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C.nr.436/17 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Civil, sipas 

gjyqtares, Ganimete Puka në çështjen juridike – kontestimore te paditësit : O. R. nga ......., te 

cilin e përfaqëson F. A. avokat ne Pejë, kundër te paditurve: 1). S. D. e lindur R.  nga ......, rr. 

“................” pn, 2). N. C. e lindur R. nga ........, rr “...............” nr.17, 3). N. R. nga ......., rr. 

“..............” nr.12, 4). S. Sh. e lindur R., nga ....... rr “.................” nr.5, 5). S. G. e lindur R.  nga 

......., rr “..............” nr.84, 6). M. B. e lindur R.  nga ......., rr “..............” pn. 7). F. Gj. e lindur R.  

nga ......., rr. “...............” nr.79, 8). F. R. nga ......., rr .............. nr.84, 9). V. Gj. e lindur R.  nga 

....... , rr “...............nr.71, te cilët i përfaqëson e paditura M. B. nga ......., 10). Xh. R. nga ....... , 

rr. “............” nr.26, 11). F. R. nga ......., rr “...........” pn, 12). F. R. nga ....... rr. “.................” nr.12, 

13). Q. R. nga ....... rr “..................” nr.24, 14). H. R. nga ....... rr. “............” pn, 15). L. R. nga 

....... rr “..............” nr.1, 16). A. R. nga ....... rr “............” kati i 4 , ndërtesa e ish birrarisë, të cilët 

i përfaqëson M. Sh. avokat ne Pejë, me autorizim, 17). N. R. nga ....... rr “................” nr.8, 18). 

N. Zh. e lindur R. nga ......., rr “..............”, banesat e reja, 19). N. R. nga ......., rr “.............” nr.12, 

20). Sh. R. nga ....... rr “.............” nr.8, 21). A. R. nga ......., rr “........” nr.10, 22). S. R. nga ....... 

rr “................” nr.77,të cilët i përfaqëson i padituri N. R. nga ....... për : vërtetim pronësie, vlera 

e kontestit 5000€, pas përfundimit te shqyrtimit kryesor te mbajtur ne prezence te autorizuarit te 

paditësit avokat F. A. nga ......., dhe te autorizuarit te paditurve avokat M. Sh. nga ......., e në 

mungesë të paditurës M. B. nga ......., dhe në mungesë të paditurit N. R. nga ......., të datës 

19.05.2021, gjykata me datë 01.06.2021, bie këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I:PJESËRISHT APROVOHET kërkese padia e paditësit O. ( M.) R. nga ....... rruga e 

“................” hyrja A, kati i katërt, dhe VERTETOHET se paditësi O. (M.) R. nga ......., është 

pronar nga baza e trashëgimisë e pjesës ideale prej ¼ , e ngas. kad. nr. 1087/1, në sipërfaqe prej 

180 m2 ZK-Pejë, ngas. kad. nr. 1088/1, në sipërfaqe prej 287m2,  ngas. kad. 1088/2 në sipërfaqe 

prej 20 m2 , dhe ngastrës 1088/3 ne sipërfaqe prej 25m2, ne sipërfaqe te tërësishme prej 332 m2 

ZK-Pejë, që evidentohet në emër të te ndjerës  N. (R.) ish nga ........ 

IV:DETYROHEN të paditurit 1). S. D. e lindur R.  nga ......., rr. “................” pn, 2).N. C. e 

lindur R. nga ......., rr “...............” nr.17, 3). N. R. nga ......., rr. “..............” nr.12, 4).S. Sh. e lindur 

R., nga ....... rr “.................” nr.5, 5). S. G. e lindur R.  nga ......., rr “..............” nr.84, 6). M. B. e 

lindur R.  nga ......., rr “..............” pn. 7). F. Gj. e lindur R.  nga ......., rr. “...............” nr.79, 8). F. 

R. nga ......., rr .............. nr.84, 9). V. Gj. e lindur R.  nga ....... , rr “...............” nr.71, te cilët i 

përfaqëson e paditura M. B. nga ......., 10). Xh. R. nga ....... , rr. ............ nr.26, 11). F. R. nga ......., 



 Numri i lëndës: 2019:132367 
 Datë: 01.06.2021 
 Numri i dokumentit: 01837687 
 

2 (7)  

 2
0

1
9

:1
3

2
3

6
8

 

rr ........... pnr, 12). F. R. nga ....... rr. “.................” nr.12, 13). Q. R. nga ....... rr “..................” 

nr.24, 14). H. R. nga ....... rr. ............ p.nr , 15). L. R. nga ....... rr “..............” nr.1, 16). A. R. nga 

....... rr “............” kati i 4 , ndërtesa e ish birrarisë, të cilët i përfaqëson M. Sh. avokat ne Pejë, me 

autorizim, 17). N. R. nga ....... rr “................” nr.8, 18). N. Zh. e lindur R. nga ......., rr “..............”, 

banesat e reja, 19). N. R. nga ......., rr “.............” nr.12, 20). Sh. R. nga ....... rr “........” nr.8, 21). 

A. R. nga ......., rr “........” nr.10, 22). S. R. nga ....... rr “................” nr.77, që paditësi të ja njohin 

të drejtën e pronësisë të cekur në piken 1 dhe 2  të dispozitivi të këtij aktgjykimi si dhe të lejojnë 

qe paditësi te regjistrohet si pronar ne regjistrin e te drejtave ne patundshmëri ne zyrën komunale 

kadastrale ne Pejë ne afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes te këtij aktgjykimi e nen kërcenim te 

përmbarimit me dhunë. 

 

PJESA tjerë e kërkesëpadisë  së paditësit përtej pjesës aprovuese , me të cilën ka kërkuar që 

VËRTETOHET se është pronarë i vetëm i tërë ngastrës kadastra le nr. 1087/1, në sipërfaqe prej 

180 m2, ZK-Pejë,  refuzohet si e pa bazuar. 

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

                                                              A r s y e t i m 

 

I autorizuari i paditësit në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe fjalës përfundimtare ka mbete në 

tersi pranë padisë dhe kërkesës se saj, të precizuar me parashtresën e datës 23.08.2019, duke 

shtuar se me te gjitha provat e administruara si dhe deklarimin e palëve ndërgjyqësor,  të paditurit 

ia kanë pohuar te drejtën e pronësisë paditësit në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 

29.05.2019, dhe kjo është vërtetuar si dhe me daljen në vend shikim të gjykatës se bashku me 

ekspertin gjeodezisë , kontratën mbi mbajtjen e përjetshme të vërtetuar në ish Gjykatën 

Komunale në Pejë, me shenjen V.nr 118/80, të datës 13.02.1980 dhe nga testamenti gjyqësor i 

lenë në ish. Gjykatën Komunale në Pejë Vr.nr 447/91 i datës 27.09.1991, dhe të VERTETOHET 

në tërësi kërkese padia e paditësit. I rikujtohet gjykatës se ne rastin konkret gjyshja e palëve 

ndërgjyqësor e ndjera Sh. R. për se gjalli ne bazë te kontratës për ndarje te pasurisë te vërtetuar 

ne Gjykatën e rrethit te Pejës nr.1050/57 te datës 20.12.195, e kanë nda patundshmërinë lëndore 

ashtu qe paditësi O. R. ne bazë te kontratës mbi mbajtjen të përjetshme si dhe testamenti gjyqësor 

është pronar i vetëm i ngastrës kadastrale 1087( tani 1087/1 ZK – Pejë ne sipërfaqe prej 180m2) 

ndërsa nga baza e trashëgimisë dhe kontrata mbi mbajtjen  e përjetshme është bashkëpronar prej 

11/40 te pjesës ideale ne ngastrën kadastrale 1088 ( tani 1088/1, 1088/2 dhe 1088/3 ne sipërfaqe 

te tërësishme prej 332m2) duke i propozuar gjykatës qe te aprovon në tersi kërkesëpadinë e 

paditësit si të bazuar. Shpenzimet e procedures i kërkoj me parashtresë së veçantë.  

 

Të paditurit S. D., N. C., N. R., S. Sh., S. G., F. Gj., F. R. dhe V. Gj., të gjithë nga ......., në 

seancën   

 

përgatitor të mbajtur me datë 29.05.2019, nuk ia kanë kontestuar paditësit të drejtën e pronësisë, 

duke i pohuar faktet e theksuar nga referati i padisë , si dhe kanë autorizuar të paditurën M. B. 

nga ....... (  motrën), që e njëjta ti përfaqësoj në ketë çështje juridiko kontestimore deri në 

përfundimin e këtij kontesti .  

 

E paditura M. B. nga ......., si e autorizuar për të paditurit S. D., N. C., N. R., S. Sh., S. G., F. Gj., 

F. R. dhe V. Gj., gjatë shqyrtimit kryesor nuk e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit , dhe 

paditësit i ka pranuar të drejtën e pronësi se kërkuar me padi, si nga trashëgimia e babait tij ,si 

dhe pjesën e hallës të cilën ia ka lënë për se gjalli . 
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I autorizuari i të paditurve Xh. R. , F. R., F. R., Q. R., H. R., L. R., A. R., të gjithë nga ......., av. 

M. Sh. nga ......., gjatë shqyrtimit kryesor dhe fjalës përfundimtare , ka mbetur ne tërësi pranë 

parashtrimeve dhe pretendimeve të theksuara në përgjigje ne padi, dhe gjatë shqyrtimit kryesor 

, ia rikujtoj gjykatës së objekt i shqyrtimit dhe i vendosje është paluajtshmeria e saktësuar sipas 

raportit të ekspertit te gjeodezisë Sh. K. te datës 24.07.2019, e cila në të vërtet përfaqëson masën 

trashëgimorë të gjyshes së palëve tani të ndjerës Shefkije. Ne shkresa ekziston kontrata mbi 

ndarjen e pasuri për se gjalli , e vërtetuar Vr.504/87 e datës 23.02.1987 me te cilën specifikohet 

qartë dhe ne mënyre precize mënyra e ndarjes dhe e shfrytëzimit te objektit për banim familjar, 

dhe ne bazë te kësaj kontrate , ku secilit i kanë takuar dhomat sikurse konstatohet ne këtë 

kontratë. Mirëpo tani objekti i cili ishte objekt i ndarjes për shkak te rrethanave te luftës se vitit 

1999, është e dëmtuar , dhe nuk kemi objekt për ndarje , mbi këtë bazë , shuhet edhe te drejtat 

dhe detyrimit qe rrjedhin nga kjo kontratë. Ne bazë te provave materiale qe gjendet ne shkresat 

e lendes përkatësisht ne bazë te kontratës mbi mbajtën e përjetshme e përpiluar ne gjykatën 

komunale në Pejë, N.nr 118/80 e vërtetuar me datë 13.02.1980, dhe ne bazë të testamentit 

gjyqësor qe gjendet ne shkresat e lendes rrjedh se për masën trashëgimorë te lartë ceku e kanë 

trashëguar tre vëllezërit tani te ndjere M., J. dhe A., si dhe motra e tyre po ashtu e ndjera N. secila 

me nga ¼ te pjesëve ideale. Ndarjen ne pjese ideale te kësaj pasurie e kanë konfirmuar 

dëshmitaret dhe ndërgjyqësoret te proceduar ne cilësinë e palëve. Te paditurit Xh. etj te cilët i 

përfaqësoj nuk ja kontestoj te drejtën e pronësisë paditësit ne pjesën ideale qe i ka takuar nga 

halla e tij e ndjera N. dhe pjesën trashëgimorë qe i takon ne pasurin trashëgimorë mbas vdekjes 

se babait e tij tani te ndjerit M. e se masën trashëgimorë te ndjerit M. e paraqet ¼ e pjesëve ideale. 

Asnjëherë nuk është kryer ndarja fizike faktikisht dhe formalisht, nuk janë vendosur shenja 

përkufizuese te patundshmërisë ne te cilën pala paditëse pretendon se i ka takuar ne bazë te 

ndarjes fizike. Po ashtu edhe ne raportin e ekspertit te gjeodezisë konfirmohet se nuk kishte 

ndarje fizike ne rastin e shikimit dhe identifikimit te paluajtshmerisë ne vend. Paditësit i pranohet 

½ e pjesëve ideale në terë masën trashëgimorë , ndërsa paraardhësi i te paditurve Xh. etj, tani i 

ndjeri I. e ka trashëguar ¼ te pjesëve ideale por nga provat e administruara dhe konfirmimet e 

ndërgjyqësore ne mënyre bindes dhe te sigurt është vërtetuar se i ndjeri I. e ka blere pjesën e 

vëllait te vet tani te ndjerit A., dhe për këtë shkak A. e ka liruar pjesën e vet te shitur dhe te 

njëjtën i ja ka dorëzuar ne posedim te vëllait tani te ndjerit I., dhe mbi këtë bazë te paditurit Xh. 

etj, janë pronar te patundshmërisë lëndore ne gjysmën respektivisht ½ te pjesëve ideale. Nga te 

cekuar me lartë konsideroj se përtej pjesës te cilët e pranojnë te paditurit Xh. R. etj, kërkese padia 

duhet te refuzohet si e pabazuar. Shpenzimet e procedurës do te precizohen pas konsultimit me 

palët e mija. 

 

 

 

 

 

 

I padituri N. R., njehe rit i autorizuar i të paditurve të tjerë N. Zh., e lindur R. , N. R., Sh. R., A. 

R., S. R. të gjitha nga ......., gjatë shqyrtimit kryesor nuk ia kanë kontestuar kërkesëpadinë 

paditësit, duke ia pranuar të drejtë e pronësisë paditësit të tërësi sikur në kërkesëpadinë e tij. 

 

Gjykata në kuptim të dispozitave ligjore nga neni 423.4 të LPK/së, seancën e shqyrtimit kryesor 

të mbajtur me datë 19.05.2021, e ka mbajt në mungesë të paditurës M. B. nga ......., dhe N. B., 

nga ......., që rezulton se të njëjtës kanë qenë e njoftuar në mënyrë të rregullt, të cilëve seanca ju 

është komunikuar me aktvendimin e datës 23.03.2021, thirrjes së gjykatë nuk ju kanë përgjigjur 

, dhe mos prezencë nuk e kanë arsyetuar. 
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Gjykata me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike, me propozimin e palëve, ka administruar 

këto prova: ka lexuar kontratën mbi ndarjes e pasurisë, e vërtetuar në ish Gjykatën komunale në 

Pejë, V.nr.1050/57, të datës 20.11.1957,  kontratën mbi mbajte të përjetshme, të vërtetuar në ish 

Gjykatën komunale në Pejë, V.nr. 118/80 e datës 13.11.1980, Testamentin, N nr.447/91 i datës 

27.09.1991, aktvendimin mbi trashëgimi, T.nr.211/02, i datës 19.02.2003, ka dal ne vend shikim 

me datë 17.07.2019, se bashku me ekspertin gjeodet Sh. K., ekspertiza e gjeodezisë datës 

24.07.2019, historiatin e pronës së datës 03.02.2009, aktvendimi mbi trashëgimin se ish Gjykatës 

Komunale ne Pejë, T.nr 43/75 te datës 24.09.1975, aktvdekja e te ndjerit M. R. datë 05.04.1975, 

certifikata e pronësisë nr.598 datë 04.04.1975, historiatin mbi pronësi Nr.01-7/20 i datës 

20.01.2020, kërkesa për regjistrimin e pronësisë nr.05/463/6985 datë 14.08.2008, kërkesa për 

ndarje fizike i datës 15.12.2010, kërkesa për regjistrim te ndarjes fizike, të datës 12.02.2012, 

aktvendim i Drejtoratit për Çështje Pronësore Juridik në Pejë, numër 15/463/7605/10 datë 

20.12.2011, kontrata mbi dhurimin e përpiluar të Noteri Y. M. në Pejë , nr.rend 2235/2018 , Nr. 

Ref. 659/2018 datë 14.03.2018, aktvendimi mbi trashëgimin e përpiluar të noteri Y. M. në Pejë 

, numër LPR – NR . rendor 8543/2016, nr i referencës 2737/2016 i datës 28.12.2016, ka lexuar 

shkresat e lëndës T.nr 211/02 ,  shkresat e lëndës N. 447/91 , shkresat e lëndës T.nr 255/02,  ka 

dëgjuar palët ndërgjyqësor, si dhe deklarimet e te autorizuarve te palëve ndërgjyqësor.  

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe në lidhshmëri me njëra tjetrës 

çmuarjes me kujdes dhe me ndërgjegjeje, në kuptim të nenin 8 të Ligjit të Procedurës 

kontestimore, ka vendosur sikur në dispozitiv të këtij aktgjykimit, pasi që vërtetoj ketë gjendje 

faktike:  

 

Paditësi O. R., të paditurit S. D., N. C., N. R., S. Sh., S. G., F. Gj., F. R. dhe V. Gj. , i ka vëllezër 

dhe motrat nga babai , dhe janë fëmijët e të ndjerit M. R.,  ndërsa të paditurit të tjerë i ka djem 

dhe vajza të axhës. 

 

Paraardhësja juridike e ndërgjyqësoreve e ndjera Sh. R., ( gjyshja e palëve ndërgjyqësorë) për se 

gjalli me kontratën e vërtetuar në ish Gjykatën komunale në Pejë, V.nr.1050/57, datës 

20.11.1957,  fëmijëve të saj bijve M. R., J. R., A. R. dhe të bijës N. R., ua kishte ndarë shtëpinë 

e banimit e ndërtuar në  parcelën kadastrale nr. 1088 dhe 1087 , si dhe vajzës N. i kishte lënë 

edhe një pjesë të bashqës , për të cilën ndarje ishin pajtuar në atë kohë prindërit e palëve 

ndërgjyqësorë.  

 

 

Në vitin 1964, shqyrtohet trashëgimia e trashëgimlënëse Sh. R.t, dhe me aktvendimin e 

trashëgimisë T.nr. 56/64, të datës 01.06.1964, ( që vërtetohet nga historiati i pronësisë) pasuria 

trashëgimorë me konkretisht parcela nr. 1087-0, dhe 1088-0, kalon në pronësi  të M. R., J. R., A. 

R. dhe N. R., me nga ¼, të pjesës ideale . 

 

Pastaj N. R.( halla e ndërgjyqësoreve) e cila nuk ishte e martuar dhe nuk kishte fëmije , me 

kontratën mbi mbajte të përjetshme e vërtetuar në ish Gjykatën komunale në Pejë, V.nr.118/80, 

datë 13.11.1980,  në cilësinë e ushqim marrëses, këtu paditësit, O. R., ( djalit  të vëllait, të cili i 

vdesë nëna  dhe e kishte rritur,  si ushqim dhënësit ), ia kishte lenë pjesën e saj për 1/4, të pjesë 

ideale të shtëpisë se banimit e ndërtuar në parcelën kadastra le nr. 1088, ( e specifikuar sikur në 

ketë kontratë) si dhe pjesën e bashqës ( truallit) prej 1 ari, të ngastrës kadastrale nr. 1087-0, ZK-

Pejë.  

 

Në vitin 1991, e ndjera N. R., serish në ish Gjykatën komunale në Pejë, kishte lënë një testament 

gjyqësorë me shenjës N.nr.447/91, dt.27.09.1991, dhe terë pasurin e saj të paluajtshme e 
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përshkruar në ngastrën kadastrale nr. 1087, me kulturë shtëpi dhe oborr në sipërfaqe prej 0.01.94 

ha, ia kishte lënë paditësit O. R. nga ........  

 

Në vitin 2002, paditësi O. R., e kishte paraqitur kërkesën për shqyrtimin e masës trashëgimorë 

së hallës së tij N. R., dhe kishte kërkuar që të shpallet trashëgimtar sipas kontratës mbi mbajte të 

përjetshme , dhe me aktvendimin T.nr. 211/02, të datës 19.02.2003, në pikë I, të këtij aktvendimit 

pezullohet procedura trashëgimorë e të ndjerës N. R., dhe në pikën II, të aktvendimit , ushqim 

mbajtësit O. R., udhëzohet që të drejtën e tij ti regjistroj në librin publik sipas kontratë mbi mbajte 

të përjetshëm , ndaj të cilit vendim O. R., kishte ushtrua ankesë me datë 17.03.2003, dhe me 

aktvendimin e ish Gjykatës se Qarkut në Pejë Ac.nr.139/2003, refuzohet ankesa e O. R., dhe  

vërtetohet aktvendimi i shkallës së parë. 

 

Paditësi O. R., me datë 14.08.2008, kishte ushtrua kërkesë në Drejtorinë për gjeodezi dhe 

kadastër në Pejës, me numër të protokollit nr. 05/463/6985, për regjistrimin e pronës , duke 

kërkuar implementimin e aktvendimit të Gjykatës komunale në Pejë T.nr.211/02, të datës 

19.02.2003, mirëpo nuk janë bëre ndryshimet në evidencat kadastrale dhe sot patundshmëria  

kontestues evidentohet në emër të ndjerës N. R. për 1/4 të pjesë ideale. 

 

Gjykata me aktin e saj të datës 04.12.2019, kishte kërkuar informacioni nga DGJK në Pejë , 

lidhur me kërkesë e palës paditëses për regjistrimin e pronës së pretenduar të tij sipas aktvendimit 

të Gjykatës komunale në Pejë T.nr.211/02, të datës 19.02.2003, dhe sipas Njoftimit të Drejtorisë 

për Gjeodezi dhe Kadastër në Pejë, të datës 09.12.2019, rezulton konstatimi se në evidencat 

kadastra le nuk ka kërkesë nga pala për implementim të aktvendimit T.nr.211/02, të datës 

19.02.2003, ndërsa nuk ka dhënë sqarime për kërkesën e paditësit të datës 14.08.2008). 

 

Paditësi i drejtohet gjykatës me padi , dhe kërkon që të vërtetohet dhe ti pranohet e drejta e 

pronësisë në tërësinë e parcelës kad. nr .1087-1, në sipërfaqe prej 180 m2, ZK-Pejë, në bazë të  

kontratës mbi mbajte të përjetshëm dhe testamentit gjyqësorë, si dhe ti pranohet e drejta e 

pronësisë në bazë të trashëgimisë dhe në bazë të kontratës mbi mbajte të përjetshëm dhe 

testamentit gjyqësorë për 11/40, të pjesë idealë të ngastrave kadastral nr. 1088/1,1088/2 dhe 

1088/3, ZK-Pejë. 

 

 

 

Të paditurit si me përgjigje në padi dhe gjatë shqyrtimit kryesor paditësit ia kanë pranuar të drejtë 

e pronësisë, për pjesën idealë prej ¼, të parcelave kontestuese nr, 1087-1, nr.1088/1,1088/2 dhe 

1088/3ZK-Pejë, ( të pjesës që ia kishte lënë halla e ndjera N. R.. 

  

Gjatë gjithë shqyrtimit kryesor nuk ka qenë kontestuar kërkesëpadia e paditësit për pjesën e 

aprovuara për ¼, të pjesës ideale të parcelave kontestuese.  

 

Kontestues ishte ngrit çështja për pjesën tjetër të kërkesëpadisë së refuzuar , me të cilën paditësit 

e kërkon tërësinë e ngas. kad. nr. 1087-1, në sipërfaqe prej 180 m2, ZK-Pejë, me pretendimin se 

halla N. R., ia kishte lënë në tersi bashqën që shtrihet në parcelën nr.1087/1, në sipërfaqe prej 

180 m2,ZK-Pejë. 

 

Gjykata ka vendos si në pjesën aprovuese të dispozitiv të këtij aktgjykimi , pas shqyrtimit dhe 

analizimit te dosjes se lëndës, e duke u nisur nga natyra e padisë si dhe nga karakteristikat e 

veçanta të se drejtës se pronësisë , duke vlerësuar në tersi pretendimet e palëve dhe te 

autorizuarve te tyre gjatë procesit gjyqësorë  , si dhe pohimin e të paditurve,  të cilët ia pranojnë 
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kërkesëpadinë paditësit për 1/4, të pjesë ideale të ngastrave kadastrave nr. 1087-1, 1088-1, 

1088/2 dhe 1088/3, ZK-Pejë, nga baza e trashëgimisë , se trashëgimlënëses /hallës N. R., dhe  

duke ju referuar të lartcekurave si dhe dispozitës se nenit 1, 2, 4, 5 , 8, dhe 12, te Ligjit për 

trashëgiminë në Kosovë nr.2004/4/26, dhe të nenit 36, i LPDTS, parasheh: se për bartjen e 

pronësisë në palujshmeri është e nevojshme një punë juridike e vlefshme ndërmjet t jetërsuesit 

dhe fituesit si bazë juridike dhe regjistrimi i ndryshimit i pronës në regjistrin e të drejtave në 

palujshmeri , për çka edhe gjykata nxjerr përfundim se kërkesëpadia e paditësit për pjesën e 

aprovuar është e bazuar , dhe vendosi si në dispozitat të këtij aktgjykimit.  

 

Gjykata ka refuzuar pjesë tjetër të kërkesëpadisë së paditësit, i cili ka kërkuar që ti njihet e drejta 

e pronësisë në tërësinë e ngastrës kadastrale nr. 1087-1, në sipërf. prej 180 m2,  ZK-Pejë, për 

faktin se me provat e administrua me konkretisht  histroriatit të pronësisë nr. 01-7/20, datë 

20.01.2020 , u vërtetua e kundërta e pretendimeve të paditësit . Pra u vërtetuar fakti se me 

vdekjen e Sh. R.t , pasuria trashëgimorë e saj bartët në emër të fëmijëve të saj M. , A. , J. dhe N., 

me nga ¼ , sipas aktvendimit të trashëgimisë T.nr.56/64, të dt.01.06.1964, pra u vërtetuar fakti 

se N. R.( halla e ndërgjyqësoreve ), me shqyrtimin e trashëgimisë së nënës Sh. R.,  në vitin 1964, 

është pajtuar që e terë masa trashëgimorë e nënës , të ndahet në pjesë të barabarta me vëllezërit 

e saj M., A.in dhe J. R.( paraardhësit e ndërgjyqësoreve) me nga ¼  në pjesë ideale , dhe gjykata 

mendon se kontrata mbi mbajtje të përjetshme e vitit 1980 dhe testamenti gjyqësorë,  i vitin 1991 

, nuk ishin përpiluar në harmoni me pjesën që e kishte në disponim e ndjera N. R., dhe askush 

nuk mund të ia bartë një të drejtë apo sende dikujt tjetër , kur një të drejtë të tillë nuk e ka apo 

gëzon vetë , dhe mbi ketë gjendje faktike të vërtetuar ,  kërkesa e paditësit për ketë pjesë u deshtë 

të refuzohet.  

 

Gjykata ka vlerësuar edhe provat tjera në shkresat e lëndës, por nuk u lëshuar në arsyshmerin e 

tyre, pasi që konsideroj se me provat e elaboruara me lartë qartë dhe bindshme u vërtetuar 

kërkesa e paditësit për pjesë e aprovuar, si dhe u vërtetuar edhe kërkesa e paditësit për pjesën e 

refuzuara . 

 

 

 

 

 

Vendimin qe pala e paditur ti bart shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur ne dispozitat 

e nenit 450, të LPK-se, që secila palë ti bartë shpenzimet e veta procedurale pasi  që asnjëra palë 

nuk i ka kërkuar.  

 

Andaj, nga të cekurat si më lartë, gjykata në kuptim të dispozitave ligjor nga nenin 143 të LPK/së, 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:132367, 01.06.2021 

  

                                                                                                                             Gj y q t a r e         

 

                                                                                                                         _____________ 

                                                                                                  Ganimete Puka 
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KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15, ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj Gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


