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Numri i lëndës: 2019:095721 

Datë: 14.01.2020 

Numri i dokumentit:     00759994 

C.nr. 657/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, gjyqtarja Edije Sezairi, me pjesëmarrjen 

e bashkëpunëtores profesionale Afërdita Kicaj, në çështjen juridike të paditësit A.K, nga fshati 

..., Komuna e Prizrenit, kundër të paditurit B.R, nga fshati ... Komuna e Prizrenit të cilin me 

autorizim e përfaqëson i autorizuari avokat M.Q, nga Prizreni, për vërtetimin e pronësisë në 

bazë të pohimit, vlera e kontestit 3.100,00 euro, në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur me 

datë 26.12.2019, mori këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

Në bazë të pohimit 

 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit A.K, nga fshati ..., 

Komuna e Prizrenit. 

 

II. VËRTETOHET se paditësi A.K është pronar i ngastrës kadastrale me numër P-... 

në sipërfaqe prej 674 m2, ZK ... me kultur oborr S= 500 m2, shtëpi-ndërtes S=116 m2 dhe 

pemishte e klasit 4 58 m2, me sipërfaqe të përgjithshme S=674 m2,  DETYROHET i padituri 

B.R nga fshati ..., Komuna e Prizrenit që ta pranojnë këtë fakt dhe që të lejoj regjistrimin e 

kësaj paluajtshmërie në emër të paditësit pranë Drejtorisë së Gjeodezisë dhe të Kadastrës në 

Komunën e Prizrenit, të gjitha këto brenda afatit prej 15 ditëve nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

  III. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi A.K, nga fshati ... Komuna e Prizrenit, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi 

për vërtetimin e pronësisë në bazë të pohimit, kundër të paditurit B.R, nga fshati ..., Komuna e 

Prizrenit, ku ka theksuar se paditësi është pronar i vetëm i palujtshmërisë me nr..... në vendin e 

quajtur ... në sipërfaqe prej 674 m2 e evidentuar sipas fletës poseduese ... ZK ... të datës 

02.04.2019 ZK .... Paluajtshmëria e lartpërmendur është blerë nga i padituri B.R dhe në 

regjistrat kadastrale figuron ende në emër të tij. Paditësi në vazhdimësi e ka shfrytëzuar 

ngastrën pa pengesë mirëpo bartjen në regjistrat kadastrale nuk e ka bërë asnjëherë për arsye 

administrative me qenë se i padituri nuk ka pas të rregulluar dokumentacionin. Pasi që paditësi 

e ka paguar në tërësi çmimin e kontraktuar, ndërsa i padituri nuk e mohon faktin se paditësi 

është pronar i kësaj palujtshmërie, prandaj në këto rrethana i propozon gjykatës që pas 
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administrimit të provave të aprovoj në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit dhe të 

vërtetohet se paditësi është pronar i ngastrës kadastrale objekt i këtij kontesti. 

 

Paditësi edhe gjatë seancës për shqyrtimin kryesor dhe fjalës përfundimtare ka mbetur 

në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke propozuar që pas administrimit të provave të 

aprovohet kërkesëpadia si e bazuar konform raportit të ekspertit të gjeodezisë. Shpenzimet 

procedurale nuk i ka kërkuar. 

 

I autorizuari i të paditurit av. M.Q në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetëm në 

tërësi pranë përgjigjes në padi dhe deklaratave nga seancat e kaluara, pranojë që kjo ngaster 

kadastrale si pronar të regjistrohet paditësi A.K konform raportit të ekspertit gjyqësor 

D.Bngase të njëjtën gjatë vitit 2005 ja ka shitur paditësit dhe paditësi i ka kryer të gjitha 

obligimet sipas marrëveshjes duke paguar në tërësi çmimin e kontraktuar dhe menjëherë ka 

hyrë në posedim të kësaj ngastre. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata në seancën kryesore bëri administrimin e provave dhe atë: ka bërë leximin e 

certifikatës me numër ... lëshuar me datën 02.04.2019 ZKK Prizren, ka bërë leximin e raportit 

dhe ka bërë shikimin në skicën e cila është pjesë përbërëse e raportit përpiluar nga eksperti 

D.Bnga Prizreni me datën 19.11.2019 dhe shikimin në skicën e gjendjes zyrtare. 

 

Gjykata pas administrimit të këtyre provave dhe pas pohimit të kërkesëpadisë nga ana e 

të paditurit, si dhe në kuptim të dispozitave ligjore të parapara me nenin 148.1 të LPK gjykata 

ka vendosur si në dispozitivin nën I të këtij aktgjykimi duke aprovuar kërkesëpadinë e 

paditësit, nga fakti se janë plotësuar kushtet për marrjen e këtij aktgjykimi, dhe se me këto 

dispozita ligjore në fjalë në mënyrë taksative është paraparë “në qoftë se i padituri deri në 

përfundimin e shqyrtimit kryesor e pohon kërkesëpadinë pjesërisht apo tërësisht, gjykata e jep 

pa shqyrtim të mëtejshëm, aktgjykimin me të cilin aprovon pjesën apo gjithë kërkesëpadinë” 

andaj  në rastin konkret janë plotësuar kushte ligjore për të vendosur si në dispozitiv nën I të 

këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë në kuptim të nenit 450 të LPK-së. 

 

Nga arsyet e cekura më lart u vendos sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE  NË PRIZREN 

C.nr.657/19 me datë 26.12.2019 

 

B. Profesionale             Gjyqtarja  

Afërdita Kicaj                                                                                             Edije Sezairi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Pala e pakënaqur kundër këtij aktgjykimi ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit nëpërmjet kësaj Gjykate Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë. 


