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Datë: 18.10.2021 

Numri i dokumentit:     02291557 

 

 

C.nr. 417/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, nëpërmjet 

gjyqtarit Selajdin Gallapeni, si dhe praktikanten Krenare Kolgeci pas shqyrtimit të objektit të 

padisë së paditësve E. G., Z. G. që të dy nga Suhareka, rr. “F. N.” dhe A. H. K. të cilët sipas 

autorizimit i përfaqëson B. K., avokat në Suharekë kundër të paditurëve I. N., Q. P., F. K., F. R., 

D. K., M. N. dhe A. N., që të gjithë nga Prizreni, të cilët sipas autorizimit i përfaqëson G. K., 

avokat në Suharekë, me objekt të çështjes “vërtetim i të drejtës së pronësisë", pas mbajtjes së 

seancës kryesore më 08.10.2021, më 18.10.2021 nxjerr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

NË BAZË TË POHIMIT 

 

   I.APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësve Z. G., E. G., A.   K., ashtu që: 

 

 VËRTETOHET se paditësi Z. G. është pronar i ngastrës kadastrale P-...-1  me sipërfaqe 

prej 170 m², në vendin e quajtur “ F.”, Zona Kadastrale në Suharekë, e cila  sipërfaqe  fillon nga 

pika numër 4, vazhdon me gjatësi 10.6 m te pika  5, vazhdon me gjatësi 7.0 m deri te pika 6, 

vazhdon me gjatësi  6.1 m deri te pika 14, vazhdon me gjatësi  4.0 m deri te pika 13, vazhdon 

me gjatësi  10.9 m deri te pika 12, vazhdon me gjatësi  9.7 m deri te pika 3 dhe përfundon me 

gjatësi 5.1 m në pikën e fillimit numër 4. 

 

VËRTETOHET se paditësi  E. G. është pronar i ngastrës kadastrale  P- ...-2  me 

sipërfaqe prej 332 m², në vendin e quajtur “ F.”, Zona Kadastrale në Suharekë, e cila sipërfaqe  

fillon nga pika numër 12 vazhdon me gjatësi 10.9 m te pika  13, vazhdon me gjatësi 4.0 m deri 

te pika 14, vazhdon me gjatësi  1.4 m deri te pika 7, vazhdon me gjatësi  6.3 m deri te pika 8, 

vazhdon me gjatësi  6.9 m deri te pika 9, vazhdon me gjatësi  7.6 m deri te pika 17, vazhdon me 

gjatësi  5.7 m deri te pika 16, vazhdon me gjatësi  17.0 m deri te pika 15, vazhdon me gjatësi  9.4 

m deri te pika 2  dhe përfundon me gjatësi 4.9 m në pikën e fillimit numër 12. 

 

VËRTETOHET se paditësi A. K. është pronar i ngastrës kadastrale  P-...-3 me sipërfaqe 

prej 18 m², në vendin e quajtur “ F.”, Zona Kadastrale në Suharekë, cila sipërfaqe  fillon nga pika 

numër 15 vazhdon me gjatësi 17.0 m te pika  16, vazhdon me gjatësi 5.7 m deri te pika 17, 

vazhdon me gjatësi  1.5 m deri te pika 10, vazhdon me gjatësi  5.8 m deri te pika 11, vazhdon 

me gjatësi  17.8 m deri te pika 1 dhe përfundon me gjatësi 0.20 m në pikën e fillimit numër 15. 
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II. DETYROHEN të paditurit I. N., Q. P., F. K., F. R., D. K., M. N. dhe A. N. që 

paditësve t’ua njohin të drejtën e pronësisë në pjesët kadastrale të cekura si më lartë. 

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. 

IV. Shpenzimet e procedurës kontestimore i bartë secila palë të vetat.  

A r s y e t i m i 

 

a). Rrjedha procedurale e çështjes 

Paditësit E. G. dhe Z. G., nëpërmjet përfaqësuesit të tyre av.B. K. me datë 11.09.2020 në 

këtë gjykatë kanë ushtruar padi, ku kanë kërkuar vërtetimin e të drejtës së pronësisë me nga ½ 

në ngastrën kadastrale P-00...-0, në sipërfaqe prej 510 m2 në vendin e quajtur “F.”, ZK Suharekë. 

Poashtu ka theksuar se paditësit janë posedues të kësaj paluajtshmërie që nga viti 1980, ku nga 

të paditurit e kanë blerë paluajtshmërinë në fjalë, duke ia paguar në tërësi çmimin e kontraktuar  

dhe duke hyrë në posedim dhe shfrytëzim që nga ajo kohë e deri më sot, pa u trazuar nga askush. 

Përfaqësuesi i palëve paditëse gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 08.10.2021, pas pranimit 

të ekspertizës së ekspertit gjeodet A. F., ka bërë precizimin e padisë dhe kërkesëpadisë në 

aspektin subjektiv dhe objektiv të saj, ku si paditës ka shtuar edhe A. K., si shfrytëzues i ngastrës 

kadastrale P-...-3,  këtu objekt kontesti, me sipërfaqe prej 18 m2. Poashtu, në fjalën 

përfundimtare ka shtuar se ngelë pranë padisë dhe kërkesëpadisë së ushtruar, duke i propozuar 

gjykatës që pas administrimit të provave kërkesëpadinë e paditësve Z. G., E. G., A. K., ta 

aprovojë në tërësi si të bazuar.   

Përfaqësuesi i palëve të paditura av.G. K., gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor, si dhe në 

fjalën përfundimtare ka theksuar se nuk e konteston kërkesëpadinë e paditësve, pasi që, të gjitha 

faktet dhe rrethanat e paraqitura nga të paditurit janë të vërteta,  paluajtshmërinë këtu objekt 

kontesti paditësit e kanë blerë nga të paditurit qysh nga viti 1980, duke bërë pagesën në tërësi të 

çmimit. Andaj mbi bazën e këtyre, e pohojmë në tërësi kërkesëpadinë e paditësve, duke i 

propozuar gjykatës që të njëjtën ta aprovojë në tërësi si të bazuar. 

 

b). Procedura e provave 

 

Në seancën e datës 08.10.2021, gjykata e ka bërë administrimin e provave, dhe atë:     

- në certifikatën e pronësisë për parcelën ...-0, lëshuar më 01.09.2020, e evidentuar në 

emër të A. A. M.; 

- në dëshminë e vdekjes për A. A. M., lëshuar nga  ZGJC Prizren më 01.09.2020; 

- në ekspertizën e ekspertit të gjeodezisë të ekspertit A. F., të datës 07.09.2021, së 

bashku me skicat e terrenit, fletat poseduese si dhe certifikatën e pronës, të lëshuar 

nga ZK Suharekë më 16.09.2021, e evidentuar në emër të M. A..  

 

 

c). Gjendja faktike e vërtetuar 
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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 paditësit është në tërësi e 

bazuar. 

Nga çertifikata e pronësisë për ngastrën kadastrale P- ... – 0, në sipërfaqe prej 510 m2, 

lëshuar më 01.09.2020, nga Zyra Kadastrale Suharekë, gjykata vërtetoi faktin se kjo parcelë 

evidentohet në emër të të ndjerit A. N. ish nga Prizreni, babait të palëve të paditura, tashmë i 

vdekur.  

Ndërsa nga dëshmia e vdekjes për A. A. N., lëshuar më 01.09.2020 nga Zyra për gjendje 

civile në Prizren, gjykata vërtetoi legjitimitetin pasiv të palëve, duke vërtetuar se i njëjti ka 

vdekur më 01.06.1989, duke lënë pas trashëgimtarët Gj. N.- bashkëshortja tanimë e vdekur, 

djemtë – I. N., M. N., A. N. si dhe vajzat – Q. P., F. K., F. R. dhe D. K..  

Në seancën e terenit të mbajtur më 07.09.2021, ku prezent ishte edhe eksperti gjeodet A. 

F., gjykata konstatoi faktin se në parcelën ...-0 ZK Suharekë gjenden dy shtëpi të banueshme, dy 

katëshe. Shtëpia e parë nga lindja është e E. G., ndërsa shtëpia e dytë është e Z. G., ku kjo parcelë 

në anën jug-lindje dhe lindje – veri përkufizohet me rrugën publike. Kjo parcelë në të dy anët 

përkufizohet me mur, ku shtrihet rruga publike-faktike.  

 

Nga shikimi në ekspertizën e ekspertit gjeodet A. F., të datës 07.09.2021 gjykata ka 

vërtetuar faktin se ngastra kadastrale ...-0, me sipërfaqe prej 376 m2, me kulturë oborr dhe me 

sipërfaqe prej 134m2 me kulturë shtëpi-ndërtesë, gjithësej me sipërfaqe prej 510 m2, në vendin 

e qujatur “F.”, ZK Suharekë është e evidentuar në emër të A. M.. Këtë parcelë P – ...-1 paditësi 

Z. G. e shfrytëzon me sipërfaqe prej 170 m², e cila  sipërfaqe  fillon nga pika numër 4, vazhdon 

me gjatësi 10.6 m te pika  5, vazhdon me gjatësi 7.0 m deri te pika 6, vazhdon me gjatësi  6.1 m 

deri te pika 14, vazhdon me gjatësi  4.0 m deri te pika 13, vazhdon me gjatësi  10.9 m deri te 

pika 12, vazhdon me gjatësi  9.7 m deri te pika 3 dhe përfundon me gjatësi 5.1 m në pikën e 

fillimit numër 4. Paditësi E. G. shfrytëzon P- ...-2  me sipërfaqe prej 332 m², e cila fillon nga 

pika numër 12 vazhdon me gjatësi 10.9 m te pika  13, vazhdon me gjatësi 4.0 m deri te pika 14, 

vazhdon me gjatësi  1.4 m deri te pika 7, vazhdon me gjatësi  6.3 m deri te pika 8, vazhdon me 

gjatësi  6.9 m deri te pika 9, vazhdon me gjatësi  7.6 m deri te pika 17, vazhdon me gjatësi  5.7 

m deri te pika 16, vazhdon me gjatësi  17.0 m deri te pika 15, vazhdon me gjatësi  9.4 m deri te 

pika 2  dhe përfundon me gjatësi 4.9 m në pikën e fillimit numër 12. Ndërsa A. K. shfrytëzon P-

...-3 me sipërfaqe prej 18 m², cila fillon nga pika numër 15 vazhdon me gjatësi 17.0 m te pika  

16, vazhdon me gjatësi 5.7 m deri te pika 17, vazhdon me gjatësi  1.5 m deri te pika 10, vazhdon 

me gjatësi  5.8 m deri te pika 11, vazhdon me gjatësi  17.8 m deri te pika 1 dhe përfundon me 

gjatësi 0.20 m në pikën e fillimit numër 15. 

 

 

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

ana e të paditurit është konstatuar fakti se këtë parcelë paditësi e ka blerë nga i padituri qysh në 

vitin 1980, 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). Andaj bazuar nga këto të lartëcekura gjykata vlerëson se në 

rastin konkret përkundër asaj se marrëveshja e palëve ndërgjyqëse për shitblerjen e kësaj 

paluajtshmërie nuk i ka plotësuar formalisht kushtet e një kontrate të shitblerjes, por për faktin 

se në këtë rast janë përmbushur elementet thelbësore të kontratës së shitblerjes si: çmimi, pagesa, 

dorëzimi i paluajtshmërisë, tani gjykata vlerëson se janë përmbushur kushtet juridike dhe faktike 

për konvalidimin e kësaj kontrate. 

 

Gjykata vendosi si në pikën katër të këtij dispozitivi, në bazë të nenit 450 të LPK – së. 

 

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. 417/2020, datë 18.10.2021 

 

 

 Gj y q t a r i 

    Selajdin Gallapeni 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Ky aktgjykim hyn në fuqi që nga data e lëshimit të të njëjtit, pasi që 

palët ndërgjyqëse kanë hequr dorë nga e drejta e ushtrimit të ankesës në seancën e datës 

08.10.2021. 


