
                                                                                                                                          

 

   C.nr.55/2018 

                                                

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil, me 

Gjyqtarin Shaban Zeqiraj, në cilësinë e gjyqtarit individual, duke vendosur për çështjen juridike “Vërtetim 

pronësie” të paditësit E. (V.) V., nga fshati R., komuna e Suharekës, kundër të paditurve K. (S.) M., Gj. (A.) Z., 

K. (S.) P., K. (P.) D. dhe B. (T.) J.  të gjithë tani me banim në Sërbi, të cilët përfaqësohen nga D. F. avokat nga 

Suhareka, pas mbajtjes së seancës kryesore më dt. 04.10.2018, gjyqtari i çështjes vendosi që të nxjerrë këtë: 

 

                                                        A K T GJ Y K I M 

                                                               Në bazë të pohimit 

 

I. APROVOHET: Kërkesëpadia e paditësit në tërësi si e bazuar.  

 

II.VËRTETOHET: Se paditësi E. (H.) V. nga fshati R., komuna e Suharekës është pronar i njësisë kadastrale 

007..-0, në sipërfaqen e përgjithshme prej 2801m2, me titull pronë private, në vendin e quajtur “B./K.” Zona 

Kadastrale R., Z. K. – Suharekë. 

 

III. Ky aktgjykim do t’i shërbej paditësit si titull juridik për të bërë ndryshimin e pronësisë në Regjistrin për 

Regjistrimin e të Drejtave në Paluajtshmëri pranë D. për Gj. dhe K. në Suharekë. 

 

Ky aktgjykim është i formës së prerë pasi që si paditësi dhe i autorizuari i të paditurve më dt. 04.10.2018, 

kanë hequr dorë nga e drejta e shfrytëzimit të ankesës kundrejt këtij Aktgjykimi.    

 

Shpenzimet e procedurës kontestimore i bartë paditësi. 

                                                                               

                                              A r s y e t i m 

 

Pasi që paditësi dhe i autorizuari i të paditurve kanë hequr dorë nga e drejta e përdorimit të mjetit të rregullt 

juridik – ankesës, kundrejt këtij aktgjykimi, si dhe pasi që ndërmjet tyre nuk ka asgjë kontestuese në këtë 

raport, gjykata fillimisht në kuptim të nenit 3 të Ligjit të Procedurës Kontestimore, shikoj se mos kemi të 

bëjmë me mos disponueshmëri të lirë të kërkesave nga ana e palëve dhe pasi që konstatoj se, nuk kemi të 

bëjmë me një gjë të tillë, në kuptim të nenit 148, si dhe nenin 161 të LPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Baza ligjore e këtij aktgjykimi 

Dispozita e nenit 40 par. 1 të Ligjit Nr. 03/L-154 për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore. 

 



Ky aktgjykim është i formës së prerë në kuptim të nenit 166 par. 1 të LPK-së, pasi që paditësi dhe i padituri 

janë pajtuar për të hequr dorë nga e drejta e ankesës në rast të aprovimit të kërkesëpadisë së padisë të 

paditësit nga ana e gjykatës. 

 

Ndërsa në lidhje me pikën III, të këtij Aktgjykimi, kjo Gjykatë e mbështeti konform nenit 4 par. 3.7 shkronja 

a) të Ligjit Nr. 04/L-009 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2002/ 5 për Themelimin e Regjistrit të të 

Drejtave të pronës së Paluajtshme.                                                                                                                                                                                                                 

 

Vendimin mbi shpenzimet proceduriale gjykata i bazoj konform nenit 455 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

C.nr. 55/2018. Dt. 04.10.2018 

 

                                                                    Gjyqtari 

                                                                   Shaban Zeqiraj 

 

 

VËREJTJE: 

Ndaj këtij aktgjykimi nuk është e lejuar ankesa pasi që paditësi dhe i padituri kanë hequr dorë nga mjeti i 

rregullt juridik, më dt. 04.10.2018. 


