
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË 
 

 

1 (3)  

 2
0

1
9

:2
4

4
8

9
6

 

Numri i lëndës: 2019:244895 

Datë: 21.07.2022 

Numri i dokumentit:     03254079 

 

 

               C.nr.572/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, Gjyqtari Robert Tunaj, 

me praktikanten Festina Tahiri, në çështjen juridike të paditësit V. R. B., nga fsh. S., K. 

Suharekës të cilin e përfaqëson av. S. H. nga Suhareka, kundër të paditurëve S. B., F. Sh., H. B., 

H. P., N. P., H. P. , të cilët  me autorizim e përfaqëson Av. B. K. nga Suhareka, me padi për 

vërtetim pronësie në bazë të pohimit, në seancën e mbajtur në pranin e të autorizuarit paditësit 

dhe të autorizuarit të të paditurëve, me dt. 12.07.2022 mori ,ndërsa me datën 21.07.2022 përpiloi 

bie këtë: 

 

A K T GJ Y K I M  

Në bazë të pohimit 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit V. R. B. nga fsh.S., K. 

Suharekës. 

II. VËRTETOHET se paditësi V. R. B., është pronar i parcelës kadastrale P-72116045-

0.....-2 sipërfaqe prej 1730 m², në vendin e quajtur “T./ Q.” në Zonën Kadastrale S..  

 

III. Ky aktgjykim do të shërbej si provë për regjistrimin e paluajtshmërive në emër të 

paditësit në librat kadastral komunal.  

 

IV. Shpenzimet e procedurës i bart secila palë të vetat. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi, V. R. B., nga fsh. S., K. Suharekës të cilin e përfaqëson av. S. H. nga Suhareka pranë 

kësaj Gjykate ka parashtruar padi për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, ndaj të paditurëve  A. 

B. , dhe S. B., F. Sh., H. B., H. P., N. P., H. P. , të cilët  me autorizim e përfaqëson Av. B. K. nga 

Suhareka  

Në seancën përgatitore paditësi ka bërë ndryshim subjektiv të padisë duke u tërhequr nga  padia 

ndaj të paditurit A. B. ndërsa ka ngelur në tersi si në kërkes padi ndaj të paditurve të tjerë. 

I autorizuari i të paditurve av.B. K. qysh në shqyrtim pregaditor ka pohuar në tersi kërkes padinë 

e paditësit.  



 Numri i lëndës: 2019:244895 
 Datë: 21.07.2022 
 Numri i dokumentit: 03254079 
 

2 (3)  

 2
0

1
9

:2
4

4
8

9
6

 

 

Për të vërtetuar legjitimitetin e palës së paditur gjykata fillimisht  ka siguruar aktvdekjen për të 

ndjerin S. Gj. P. pasi që prona formalisht në qerifikaten e pronësisë evidentohet në emër të S. P. 

në Zyren Katastrale në Suharekë.  

 

I autorizuari i paditësit av. S. H. në fjalën përfundimtare  ka deklaruar se nga provat e 

administruar pa dyshim u vërtetua fakti se paditësi është pronar i parcelës me nr .....-2 në vendin 

e quajtur “T./ Q.”, në sip.  prej 1730 m2 ZK S.. Ky fakt u vërtetua nga deklarata e dëshmitarit A. 

B. i cili gjatë dëshmisë së tij deklaroi se parcela e cila është objekt lëndor ka qene e jona mirëpo 

gabimisht është shënuar në emër të S. P.. Këtë parcellë ja kena shitur paditësit V. B. afërsisht 

para 30 vitësh,  ku i njejti i ka përmbushur detyrimin kontraktues dhe që nga ajo kohë është në 

shfrytzim të pa penguar nga askush. Gjithashtu nga deklarata e të autorizuarit të paditurëve 

rezulton se të njëjtit e kanë pohuar kërkesëpadinë e paditësit, andaj i propozoi Gjykatës që bazuar 

në provat e lartë cekuara të aprovon në tërsi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar.  

 

I autorizuari i të paditurëve av. B. K., ka deklaruar se nuk e kundërshtojmë kërkesëpadinë, pasi 

qe e njejta pronë ka qenë e regjistruar në emër të S. P. ku tani kemi të paditur nga dy (2) deri në 

tetë (8) si trashëgimtar të tijë pasi qe parcela nr. ....-2  në sip. Prej 1730 m2 ZK S. gabimisht është 

evidentuar në emër të tyre pasi qe të njejtit asnjëherë nuk e kanë shfrytzuar këtë  pasuri sepse e 

njejta palujtshmëri ka qenë duke u shfrytëzuar nga A. B., andaj nuk e kunërshtojmë 

kërkesëpadinë përkatësisht e pohojmë të drejtën e pronësisë të paditësit V. B. dhe nuk e 

kundërshtoi qe e njëjta të regjistrohet në zyrën katastrale në emër të paditësit. 

 

Gjykata në kuptim të nenit 7 dhe 8 të LPK-së bëri shiqimin e provave dhe atë: në Çertifikatën e 

pronës P72116045-0....-2, Bëhet shiqimi në kopjen e planit për ngastrën ....-2 të dt: 27.09.2019, 

Ne dëshminë e vdekjes nr 27 të dt: 10.09.2019, në ekspertizën e ekspertit gjeodet L. A. të dt: 

21.06.2022, historiati i ngastës nr ....-2 të dt: 16.06.2022, ka dëgjuar në cilësi të dëshmitarit A. 

B.. 

 

Në seancën e dt: 12.07.2022 është deklaruar dëshmitari i propozuar A. B. me numër personal 

1007464025 i cili gjatë dëshmisë së tijë ka deklaruar se kjo ngastër nr. ....-2 ka qenë e jona dhe 

e kemi punuar ne,  ja kemi shitur V. R. B. rreth 30 vite më parë, dhe  nuk kam pasur njohuri qe 

kjo ngastër është  shënuar në emër të S. P. të cilin e kam pasur nip dhe ka vdekur para shumë 

vitësh, i cili ka qenë i njoftuar për këtë ngastër dhe nuk kemi pasur asnjë pengesë  nga ana e tijë. 

 

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

padiësit dhe deklaratës së të autorizuarit të të paditurëve të dhëna në këtë procedurë, vendosi që 

të aprovoj në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit, pasi që edhe i autorizuari i të paditurit 

në seancë gjyqësore në tërësi e ka pohuar kërkesëpadinë e paditësit. 

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

lirisht neni 3.3 të LPK-së.  

 

 Gjykata, pas pohimit të kërkesëpadisë nga ana e të paditurve , konstatoi se kërkesa është e 

disponueshme për palët, prandaj, në kuptim të nenit 148, paragrafit 1 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK) – me të cilin përcaktohet se “në qoftë se i padituri deri në përfundimin e 

shqyrtimit kryesor të çështjes e pohon kërkesëpadinë pjesërisht apo tërësisht, gjykata e jep, pa 

shqyrtim të mëtejmë, aktgjykimin me të cilin e aprovon pjesën apo gjithë kërkesëpadinë 
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(aktgjykimi në bazë të pohimit)” – vendosi pa shqyrtim të mëtejshëm si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës u morë në kuptim të nenit 450 të LPK-së. 

 

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

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:244895, 21.07.2022 

  

 

P r o c e s m b a j t e s i                                                                                       G j y q t a r i         

 

____________________                                                                                      _____________ 

                                                                                                     Robert Tunaj 

 

 
 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të kësaj Gjykate.  

 

 


