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Numri i lëndës: 2019:185620 

Datë: 10.03.2020 

Numri i dokumentit:     00887405 

C.nr.436/2019 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Gjyqtari Nuredin 

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

paditësit S. K. nga fshati G. Komuna e Suharekës të cilin me autorizim e përfaqëson Av.N. H. nga 

Suhareka e të cilën me autorizim zëvendësues e përfaqëson Av.M. H. nga Suhareka, kundër të 

paditurit J. (M.) I. nga fshati S. Komuna e Suharekës, me padi për vërtetim pronësie në bazë të 

pohimit, në seancën kryesore të mbajtur me dt. 06.03.2020, në prani të të autorizuarit të paditësit, 

e në mungesë të të paditurit, vendosi të nxjerrë këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
Në bazë të pohimit 

 

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkespadia e paditësit S. K. nga fshati G. Komuna e 

Suharekës.  

 

VËRTETOHET se paditësi S. K. ka fituar të drejtën e pronësisë në parcelën kadastrale P-

72116039-00...-. në sipërfaqe të përgjithshme 11031 m2 në vendin e quajtur “R.” me kulturë 

bujqësore arë e klasës gjashtë, ZK S. Komuna e Suharekës.  

 

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 S. K. nga fshati G. Komuna e Suharekës përmes të autorizuarës së tij Av.N. H. nga 

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

të paditurit J. (M.) I. nga fshati S. Komuna e Suharekës.  

 

Gjykata ka mbajtur seancën për shkak të mungesës së të paditurit J. (M.) I. sipas propozimit të 

të autorizuarit të paditësit i cili i ka propozuar gjykatës që seanca gjyqësore të mbahet për shkak 

të mungesës së të paditurit pasi që sipas shkresave të lëndës u njoftuam se i padituri kësaj gjykate 

me parashtresë i ka paraqitur deklaratën me të cilën e ka pohuar kërkesëpadinë e paditësit. 

 

I autorizuari e paditësit Av.M. H. me autorizim bartës, në seancë kryesore ka deklaruar se mbetet 

në tërësi si në padi dhe kërkesëpadinë e prashtruar në gjykatë me dt. 27.08.2019, padi për 

vërtetimin e pronësisë në bazë të pohimit. Paditësi ka pushtetin faktik dhe është pronar faktik 

mbi njësinë kadastrale ...-. në vendin e quajtur “R.” me kulturë bujqësore arë e klasit VI në 
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sipërfaqe të përgjithshme prej 11031 m2. Pasi që nga gjykata u njoftuam se i padituri me 

dt.19.02.2020 ka paraqit parashtresë me shkrim të cilës ia ka bashkangjitur edhe skicën e terenit 

me të cilën e ka pohuar kërkesëpadinë e paditësit, i autorizuari i paditësit i ka propozuar gjykatës 

që të nxjerr Aktgjykim në bazë të pohimit. Njëherit deklaroi se heqë dorë nga e drejta e ushtrimit 

të ankesës, shpenzimet gjyqësore nuk i ka kërkuar.   

 

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

ngastrën kadastrale P-72116039-00...-. në vendin e quajtur “R.” në sipërfaqe prej 11031 m2 ZK 

S. Komuna e Suharekës, në parashtresën të dt.19.02.2020, deklaratën dhe skicën e terenit të 

bashkangjitur kësaj shkrese nga i padituri. 

 

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

paditësit dhe parashtresës së të paditurit të dt.19.02.2020, vendosi që të aprovon në tërësi si të 

bazuar kërkespadin e paditësit, pasi që edhe i padituri përmes parashtresës 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 

2019:185620, 06.03.2020, C.nr.436/2019 

 

Bashk.Profesional              Gjyqtari 

    Feim Bytyqi               Nuredin Abazi 

 

 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të ushtrojë ankesë në 

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

ankesa  dorëzohet  nëpërmjet të kësaj gjykate. 


