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Numri i lëndës: 2021:045906 

Datë: 12.06.2021 

Numri i dokumentit:     01879005 

C.nr. 380/21 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

gjyqtari Ilir Berisha në çështjen juridike – kontestimore të paditësit S. (S.) D. nga fshati 

...........Komuna e ....... të cilin e përfaqëson sipas autorizimit Q. M. M. avokate në Pejë, kundër 

të paditurve Z. (I.) M.  nga ......., rr. “............” p.nr, S. (Sh.) M. nga ......., rr. “...............”nr.21 dhe 

Q. (Sh.) M. nga fshati ...........-Komuna e .........., të cilët i përfaqëson sipas autorizimit i padituri 

S. M., baza juridike: vërtetim i të drejtës së pronësisë, vlera e kontestit 5.000 euro, pas mbajtjes 

së seancës së shqyrtimit kryesorë të datës 01.06.2021 e të përpiluar me datë 11.06.2021 bie këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

NE BAZË TË POHIMIT 

 

I.VËRTETOHET se paditësi S. (S.) D. nga fshati ...........-Komuna e ......, është pronar i 

ngastrave kadastrale nr. P-71611006-00257-3 në sipërfaqe prej 1417 m2, P-71611006-00257-4 

në sipërfaqe prej 19 m2 dhe P-71611006-00026-2 në sipërfaqe prej 5000 m2, që të gjitha  në 

Zonën Kadastrale Bogë, ashtu që DETYROHEN të paditurit Z. M., S. M. dhe Q. M. që paditësit 

t’ia pranojnë të drejtën e pronësisë në këtë patundshmëri dhe të lejojnë që e njëjta të regjistrohet 

në Regjistrin e të drejtave në patundshmëri pranë ZKK në Pejë.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta kontestimore 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi pranë Gjykatës Themelore në Pejë përmes të autorizuarës së tij me datë 10.03.2021 ka 

parashtruar padi kundër të paditurve për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, vlera e kontestit 

5.000 euro.  

 

E autorizuara e paditësit me padi dhe në seancën e shqyrtimit kryesor ka deklaruar së mbetet në 

tërësi pranë padisë dhe kërkesës së saj, duke theksuar se ndërgjyqësit kanë jetuar në bashkësi të 

përbashkët familjare deri në vitet e 90-ta dhe pas shkëputjes së kësaj bashkësie paditësi i ka në 

posedim dhe shfrytëzim të lirë dhe të papenguar ngastrat kadastrale 257-3, 257-4 dhe 026-2 ZK-

Pejë. Në këto patundshmëri ai ka ndërtuar edhe shtëpinë e tij dhe në bazë të nenit 40 të LPDTS 

konsideroj për njohjen e pronësisë, duke i propozuar gjykatës që konform nenit 152 të LPK-së 

të merr aktgjykim me të cilin paditësin ta shpallë pronarë të këtyre ngastrave. Shpenzimet e 

procedurës nuk i ka kërkuar-specifikuar. 

 

I padituri i dytë, i autorizuar edhe për dy të paditurit e tjerë në seancën e shqyrtimit kryesorë nuk 

e kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit duke deklaruar se këto tri ngastra kanë qenë pjesë e 

pasurisë së fituar gjatë ekzistimit të bashkësisë familjare e cila pas ndarjes fizike dhe zbatimit të 

procedurës së trashëgimisë nga paraardhësit e të paditurve është veçuar si pjesë që duhet ti takojë 
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paditësit i cili edhe i ka në shfrytëzim që para vitit 1990. Shpenzimet e procedurës nuk i ka 

kërkuar-specifikuar. 

 

Duke pasur parasysh faktin se pala e paditur i autorizuar edhe për dy të paditurit e tjerë e ka 

pohuar në tërësi kërkesëpadinë e palës paditëse dhe në rastin konkret kemi të bëjmë me kërkesat 

për të cilat palët mund të disponojnë lirshëm 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-së vendosi si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

Pas dëgjimit të shpalljes së aktgjykimit në seancën e shqyrtimit kryesorë të datës 01.06.2021 

ndërgjyqësit deklarojnë se heqin dorë nga e drejta e ushtrimit të ankesës, pasi që të njëjtit kanë 

interes juridik që ky aktgjykim të marrë formën e prerë që nga dita e shpalljes. 

 

Lidhur me shpenzimet procedurale gjykata nuk vendosi, meqë asnjëra nga palët nuk i ka kërkuar 

e në kuptim te nenit 463.1 të LPK.  

 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2021:045906, 11.06.2021 

  

   G j y q t a r i         

                                                                                       

_____________ 

                                                                                                  Ilir Berisha 

 

 
 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi nuk është e lejuar e drejta e ankesës, pasi që 

palët kanë hequr dorë nga kjo e drejtë.  


