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Numri i lëndës: 2020:012945 

Datë: 16.06.2020 

Numri i dokumentit:     00964477 

C.nr.121/20 

 

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

Ademaj, në çështjen juridike – kontestimore të paditësit I (M) Z nga fsh. J e M, komuna e P, të 

cilin e përfaqëson avokat Salih Mekaj nga Peja, sipas autorizimit, kundër të paditurit I H, me 

banim në S, komuna e P, të cilin e përfaqëson avokate Qëndresa Muriqi-Mekaj nga Peja, me 

autorizim, për vërtetim e të drejtës së pronësisë, vlera e kontestit 5.000.00 euro, jashtë seancë, 

me dt. 16.06.2020, mori këtë: 

 

AKTGJYKIM  

(në bazë të pohimit) 

 

I.APROVOHET  në tërësi  kërkesëpadia e paditësit I (M) Z nga fsh. J e madhe, komuna e 

Pejës,  VËRTETOHET se paditësi  I (M) Z nga fsh. J e madhe, komuna e P, është pronarë në 

bazë të mbajtjes i ngastrës kadastrale me nr. kadastral nr. P-....., në sipërfaqe prej 1800 m2, ZK. 

T/Pejë, për nga kultura arë e klasës së parë, e evidentuar në emrin e të ndjerit R A, dhe 

DETYROHET i padituri I H, me banim në S, komuna e P, që paditësit të i'a pranoi këtë të 

drejtë dhe të lejojë që paditësi të regjistrohet si pronar me 1/1 e vëllimit të pronësisë në 

regjistrin e pronave të paluajtshme në Drejtorinë për Gjeodezi dhe Kadastër në Pejë, e krejt 

këtë në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënim të 

përmbarimit. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij në këtë gjykatë me datë 30.01.2020, kanë parashtruar padi 

kundër të paditurit, për vërtetim pronësie në bazë të mbajtjes, vlera e kontestit 5.000.00. euro.  

 

Paditësi në padi ka theksuare së në vitin 1989 me babain e të paditurit, tani të ndjerin R A, kanë 

lidhur kontratën me shkrim për shitblerjen e patundshmërisë e cila evidentohet si  ngastër 

kadastrale nr. P-..., në sipërfaqe prej 1800 m2, ZK. T/Pejë, për nga kultura arë e klasës së parë, 

ashtu që babai i të padituri tani i ndjeri R (A) A ja ka shitur këtë pronë paditësit për çmim prej 

19.000 DM,  të cilën shumë paditësi ia ka paguar babait të paditurit me rastin e nënshkrimit të 

kontratës dhe që nga ajo ditë i padituri ia ka dorëzuar paditësit në posedim dhe shfrytëzim të 
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lirë e të pa penguar patundshmërinë e lartcekur, mirëpo nuk është bërë regjistrimi i të drejtës së 

pronësisë në regjistrin e paluajtshmërive n zyrën kadastrale komunale në Pejë.  

 

E autorizuara e të paditurit në përgjigje në padi ka deklaruar se e pohon kërkesëpadinë e 

paditësit në tërësi të bazuar, për  faktin se për këtë ka mandat nga paditurit në bazë të 

autorizimeve të dhënë nga i njëjti, duke deklaruar së paluajtshmërinë e lartcekur babai i të 

paditurit tani i ndjeri R A ja ka shitur paditësit në vitin 1989 në shumën prej 19.000 DM, si dhe 

prestacionet janë përmbushur në tërësi mes palëve në bazë të kontratës, dhe nga ajo kohë 

paditësi ka hyrë në posedim të lirë dhe të pa penguar, duke i propozuar gjykatës që të bie 

aktgjykim në bazë të pohimit.  

 

Gjykata duke pasur parasysh faktin se i padituri, respektivisht e autorizuara e të paditurit, e cila 

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

drejtës së pronësisë për ngastrën Kadastrale P-..., në sipërfaqe prej 1800 m2, ZK. T/P, për nga 

kultura arë e klasës së parë e cila evidentohet në regjistrat kadastral për paluajtshmeri në emër 

të babait të paditurit tani i ndjeri R A çka vërtetohet nga certifikata e pronësisë  e lëshuar me dt. 

16.01.2020 nga zyra kadastrale komunal në Pejë,  e meqenëse në rastin konkret kemi të bëjmë 

me kërkesa me të cilat palët mund të disponojnë lirisht, sepse i padituri evidentohet si 

trashëgimtar i vetëm ligjor i rendit të parë i babai të tij, tani të ndjerit R A çka vërtetohet nga 

aktvdekja e lëshuar nga zyra e gjendjes civile në fsh. V, komuna e Pejës, me datë 20.01.2020, 

dhe se nuk ka pengesa në kuptim të nenit 3 parg.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 “kur gjykata pasi të arrijë përgjigja në padi, 

konstaton së ndërmjetë 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 larte edhe është vendosur si ne dispozitivë. 

 

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 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 u vendos si ne dispozitiv. 
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GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i përgjithshëm 

 C.nr.121/20, dt.16.06.2020 

 

                                                                                                        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 gjykatë. 

 

 

 


