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Numri i lëndës: 2020:062052 

Datë: 07.06.2021 

Numri i dokumentit:     01858532 

 

 

          C.nr.557/20 

 

  GYKATA THEMELORE NË  PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja, Afërdita 

Mulhaxha, në çështjen juridiko civile të paditësit N. (R.) T., nga fshati ........., Komuna e ......., të 

cilin e përfaqëson i autorizuari M. Sh., avokat në Pejë, kundër të paditurve: S. (R.) U. dhe  S. 

(L.) S., që të dy nga fshati ........., Komuna e ......., si trashëgimtarë të vetëm të paraardhësve të 

tyre tani të ndjerëve: R. (S.) K. dhe L. (S.) S., të cilët i përfaqëson i autorizuari M. M., avokat në 

Pejë, për shkak të vërtetimit të drejtës së pronësisë, vlera e kontestit 4.000€, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor, me dt.07.06.2021, në prezencën e të autorizuarave të ndërgjyqësve, merr dhe 

shpall, këtë: 

                            

A K T G J Y K I M 

NË BAZË TË PRANIMIT 

 

  VËRTETOHET se paditësi N. (R.) T., nga fshati ........., Komuna e ......., është pronarë i 

ngastrave kadastrale:  

  -00015-1, në sip. prej 598m²,me kulturë pemishte, kl.2, ZK ........., që evidentohet në emër 

të R. (S.) K., paraardhësit juridik të të paditurit S. (R.) U., nga fshati ........., Komuna e ......., dhe  

 

  -00015-2, në sip. prej 400m²,me kulturë pemishte, kl.2, ZK ........., që evidentohet në emër 

të L. (S.) S., paraardhësit juridik të të paditurit S. (L.) S., nga fshati ........., Komuna e .......... 

 

 DETYROHEN të paditurit: S. (R.) U. dhe  S. (L.) S., që të dy nga fshati ........., Komuna 

e ......., si trashëgimtarë të vetëm të paraardhësve të tyre tani të ndjerëve: R. (S.) K. dhe L. (S.) 

S., që paditësit t’ia njohin të drejtën e pronësisë në patundshmërinë e cekur si në pjesën I të këtij 

dispozitivi, dhe lejojnë që e njëjta të regjistrohet në regjistrin e paluajtshmërive, pranë Zyrës 

Komunale Kadastrale, në Pejë, në emër të paditësit në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së 

aktgjykimit. 

 

 Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

                                                            A r s y e t i m  

 

  Paditësi me padi, gjatë shqyrtimit kryesorë, e nëpërmes të aut. të tij, ka parashtruar se 

mbetët në tërësi pranë padisë dhe kërkesës së saj, duke shtuar se në mes të ndërgjyqësve nuk ka 

asgjë kontestuese, se paditësi N. është posedues i ligjshëm dhe me mirëbesim i patundshmërisë 

lëndore, më tepër se 40 vite, se ai personalisht e ka blerë këtë pronë nga paraardhësit e të 

paditurve-respektivisht nga të ndjerët: R. U. dhe L. S., të cilët kanë vdekur në RF të Gjermanisë, 

dhe atë R. U.me dt.31.03.1991, ndërsa bashkëshortja e tij H. U., me dt.04.02.1994, e të cilët 
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kishin lidhur martesë me dt.15.12.1948, dhe nga kjo martesë e kanë lënë vetëm të paditurin S. 

U..  

  Ka sqaruar se në RF të Gjermanisë, ka vdekur edhe paraardhësi i të paditurit S., L. S. dhe 

bashkëshortja e tij, të cilët pas vdekjes e kanë lënë vetëm një trashëgimtarë-këtu të paditurin S., 

  Ka Potencuar se shitblerja në mes të paditësit dhe paraardhësve të të paditurve është kryer 

në tërësi me dt.01.07.1980, është paguar çmimi kushtues, dhe paditësi pas dorëzimit të pronës, 

ka hyrë në posedim të qetë dhe faktik mbi 40 vite, ku menjëherë e ka ndërtuar objektin e banimit, 

të cilin e ka edhe sot, pa u penguar nga askush, e as nga të paditurit. Ka sqaruar se R. dhe L., 

kanë qenë vëllezër ndërsa paditësin N. e kanë pasur fqinjë, pronat i kanë pas në mëgje.     

  Në veçanti ka potencuar se sot paditësi ka interes juridik, që të rregulloi këtë çështje, por 

beson se edhe të paditurit gjithashtu, andaj ka propozuar administrimin e provave, e pastaj 

gjykata të merr vendim meritor. 

 

 I autorizuari i të paditurve, në përgjigje në padi të dhënë në seancë, ka theksuar se është  

autorizuar nga të paditurit, si pasardhës juridik të tani të ndjerëve R. dhe L., që ta pranoi kërkesë 

padinë, meqë edhe të paditurit kanë interes juridik që kjo patundshmëri, mos të trajtohet si masë 

trashëgimore e prindërve të tyre, meqë është tjetërsuar para 40 viteve, dhe se nuk ka asgjë 

kontestuese.  

  Njëkohësisht ka ritheksuar se të paditurit S. dhe S., janë të vetmit trashëgimtar ligjor të 

paraardhësve të tyre-prindërve, të cilët kanë vdekur në Gjermani, pra të paditurit e gëzojnë 

legjitimitetin pasivë, andaj për këtë i ka propozuar gjykatës që pa i administruar provat, të bie 

aktgjykim në bazë të pohimit.  

 

 Pasi që të paditurit nëpërmes të autorizuarit të tyre, e kanë pranuar në tërësi kërkesë 

padinë, atëherë gjykata pa shqyrtim të mëtejmë merr aktgjykim në bazë të pohimit, duke 

vendosur si në dispozitiv në kuptim të nenit 148 të LPK-së.. 

 

 NGA GJYKATA THEMELORE  NË PEJË  C.nr.557/20, me dt.07.06.2021. 

 

 

                                                                                                   Gj y q t a r j a  

                                                                                               Afërdita Mulhaxha  

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Meqë palët kanë hekur dorë nga ankesa, 

 aktgjykimi bëhet i plotfuqishëm në  ditën e marrjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


