëtejmë, e në kuptim të nenit 

148.1 të LPK-së, ku thuhet 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 më të cilin e aprovon pjesën apo gjithë kërkesëpadinë“.  

 

               Bazuar në këtë gjykata konform nenit 148.1 lidhur me nenin 3.1 dhe 3.2 të LKP-së, 

ka vendosur si në diapszitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

Lidhur me shpenzimet procedurale gjykata ka vendosur duke u bazuar në nenin 463.1 të 

LPK-së, meqenëse asnjëra nga palët nuk i ka kërkuar shpenzimet procedurale.  

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË  C.nr. 1218/17 më datë  13.11.2020 

 

                                                                                                        Gj y q t a r j a 

                                                                                                         Merita Baloku 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Me që palët në procedurë kanë hequr dorë  

nga e drejta e ankesës Aktgjykimi është i  

plotfuqishëm me  datë13.11.2020 

 

 

 


