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Numri i lëndës: 2019:135662 

Datë: 25.03.2021 

Numri i dokumentit:     01636001 

C.nr.688/2018 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, nga Gjyqtari Nuredin 

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

paditësit I. (M.) K. nga fshati S. Komuna e Suharekës të cilin me autorizim e përfaqëson Av.B. 

K. nga Suhareka kundër të paditurve M. (J.) Zh. dhe Sh. (A.) M. që të dy nga fshati S. Komuna 

e Suharekës, me padi për vërtetimin e pronësisë në bazë të pohimit, në seancën kryesore të 

mbajtur në pranin e të autorizuarit të paditësit dhe të paditurit Sh. M., me dt.18.03.2021, bie këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

Në bazë të pohimit 

 

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkespadia e paditësit I. (M.) K. nga fshati S. Komuna e 

Suharekës.  

 

VËRTETOHET se paditësi I. (M.) K. nga fshati S. Komuna e Suharekës ka fituar të drejtën e 

pronësisë në parcelën kadastrale P-72116045-00...-0 në sipërfaqe prej 1311 m2 dhe në parcelën 

kadastrale P-72116045-00...-0 në sipërfaqe prej 586 m2, në vendin e quajtur “B.” me kulturë 

bujqësore arë e klasës 6 ZK S. Komuna e Suharekës.  

 

Ky Aktgjykim do të shërbej si provë për regjistrimin e paluajtshmërive në emër të paditësve 

pronar në librat kadastral.   

 

Shpenzimet e procedurës i bart secila palë të vetat. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi I. (M.) K. nga fshati S. Komuna e Suharekës, përmes të autorizuarit të tij Av.B. K. nga 

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

të paditurve M. (J.) Zh. dhe Sh. (A.) M. që të dy nga fshati S. Komuna e Suharekës.  

 

Në seancë gjyqësore të mbajtur me datë 18.02.2021, i autorizuari i paditësit Av.B. K. ka 

deklaruar se mbetet në tërësi si në padi dhe kërkesëpadi të parashtruar në këtë gjykatë për faktin 

se paditësi me të paditurin e dytë si pronar faktik, posedues dhe shfrytëzues i paluajtëshmërive 

që janë objekt i kësaj çështje, kanë lidhur marrveshje mbi shitblerjen e pronës me dt.21.09.2018 

me ç’rast paditësi i’a ka paguar të paditurit të dytë çmimin e kontraktuar të shitblerjes dhe prej 

asaj dite ka hyrë në posedim të lirë të kësaj prone deri më sot. Pasi që i padituri i parë është i 

regjistruar si pronar juridik i ngastrave kadastrale numër ...-0 me sipërfaqe prej 1311 m2 dhe 

numër ...-0 me sipërfaqe prej 586 m2 të dyja në vendin e quajtur “B.” me kulturë tokë bujqësore 

arë e klasit të 6 ZK S. dhe se i padituri i parë ka vdekur në vitin 1997 dhe i njëjti nuk ka lënë 

trashëgimtar dhe për shkak se i padituri i dytë deri më tani nuk ka mundur këto paluajtëshmëri 

t’i bart në emër të tij, i ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave t’a aptrovoj në 

tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit duke vërtetuar se paditësi është pronar në bazë të 
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marrveshjes mbi shitblerjen e paluajtshmërive të lartpërmendura. Pas deklarimit të të paditurit 

Sh. M. i cili në tërësi e pohoi kërkesëpadinë e paditësit nuk mbetet asgjë kontestuese, i propozoj 

gjykatës që të nxjerr aktgjykim në bazë të pohimit. Shpenzimet gjyqësore nuk i ka kërkuar. 

 

I padituri Sh. A. M. në seancë gjyqësore ka deklaruar se pajtohet në tërësi me deklarimet e të 

autorizuarit të paditësit duke shtuar se është e vërtetë që paraardhësi im A. M. i ka blerë 

paluajtëshmërit e cekura si në padi ...-0 në sipërfaqe prej 1311 m2 dhe P-...-0 në sipërfaqe prej 

586 m2 në vendin e quajtur “B.” ZK S. edhe tani me rastin e pjesëtimit të ndarjes së pasurisë me 

vëllezërit këto parcela më kanë takuar mua dhe unë të njëjtat i’a kam shitur paditësit I. M. K. nga 

fshati S. i cili të gjitha të hollat mi ka paguar sipas marrveshjes gojore. Shpenzimet gjyqësore 

nuk i ka kërkuar. 

  

Gjykata në kuptim të nenit 7 dhe 8 bëri shiqimin e provave dhe ate: në dëshminë e vdekjes për 

të ndjerin M. J. Zh. nga fshati S. Komuna e Suharekës, në Çertifikatën e pronës P-72116045-

00...-0 në sipërfaqe prej 1311 m2, P-72116045-00...-0 në sipërfaqe prej 586 m2 që të dyja në 

vendin e quajtur “B.” ZK S., në kopjen e planit të dt.21.09.2018, në parakontratën për shitblerjen 

e parcelave kadastrale të lartshënuara të nënshkruara me dt.12.10.2018 nga shitësi Sh. M. dhe 

blerësi I. K. të nënshkruara në zyrën e Av.B. K. si dhe në marrveshjen e shitblerjes së pronës të 

dt.21.09.2018 të nënshkruar nga paditësi dhe i padituri dhe dëshmitarët Rr. M., S. K., Sh. K. dhe 

G. M.. 

 

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

paditësit dhe deklaratës së të paditurit të dytë të dhëna në këtë procedurë, vendosi që të aprovon 

në tërësi si të bazuar kërkespadin e paditësve, pasi që edhe i padituri i dytë në seancë gjyqësore 

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 

2019:135662, 18.03.2021, C.nr.688/2018 

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. 


