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Numri i lëndës: 2019:134244 

Datë: 03.03.2021 

Numri i dokumentit:     01561778 

C.nr.294/2018 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, nga Gjyqtari Nuredin Abazi, 

me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Feim Bytyqi, në çështjen juridike të paditësit R. B. nga 

fshati L. Komuna e Suharekës të cilin me autorizim e përfaqëson Av.N. H. nga Suhareka kundër të 

paditurve P. S. M., J. T. N. e vajzërisë S. dhe S. K S. e vajzërisë S. që të gjithë me vendbanim të 

panjohur të cilët i përfaqson përfaqësuesi i përkohshëm Av.P. L. nga Suhareka, me padi për vërtetimin e 

pronësisë, në seancën kryesore të mbajtur në pranin e të autorizuarës së paditësit dhe të përfaqësuesit të 

përkohshëm të të paditurëve, me dt.09.02.2021, bie këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET kërkespadia e paditësit R. B. nga fshati L. Komuna e Suharekës si e bazuar. 

 

VËRTETOHET se paditësi, R. B. nga fshati L. Komuna e Suharekës ka fituar të drejtën e pronësisë me 

1/1 në ngastrat kadastrale: P-72116025-00...-0 në sipërfaqe prej 661 m2, P-72116025-00...-0 në 

sipërfaqe prej 1570 m2, P-72116025-00...-0 në sipërfaqe prej 315 m2 në vendin e quajtur “T.” me 

kulturë kullosë ZK L. Komuna e Suharekës dhe në ngastrën kadastrale P-72116025-00...-0 në sipërfaqe 

prej 1180 m2 në vendin e quajtur “T./G. J.” si dhe ka fituar të drejtën e pronësisë me 1/2 në ngastrat 

kadastrale: P-72116025-00...-0 në sipërfaqe prej 310 m2, P-72116025-00...-0 në sipërfaqe prej 260 m2 

dhe P-72116025-00...-0 në sipërfaqe prej 170 m2 në vendin e quajtur “B. te U.” arë e klasës 2 me 

kulturë kullosë ZK L. Komuna e Suharekës.  

 

OBLIGOHET paditësi që t’i paguaj shpenzimet e përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurëve në 

shumë të përgjithshme prej 1000 euro. 

 

Ky Aktgjykim do të shërbej si provë për regjistrimin e paluajtshmërive në emër të paditësit pronar dhe 

bashkëpronar në librat katastral për ngastrat kadastrale të lartshënuara.  

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi R. B. nga fshati L. Komuna e Suharekës, pranë kësaj gjykate ka deponuar padinë me 

kërkesëpadi për vërtetim pronësie kundër të paditurve P. S. M., J. T. N. e vajzërisë S. dhe S. K S. e 

vajzërisë S. që të gjithë me vendbanim të panjohur. 

 

Pas që adresa e të paditurve është e panjohur, e autorizuarai e paditësit ka kërkuar nga gjykata që të 

caktoj përfaqësues të përkohshëm për të paditurit. 

  

Përfaqsuesi i përkohshëm i të paditurëve përmes përgjigjes në padi e ka kundërshtuar në tërësi padinë 

dhe kërkesëpadinë e paditësit dhe i ka propozuar gjykatës që të njëjtën ta refuzojë në tërësi si të pa 

bazuar.  
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Në seancën gjyqësore të mbajtur me dt.09.02.2021, e autorizuara e paditësit Av.N. H., ka deklaruar se 

mbetet në tërësi si në padi dhe kërkesëpadi si dhe në deklarimet e dhëna në seancat e mëparme dhe ka 

shtuar se kemi pranuar ekspertizën e ekspertit gjeodet e cila është punuar në mënyrë profesionale dhe i 

propozoj gjykatës që pas administrimit të provave të nxjerr Aktgjykim meritor lidhur me këtë çështje 

kontestuese. Në fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar se edhe pas administrimit të provave mbetet në 

tërësi si në padi pasi që paditësi është posedues faktik i ngastrave kadastrale kontestuese që nga viti 

1986 dhe në posedim faktik të atyre ngastrave kadastrale ka hyrë pas kryerjes së shitblerjes me të 

paditurin ku pas pagesës së çmimit, në posedim faktik ka hyrë në mënyrë vullnetare, të lejueshme dhe 

asnjëherë paditësi nuk është penguar nga askush në posedimin e qetë të këtyre paluajtshmërive, i njëjti 

edhe përkundër insistimit të rregullimit të çështjes së pronësis së këtyre ngastarve rregullimi ka qenë i 

pamundur për shkak të situatës së krijuar politike, të paditurit janë shpërngulur dhe kanë ikur nga 

vendbanimet e tyre duke pasur parasysh se paditësi ka qenë në shfrytëzim të këtyre ngastrave qysh prej 

vitit 1986 kur të paditurit kanë qenë në Kosovë kanë jetuar këtu dhe të njëjtin nuk e kanë penguar 

asnjëherë në shfrytëzimin e qetë të këtyre paluajtshmërive, kjo shitblerje nuk është kontestuar asnjëherë 

nga askush kështu që ky fakt se paditësi është në posedim faktik të ngastrave kadastrale u vërtetua edhe 

me daljen në teren të gjykatës së bashku me ekspertin gjeodet dhe me përfaqësuesin e përkohshëm të të 

paditurve Av.P. L. si dhe me të autorizuarën e paditësit, andaj i propozoj gjykatës që të nxjerr aktgjykim 

dhe të aprovohet kërkesëpadia e paditësit R. B. nga fshati L. K. Suharekë dhe ate të vërtetohet se 

paditësi është pronar me nga 1/1 në ngastrat kadastrale P-00...-0 në sipërfaqe prej 661 m2, 00...-0 në 

sipërfaqe prej 1570 m2, ...-0 në sipërfaqe prej 315 m2 të gjitha këto në vendin e quajtur T. me kulturë 

kullosë të evidentuara në emër të të paditurit P. S. M. me 1/1 ndërsa në ngastrat kadastrale ....-0 në 

sipërfaqe prej 1180 m2 në vendin e quajtur T. G. J. me kulturë kullosë të evidentuara në emër të të 

paditurve  S. (K.R. S.) S. e evidentuar në çertifikatën e pronës me 1/3 dhe J. N. (T.) R. S. e evidentuar ne 

çertifikatën e pronës me 2/3, ndërsa me nga 1/2 në ngastrat kadastrale P-...-0 në sipërfaqe prej 310 m2, 

P-...-0 në sipërfaqe 260 m2 dhe P-...-0 në sipërfaqe 170 m2 në vendin e quajtur “B. te u.” me kulturë 

kullosë të evidentuara në emër të të paditurit P. M. dhe A. K. tani e tutje bashkepronarë të jetë R. B. dhe 

A. K.. Shpenzimet e procedurës i bart paditësi.  

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurëve Av.P. L. në seancë ka deklaruar se e kundërshton padinë dhe 

kërkesëpadinë për faktin se kërkesat që rrjedhin nga padia janë të pa bazuara, më tej ka shtuar se kam 

pranuar ekspertizën e ekspertit gjeodet të bërë në teren me 14.10.2020 dhe nuk kam vërejtje lidhur me 

ekspertizën e ekspertit. Në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se fillimisht si përfaqësues i 

përkohshëm i palëve të paditura kundrejt detyrave dhe përgjegjësive që kam, kam provuar të gjej 

adresën përkatësisht vendbanimin ose vendqëndrimin e palëve të paditura për t’i kontaktuar ato përmes 

formave të ndryshme të komunikimit publik mirëpo pa rezultat. Ndërsa sa i përket kërkesave që rrjedhin 

nga padia i kundërshtoj në parim mirëpo është në diskrecion të Gjykatës që duke u bazuar në ekspertizën 

e ekspertit gjeodet me të cilën është vërtetuar gjendja faktike dhe duke marrur parasysh dhe vlerësuar 

provat e tjera që gjenden në shkresat e lëndës të merr një vendim në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi, 

ndërsa sa i përket shpenzimeve të procedurës kontestimore përfaqësuesi i përkohshëm me parashtresë në 

formë të shkruar ka specifikuar shpenzimet e procedurës dhe ka kërkuar që t’i paguhen: në emër të 

përgjigjes në padi shumën prej 208 euro, në emër të tri seancave të mbajtur shumën nga 270.40 euro apo 

shumën e përgjithshme prej 1000 euro.   

 

Gjykata me qëllim të konstatimit dhe vërtetimit të plotë të gjendjes faktike për këtë çështje kontestimore 

ka administruar provat në kuptim të nenit 7 dhe 8 të LPK-së dhe ate shikim-leximin: në çertifikatat e 

pronës P-...-0 në sipërfaqe 661 m², P-...-0 në sipërfaqe 1180 m², P-...-0 në sipërfaqe 1570 m², P-...-0 në 

sipërfaqe 315 m², P-...-0 në sipërfaqe 310 m², P-...-0 në sipërfaqe 260 m², dhe P-...-0 në sipërfaqe 170 m² 

që të gjitha ZK L., të regjistruara në emër të të paditurve si dhe shiqimin në ekspertizën e ekspertit të 

licencuar gjeodetit L. A. nga Suhareka të dt.15.01.2021 dhe të gjitha shkresat, fotot dhe skicat që 

gjinden në të njëjtit që kanë të bëjn me gjenezën e paluajtshmërive kontestuese. Shiqimi në shkresën e 

Agjensionit Kosovar të Pronës –Zyrës Regjionale në Prizren të dt.22.04.2020 si dhe shkresës së drejtuar 

stacionit policor në Suharekë të dt.21.04.2020 që ka të bëj me verifikimin e adresës së të paditurve. 
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Gjykata në shqyrtimin kryesor të mbajtur me dt.09.02.2021, pas vlerësimit të provave materiale, 

deklarimit të përfaqësuesit të autorizuar të paditësit, deklarimit të përfaqësuesit të përkohshëm të të 

paditurëve dhe administrimit të provave të lartcekura në kuptim të nenit 8 të Ligjit Për Procedurën 

Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar dhe vlerësuar çdo provë veç e veç dhe të 

gjithat së bashku dhe ka gjetur se:   

 

Kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

 

Nga shikimi dhe leximi në çertifikatat e pronës P-...-0 në sipërfaqe 661 m², P-...-0 në sipërfaqe 1180 m², 

P-...-0 në sipërfaqe 1570 m², P-...-0 në sipërfaqe 315 m², P-...-0 në sipërfaqe 310 m², P-...-0 në sipërfaqe 

260 m², dhe P-...-0 në sipërfaqe 170 m² që të gjitha ZK L., u konstatua se paluajtëshmërit janë të 

regjistruara në emër të të paditurve dhe ate në emër të P. S. M. pronar me 1/1 janë të evidentuara 

paluajtëshmërit P-...-0, P-...-0 dhe P-...-0, në emër të të paditurit P. S. M. pronar me 1/2 u konstatua se 

janë të evidentuara paluajtëshmërit P-...-0, P-...-0 dhe P-...-0 ndërkaq në emër të të paditurave J. T. N. e 

vajzërisë S. pronare me 2/3 dhe S. K S. e vajzërisë S. pronare me 1/3 është e evidentuar paluajtëshmëria 

P-...-0 të gjitha në zonën kadastrale në L. Komuna e Suharekës. 

 

Nga shiqimi dhe leximi në ekspertizën e ekspertit të licencuar gjeodetit L. A. nga Suhareka të 

dt.15.01.2021 dhe të gjitha shkresat, fotot dhe skicat që gjinden në të njëjtit që kanë të bëjn me gjenezën 

e paluajtshmërive kontestuese, gjegjësisht nga përshkrimi i identifikimit të parcelave lëndore u vërtetua 

kufizimi i parcelave, me përshkrimin e dimensioneve të parcelave u konstatuan dimensionet dhe 

sipërfaqet e parcelave veç e veç të përshkruara si më afër në ekspertizë e të cilat janë ilustruar edhe 

përmes skicave të terenit, skicën e terenit me ortofoto dhe ilustrimi me foto nga gjeoportali shtetëror.    

 

Me shiqimin në shkresën e Agjensionit Kosovar të Pronës –Zyrës Regjionale në Prizren të dt.22.04.2020 

si dhe shkresës së drejtuar stacionit policor në Suharekë të dt.21.04.2020 që ka të bëj me verifikimin e 

adresës së të paditurve u konstatua se të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje lidhur me verifikimin e adresës 

së të paditurve andaj Gjykata të paditurëve zyrtarisht i’u ka caktuar përfaqësues të përkohshëm përmes 

Aktvendimit C.nr.294/18 të dt.22.09.2020 i cili vendim është shpall në Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Kosovës.  

 

Nga të lartcekurat gjykata vërtetoi gjendjen faktike si në vijim: 

Nga provat e administruara gjykata ka konstatuar se nuk është kontestuese se paditësi ka blerë nga ët 

paditurit paluajtëshmërit lëndore të cekura si më lart dhe në të cilat ka hyrë në posedim të qetë dhe të pa 

penguar nga askush që nga viti 1986, fakt të cilin Gjykata e vërtetoi edhe me daljen në teren me 

ekspertin gjeodet, të autorizuarën e paditësit dhe përfaqësuesin e përkohshëm të të paditurve. 

 

Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga administrimi i provave të cituara më lart. 

 

Fakti se paditësi R. B. nga fshati L. K. Suharekë është posedues faktik me nga 1/1 në ngastrat kadastrale 

P-00...-0 në sipërfaqe prej 661 m2, 00...-0 në sipërfaqe prej 1570 m2, ...-0 në sipërfaqe prej 315 m2 të 

gjitha këto në vendin e quajtur T. me kulturë kullosë të evidentuara në emër të të paditurit pronarit 

juridik P. S. M. me 1/1, në ngastrat kadastrale ....-0 në sipërfaqe prej 1180 m2 në vendin e quajtur T. G. 

J. me kulturë kullosë e cila udhëhiqet nga pronarët juridik gjegjësisht e paditura  S. (K.R. S.) S. e 

evidentuar në çertifikatën e pronës me 1/3 dhe e paditura J. N. (T.) R. S. e evidentuar ne çertifikatën e 

pronës me 2/3, dhe se paditësi R. B. është posedues faktik me nga 1/2 në ngastrat kadastrale P-...-0 në 

sipërfaqe prej 310 m2, P-...-0 në sipërfaqe 260 m2 dhe P-...-0 në sipërfaqe 170 m2 në vendin e quajtur 

“B. te u.” me kulturë kullosë të evidentuara në emër të të paditurit – pronarit juridik P. M. u vërtetua me 

parashtrimet e të autorizuarës së paditësit se i njëjti paluajtëshmërit i ka blerë që nga viti 1986 dhe 

menjëherë në të njëjtat ka hyrë në posedim faktik të qetë dhe të papenguar nga të paditurit, e njëjta u 

vërtetua edhe me ekspertizën e ekspertit gjeodet, ortofotove dhe skicave nga tereni në të cilat janë 
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përshkruar parcelat kadastrale më për së afërmi si në ekspertizë e të cilave pas daljes në vend Gjykata ia 

fali besimin e plotë. 

Baza Ligjore  

Vendimi mbi aprovimin e kërkespadisë së padisë, është mbështetur në nenin 36 të Ligjit për Pronësinë 

dhe të Drejtat Tjera Sendore Ligji Nr.03/L-154 të 25 qershor 2009 . 

   

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës  

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë çështje kontestimore 

gjykata ka ardhur në përfundim se kërkespadia e paditësit duhet të aprovohet si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. Kjo ngase është provuar paditësi nga të paditurit ka blerë qysh në vitin 1986 parcelat lëndore 

me sipërfaqet e përshkruara si në ekspertizë të cekura si më lart në të cilat ka hyrë në posedim po të 

njëjtin vit gjë e cila u konstatua me ekspert gjeodet, andaj provave të lartcekura gjykata ua fali besimin e 

plotë, ngase gjeti se të njëjtat janë të besueshme dhe përputhen në plotëni me gjendjen faktike të 

vërtetuar.  

 

Gjykata ka vlerësuar edhe prova të tjera që gjenden në shkresa të lëndës, por ka ardhur në përfundim se 

të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e mbështeti në nenin 452 par.1 të LPK-së dhe atë për 

shpenzimet e përfaqësueses së përkohshme si në vijim: për përgjigjen në padi shumën prej 208 euro, për 

tri seanca të mbajtur shumën nga 270.40 euro gjegjësisht shumën e përgjithshme prej 1000 euro. 

 

Nga sa u tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 të LPK. 

 

 GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:134244, 09.02.2021, C.nr.294/2018 

 

Bashk.profesional                                 GJ Y Q T A R I   

    Feim Bytyqi                                        Nuredin Abazi 

    

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat  

prej 15 ditëve pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 

 


