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Numri i lëndës: 2019:124894 

Datë: 19.02.2020 

Numri i dokumentit:     00841487 

C.nr.100/2019 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, nga Gjyqtari Nuredin 

Abazi, me pjesmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Feim Bytyqi, në çështjen juridike të 

paditësit Sh. (A.) R. nga fshati S. Komuna e Suharekës të cilin me autorizim e përfaqëson Av.N. 

B. nga Suhareka kundër të paditurit Xh. (D.) V. nga fshati S. Komuna e Suharekës, me padi për 

vërtetimin e pronësisë në bazë të pohimit, në seancën kryesore të mbajtur në pranin e të 

autorizuarit të paditësit dhe të paditurit, me dt.12.02.2020, bie këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

Në bazë të pohimit 

 

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkespadia e paditësit Sh. (A.) R. nga fshati S. Komuna e 

Suharekës.  

 

VËRTETOHET se paditësi Sh. R. është pronar i parcelës kadastrale P-721160..-00...-0 në 

sipërfaqe të përgjithshme 5790 m2 në vendin e quajtur “S.” me kulturë arë e klasës 4, ZK S..  

 

Ky Aktgjykim do të shërbej si provë për regjistrimin e paluajtshmërisë në emër të paditësit pronar 

në librat kadastral për ngastrën e lartshënuar.  

 

Shpenzimet e procedurës i bart secila palë të vetat.   

  

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi Sh. (A.) R. nga fshati S. Komuna e Suharekës përmes të autorizuarit të tij Av.N. B. nga 

Suhareka, kësaj Gjykate i ka parashtruar padi për vërtetimin e pronësisë në bazë të pohimit, ndaj 

të paditurit Xh. (D.) V. nga fshati S. Komuna e Suharekës. 

 

I autorizuari i paditësit Av.N. B. në seancë kryesore ka deklaruar se mbetet në tërësi si në padi 

dhe kërkesëpadi duke shtuar se në fakt i ati i të paditurit së bashku me djalin e vëllaut të tij R. V. 

para 26 viteve kanë arritur marrveshje për shitblerjen e ngastrës kadastrale ...-0 në vendin e 

quajtur “S.” në sipërfaqe prej 5790 m2, meqenëse i ndjeri V. ka vdekur dhe të vetmin djal e ka 

Xh. V., i njëjti me vullnet ka pranuar të jetë i paditur për të rregulluar çështjen e legjitimitetit 

pasiv të palës por edhe për faktin se paditësit Sh. R. t’ia pranoj dhe pohoj padinë ngase këtu i 

padituri Xh. e din se shitblerja është bërë dhe pagesa është kryer dhe ate me dinarë të atëhershëm 

dhe se që nga momenti i shitblerjes paditësi e posedon këtë parcelë pa pengim. Pas deklarimit të 

të paditurit, i autorizuari i paditësit ka kërkuar nga gjykata që të nxjerr aktgjykim në bazë të 

pohimit. Njëherit ka deklaruar se heqë dorë nga e drejta e ushtrimit të ankesës, shpenzimet 

gjyqësore nuk i ka kërkuar. 
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I padituri në seancë ka deklaruar pajtohem në tërësi me deklarimet e dhëna nga i autorizuari i 

paditësit dhe me përgjegjësi të plotë morale, penale dhe materiale deklaroj se këtë parcelë me nr. 

...-0 në vendin e quajtur “S.” ZK S. në sipërfaqe prej 5790 m2, djali i xhaxhait tim së bashku me 

prindin tim ja kanë shitur paditësit këtë paluajtëshmëri sipas një marrveshje gojore, lidhur me 

këtë marrveshje të gjitha të hollat janë paguar qysh nga atëherë, andaj unë ia pohoj në tërësi si të 

bazuar padinë dhe kërkesëpadinë paditësit. Shpenzimet gjyqësore nuk i ka kërkuar, njëherit ka 

heqë dorë nga e drejta e ankesës.  

 

Gjykata në kuptim të nenit 7 dhe 8 bëri shiqimin e provave dhe ate: në Çertifikatën e pronës për 

ngastrën kadastrale P-721160..-00...-0 në vendin e quajtur “S.” në sipërfaqe 5790 m2 ZK S., në 

skicën e terenit, në çertifikatën e vdekjes për të ndjerin V. V. me nr. të referencës 

24/2001RV/2....3 me nr. rendor .. e lëshuar me dt.10.12.2018 në ZGJC Gj. si dhe në çertifikatën 

e lindjes për të paditurin Xh. V. V. me nr. serik E 232..... e lëshuar në ZGJC Gj. me dt.26.02.2019. 

 

Gjykata pas leximit të provave që gjenden në shkresat e lëndës, deklaratës së të autorizuarit të 

paditësit dhe deklaratës së të paditurit të dhëna në këtë procedurë, vendosi që të aprovon në tërësi 

si të bazuar kërkespadin e paditësit, pasi që edhe i padituri në seancë gjyqësore në tërësi e ka 

pohuar kërkesëpadin e paditësit. 

    
Aktgjykimin Gjykata e muar ne kuptim të nenit 148 të LPK-së. 

 

Gjykata hoqi dyshimet që kanë të bëjnë me kërkesat e palëve të cilët nuk mund të disponojnë 

lirisht  neni 3.3 të LPK-së.  

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarr në kuptim të nenit të 450 të LPK-së. 

 

Nga arsyet e cekura me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:124894, 12.02.2020, C.nr.100/2019 

 

Bashk.profesional                               GJ Y Q T A R I   

    Feim Bytyqi                                 Nuredin Abazi 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Aktgjykimi është i plotfuqishëm ditën e nxjerrjes pasi palët në seancë 

gjyqësore kanë hequr dorë nga e drejta e ankesës. 


