
 
 

C.nr.160/05 
 

 
GJYKATA KOMUNALE NË MALISHEVË,civile,me gjyqtarin Haki Kryeziu si dhe 
sekretaren juridike Behije Karaçica, punëtore pranë kësaj gjykate, në çështjen juridike të 
paditësve B.,H., F., F., R., N., M., M.,F. K. të gjithë nga fsh.D., Komuna e Malishevës të 
cilët me autorizim i ka përfaqësuar A. M. avokat nga M., kundër të paditures E. e P. në 
M., të cilin e ka përfaqësuar N. H., për shkak të vërtetimit të pronësis, pas mbajtjes së 
shqyrtimit kryesor dhe publik të dt.15.07.2011,dhe pas dhënies së fjalës përfundimtare 
me dt. 19.07.2011 muar kёtё. 
 
  

                                            A K T GJ Y K  I M 
                                            
REFUZOHET kërkesëpadia e paditësve B., H., F., F., R. dhe N., M., M., F. K. të 

gjithë nga fsh. D., Komuna e Malishevë, si e pa bazuar, me të cilën kanë kërkuar që të 
vërtetohet se paditësit janë pronar në bazë të trashëgimisë dhe atë për pjesën e ngastres 
kadastrale nr. 2919, në sipërfaqe prej 0.24.90 ha, për persen e ngastres 2921/1 në 
sipërfaqe prej 5.49.10 ha, si dhe i ngastres kadastrale me nr. 2920 ë sipërfaqe prej 0.98.00 
ha,ZK D. të evidentuar në fletën poseduese nr. ..., si dhe të obligohet e paditura që 
paditësve tua njoh të drejtën e pronësisë, duke i obliguar drejtorin për kadaster që këto 
ngastra kadastrale të regjistrohen në emër të paditësve, të obligohet e paditura  në 
kompensimin e shpenzimeve procedurale dhe atë për hartimin e padisë shumen prej 100 
euro, për ekspertizë shumen prej 150 euro si dhe për qdo seancë gjyqësore shumen prej 
80 euro gjithsej shpenzimet procedura në shumë prej 970 euro. 
Shpenzimet procedurale i bart secila palë veç e veç. 

 
 

A r s y e t i m 
 

Paditësit me dt.17.11.2005 kanë parashtruar padi pranë gjykatës komunale në 
Malishevë lidhur me vërtetimin e pronësisë duke theksuar se të paditurit deri në vitin 
1962 ishin pronar juridik të ngastrave kadastrale nr. 2919, 2921/1,si dhe i ngastres 
kadastrale me nr. 2921/2 në sipërfaqe prej 7.56.79 ha sipas fletës poseduese nr. 200 ZK 
D. duke shtuar se në vitin 1962 të gjitha këto ngastra pa kurfar baze juridike i janë marrur 
paraardhësit të paditësve duke kaluar në pronësi shoqërore të cilat ani evidentohen në 
fletën poseduese ... ZK D., duke i propozuar gjykatës që të aprovohet kërkesëpadia e 
paditësve si e bazuar. 

I autorizuari i paditësve gjatë gjithë seancave gjyqësore ka mbetur pranë padis dhe 
kërkesëpadisë dhe në fjalën e tij përfundimtare i ka propozuar gjykatës që pas analizimit 
dhe vlersimit të drejt të secilës provë veç e veç dhe të gjitha provave së bashku, konform 
dispozites së nenit 8 pika 2 të LPK-së, kërkesëpadinë e paditësve ta aprovon si të bazuar 
duke e detyruar të padituren që paditësve tua kompenson të gjitha shpenzimet e 
procedurës kontestimore. 

E autorizuara e të paditures e ka kontestuar në tersi kërkesëpadinë e paditësve si të 
pa bazuar duke i propozuar gjykatës që pas administrimit të të gjitha provave 
kërkesëpadinë e paditësve  ta refuzon si të pa bazuar. Shpenzimet nuk i ka kërkuar. 

Gjykata gjatë  shqyrtimit gjyqësor ka bërë zbatimin e procedures së provave dhe 
atë fletën poseduese nr. ... ZK D., lëshuar nga Drejtoria për Kadaster, Gjeodozi dhe 
Pronësi në M., me dt. 14.11.2005, aktvdekjen me nr. ... , qertifikaten e vdekjes në emër të 
M.K. leshur me dt. 04.07.2011 nga zyra e gjendjes civile  
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në M. , aktvdekjen me nr. .. të dt. 08.03.2011 leshuar nga zyra e gjendjes civile në 

D., certifikatën e vdekjes në emër të D. K. të lëshuar nga  zyra e gjendjes civile në M., e 
dt. 07.03.2011, ekspertizën e eksperteve të gjeodozis të muajit prill të vitit 2011, skicen e 
terenit të leshur nga ekspertet e gjeodozis të muajit prill të vitit 2011, dhe pas analizimit 
të të gjitha provave që gjenden në shkresat e lendes gjeti se kërkesëpadia e paditësve 
është e pa bazuar dhe të njëjten e refuzoj si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Sipas aktvdekjes me nr. ... shihet së trashëgimtarë të të ndjerit M. K. janë H., F., 
F., R. dhe N. K. të gjithë nga fsh.D., ndërsa sipas aktvdekjes me nr. .. në emër të të ndjerit 
D. K. shihet së trashëgimtarë ligjor janë : M., B., M., F., F., F., R. dhe N. K. të gjithë nga 
fsh.D. Komuna e M.. 

Nga fleta poseduese me nr. ... ZK D. konstatohet se pronar të kësaj palujtshmërie 
për të gjitha ngastrat kontestuese është e paditura E. e P. në M.. 

Nga ekspertiza e eksperteve të gjeodozisë shihet se bëhet fjalë për ngastrat 
kadastrale 2919, 2920 dhe 2921/1 të evidentuara në fletën poseduese me nr. ... ZK D., në 
emër të E. së P. në M.,ku nga kjo ekspertizë është konstatuar se pjesa e ngastrës 
kadastrale 2921/1 e ka sipërfaqen prej 5.49.10 ha, e cila shtrihet për gjatë rrugës së 
asfaltuar M.-K. ku në anën perëndimore kufizohet me vet këtë ngastër kadastrale, pastaj 
në pjesën veriore me pjesën e ngastrës kadastrale nr. 2920 si dhe ngastrën kadastrale 
2921/3. Pjesa e ngastrës 2921/1 në anën lindore kufizohet me ngastrën kadastrale 3346 
dhe 3347 që është pronë private të cilat kanë sipërfaqen e përgjithshme prej 7.56.86 ha. 
Të cilat evidentohen në fletën poseduese nr. 176 ZK D., ngastra kadastral nr. 2920 në 
sipërfaqe prej 0.98.00 ha, e evidentuar në fletën poseduese nr. ... në emër të të paditurës e 
cila kufizohet në anën veriore me rrugën lokale që shkon në drejtim të lagjes së “K.”, 
pastaj në anën lindore me ngastrën kadastrale 3346, pronë private, në anën jugore me 
ngastrën kadastrale nr. 2921/1 si dhe në pjesën perëndimore me ngastrën kadastrale 
2921/3 që është pronë private. 

Nga provat e administruara dhe faktet e vërtetuara, gjykata konstaton se ngastrat 
kontestuese që nga formimi i katastrit përshkrues përkatësisht që nga aerofotografimi 
janë të evidentuara si pronë shoqërore në emër të të paditurës E. e P. , ku edhe sot janë të 
regjistruara në fletën poseduese nr. ... ZK D. në emer të të paditures. Nga ekspertiza e 
ekspertit të gjeodozis del së paditësit përkatësisht paraardhësi i paditësve këtë 
palujtshmëri e kanë shfrytëzuar që nga viti 1920, por pas luftës së dytë botërore me 
ardhjen e kolonistëve këto ngastra ju kanë marrur paditësve duke ju ndarë kolonistëve, 
por me shkuarjen e kolonistëve prapë këtë ngastra kadastrale i kanë shfrytëzuar paditësit 
gjer në vitin 1963 të cilat më pastaj janë shfrytëzuar nga O. “P.” gjer në vitin 1990 dhe 
prej asaj kohe paditësit janë duke i poseduar këto pjesë të ngastrave kadastrale që shihet 
në skicën e terenit. Pavarësisht prej faktit së paditësit gjer në vitin 1920 kanë qenë 
posedues të këtyre ngastrave kadastrale, por edhe pas shkuarjes së kolonistëve kanë qenë 
posedues të këtyre ngastrave kadastrale, paditësit gjykatës nuk i kanë ofruar prova 
materiale së ndonjëherë kanë qenë pronarë të këtyre ngastrave kadastrale. 

 Nga provat e administruara nuk mund të konstatohet se paditësit janë 
trashëgimtarë të kësaj palujtshmërie me vet faktin se nuk ka prova se paraardhësi i 
paditësve ka qenë ndonjëherë pronar i kësaj palujtshmërie. 
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Pas aeroinqizimit të vitit 1959, në vitin 1964 të dhënat kadastrale kanë qenë të 
eksponuara në shiqim publik nëpër të gjitha bashkësit lokale të atëhershme dhe se 
paditësit deri në momentin e parashtrimit të padisë asnjëherë nuk kanë pasur vërejtje në  
këto shenime kadastrale dhe as që kanë iniciuar ndonjë procedurë administrative, dhe nga 
kjo rezulton vlersimi i gjykatës se paditësit nuk kanë dëshmuar me asnjë provë se janë  
pronarë të kësaj palujtshmërie,prandaj gjykata pas analizimit dhe vlerësimit të të gjitha 
provave e refuzoj kërkesëpadinë si në diapozitiv të këtij aktgjykimi. 
Vendimin mbi shpenzimet kontestimore, gjykata e ka mbështetur në nenin 452 të LPK-
së. 
Me sa u tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
 

GJYKATA KOMUNALE NË MALISHEVË 
C.nr.160/2005 me datën; 19.07.2011 

 
 
                                             Gj y q t a r i 
                                                                                                               Haki Kryeziu 
 
 
 
UDHËZIM JURIDIK:  Ndaj këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë të parashtrojnë                                                                                                                               
 ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të  
 aktgjykimi,Gjykatës së Qarkut në Prizren,përmes kësaj Gjykate. 
 

 

 

 

 

 

 


