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Numri i lëndës: 2019:161104 

Datë: 22.11.2022 

Numri i dokumentit:     03672086 

 

                                                                                                              C.nr.1883/22 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Afërdita 

Mulhaxha, në çështjen juridiko civile të paditësit A. K., nga fshati ......, të cilin e përfaqëson i 

autorizuari G.B, avokat në Pejë, kundër të paditurve: R.S. e lindur Gj., A.S., dhe A. S., të gjithë 

me banim në Gjermani, trashëgimtarë të rendit të parë trashëgimisë të tani të ndjerit H.S., të cilët 

i përfaqëson i autorizuari A.R, avokat në Pejë, me autorizime të noterizuara në shkresa të lëndës, 

për shkak të vërtetimit të drejtës së pronësisë, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor me 

dt.21.11.2022, në prezencën të autorizuarve të ndërgjyqësve të të paditurit, merr dhe shpall këtë:        

                 

A K T G J Y K I M 

NË BAZË TË PRANIMIT 

 

  VËRTETOHET se paditësi A. K., nga fshati ......,  është pronar i ngastrës kadastrale  me 

nr..-. në sip. prej 1250m², me kulturë arë e kl.3, ZK V.. 

 

  DETYROHEN të paditurit: R.S. e lindur Gj., A.S., dhe A. S., të gjithë me banim në 

Gjermani, trashëgimtarë të rendit të parë trashëgimisë të tani të ndjerit H.S.,  që paditësit t’ia 

njohin të drejtën e pronësisë, të cekur në pjesën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, dhe të lejojnë 

që paditësi të regjistrohet si pronar në Librat Publik Kadastral, pranë Zyrës Komunale 

Kadastrale, në Pejë, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit. 

 

  Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

                                                            A r s y e t i m  

 

  Paditësi, me padi dhe gjatë shqyrtimit kryesor, e nëpërmes të autorizuarit të tij, ka 

parashtruar se patundshmërinë lëndore e ka blerë nga babai gjegjësisht bashkëshortja të ndjerit 

H. S., ndaj të cilit në fillim është inicuar padia për këtë çështje juridike, dhe pas rregullimit të 

legjitimitetit pasiv, si të paditur janë përfshirë pasardhësit e të ndjerit H.-pronarit juridik të pronës 

lëndore. 

  I autorizuari i paditësit, ka potencuar se paditësi pronën lëndore e ka blerë në vitin 2007, 

nga i tani i ndjeri H. S., dhe shitblerja është bërë me gojë, ku paditësi menjëherë ka ndërtuar 

objektin e banimit ku jeton me familje. Ka propozuar që të nxjerrën provat nga padia, dhe të 

aprovohet kërkesë padia si e bazuar, pasi që paditësi ka interes juridik që kjo çështje të 

rregullohet. 

 
   I autorizuari i të paditurve, në përgjigje në padi, të dhënë gjatë shqyrtimit kryesor, 

legjitimitetin pasivë të të paditurve e ka vërtetuar, me certifikatat e lindjes së fëmijëve të të ndjerit 

H. dhe me certifikatën e martesës për të paditurën R., të cilat dokumente janë vërtetuar nga 
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gjykata në Gjermani, nuk e ka kontestuar padinë e as kërkesën e saj, pasi që kontrata e shitblerjes 

është përmbushur në tërësi. 

  Ka potencuar se ka autorizim të noterizuar nga të paditurit që ta pranoi kërkesëpadinë, 

andaj, ka propozuar që kërkesë padia e paditësit të aprovohet si e bazuar dhe gjykata të bie 

aktgjykim në baze të pohimit pa i administruar provat. 

 
 Pasi që pala e paditur nëpërmes të autorizuarit të tij e ka pranuar në tërësi kërkesë padinë, 

atëherë gjykata pa shqyrtim të mëtejmë muarr aktgjykim në bazë të pohimit në kuptim të nenit 

148 të LPK-së, vendosi si më lartë. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, me dt.21.11.2022. 

 

 

                                                                                                     Gj y q t a r j a, 

                                                                                               Afërdita Mulhaxha  

 

                                                       

KËSHILLA JURIDIKE: 

meqë palët kanë hequr dorë nga ankesa,  

aktgjykimi bëhet i plotfuqishëm në ditën e marrjes. 

     

 

 

 


