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         C.nr. 332/21  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË - Gjyqtari Fatmir Baloku, në çështjen juridiko-civile 

kontestimore të paditësit H. D. nga ......., Rr. .........nr. 121, kundër të paditurve G. K. nga ......., 

S. K. nga ......., S. T. nga .............dhe B. K. nga ............, të cilët i përfaqëson i autorizuari F. A., 

avokat në Pejë, me bazë juridike vërtetim pronësie, në seancë përgatitore të datës 18.05.2021, në 

prezencën e paditësit dhe të autorizuarit të të paditurve,  bie këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

Në bazë të pohimit 
 

 

I. VËRTETOHET se paditësi H. D. nga ......., Rr. .........nr. 121, është pronar i ngastrës 

kadastrale P-71611071-01938-0 ZK Pejë, në sipërfaqe prej 90 m2, e cila evidentohet në 

emër të të ndjerit M. K., paraardhësi juridik i të paditurve G. K. nga ......., S. K. nga ......., 

S. T. nga .............dhe B. K. nga ............, nga baza e mbajtjes me mirëbesim. 

 

II. DETYROHEN të paditurit G. K. nga ......., S. K. nga ......., S. T. nga .............dhe B. K. 

nga ............, që si trashëgimtarë të të ndjerit M. K. nga ......., t’ia njohin të drejtën e 

pronësisë në ngastrën e cekur kadastrale si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi 

dhe të lejojnë që kjo e drejtë të regjistrohet në emër të H. D. në regjistrin për regjistrimin 

e të drejtave në patundshmëri në ZKK në Pejë, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

marrja e këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

III. Secila palë ti bartë shpenzimet e veta të procedurës.  

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi H. D. nga ....... me datë 26.02.2021 ka ngritur padi kundër të të paditurve G. K. nga ......., 
S. K. nga ......., S. T. nga .............dhe B. K. nga ............, me bazë juridike vërtetim i pronësisë. 
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Paditësi në seancën e datës 18.05.2021, ka deklaruar se: Mbetem pranë padisë dhe kërkesës së 

saj, këtë patundshmëri kontestuese e kam blerë nga paraardhësi juridik i të paditurve tani i ndjeri 

M. K. në shumë prej 6 mijë marka gjermanë mirëpo bartja e pronësisë nuk është bërë për shkak 

se në atë kohë tatimi në qarkullim ka qenë i madh në ndërkohë paraardhësi juridik i të paditurve 

përkatësisht shitësi gjatë luftës në Kosovë është vrarë nga forcat serbe, që nga viti 1985 unë jam 

në posedim të papenguar të patundshmërisë lëndore. 

 

I autorizuari i të paditurve av. F. A. në seancën e datës 18.05.2021 ka deklaruar se: Mbetem në 

tërësi pranë përgjigjes në padi të dt. 09.03.2021, sa i përket padisë unë si i autorizuar i këtu të 

paditurve, të njëjtit njëzëri deklarojnë se nuk e kundërshtojnë kërkesëpadinë e paditësit për faktin 

se të gjitha të cekurat si në referatin e padisë dhe provat e bashkangjitura qëndrojnë dhe në bazë 

të kësaj ne si palë e paditur e pohojmë kërkesëpadinë e paditësit H. D. nga ....... dhe i propozojmë 

gjykatës që të nxjerr aktgjykim në bazë të pohimit. 

 

Pasi që i autorizuari i të paditurve ka pohuar kërkesëpadinë dhe pasi që kemi të bëjmë me 
kërkesa me të cilat palët disponojnë lirisht, pa u lëshuar në shqyrtim të mëtejmë e në bazë të 
provave që gjenden në shkresat e lëndës dhe atë: certifikata e pronësisë P-71611071-01938-0 
ZK Pejë e dt. 21.01.2021, kopja e planit e dt. 21.01.2021, aktvdekja me nr. ref. 
17/2002RV/17001 dhe me nr. rendor 65 e datës 21.01.2021, ekstrakti nga Regjistri Qendror i 
Gjendjes Civile i Gani Kollçakut e dt. 26.02.2021, ekstrakti nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile 
i Skender Kollçakut e dt. 26.02.2021, ekstrakti nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile i S. T. e dt. 
26.02.2021, ekstrakti nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile i B. K. e dt. 26.02.2021, gjykata 
vendosi që të nxjerrë aktgjykim në bazë të pohimit e konform dispozitave të nenit 148 paragrafi 
1 i LPK-së. 
 

Gjykata vendosi që secila nga palët ti bartë shpenzimet e veta të procedurës, konform 
dispozitës së nenit 452 par. 4 të LPK-së. 
 

 

Prandaj nga arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË me datë 18.05.2021 

 

 

 

                 G j y q t a r i 

                Fatmir Baloku 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: 

Aktgjykimi është i formës së prerë  

pasi që palët paraprakisht hoqën dorë  

nga e drejta e ankesës.  

 


