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 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - DEGA NË DRAGASH, si Gjykatë 

civile e shkallës së parë, në përbërje nga gjyqtari Sabaheta Kurteshi me Sekretaren Juridike 

Senida Nuri – punëtore e kësaj gjykate, në çështjen juridike të paditësit S. E. nga fsh.., 

Komuna e Dragashit, kundër të paditurve F. dhe R. E. që të dyja nga fsh. R., 

Komuna e Dragashit, lidhur me çështjen e vërtetimit te pronësisë në bazë të 

trashëgimisë,  në shqyrtimin  përfundimtarë të mbajtur me dt. 03.05.2013, në prezencën e   

paditëses dhe të paditurve mori këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

NË BAZË TË POHIMIT 

 
  

 I. APROVOHET padia dhe kërkesëpadia e paditëses S. E. nga F. K. dhe 

VËRTETOHËT  se e njëjta është pronare në 1/9 të pjesës ideale  të ngastrave kadastrale 

të evidentuara në certifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme Ul.706040034-..., 

 ZK..., Ul.70604034-... ZK..., UL.70604013-... ZK... dhe se e paditura F. E. nga fshati..., 

Komuna e  Dragashit obligohet  t’a pranoj këtë fakt dhe paditësesë ti lejoj regjistrimin e 

pronës  në librat kadastrale pranë Drejtoratit për Urbanizëm, Kadastër dhe Gjeodezi K.K. 

Dragash dhe atë brenda 15. ditësh  nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcenim të 

ekzekutimit . 

 

  

II. Padia dhe kërkesëpadia  kundër të paditurës R. E. nga fsh...,  konsiderohet si e 

TËRHEQUR.  
 

III. Secila palë i mbanë shpenzimet e veta procedurale.  

 

 

A r s y e t i m 
 

Paditësja  në të dhënat e cekura në padi, të dhënat e cekura gjatë shqyrtimit 

gjyqësor  dhe në fjalën e saj të fundit  gjykatës i propozon qe e njëjta  t’a aprovoj 

kërkesëpadinë e paditëses dhe te vërtetoj se padisja është pronare me nga 1/9 te pjesës 

ideale te ngastrave kadastrale të evidentuara në certifikatë mbi të drejtat e pronës së 

paluajtshme Ul.706040034-... ZK..., Ul.70604034-..., ZK..., UL.70604013-..., ZK..., duke e 

obliguar te paditurën qe e njëjta paditëses ti ja pranoj ketë te drejt pronësore dhe ti lejoj qe 

te njëjtës ketë pjesë ideale te regjistroj ne librat kadastrale e emër te saj. Paditësja e 

arsyeton kërkesëpadinë ne rrethana se: jam edhe unë vajza e të ndjerit A. E., i cili ka jetuar 

bashkë  me mua dhe me të ëmën mase 35 vite në F. K., motrat dhe vëllezërit e mijë nga i 

ati kanë rregulluar trashëgiminë të atit im ndërsa mu më kanë fshehur si trashëgimtare 

ligjore, ashtu qe jam e dëmtuar kurse mbi trashëgimi më jep të drejtë qe të trajtohem e 

barabartë me vëllezërit dhe motrat e mija. Unë kërkoj qe të prishet aktvendimi mbi 

trashëgimi të kësaj gjykate dhe të kthehet në gjendjen e mëparshme, ashtu qe të kthehet 

pasuria në emër e të atit tim. Unë kërkoj pjesën time të pronës e cila më takon sipas Ligjit 



në bazë të trashëgimisë, në fakt kërkoj pjesën e pronës prej 1/9 qe i ka takuar të ndjerit këtu 

babait tim A. E. nga F. K.,  mirëpo e tërë prona e tij është në fsh. R. dhe D. Andaj, kërkoj 

qe gjykata të vërteton qe kam të drejtë dhe jam pronare në bazë të trashëgimisë në pjesën e 

pronës prej 1/9 dhe kërkoj nga Shërbimi Kadastral qe të bëjë ndryshime në regjistrin 

kadastral  të evidentuar në bazë të aktvendimit të gjykatës dhe pjesën e pronës prej 1/9 të 

urdhërohet kadastrat të regjistrohet në emrin tim., sa i për këtë mjeteve financiare të 

deponuara në BPB – Bankë Prishtinë ku trashëgimtare është shpallur R. E. nga R. nuk e 

kundërshtoj dhe unë nuk kërkoj asgjë nga pasuri e luajtshme, dhe për këtë precizoj padinë 

dhe kërkesëpadinë ashtu qe heq dorë nga padia kundër të paditurës R. E. nga fsh..., 

Komuna e Dragashit, ndërsa mbesë në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë. 

 

 

 E paditura F. E. nga fsh. R., Komuna e Dragashit ne te dhënat e cekura ne 

përgjigjeje ne padi dhe gjatë seancës përgatitore  dhe ne fjalën e fundit  deklaron: mbesë në 

tërësi pranë përgjigjes në padi e parashtruar kësaj gjykatës me arsyetim se është e vërtete 

qe unë  jam shpallë trashëgimtare e vetme në paluajtëshmerinë e të ndjerit burrit tim A. E., 

ndërsa vajza ime R. është shpallur trashëgimtare në pronën e luajtshme dhe atë mjetet 

financiare të cilat kanë qen të deponuara në BPB – Prishtinë. Është bërë gabim  në 

Certifikatën e vdekjes me rastin e zgjidhjes së trashëgimisë të te ndjerit A. se është harruar 

qe si trashëgimtare të paraqitet dhe S. E. e bija e të ndjerit A. E. dhe për këtë ne nuk e 

kundërshtojmë padinë se kësaj i takon 1/9 e pasurisë së trashëgimlënësit A. E. dhe atë në 

tërë pasurinë e paluajtshme qe është evidentuar në ngast. kat. në fsh. R. – D. e qe tani e tërë 

pasuri e palujtëshme është evidentuar  në emrin tim në Shërbimin Kadastralë në Dragash. 

Fëmijët të mijë dhe atë: S., Z., E., T., O., Z. dhe R. E. që të gjithë nga fsh. R., në 

procedurën e trashëgimisë kanë deklaruar se e pranojnë pasurinë e trashëguar nga 

trashëgimlënësi A. por njëherit kanë hequr dorë në favorin tim, ku edhe vetmja 

trashëgimtare jam unë.  

 

 E paditura e rendit dytë R. E. nga fsh..., ne te dhënat e cekura ne përgjigjeje ne padi 

dhe gjatë seancës përgatitore  dhe ne fjalën e fundit  deklaron :  mbesë në tërësi pranë 

deklaratës së nënës time se këtu S. E. është motra jonë nga baba dhe ka të drejtën e vet në 

pasurinë e babës tonë A. E. dhe atë  në pjesën e pasurisë së trashëguar prej 1/9. Andaj 

deklaroj se unë jam shpall trashëgimtare vetëm në pasurinë e luajtshme në mjetet 

financiare të deponuara në BPB –  Bankë - Prishtinë. Andaj, nuk e kundërshtoj  padinë për 

vërtetimin e pronësisë në bazë te trashëgimisë të paraqitur nga paditësja S. E.  

 

 Gjykata ne ketë çështje juridike  nuk ka administruar  prova  se gjatë shqyrtimit 

gjyqësor  dhe në fjalën e fundit   të paditurat  kanë pranuar se paditësja është trashëgimtare 

e rendit të parë – e bija e trashëgimlënësit A. E. dhe njëherit ka dhe të drejtë në pronën e 

trashëgimlënësit këtu bashkëshortit – babait të tyre në mënyrë të barabartë dhe atë në 

pjesën e tërë pasurisë së paluajtshme prej 1/9 dhe i kanë propozuar gjykatës qe padia dhe 

kërkesë padija  të aprovohet si e bazuar. 

 

Varësisht nga këto fakte jo kontestuese dhe duke patur parasysh dispozitat ligjore te 

parapara me neni 12 te Ligjit te trashëgimin Gjykata morri ketë qëndrim dhe vendosi si ne 

dispozitiv te këtij aktvendimi. 

 

Sipas dispozitave Ligjore te parapara me nenin  12 paragrafi 1 dhe 2 është parapare 

“trashëgimlënësin e trashëgon para te gjithëve fëmijët e tij dhe bashkëshorti i tij, 

personat nga paragrafi 1 i këtij neni trashëgoi ne pjesë te barabarta” . Ne rastin 



konkret nuk është kontestues fakti se paditësja S. E. është vajza e trashëgimlënësit te 

ndjerit A. E. Po ashtu nuk është kontestuese qe padisja S. E. ka jetuar bashke me te ndjerin 

trashëgimlënësin A. E. 35 vite ne F. K. Gjithashtu nuk është kontestuese se paditësja ne 

bazë trashëgimie ka te drejt qe te jetë pronare ne patundshmërinë prej 1/9 si dhe 

trashëgimtaret tjera te trashëgimlënësit. 

 

 Vlerësim te posaçëm gjykata i ka dhen dhe deklaratës se te paditurave F. dhe R. E. 

te cilat nuk e kanë kontestuar faktin se paditësja S. E. është trashëgimtare- e bija e 

trashëgimlënësit A. E. dhe ka te drejt te merr pjesë në mënyrë  te barabarte ne ter 

patundshmërinë e te ndjerit A. E. dhe nuk e kontestojnë - kundërshton regjistrimin e 

patundshmërinë pran drejtoratit për urbanizëm kadastër dhe gjeodezi ne Dragash ne pjesë  

prej 1/9 ne emër te padijes S. E. 

 

Ne shqyrtimin gjyqësor- paditësja ka hequr dorë nga padija dhe kerkespadija ndaj 

te paditurës se rendit te dytë R. E. 

 

Duke marr për bazë propozimin e paditëses dhe pohimin e të paditurave e  ne 

kuptim te dispozitave ligjore te nenit 148  të LPK-së gjykata   vendosi si ne dispozitiv te 

këtij aktgjykimi . 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marr ne kuptim te nenit. 457 par.1 te 

LPK-se 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN DEGA NE DRAGASH 

C.nr.10/2010 me date 03.05.2013 vite. 

 

 

Procesmbajtësja :         Gj y q t a r i /ja : 

Senida Nuri                                                                         Sabaheta Kurteshi 

 

 
 

 

UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në 

afat prej 15 dite nga dita e pranimit në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, ankesa dorëzohet 

nëpërmjet kësaj gjykate.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


