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Numri i lëndës: 2019:137589 

Datë: 19.08.2019 

Numri i dokumentit:     00462289 

Cnr.1411/18 
 
GJYKATA THMELORE NË PEJË - Departamenti i Përgjithshëm, sipas gjyqtarit, Ilir Berisha, 
në çështjen juridike – kontestimore të paditësit H. Ç., të cilin e .... e Pejës, Komuna e Pejës, 
G. Ç. nga Peja rr. “....” XH. T., A. T., M. T., A. T., L. M. të cilët i përfaqëson e autorizuara A. C., A. 
C. nga fshati ...., Komuna e Pejës, R. N. dhe N. M. të cilën e përfaqëson i autorizuari M. N. nga 
fshati ..., Komuna e Deçanit, baza juridike vërtetim i pronësisë, vlera e kontestit 1.000 euro, 
në prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe të paditurve, në seancë e shqyrtimit kryesor 
me dt, 13.08.2019, përpiluar me dt. 14.08.2019 bie: 
 

A K T G J Y K I M 
Në Bazë të Pohimit 

 
I. VËRTETOHET se paditësi H. Ç., nga fshati ...., Komuna e Pejës është pronarë mbi bazë të 

trashëgimit i patundshmërisë e cila evidentohet në ngastra kadastrale numër 95/15, në sipërfaqe 

prej 894 m2, nr.95/17, në sipërfaqe prej 2780 m2, nr.95/19, në sipërfaqe prej 3436 m2,  dhe nr. 

95/21, në sipërfaqe prej 1317 m2, ZK.B.., e cila evidentohet me emër të T. Myftar Ç., 

DETYROHEN të paditurit I. Ç., G. Ç., XH. T., A. T., M. T., A. T., L. M., A. C., R. N. dhe N. 

M. që paditësit t’ia njohin këtë të drejtë dhe të lejojnë që e njëjta të regjistrohet në Regjistrin e të 

drejtave në patundshmëri në ZKK.Pejë, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit. 

 
II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
 
A r s y e t i m 
 
Paditësi pranë kësaj gjykate me datë 21.12.2018, ka parashtruar padi, kundër të paditurve, 
për vërtetimin e pronësisë në bazë të trashëgimisë. Gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar së mbetet në tersi pranë padisë dhe kërkesës së saje përkatësisht 

pranë parashtrese së dt. 10.06.2019, ku paditësi me të paditurit është vëlla dhe motër, nip dhe 

mbesë dhe një herrit i biri i T. M. Ç., tani e ndjere në emër së cilës evidentohen ngastrat kadastrale 

95/15, 95/17, 95/19 dhe 95/21 ZK B. Komuna e Pejës, paraardhësi juridik i ndërgjyqësve nëna- 

gjyshja e tyre T. Ç. tani e ndjere gjatë jetës së saje nuk e ka bër shqyrtimin e masës trashëgimorë 

me të bit dhe bijat të saje, dhe as të një person tjetër nuk ka lëne testament të shkruar apo gojor. 

Pas vdekjes së trashëgim dhënëses paditësi H. Ç. me të paditurit e me pëlqimin e të gjithëve e ka 

ber shkëputjen e bashkësisë familjare dhe të pasurisë dhe atë gjatë vitit 1980 dhe nga kjo bashkësi 

familjare paditësit i takojnë këto ngastra kadastrale që jon objekt i këtij kontesti. Po ashtu paditësi 

me paluajtshmëri të cekura është në posedim të qetë faktik pa ndërprere prej momentit shkëputjes 

së bashkësisë familjare dhe të pasurisë prej vitit 1980 të cilat paluajtshmëri me dt. 04.05.2011, i 

kanë pareA.zuar si pas pjesëve pronësore të cilat i takojnë dhe atë ngastrën kadastrale 95/15 ZK 
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B., ka të ndërtuar shtëpinë banimi, ndër sa ne ngastrat kadastrale 95/17, 95/19 dhe 95/21 ZK B. 

është rrethuar me tel metA.k dhe shtylla betoni. 

 

 

Të paditurit deklarojnë së e pranojnë në tërës kërkesë padinë e paditësit si të bazuar dhe nuk  e 

kontestoj kërkesën e tij për vërtetimin e drejtës së pronësisë sipas padisë së datës 21.12.2018, 

dhe parashtresës së datës 10.06.2019. 

 
Në bazë të Certifikatës së pronës të datës 18.12.2018 ngastra kadastrale nr. 95/15, në 

sipërfaqe prej 894 m2, nr.95/17, në sipërfaqe prej 2780 m2, nr.95/19, në sipërfaqe prej 3436 m2,  

dhe nr. 95/21, në sipërfaqe prej 1317 m2, ZK.B.., të cila evidentohet me emër të T. Myftar Ç.. 
 
Nga certifikata e lidhjes gjykata ka vërtetuar faktin së paditësi H. Ç. është djA. i T. Ç., e cila 
kishte vdekur me datë 20.02.1990 në Pejë dhe së për veç paditësit ajo pas vetës ka lënë 
edhe dy djemt të paditurit I. dhe G. Ç., si dhe vajzat R. N. dhe N. M., si dhe vajzën Z. T. e cila 
kishte vdekur me datë 20.01.2019 në Pejë dhe pas vetës kishte lënë djemt XH.in, A., M. dhe 
A. T. të gjithë nga fshati ..., Komuna e Deqanit dhe vajzat A. C. nga fshati ...., Komuna e Pejës 
dhe L. M. nga Gjakova. 
 
Duke pasur parasysh faktin se të paditurit e kanë pohuar në tërësi kërkesë padinë e palës 
paditëse dhe në rastin konkret kemi të bëjmë me kërkesat për të cilat palët mund të 
disponojnë lirisht dhe se nuk ka pengesa në kuptim të nenit 3.3 të LPK, gjykata pa shqyrtim 
të mëtejmë e në kuptim të nenit 148 të LPK vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 
 
Lidhur me shpenzimet procedurale gjykata vendosi bazuar në dispozitën e nenit 463 të 
LPK-së, me që asnjëra nga palët nuk i kanë kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore.  
 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË,  me dt. 14.08.2019. 
 
KËSHILLA JURIDIKE:        GJYQTARI 
Pasi që palët kanë hequr dorë nga e drejta e ankesës,    Ilir Berisha 
Aktgjykimi ka marrë formës e prerë ditën e shpalljes. 
   
 
 

 


