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Numri i lëndës: 2021:058519 

Datë: 22.09.2021 

Numri i dokumentit:     02198856 

 

 

C.nr. 483/21 
 

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

gjyqtaren Merita Baloku, në çështjen juridike-kontestimore të paditësit: V. (H.) S. nga fshati 

.................K- ...., kundër të paditurit A. (M.) B., të cilin e përfaqëson O. L. av. në Pejë, Baza 

juridike: Vërtetim Pronësie, në prani të paditësit, të  autorizuarit  të paditurit  në seancën e datës: 

21.09.2021, murr dhe përpiloi me datë: 21.09.2021, këtë: 

 

AKTGJYKIM 

(në bazë të pohimit) 

 

I. APROVOHET, në tërësi e bazuar kërkesëpadia e paditësit. 

 

II. VËRTETOHET, se paditësi V. (H.) S. nga fshati ................. K- ....., është pronar i 

ngastrave kadastrale me numër të njësisë 248-3 me kulturë jo pjellore në sipërfaqe prej 

4800 m², ngastrës kadastrale 248-4 me kulturë jo pjellore në sipërfaqe prej 5700 m², 

ngastrës kadastrale 248-5 me kulturë livadh- klasa e parë, në sipërfaqe prej 5130 m², 

ngastrës kadastrale 249-0 me kulturë jo pjellore, në sipërfaqe prej 1989 m², ngastrës 

kadastrale 250-1 me kulturë jo pjellore, me sipërfaqe prej 4006 m², që të gjitha në ZK 

Gllaviçicë K- Pejë. 

 

III. DETYROHET, i padituri A. (M.) B., nga fshati ..... K- ...., që t’ ia pranojë të drejtën e 

pronësisë paditësit si në pikën I të dispozitivit të këtij Aktgjykimi dhe të lejojë që e njëjta 

të regjistrohet në librat kadastralë në emër të paditësit në Zyrën Komunale Kadastrale në 

Pejë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit. 

 

IV. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi, V. S. nga fsh. ................. K. e .......,  ka parashtruar padi në këtë Gjykatë  me datë 

29.03.2021, kundër të paditurit A. B.  për vërtetim pronësie, duke theksuar çështjen si vijon: se 

nga i padituri ka blerë ngastrat katastrale që gjenden në fshatin ...... Komuna e ....... dhe atë 

ngastrat katastrale: nr.248/3, 248-4, 248-5,249-0 dhe ngastrën nr.250/1. E ka paguar çmimin 

kontraktues në tërësi. I propozon gjykatës që ti ftoi palët në procedurë ti nxjerr provat  e 

propozuara  dhe të nxjerr edhe provat tjera dhe të aprovoi kërkesë padinë e tij.  
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Në shqyrtimin kryesor paditësi ka deklaruar se: mbetet pranë padisë dhe kërkesës së saj, këtë 

pasuri e ka blerë nga i padituri e siç është  cekur në padi në vitin 2012, për çmim të shitblerjes 

prej 300 euro për ari, çmimin e ka paguar në tërësi dhe është në posedim të kësaj ngastre që nga 

viti 2012. 

 

I padituri nëpërmjet të autorizuarit të tij  me datë 15.03.202, ka parashtruar përgjigje në padi i 

pranon thëniet nga padia kërkon nga gjykata të nxjerr aktgjykim në bazë të pohimit ashtu që ta 

aprovoi kërkesëpadinë e paditësit. Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare i 

autorizuari i paditurit ka deklaruar se: mbetet pranë përgjigjes në padi dhe ka autorizimin e plotë 

që paditësit t’ ia pranon pronësinë në ngastrat e cekura si në padi, pasi që paditësi e ka paguar 

çmimin kontraktues, ka hyrë në posedim që nga viti 2012 dhe kërkon nga gjykata që ta aprovojë 

padinë e paditësit dhe të shpallet pronar, kështu që në tërësi e pranon padinë dhe kërkesën e saj, 

këtë e ka cekur edhe në përgjigje në padi. 

 

 Gjykata duke pasur parasysh faktin se i padituri në tërësi ia ka pranuar kërkesëpadinë  paditësit  

dhe duke qenë se  palët mund të disponojnë lirisht me kërkesat e tyre dhe se nuk ka pengesa në 

kuptim të nenit 3.1 dhe 3.2 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, gjykata pa shqyrtim të 

mëtejmë e në kuptim të nenit 148.1.3 ku thuhet se: “ në qoftë se i padituri deri në përfundimin 

kryesor të çështjes e pohon kërkesëpadinë tërësisht apo pjesërisht Gjykata jep pa shqyrtim të 

mëtejmë me të cilin aprovohet pjesa apo e gjithë kërkesëpadia”, ka vendosur si në dispozitiv të 

këtij Aktgjykimi. 

 

Lidhur me shpenzimet procedurale Gjykata ka vendosur duke u bazuar në nenin 463 parg.1 të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore meqenëse asnjëra palë nuk i ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës. 

 

Andaj, nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË- DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM- Divizioni 

Civil, C.nr. 483/21, me datë 21.09.2021 

 

 

              Gjyqtarja 

                          Merita Baloku  

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

 

Me që palët kanë hequr dorë nga e drejta e ankesës, Aktgjykimi 

është i plotfuqishëm me ditën e shpalljes me datë 21.09.2021 

 


