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Numri i lëndës: 2020:179226 

Datë: 06.06.2022 

Numri i dokumentit:     03101587 

 

C.nr.699/20 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË – Departamenti i 

përgjithshëm – Divizioni civil, Gjyqtari Robert Tunaj, me praktikanten Festina Tahiri, në çështjen 

juridike të paditësit  Xh. Sh. nga H. e Q. KK Prizren, të cilin e përfaqëson av. N.  H. nga Suhaerka,  

kundër të paditurit Xh. N. K.  nga Suhareka, me padi për vërtetim pronësie në bazë të pohimit, në seancën 

e mbajtur me dt.18.05 2022 në pranin e  paditësit dhe të autorizuares, dhe seancës së dt. 03.06.2022, 

mori dhe  medatën 06.06.2022 përpiloi  këtë: 

 

A K T GJ Y K I M  

Në bazë të pohimit 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit Xh. Sh. nga H. e Q. KK Prizren 

 

II. VËRTETOHET se paditësi Xh. Sh. ka fituar të drejtën e pronësisë, si pronar i 

palujtshmërisë- banesës në sipërfaqe 80m2 në bruto, kati i II, banesa nr.2, objekti B i ndërtuar në 

ngastrën katastrale nr. ..../1 dhe ...../1 vendi i quajtur “P.” e regjistruar në fletën poseduese ... ZK 

Suharekë.  

 

III. Shpenzimet e procedurës i bart paditësi. 

 

A r s y e t i m  

 

a). Rrjedha procedurale e çështjes  

 

Paditësi  Xh. Sh., nga H. e Q., Komuna e Prizenit,  pranë kësaj Gjykate ka parashtruar padi 

për vërtetimin e të drejtës së pronësisë mbi banesën , ndaj të paditurit Xh. K. nga Suahreka. 

E autorizuara e paditësit  në seancë gjyqësore në tersi ka ngelur si në kërkesëpadi me kërkese 

qe  gjykata   te administroi provat  dhe atë kontratën e shitblerjes se banesës VR.nr. 1724/12  të dt. 

04.06.2012, certifikatën e pronës  Ul72116046-00..., kontratën per ndërtimin e përbashkët  të lokalit  

banesave afariste  të dt. 10.05.2005, aktvendimin 07 nr. 165 të dt.  31.05.2005,  certifikatën 11 nr. 361-

2890 të dt.  30.05.2012 dhe  gjykata te aprovoi kërkesëpadinë  e paditësit. 

I padituri Xh. K. , në seancë gjyqësore  ka deklaruar se banesën objekt kontesti e kam 

blerë nga B. N. dhe B. K. dhe se palë kontaktuese ka qenë edhe B. G. si pronare e ngastrës ku 
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është ndërtuar banesa. Kontrata është vërtetuar në këtë gjykatë me Vr.nr.1724/12 . Këtë banesë 

ja kam shitur  paditësit ,në vitin 2013 kur edhe ka paguar të gjitha prat dhe është futur në posedim. 

Në momentin e shitjes as unë as paditësi nuk e ka ditur se ka pengesa ligjore për barten e 

pronësisë ,vetëm kur kemi shkuar te noteri  me lidhë kontratën e shitblerjes kemi kuptuar për 

pengesat ligjore për shkak të mos legalizimit të ndërtesës. Andaj, mbi bazën e këtyre të larte 

cekurave e pohoi në tërësi kërkesëpadinë e paditësit.  

 

b). Procedura e provave  

 

Në seancën e datës 02.06.2022, gjykata e ka bërë administrimin e provave, dhe atë:  

Kontratën e shitblerjes se banesës VR.nr. 1724/12  të dt. 04.06.2012, certifikatën e pronës  

Ul72116046-00..., kontratën per ndërtimin e përbashkët  të lokalit  banesave afariste  të dt. 

10.05.2005, aktvendimin 07 nr. 165 të dt.  31.05.2005,  certifikatën 11 nr. 361-2890 të dt.  

30.05.2012 

 

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 paditësit është në tërësi e 

bazuar.  

Gjykata me kontratën e shitblerjes se banesës VR.nr. 1724/12  të dt. 04.06.2012, ka 

vërtetur faktin si i padituri Xh. K. është pronar i banesës kontestuese në bazë të shitblerjes . Këtë 

banesë e kishte blerë nga bashkëpronaret B. K., B. N. dhe B. G. të cilët si bashkë investitor e 

kishin ndërtuar objektin banesor në ngastrën ..../1 dhe ..../2 e rexhistruar në certifikatën e pronës  

Ul72116046-00... e sipas  kontratën për ndërtimin e përbashkët  të lokalit  banesave afariste  të 

dt. 10.05.2005. Objekti banesor kishte leje ndërtimore qka provohet me aktvendimin 07 nr. 165 

të dt.  31.05.2005, ndërsa komuna e Suharekës si palë me të drejtë të parablerjes për ngastrën 

objekt kontesti nuk kishte shrehur inetres ta blente qka provohet me certifikatën 11 nr. 361-2890 

të dt.  30.05.2012. 

 

d). Vlerësimet përfundimtare të gjykatës  

 

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

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

vitin 2013 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 58 të Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve 04/L-077. 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.  

 

Andaj, bazuar në nenin 148 të LPK-së Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

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

3.3 të LPK-së.  

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës u muarr në kuptim të nenit 452.3 të LPK-së. 

Nga arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

 2020: 179226,  të dt. 06.06.2022 

 

 

 

                                                                                                          Gjyqtari   

                                                                                                           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.  


