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Numri i lëndës: 2019:115542 

Datë: 15.10.2021 

Numri i dokumentit:     02285502 

C.nr. 247/18  

 

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

gjyqtares Merita Baloku, në çështjen juridiko- kontestimore, sipas padisë së paditësit N. (H.) V.   

nga ......, të cilin e përfaqëson i autorizuari F. Z.  avokat në Prishtinë, kundër të paditurit I. (Sh.) 

Q.  nga ......, baza juridike: për vërtetimin e pronësisë, vlera e kontestit: 1000 euro, në seancës së 

shqyrtimit kryesor,  me datë 15.10.2021 murr dhe përpilo me datë 15.10.2021, këtë. 

A K T G J Y K I M 

Në bazë të Pohimit 

 

APROVOHET, në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit N. (H.) V.  nga ...., dhe 

 

VËRTETOHET, se paditësi N. (H.) V.  nga ....., është pronar i njësisë kadastrale P- 71611071-

03266-2 ZK Pejë, në sipërfaqe prej 60 m², dhe 

 

DETYROHET, i padituri I. (Sh.) Q.  nga ...., njëherë trashëgimtar i vetëm i N. Q. ( e veja e Sh.) 

që t’ ia njohë të drejtën e pronësisë paditësit N. (H.) V.  nga ....., ashtu që të lejojë që kjo e drejtë 

të regjistrohet në emër të paditësit në Drejtorinë për Gjeodezi dhe Kadastër në Pejë, në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të 

përmbarimit. 

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi, N. (H.) V. ,  në këtë gjykatë  ka parashtruar padi me dt. 12.03.2018, kundër të paditurit 

I. (Sh.) Q.  nga ....., N. Q. ndaj të cilës e tërheq padinë me që njëjta ka vdekur dhe E. (K.) Q., për 

vërtetim pronësie duke parashtruar pretendimet e tij si vijon:  

Se paditësi në vitin 1980, nga i padituri  ka blerë parcelën në sipërfaqe prej 60 m2 e evidentuar 

si njësi katastrale P-71611071-03266-2, ZK  Pejë. Pas blerjes së pronës, paditësi gjatë viteve 

1994-1995, në këtë pronë ka ndërtuar shtëpi dy katëshe P+2 KAT, në përdhese lokalë afarist 

derisa në dy katet tjera, pjesë banimi për familjen e tij.  

Në shqyrtimin kryesor i autorizuari i paditësit  ka deklaruar se : mbetet në tërësi pranë padisë për 

vërtetim pronësie, mirëpo në  seancë paditësi edhe njëherë e rregullon dhe precizon padinë në 

kuptimin subjektiv ashtu që heq dorë nga padia ndaj të paditurit të dytë E. (K.) M. nga .......dhe 

në këtë çështje kontestimore, i paditur duhet të jetë vetëm i padituri i parë I. (Sh.) Q.  nga ........ 

I padituri I. Q. dhe tani e ndjera N. Q. kanë qenë bashkë posedues të pronës private- parcelës me 

sipërfaqe prej 60 m², me nga ½ të pronës, njësia kadastrale P- 71611071-03266-2 ZK Pejë. 

Gjithashtu, shton se në petitumin e padisë duhet të shtohet: “ DETYROHET, i padituri I. (Sh.) 

Q.  nga ......., njëherë trashëgimtar i vetëm i N. Q. ( e veja e Sh.) që t’ ia njohë të drejtën e 
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pronësisë paditësit N. (H.) V.  nga ......., ashtu që të lejojë që kjo e drejtë të regjistrohet në emër 

të paditësit në Drejtorinë për Gjeodezi dhe Kadastër në Pejë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit”. Kjo pronë 

është shitur në vitin 1980 dhe këtu palët kanë pasur edhe kontratë shitblerje, sipërfaqja ka qenë 

60 m², në vlerë prej 15 mijë marka dhe aty pas blerjes ka ndërtuar një shtëpi familjare në të cilën 

ende jeton me familje. I propozon gjykatës që të administrojë provat dhe në rast nevoje të dilet 

në vend me ekspert gjeodet. Paditësi në rastin konkret e ka fituar pronësinë edhe në bazë 

parashkrimit konform nenit 40.1 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore. 

 

I padituri deklaron: janë të vërteta të gjitha thëniet e të autorizuarit të paditësit, është e vërtetë që 

prona është shitur në vitet 80-ta dhe po ashtu edhe çmimi i shitblerjes. Unë jam trashëgimtari i 

vetëm i N. Q. e cila ka vdekur dhe ja pranoj pronësinë paditësit në ngastrën objekt kontesti në 

sipërfaqe prej 60 m² , sepse ne kemi shitur edhe pjesë tjera dhe kjo e fundit i ka mbetur N. për 

çka edhe ia pranon pronësinë. 

 

Gjykata duke vlerësuar dhe duke pasur parasysh faktin se I padituri e ka pohuar në tërësi 

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

konform nenit 3.1.2 të LPK-së, gjykata pa shqyrtim të mëtejmë, e në kuptim të nenit 148.1 të 

LPK-së, ku thuhet se: ” Po që se i padituri me anë të përgjigjes në padi i ka pohuar faktet 

vendimtare, përkundrejt kontestimit të kërkesëpadisë, gjykata mundet pa shqyrtim të mëtejmë të 

jap , e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Bazuar në këtë gjykata konform nenit 148,  lidhur me nenin 3.1 dhe 3.2 të LKP-së, ka vendosur 

si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

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

meqënëse asnjëra nga palët nuk i ka kërkuar shpenzimet procedurale.  

 

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

- C.nr. 247/18,  me datë 15.10.2021. 

Gj y q t a r j a                                                                                                                                                        

Merita Baloku 

  

UDHËZIM JURIDIK 

Me që palët kanë hequr dorë  nga  ankesa Aktgjykimi është 

 i plotfuqishëm në ditën e shpalljes me datë 15.10.2021. 


