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Numri i lëndës: 2019:193109 

Datë: 14.12.2020 

Numri i dokumentit:     01340723 

 

C.nr. 215/17  

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Dega në Klinë, sipas gjyqtarit Jashar Gashi, në 

çështjen juridiko- kontestimore, të paditësit L. F. nga fsh.....,Komuna e ....,  kundër të 

paditurve G. dhe Z. B. me vendbanim në fsh. .... Komuna e ...., për vërtetimin e  

pronësisë  , jashtë seancës së shqyrtimit kryesor, me datë  11.12.2020, murr këtë:  

                                                   

                                                  A K T GJ Y K I M       

                                                Në bazë të pohimit  

  

I. APROVOHET, kërkesëpadia e paditësit L. F. nga fsh.....,Komuna e .... në tërësi si e 

bazuar, dhe  

II. VËRTETOHET, se paditësi L. F. nga fsh.....,Komuna e .... , është pronar në bazë të 

shitëblerjes dhe mbajtjes me mirëbesim, të ngastrës kadastrale nr. ............ZK ...., në 

sipërfaqe prej 2026 m²,  bujqësore arë e klasit të pestë.  

III. DETYROHEN, të paditurit G. dhe Z. B. nga fshati .... Komuna e ...., si pasardhës të 

babait të tyre R. B.që paditësit t’ ia pranojnë këtë të drejtë dhe të lejojë që kjo e drejtë, 

të regjistrohet në emër të paditësit si pronarë me 1/1 e vëllimit të pronësisë, në 

regjistrin e pronave të palujtshme, pranë Zyrës Kadastrale në Klinë, në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15)  ditësh nga dita e marrjes së këtij Aktgjykimi nën kërcënim të 

përmbarimit.  

IV. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

  

                                                   A r s y e t i m  

Paditësi, L. F. nga fsh.....,Komuna e .... në këtë gjykatë, me dt.22.06.2017, ka 

parashtruar padi  për vërtetim pronësie, kundër të paditurve G. dhe Z. B. nga fshati .... 

Komuna e ..... 

  

Me padinë e parashtruar paditësi  ka theksuar se: të paditurit janë pasardhës të tani të 

ndjerit R. B.i cili ka qenë pronarë i patundshmërisë e evidentuar si ngastër kadastrale  

nr.............ZK .... në sipërfaqe prej 2026 m² bujqësore arë e klasit të pestë.Në vitin 

1996 babai i të paditurve këtë ngastër ia ka shitur paditësit ,çmimin e shitblerjes 
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paditësi  ia ka paguar ashtu qysh janë marrë vesh  i njejti ia ka dorëzuar në posedim 

dhe shfrytëzim të lirë pa u penguar  nga askush në pronën në fjalë. 

Në shqyrtimin kryesor të datës 11.12.2020,  paditësi L. F., ka deklaruar se: mbetet në 

tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë. Të paditurit nuk e kundërshtojnë 

kërkesëpadinë, prona është shitur në vitin 1996,është paguar çmimi i shitblerjes, 

është dorëzuar në posedim.Paditësi është në posedim të saj të lirë, të ligjshme pa u 

penguar nga askush prej vitit 1996, kështu që paditësi e ka fituar të drejtën e 

pronësisë edhe në bazë të parashkrimit me këtë rast të paditurit ia pranojnë në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit. 

I padituri Z. B. i cili e posedon autorizimin edhe nga vëllau i padituri G. B. të vërtetuar 

te Noteri në Klinë, në shqyrtimin kryesor të datës 11.12.2020 kanë deklaruar se: 

mbesin në tërësi pranë përgjigjes në padi, të gjitha thëniet nga padia janë të 

vërteta,është e vërtetë se kjo ngastër i është shitur nga babai Radosavi paditësit L. F. 

i njëjti i ka përmbushur të gjitha detyrimet dhe bënë pranimin e kërkesëpadisë në 

tërësi, i propozon gjykatës që të nxjerr aktgjykim në bazë të pohimit.  

I padituri Z. B.  në shqyrtimin kryesor të datës 11.12.2020 ka shtuar se ‘’Janë të 

vërteta deklarimet e  paditësit, e pranon në tërësi padinë, babai im e ka shitur këtë 

tokë në fsh. ....,komuna e .... dhe kemi ble tokë tjetër në fshatin .... dhe nuk ka asgjë 

kontestuese janë të vërteta thëniet nga padia’’.  

Gjykata, duke u gjëndur pranë kësaj gjendje e duke vlerësuar këtë çështje 

kontestimore dhe duke pasur parasysh faktin se, të paditurit e kanë pohuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit,  dhe meqenëse palët mund të disponojnë lirshëm me 

kërkesat e tyre, konform nenit 3 par.1.2 të LPK-së, gjykata pa shqyrtim të mëtejmë, e 

në kuptim të nenit 148.1 të LPK-së, ku thuhet se: ” në qoftë se i padituri deri në 

përfundimin e shqyrtimit kryesor të çështjes e pohon kërkesëpadinë pjesërisht apo 

tërësisht, gjykata e jep pa shqyrtim të mëtejmë jep aktgjykimin më të cilin e aprovon 

pjesën apo gjithë kërkesëpadinë“.   

Bazuar në këtë gjykata konform nenit 148.1 lidhur me nenin 3.1 dhe 3.2 të LKP-së, ka 

vendosur si në diapozitiv të këtij Aktgjykimi.  

Lidhur me shpenzimet procedurale gjykata ka vendosur duke u bazuar në nenin 463.1 

të LPK-së, meqenëse asnjëra nga palët nuk i ka kërkuar shpenzimet procedurale.   

 NGA GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA NË KLINË,  C.nr.215/2017 më datë  

11.12.2020  

  

                                                                                                                  Gjyqtari                                       

KËSHILLA JURIDIKE:                                                                         Jashar Gashi 

Meqë palët në procedurë kanë hequr dorë   

nga e drejta e ankesës, 

Aktgjykimi është i  plotfuqishëm me  11.12.2020. 


