
                                  C.nr. 58/2018. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC, Divizioni Civil, gjyqtari Jonuz 

Bugari, në çështjen juridike të paditësit B. Xh. P., nga fshati B., Komuna e Rahovecit,  të cilin  me autorizim e  

përfaqëson vëllai i tij I. Xh. P., kundër të paditurve  V. K. i lindur P., B. P., N. P., S. K. e lindur P., Q. Sh. e 

lidur P., M. P., N. P., Xh. K. e lindur P., A. P., A. P., Sh. G. e lindur P., Xh. P., Sh. P., F. P. dhe I. P., po ashtu 

nga fshati B., Komuna e Rahovecit, të cilët i përfaqëson i padituri i tretë N. P. sipas autorizimit në shkresat të 

lëndës, për shkak të vërtetimit të pronësisë, në bazë të parashkrimit fitues, vlera e kontestit 950,oo €uro, pas 

mbajtjes  dhe përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor, më 14.08.2018. merr këtë: 

 

        A K T GJ Y K I M 

                    NË BAZË TË PRANIMIT 

 

 APROVOHET kërkesëpadia e paditësit,  në mënyrë si vijon: 

 

 VËRTETOHET SE, paditësi B. Xh. P. është pronarë i paluajtshmërisë që evidentohet si parcelë 

kadastrale nr.236-0, që ka sipërfaqe  të përgjithshme prej 1506 m2, në në vendin e quajtur “Beli Breg”, ZK 

Bellacërkë, dhe parcelës kadastrale nr. 1030-0, që ka sipërfaqen të përgjithshme prej 462 m2, në vendin e 

quajtur “Livade” ZK Bellacërkë, në bazë të mbajtjes me mirëbesim-parashkrimit fitues, çka të paditurit janë të 

detyruar të pranojnë këtë të drejtë dhe të lejojn që paditësi të  regjistrohet si pronarë në regjistrin e pronave 

pranë Drejtorisë së Gjeodezisë, Kadastër dhe Pronë në Komunën e Rahovecit, ku si bazë juridike do të shërbejë 

ky aktgjykim tërë këtë në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi.  

 
 Shpenzimet procedurale sipas marrëveshjes i  bartë paditësi. 
 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

  Paditësi  B. P. nga fshati B., Komuna e Rahovecit, ka ushtruar padi kundër të paditurve V. K. i lindur 

P., B. P., N. P., S. K. e lindur P., Q. Sh. e lindur P., M. P., N. P., Xh. K. e lindur P., A. P., A. P., Sh. G. e lindur 

P., Xh. P., Sh. P., F. P. dhe I. P., po ashtu nga fshati B., për shkak të vërtetimit të pronësisë në bazë të 

parashkrimit fitues. 

 

Në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur më 14.08.2018., i autorizuari i paditësit I. P., në tërësi kanë 

ngelur pranë padisë dhe kërkesëpadisë, dhe i propozojnë gjykatës që kërkesëpadia e tij të aprovohet në tërësi si 

me bazë. 

 

  I padituri i tretë N. P. i cili është edhe i autorizuari i të gjithë të paditurve të tjerë sipas autorizimit në 

shkresat të lëndës, nuk e ka  kontestuar  padinë  dhe kërkesëpadinë e paditësit, nga se prestacionet nga kontrata 

janë përmbushur. Kështu që gjykata fare nuk është lëshuar në shqyrtimin e mëtejmë dhe ka marrë aktgjykim me 

të cilën është aprovuar kërkesëpadia e paditësve. 

 

 Andaj, në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë, e duke u mbështetur në dispozitën  e nenit 143 dhe 

148 të LPK-së si dhe në dispozitën e nenit 73 të   Ligjit mbi Marrëdhëniet Obligative ka vendosur si në 

dispozitiv të aktgjykimit.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është mbështetur në dispozitën e nenit 450  të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE  GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC, më datë 14.08.2018. 

 

                            G j y q t a r i

                            Jonuz Bugari 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditëve  nga dita e  

                                          pranimit të këtij aktgjykimi. Ankesa paraqitet nëpërmjet kësaj gjykate për Gjykatë  

                                          e Apelit Divizioni Civil në Prishtinë. 


