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Numri i lëndës: 2019:143831 

Datë: 11.05.2021 

Numri i dokumentit:     01772543 

 

 

C.nr. 350/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, nëpërmjet 

gjyqtarit Selajdin Gallapeni, si dhe me pjesëmarrjen e praktikantes Krenare Kolgeci, pas 

shqyrtimit të objektit të padisë së paditësve S. I. K. dhe K. I. K., që të dy nga Suhareka, të cilët 

sipas autorizimit i përfaqëson B. K., avokat në Suharekë, kundër të paditurit M. Sh. K. nga 

Suhareka, me objekt të çështjes “Vërtetim i të drejtës së pronësisë", pas mbajtjes së seancës 

kryesore më 28.04.2021, më 11.05.2021 nxjerr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

NË BAZË TË POHIMIT 

 

  APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësve S. I. K. dhe K. I.  K., që të dy nga Suhareka, 

të cilët sipas autorizimit i përfaqëson avokat B. K. nga Suhareka, ashtu që: 

 

            I. VËRTETOHET se S. I. K. dhe K. I. K. janë pronar të ngastrës kadastrale P- 

72116046-00...-.,  Zona Kadastrale Suharekë, vendi i quajtur “R.”,  në sipërfaqe prej 1130 m2,  

me këto dimensione: fillon nga pika numër 2 me gjatësi 9.6 m deri te pika 3, vazhdon me gjatësi  

11 m deri te pika 4, vazhdon me gjatësi  13.6 m deri te pika 5, vazhdon me gjatësi 12.5 m deri te 

pika 6, vazhdon me gjatësi  15 m deri te pika 7, vazhdon me gjatësi  13.4 m deri te pika 8, 

vazhdon me gjatësi 6.7 m deri te pika 9,  vazhdon me gjatësi  5.8 m deri te pika 10, vazhdon me 

gjatësi  12 m deri te pika 11, vazhdon me gjatësi 15.5 m deri te pika 12, vazhdon me gjatësi  18.8 

m deri te pika 13, vazhdon me gjatësi  15.7 m deri te pika 14, vazhdon me gjatësi 11.8 m deri te 

pika 15 dhe përfundon me gjatësi 20.6 m në pikën e fillimit numër 2. 

II. VËRTETOHET se S. I. K. dhe K. I. K. janë pronar të ngastrës kadastrale P-

72116046-00...-.,  Zona Kadastrale Suharekë, vendi i quajtur “R.”, në sipërfaqe prej 114 m2,  me 

këto dimensione: fillon nga pika numër 1 me gjatësi 6.3 m deri te pika 2, vazhdon me gjatësi  

20.6 m deri te pika 15, vazhdon me gjatësi  6 m deri te pika 16, vazhdon me gjatësi 13.4 m deri 

te pika 17 dhe  përfundon me gjatësi 8.9 m te pika e fillimit numër 1. 

III.  Ky aktgjykim do t’i shërben paditësve si titull juridik për të bërë ndryshimin e 

pronësisë në Regjistrin për regjistrimin e të drejtave të paluajtshmerive, i cili mbahet në 

Drejtorinë për Shërbime Pronësore – Juridike dhe Kadastër, e cila obligohet që t’i bëj ndryshimet 

juridike konform këtij aktgjykimi. 
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IV. Shpenzimet e procedurës kontestimore ngarkohen mbi palën paditëse.  

 

A r s y e t i m i 

 

a). Rrjedha procedurale e çështjes 

Paditësit S. I. K. dhe K. I. K., që të dy nga Suhareka, nëpërmjet përfaqësuesit të tyre B. 

K., avokat në Suharekë, me datë 03.07.2018 ka ushtruar padi ndaj M. Sh. K. nga Suhareka, për 

shkak të vërtetimit të së drejtës së pronësisë në ngastrën kadastrale ...-., ZK Suharekë, në 

sipërfaqe prej 1130 m2 dhe 855-2, ZK Suharekë në sipërfaqe prej 114m2, të cilat evidentohen 

ne emër të të paditurit. 

Përfaqësuesi i palëve paditëse ka theksuar se paditësit janë pronar faktik, shfrytëzues dhe 

posedues të paluajtshmërive në fjalë (këtu: objekt kontesti), që prej vitit 1992, prej kur nga i 

padituri i kanë blerë këto palujatshmëri sipas marrëveshjes së atëhershme gojore. Mirëpo për 

shkak të mos efikasitetit të atëhershëm të gjykatave dhe  pa mundësisë të rregullimit të 

dokumentacionit përkatës, paditësit nuk kanë mundur t’i bartin në emër të tyre këto paluajtshmëri 

 Përfaqësuesi i palëve paditëse në seancën për shqyrtim kryesor të çështjes më 28.04.2021 

ka bërë precizimin e kërkesëpadisë sipas ekspertizës së ekspertit gjodet A. F. lidhur me pikat 

kufitare të  ngastrave kadastrale ...-. dhe ...-. ZK Suharekë, si dhe në fjalën përfundimtare të tij 

ka  deklaruar se nga të gjitha provat e administruara konsiderojë se është vërtetuar mjaftueshëm 

se kërkesëpadia e paditësve është në tërësi e bazuar, andaj i propozoj gjykatës pasi që edhe i 

padituri nuk e konteston bazën e kërkesëpadisë, por e pohon në tërësi atë të merr aktgjykim në 

bazë të pohimit.  

Pala e paditur gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor, gjegjësisht në seancën për shqyrtim 

kryesor të çështjes më 28.04.2021, si dhe në fjalën përfundimtare të tij ka deklaruar se e pohon 

në tërësi kërkesëpadinë e paditësve si të bazuar, pasi që parcelat (këtu objekt kontesti), ia kam 

shitur paditësve qysh në fillim të viteve 1990, ku në atë kohë është bërë edhe pagesa sipas çmimit 

të tregut dhe që atëherë të njëjtit janë në posedim të papenguar nga askush. 

b). Procedura e provave 

 

Në seancën e datës 28.04.2021, gjykata e ka bërë administrimin e provave, dhe atë: -    

çertifikatën e pronës për parcelën ...-., lëshuar më 27.04.2018, Zona Kadastrale Suharekë,  

- shikimin në certifikatën e pronës për parcelën ...-., lëshuar më 27.04.2018, Zona 

Kadastrale Suharekë; 

-  shikimin në ekspertizën e ekspertit gjeodet A. F., të datës 08.04.2021, së bashku me 

skicën për parcelat objekt kontesti;  

-  shikimin në çertifikatën e pronës për parcelën ...-., lëshuar më 16.04.2021, Zona 

Kadastrale Suharekë;  

- shikimin në çertifikatën e pronës për parcelën ...-., lëshuar më 16.04.2021, Zona 

Kadastrale Suharekë. 

 

c). Gjendja faktike e vërtetuar 

Pas administrimit të secilës provë veç e veç, e të ndërlidhura së bashku, gjykata konform 

nenit 8 të Ligjit të procedurës kontestimore, gjeti se, kërkesëpadia e paditësve është në tërësi 

e bazuar. 
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Nga shikimi në  certifikatën e pronës  ...-., në vendin e quajtur “ R.”, të lëshuar më 

27.04.2018, Zona Kadastrale Suharekë, në sipërfaqe të përgjithshme prej 1130 m2 gjykata 

vërtetoi faktin se kjo parcelë evidentohet në emër të paditurit M. Sh. K.. 

Nga shikimi në  certifikatën e pronës  ...-., në vendin e quajtur “ R.”, të lëshuar më 

27.04.2018, Zona Kadastrale Suharekë, në sipërfaqe të përgjithshme prej 114 m2 gjykata vërtetoi 

faktin se kjo parcelë evidentohet në emër të paditurit M. Sh. K.. 

Nga seanca e terrenit e mbajtur më 08.04.2021,  gjykata ka konstatuar faktin se: në 

parcelën ...-. ka të ndërtuar një objekt/ stalle me blloka të betonit, me gjerësi afro 5 metra dhe me 

gjatësi afro 25 metra, një pjesë e kësaj pracele përdoret si rrugë faktike. Parcela ...-. ka të mbjella 

kultura bimore të llojeve të ndryshme. 

Nga shikimi në ekspertizën e ekspertit gjeodet, të datës 08.04.2021 gjykata ka vërtetuar 

faktin se ngastra kadastrale ...-.  fillon nga pika numër 2 me gjatësi 9.6 m deri te pika 3, vazhdon 

me gjatësi  11 m deri te pika 4, vazhdon me gjatësi  13.6 m deri te pika 5, vazhdon me gjatësi 

12.5 m deri te pika 6, vazhdon me gjatësi  15 m deri te pika 7, vazhdon me gjatësi  13.4 m deri 

te pika 8, vazhdon me gjatësi 6.7 m deri te pika 9,  vazhdon me gjatësi  5.8 m deri te pika 10, 

vazhdon me gjatësi  12 m deri te pika 11, vazhdon me gjatësi 15.5 m deri te pika 12, vazhdon 

me gjatësi  18.8 m deri te pika 13, vazhdon me gjatësi  15.7 m deri te pika 14, vazhdon me gjatësi 

11.8 m deri te pika 15 dhe përfundon me gjatësi 20.6 m në pikën e fillimit numër 2. Ndërsa 

ngastra kadastrale 855-2 fillon nga pika numër 1 me gjatësi 6.3 m deri te pika 2, vazhdon me 

gjatësi  20.6 m deri te pika 15, vazhdon me gjatësi  6 m deri te pika 16, vazhdon me gjatësi 13.4 

m deri te pika 17 dhe  përfundon me gjatësi 8.9 m te pika e fillimit numër 1. 

Nga shikimi në  certifikatën e pronës  ...-., në vendin e quajtur “ R.”, të lëshuar më 

16.04.2021, Zona Kadastrale Suharekë, në sipërfaqe të përgjithshme prej 1130 m2 gjykata 

vërtetoi faktin se kjo parcelë evidentohet në emër të paditurit M. Sh. K.. 

Nga shikimi në  certifikatën e pronës  ...-., në vendin e quajtur “ R.”, të lëshuar më 

16.04.2021, Zona Kadastrale Suharekë, në sipërfaqe të përgjithshme prej 114 m2 gjykata vërtetoi 

faktin se kjo parcelë evidentohet në emër të paditurit M. Sh. K.. 

d). Vlerësimet përfundimtare të gjykatës 

 Aktgjykimi në bazë të pohimit nxjerrët nga gjykata kur plotësohen kushtet e parapara 

ligjore me nenin 148 të Ligjit për procedurën kontestimore (LPK), dhe atë pa u ndaluar në 

shqyrtim/vërtetim të mëtutjeshëm të fakteve. Përjashto rastin kur kërkesa e paditësit mund të jetë 

në kundërshtim me nenin 3 par. 3 germa a), b) dhe c) të LPK-së, mirëpo që për rastin në fjalë, 

nga ana e gjykatës nuk u konstatua një gjë e tillë.  

 

Meqenëse nga shikimi në shkresat e lëndës, respektivisht nga pohimi i kërkesëpadisë nga 

ana e të paditurit është konstatuar fakti se këtë parcelë paditësit e kanë blerë nga i padituri, çmimi 

i është paguar në tërësi, dhe nuk ka pasur asgjë kontestuese ndërmjet tyre sa i përket objektit të 

padisë, për gjykatën këto fakte kanë mjaftuar që kontrata joformale për tjetërsimin e kësaj 

paluajtshmerie të vlerësohet e konvaliduar në kuptim të nenit 73 të Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve (1978), ashtu që paditësve e njëjta t’i shërben si bazë juridike për sajimin e 

mirëbesimit dhe ligjshmërisë së posedimit, në mënyrë që mbi bazën e parashkrimit fitues të fiton 

të drejtën e pronësisë mbi parcelën P-...-., në sipërfaqe prej 1130m2 dhe parcelën P- ...- . në 

sipërfaqe prej 114 m2, konform nenit 20 par. 1, lidhur me nenin 28 par. 4, të Ligjit mbi 

marrëdhëniet themelore juridike pronësore (1980). 
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Shpenzimet procedurale bien mbi palën paditëse. 

Andaj, nga të lartcekurat e mbi bazën e nenit 143 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

C.nr. 350/2018, datë 11.05.2021 

 Gj y q t a r i 

    Selajdin Gallapeni 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët e pakënaqura kanë të drejtë ankesë 

brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita e pranimit, për në Gjykatën e Apelit të Kosovës, nëpërmjet 

të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


