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Numri i lëndës: 2019:143485 

Datë: 26.04.2022 

Numri i dokumentit:     02949614 

    

C.nr.270/2018 

     

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË,DEGA NË MALISHEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civile, me gjyqtarin Nehat Qelaj dhe sekretarin  juridik Xhavit Morina, 

në çështjen kontestimore të paditësit I. R. M. nga fshati A. Komuna e M., të cilin me autorizim 

e përfaqëson av. Bekim Kryeziu nga Malisheva, kundër të paditurve;  1.H. R. M.,  2. H. R. M., 

3. M. R. M., 4. G. R. M., 5.M. R. M., që të gjithë nga fshati A. Komuna e Malishevës, 6. Xh. R. 

M., nga fshati A. me vendbanim në fshatin R. Komuna e Suharekës, 7. A. R. C. ( vajzërisë M. ),  

nga fshati A. me vendbanim në fshatin L. Komuna e D., 8.L. R. P.(vajzërisë M.) nga fshati A. 

me vendbanim në fshatin B., Komuna e R., të cilat i përfaqëson G. M. nga fshati A. Komuna e 

M., 9.Z. I. G.(vajzërisë M.),  me vendbanim në fshatin S. Komuna e Suharekës si dhe 10.M. M., 

11. M. I. M., 12.J. I. M., 13.V. I. M. që të gjithë nga fshati A. Komuna e Malishevës si dhe 14.L. 

I. G. (vajzërisë M.), nga fshati A. me vendbanim në fshatin P. Komuna e S., të cilët i përfaqëson 

Z. I. G. (vajzërisë M.), me vendbanim në fshatin S. Komuna e S., për vërtetim pronësie në bazë 

të ndarjes fizike,  pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe pas dorëzimit të fjalës përfundimtare,  

më datën 26.04.2022, merr këtë:  

 

  

 A K T G J Y K I M  

 

 

I.  APROVOHET të tërësi si e bazuar  kërkesëpadia e precizuar me datën 08.12.2021 e paditësit  

     I. R.M., nga dhe i lindur më ... në A. Komuna e M.,  me nr, personal:... dhe VËRTETOHET, 

se i njëjti është pronar në ... i paluajtshmerisë sipas ndarjes fizike dhe atë: 

 

 Ngastrën P-72310059-..., me sipërfaqe prej 1010 m2 me kulur mal e klasit 4 vendi i quajtur 

“Lugi i Bunarit-Rajdjak”,  Zona Kadastrale A.,  

 Ngastrën P-72310059-..., me sipërfaqe prej 5991 m2 me kulur mal e klasit 4 vendi i quajtur 

“Rajdjak”,  Zona Kadastrale A.,  

 Ngastrën P-72310059-...., me sipërfaqe prej 5367 m2 me kulur mal e klasit 4 vendi i 

quajtur “Lugi i Bunarit-Ara e Ukës”,  Zona Kadastrale A.,  

 Ngastrën P-72310059-...., me sipërfaqe prej 2100 m2 me kulur arë e klasit  6 vendi i 

quajtur “Ara e Vorreve-Vidhishta”,  Zona Kadastrale A.,  
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 Ngastrën P-72310059-..., me sipërfaqe prej 581 m2 me kulur shtëpi, Oborr dhe pemishte 

e klasit 4  vendi i quajtur “Mahalla Krasniqe -Oborr”,  Zona Kadastrale A., 

 Ngastrën P-72310059-..., me sipërfaqe prej 1000 m2 me kulur arë e klasit 5 vendi i quajtur 

“Ara E Qorrit-Kroni i Qorrit”,  Zona Kadastrale A.,  

 Ngastrën P-72310059-...., me sipërfaqe prej 1364 m2 me kulur arë e klasit 6 vendi i quajtur 

“Ara E Qorrit-Kroni i Qorrit”,  Zona Kadastrale A.,  

 Ngastrën P-72310059-..., me sipërfaqe prej 1003 m2 me kulur arë e klasit 7 vendi i quajtur 

“Ara E Qorrit-Kroni i Qorrit”,  Zona Kadastrale A.. 

II. Detyrohen të padituri që paditësit t’i lejojë regjistrimin e të drejtës së pronësisë në regjistrin 

kadastral në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, Komuna e M. mbi ngastra 

kadastrale të përshkruar si në pikën I të dispozitivit të këtij Aktgjykimi. 

 

III. Obligohet Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, në M. që pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, paluajtshmerit si në piken I të dispozitivit të këtij aktgjykimi ti regjistrojë 

në librat kadastral në emër të paditësit I. R. M., nga fshati A. Komuna e M.. 

 

IV. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale . 

 

 

A R S Y E T I M 

 

Paditësi në ketë gjykatë me datën 11.09.2018 kishte dorëzuar padinë për vërtetimin e pronësisë 

në bazë të ndarjes fizike, duke theksuar ndër tjera në padi se ai është  bashkëpronarë në 1/16 i 

paluajtshmerive  sipas certifikatës nr. ... dhe është posedues i ngastrave  00082-...-2, 00260-0, 

00389-2, 01664-2, 01707-2 ,01707-4 dhe 01707-5 Zona Kadastrale A.. Sipas padisë paditësi me 

të paditurit deri vonë kishin qenë në një bashkësi familjare mirëpo momentin kur e kanë ndarë 

bashkësinë familjare në Drejtorinë Për Gjeodezi pronësi dhe Kadastër e kanë bërë ndarjen fizike 

duke i përcaktuar me ngastra të plota se kujt ti takoi secila pjesë e posaçërisht paditësi ka 

përcaktuar që ngastrat e lartpërmendura ti takojnë atij dhe të paditurit nuk ja kontestojnë një gjë 

të tillë. 

 

Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës: 

 

Gjykata bazuar në nenin 1 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK)  , konstatoi se kjo çështje 

bënë pjesë në juridiksionin gjyqësor civil dhe kompetentë për të vendosur për këtë çështje është 

kjo gjykatë. 

 

Lidhur me kompetencën lëndore në bazë të nenit 17.2 të LPK-së “ Ky vlerësim i kompetencës 

bëhet në bazë të thënieve në padi dhe në bazë të fakteve që i ka të njohura gjykata”. Pasi që ky 

kontest ka karakter civil dhe se kemi të bëjmë me vërtetim pronësie, gjykata ka çmuar se është 

në kompetencë lëndore të saj për të gjykuar . 

 

Sa i përket kompetencës territoriale gjykata vlerësoi se bazuar në nenin 41 parg.1 të LPK-së 

thuhet se  “Për gjykim në kontestet lidhur me pronësinë dhe të drejtat sendore të tjera mbi sendet 

e paluajtshme, në kontestet për shkak të pengim posedimit mbi sendin e paluajtshëm, si dhe në 
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kontestet nga raportet e qiradhënies së paluajtshmërisë, ose nga kontratat për shfrytëzimin e 

banesave apo të lokaleve të punës, është ekskluzivisht kompetente gjykata në territorin e të cilës 

ndodhet paluajtshmëria”.Në rastin konkretë paluajtshmeria  ishte në territorin e gjykatës sonë . 

 

Në vështrim të nenit 67 të LPK-së gjykata vlerësoi se për gjykatën nuk ekzistojnë shkaqe 

papajtueshmërie apo përjashtim nga ky gjykim, në anën tjetër edhe palët nuk kanë pasur vërejtje 

për një gjë të tillë.   

 

Gjykata me aktvendim të datës 12.05.2019 kishte obliguar të paditurit që brenda afatit prej 15 

ditësh nga pranimi i padisë me të gjitha shkresat ti paraqesin gjykatës përgjigjen në padi me të 

gjitha prapësimet dhe provat dhe faktet e tyre. 

 

Të gjithë të paditurit kanë parashtruar përgjigjet në padia, të gjithë të paditurit me përjashtim të 

të paditurit H. M. i cili pjesërisht në përgjigje në padi e ka kontestuar padinë e paditësit, të 

paditurit e tjerë e kanë pranuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit dhe nuk ja kanë kontestuar të 

drejtën e pronësisë sipas ndarjes fizike. 

 

Pretendimet e palëve: 

 

Paditësi në të gjitha shqyrtimet gjyqësore përmes përfaqësuesit të autorizuar të tij avokatit 

Bekim Kryeziu, ka mbetur në tërësi si në padinë dhe kërkesëpadinë e duke theksuar ndër tjera se 

paditësi është  bashkëpronarë në ... i paluajtshmerive  të cekur si në padi mirëpo pas ndarjes së 

bashkësisë familjare me të paditurit i njëjti përmes gjeodetit H. Th. i kanë ndarë edhe fizikisht 

paluajtshmërit të përcaktuara me ndarje fizike me ngastra të plota dhe për këto ndarje është bërë 

kërkesa në Drejtorin për Gjedoezi dhe Kadastër ku më pas edhe secila ngastër me sipërfaqe të 

caktuara tani e ka edhe certifikatën e vetë e të cilës gjykatës i kemi dorëzuar me konstatimin e 

gjeodetit në fjalë si dhe skicën e ndarjeve të palujtshmërive për të cilat paditësi po kërkon që të 

vërtetohet pronësia e tij në bazë të ndarjes fizike. Prej momentin kur është ndarë bashkësia 

familjare dhe është bërë ndarja fizike, paditësi është në posedim dhe shfrytëzim të këtyre 

palujtshmërive dhe nuk e konteston askush . Për këtë vërtetohet edhe në bazë të përgjigjeve në 

padi të parashtruar nga të paditurit ku po thuajse të gjithë deklarojnë se i njohin të drejtën e 

pronësisë dhe ate ... e ngastrave të cekura në padi. Edhe i padituri H. M. në përgjigje në padi të 

dorëzuar me datë 11.06.2019 të përpiluar tek avokati ndër tjera ka deklaruar se ,, citon; nuk jam 

kundër që paluajtshmërit si në padi të kalojnë në emër të paditësit ,, pra edhe ky i paditur ka 

pranuar që këto ngastra janë të paditësit dhe nuk e kundërshton që ti barten në emrin e vet.  

 

  Paditësi me datën 08.12.2021 në mënyrë të shkruar e precizon kërkesëpadinë e tij sipas ndarjeve 

që është konstatuar nga eksperti i gjeodezisë H. Th. datës 08.02.2019, e po ashtu në fjalën 

përfundimtare paditësit ka dorëzuar me shkrim me dt.24.01.2022 ku i njëjti ka theksuar se mbetet 

në tërësi pranë padisë kërkesëpadisë si dhe precizimit të saj me datën 08.12.2021.  

 

Me tej ka theksuar se gjatë shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje juridike u vërtetua se paditësi pasi 

që kishte qenë bashkëpronarë me të paditurit dhe kanë qenë në bashkësi familjare me të paditurit 

ata e kanë ndarë bashkësinë familjare e po ashtu paditësi e ndan fizikisht edhe pasurinë e tij të 

përbashkët  të cilën edhe e ka në posedim pa ja kontestuar askush. Me tej ka shtuar se kjo ndarje 

ishte bërë përmes gjeodetit H. Th. dhe ishin krijuar ndarjet e parcelave ku paditësi i kanë takuar 

dhe i ka në posedim ngastrat si në precizim sot e kësaj ditë. E sipas paditësit të gjithë të paditurit 

ja kanë njohur të drejtën e pronësisë sipas ndarjes fizike të bërë si në përgjigje në padi ashtu edhe 

në deklarimet e tyre në seancën gjyqësore siç është Z. G. M. si e paditur dhe si përfaqësuese e 

disa të paditurve. Lidhur me të paditurit H. M. i cili pjesërisht e ka kontestuar padinë e paditësit, 
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paditësit në fjalën përfundimtare sqaron se padituri H. M. edhe në përgjigje në padi edhe gjatë 

shqyrtimeve gjyqësore nuk ja ka kontestuar të drejtën e paditësit dhe ka cituar një pjesë të 

përgjigjes në padi ku thuhet citoj “I padituri H. M. deklaron se nuk jam kundër qe palujtshmerit 

si në padi të kalojnë emër të paditësit, por derisa nuk behet zgjidhja e pronësisë së trojeve, ku 

trolli unë ku jam tani , është në emër të Bashkësisë I. , bashkë  me Vëllain  H. M.”. Me tej 

paditësit ka theksuar se i padituri H. M. këtë e ka theksuar disa herë edhe gjatë shqyrtimeve 

gjyqësore, pra ky i padituri H. M. nuk është kundër që ti kaloj pronësia sepse edhe realisht ashtu 

janë ndarë por kërkon një të drejtë tjetër të tij që ti realizohet e që nuk lidhet aspak me paditësin 

pasi që trualli i tij qenka në emër të dikujt tjetër respektivisht në emrin e Bashkësisë Islame të 

Kosovës. Por unë si përfaqësues i paditësit e kam njoftuar gjykatën me faktin se pikërisht i 

padituri H. M. përmes padisë ndaj Bashkësisë Islame të Kosovës ka iniciuar padinë për 

vërtetimin e pronësisë së tij të trojet siç e ka përmendur dhe ai do ta realizoj të drejtën e tij përmes 

kësaj padi ashtu që nuk lidhet asnjë kontest mes tij dhe paditësit. Pas ndarjes që është bërë në 

gjeodezi ku ngastrat të cilat i kanë takuar dhe i takojnë këtu paditësit janë të regjistruara si ngastra 

me numra të vetë dhe sipërfaqe kjo vërtetuar edhe me certifikata të pronave si dhe me konstatimin 

e gjeodetit H. Th. në bëjmë edhe precizimin e kërkesëpadisë ashtu që gjykatës i propozojë që pas 

administrimit të provave të marrë aktgjykim ( për më shumë si në fjalën përfundimtare të 

dorëzuar me shkrim ) shpenzimet nuk i ka kërkuar. 

 

    I padituri H. M. në përgjigjen në padi të dorëzuar me shkrim me datën 11.06.2019 ndër të 

tjera ka theksuar se e kundërshton në tërësi padinë e paditësit lidhur me vërtetimin e pronësisë 

në bazë të ndarjes fizike të paluajtshmerisë. Njëkohësisht deklaron se nuk jam kundër që 

paluajtshmeritë si në padi të kalojnë në emrin e paditësit, por përderisa nuk bëhet zgjidhja e 

pronësisë së trojeve, trolli ku jam tani është në emër të Bashkësisë Islame bashk me ½ me vëllain 

H. M.. Edhe në shqyrtimet gjyqësore i padituri H. M. ka mbetur duke e kontestuar padinë e 

paditësit si dhe precizimin e saj në të njëjtën bazë se nuk do e pranoj ndarjen derisa nuk zgjidhet 

problemi i truallit të tij që është ky e që ai truall është në emrin e Bashkësisë Islame të Kosovës. 

Në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Vazhdoj ti ja kontestoj kërkesëpadinë paditësit derisa nuk 

rregullohet prona e cila është në emrin e Bashkësisë Islame e me të cilën unë kam truallin unë 

dhe H. M., në të kundërtën nëse nuk rregullohet kërkoj qe në këto ngastra që po i kërkon paditësi 

të kem pjesë edhe unë pasi që këto janë prona të trashëguara nga prindi i jon R. A.M., nuk i ka 

kërkuar shpenzimet. 

 

   E paditura Z. G.-M., në përgjigjën në padi të  saj dhe përgjigjën në padi në cilësi të përfaqësues 

së palëve të paditurave M. M., M. M., J. M., L. M. dhe V. M. përgjigje kjo e dorëzuar në gjykatë 

me datën 23.09.2019, mes tjerash kanë deklaruar se e pranojmë  në tërësi padinë dhe kërkesë 

padinë e paditësit I.  M. , të njëjtën nuk ja kontestoi. Janë të vërtetat thëniet në padinë e paditësit 

dhe se nuk ka asnjë kontest dhe se nuk fshihet asnjë fakt tjetër në këtë çështje.  

 

Është i vërtet fakti se deri vonë në si të paditur kemi qenë në një bashkësi familjare me paditësin, 

mirëpo momentin kur e kanë ndarë bashkësinë familjare në Drejtorinë Për Gjeodezi pronësi dhe 

Kadastër e kemi bërë ndarjen fizike duke i përcaktuar me ngastra të plota se kujt ti takoi secila 

pjesë e posaçërisht paditësi ka përcaktuar që ngastrat sipas  certifikatës 1877/2018 , ngastrave  

00082-0, 00084-2, 00260-0, 00389-2, 01664-2, 01707-2 ,01707-4 dhe 01707-5 Zona Kadastrale 

A.ti takojnë atij dhe se edhe në jemi pajtuar sot e kësaj ditë. Në rast se caktohet shqyrtim gjyqësor 

deklaroj se gjykata mundet ta zhvilloi procedurën edhe pa prezencën tonë pasi që nuk ja 

kontestojmë të drejtën e paditësit të kërkuar me padi. Po ashtu edhe në seancën përgatitore e 

njëjta në emër të saj dhe të paditurve lartpërmendur të cilët i përfaqëson ka deklaruar se mbes në 

tersi pranë përgjigjeve në padi duke mos e kontestuar kërkesë padinë e paditësit. 
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  E paditura Z. G.-M.po ashtu me parashtresë datës 09.12.21021 është përgjigjur edhe lidhur 

me precizimin e kërkesëpadisë së paditësit ku thekson se: Unë Z. G.-M. personalisht kam pranuar 

precizimin e kërkesëpadisë së paditësit të dorëzuar në gjykatë me datën 08.12.2021 prandaj edhe 

një herë përmes kësaj parashtrese deklarojë se nuk e kontestojmë të drejtën e pronësisë në 

ngastrat si në precizim këtë deklarim e bëjë në emrin tim dhe të  atyre që i përfaqësoj sipas 

autorizimit andaj kërkoj nga gjykata që e njëjta të aprovohet si e bazuar ( për më shumë si në 

përgjigje). Edhe në shqyrtimin gjyqësor të datës 07.12.2021 e paditura Z. G.-M. pasi që ishte 

prezentë ka deklaruar edhe një herë se mbetët edhe me tej pranë përgjigjes në padi duke mos e 

kontestuar edhe më tej kërkesëpadinë e paditësit që i njëjti të jetë pronarë i ngastrave si në padi, 

pasi që pas ndarjes së bashkësisë familjare janë bërë ndarjet fizike të ngastrave që janë në padi, 

me tej ka deklaruar se edhe sa i përket të paditurve M.M., M. M., J. M., L. M. dhe V. M. të cilat 

i përfaqëson më çdo përgjegjësi dhe mbështetur në autorizimin që ma kanë dhënë deklaron se as 

ato nuk e kontestojnë padinë e paditësit për të njëjtat arsye që i ceka më lartë. 

 

   Po ashtu të paditurit M. M., H. M. dhe M. M.  në përgjigjën në padi të dorëzuar në gjykatë 

më datën 23.09.2019 nuk e kanë kontestuar kërkesëpadinë e paditësit dhe kanë kërkuar që i njëjti 

të bëhet pronarë i atyre ngastrave. Të njëjtit nuk janë paraqitur në seancat gjyqësore edhe 

përkundër se ishin ftuar në mënyrë të rregullt ndërsa mungesën nuk e kishin arsyetuar. 

 

   Po ashtu edhe i padituri G.M. personalisht por edhe si i autorizuar i X. M., A... M., L. P.-M. 

me datën 23.09.2019 kanë parashtruar përgjigje në padi ku ndër të tjera kanë deklaruar se e  

pranojnë  në tërësi padinë dhe kërkesë padinë e paditësit I.  M., të njëjtën nuk ja kontestoi. Janë 

të vërtetat thëniet në padinë e paditësit dhe se nuk ka asnjë kontest dhe se nuk fshihet asnjë fakt 

tjetër në këtë çështje . Është i vërtetë fakti se deri vonë në si të paditur kemi qenë  në një bashkësi 

familjare me paditësin ,mirëpo momentin kur e kanë ndarë bashkësinë familjare në Drejtorinë 

Për Gjeodezi pronësi dhe Kadastër e kemi bërë ndarjen fizike duke i përcaktuar me ngastra të 

plota se kujt ti takoi secila pjesë e posaçërisht paditësi ka përcaktuar që ngastrat sipas  certifikatës 

1877/2018 , ngastrave  00082-0, 00084-2, 00260-0, 00389-2, 01664-2, 01707-2 ,01707-4 dhe 

01707-5 Zona Kadastrale A. ti takojnë atij dhe se edhe në jemi pajtuar sot e kësaj ditë. Në rast 

se caktohet shqyrtim gjyqësor deklaroj se gjykata mundet ta zhvilloi procedurën edhe  pa 

prezencën tonë pasi që nuk ja kontestojmë të drejtën e paditësit të kërkuar me padi. Prandaj edhe 

njëherë deklaroj se në tërësi e pranojmë  padinë dhe kërkesë  padinë e paditësit ashtu që e njëjta 

të aprovohet si e bazuar. I njëjti nuk është paraqitur në seancat gjyqësore edhe përkundër se ishte 

i ftuar në mënyrë të rregullt ndërsa mungesën nuk e kishte arsyetuar. 

 

    

Gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike në këtë çështje juridike shqyrtoj këto prova:  

 

Certifikata e vdekjes në emrin e I. M. me numër rendor 1 dhe referencë ...,Certifikata e vdekjes 

në emrin e H. M. me numër rendor ... dhe referencë ..., certifikata e pronës me numër lënde ... 

dt.06.09.2018 dhe numër .... dt.10.10.2019 dhe ... dt,06.09.2018 dhe dt,10.10.2019, Kopja e 

dëshmisë së vdekjes nr.... e përpiluar nga zyra e gjendjes civile në D. me dt.05.10.2018 për të 

ndjerin I. M. si dhe aktvdekja nr.05 dt.10.03.2017, që të dy këto u shikuan edhe nga origjinali, 

Certifikata e të ndjerit R. M. m nr.... dhe referencë ..., Konstatimi i ngastrave objekt kontesti i 

hartuar me dt.08.02.2019 nga gjeodeti H. Th. si dhe skicat e këtyre ngastrave se bashku me fletat 

poseduese të ngastrave në fjalë. 

 

Gjendja Faktike e Vërtetuar : 
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   Bazuar në aktvdekjen e të ndjerit I. M. me nr... e datës 05.10.2018 gjykata konstaton se të 

paditurit Z. G.-M., M. M., M.M., J. M., L. M. dhe V. M. janë pasardhësit e të ndjerit dhe si 

trashëgimtar të mundshëm, ndërsa nga aktvdekja e të ndjerës H. M. me nr.... e datës 10.03.2017 

gjykata konstatoi se  M.M., H. M. dhe M. M. , H. M., G. M. si dhe  Xh. M., A.. M., L.P.-M. janë 

pasardhësit e të ndjerës dhe si trashëgimtar të mundshëm. Në bazë të këtyre aktvdekjeve gjykata 

vërtetoi edhe legjitimitetin pasivë të të paditurve pasi që sipas fletës poseduese kemi pasur të 

bëjmë me bashkëpronësi të paditësit I. M., I. M. i ndjeri , H. M. i ndjeri dhe G. M., andaj për të 

ndjerit janë prezantuar me të drejtë nga paditësi bazuar në këto dy aktvdekje (të administruara si 

prova) se të paditurit kanë legjitimitet pasivë çka edhe nuk u kontestua nga askush nga palët. 

 

  Në bazë të certifikatave të pronës ... dt.06.09.2018 dhe numër ... dt.10.10.2019 dhe ... 

dt,06.09.2018 dhe dt,10.10.2019, gjykata vërtetoi faktin se kemi pasur që kanë të bëjmë me 

bashkëpronësi ku paditësi në këtë rast është bashkëpronarë me ... e tërë pasurisë. 

 

   Ndërsa nga konstatimi i ngastrave objekt kontesti i hartuar me dt.08.02.2019 nga gjeodeti 

H.Th.si dhe skicat e këtyre ngastrave se bashku me fletat poseduese të ngastrave në fjalë, gjykata 

vërtetoi  faktin se kemi të bëjmë me ndarje të pasurisë ndarje fizike të paluajtshmerisë dhe se 

ndarja ishte regjistruar në Drejtorinë Për Gjeodezi Pronësi dhe Kadastër në M., kuptohet si ndarje 

fizike pasi që ende figuron si bashkëpronësi. 

 

Baza juridike: 

 

Gjykata përpos dispozitave ligjore që kanë dalë nga LPK-së që kanë pasur të bëjnë me 

kompetencën e gjykatës legjitimitetin e palëve, provave dhe shqyrtimit të tyre ka zbatuar edhe 

dispozitat e Ligji Nr. 03/L-154, PËR PRONËSINË DHE TË DREJTAT TJERA SENDORE. 

 

Dhe atë nenin 1 pika 1. “Ky ligj rregullon krijimin, përmbajtjen, bartjen, mbrojtjen si dhe 

shuarjen e të drejtave sendore”, 

Neni 2 pika 1 “1. Çdo person mund të fitojë të drejta sendore, përveç nëse është paraparë 

ndryshe me ligj”, 

Neni 43 “ Dispozitat e këtij ligji lidhur me pronësinë në një paluajtshmëri janë të zbatueshme 

edhe për bashkëpronësinë dhe pronësinë e përbashkët në një paluajtshmëri”, 

 

Neni 51 1. “Në qoftë se pronësia në një send u takon disa personave në pjesë të caktuara 

(alikuotë) ata kanë bashkëpronësi në send”, 

 

Neni 56 Shuarja e bashkëpronësisë 1. “Shuarja e bashkëpronësisë bëhet përmes njërës nga këto 

mënyra: ndarjes, marrjes përsipër të sendit nga një bashkëpronar, braktisjes së sendit të 

luajtshëm, apo kur vendoset në ankand të paluajtshmërive”. 

 

Vlerësimet faktike dhe juridike të gjykatës : 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të gjendjes faktike të cilën e kemi cekur me lartë, bazuar në 

dispozitat e neneve 7 , 8 të LPK-së analizimit të provave një nga një dhe të gjitha së bashku, 

gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit  është tërësisht e bazuar në ligje dhe fakte. 

 

   Gjykata në bazë të certifikatave të pronës ... dt.06.09.2018 dhe numër ... dt.10.10.2019 dhe ... 

dt,06.09.2018 dhe dt,10.10.2019, vërtetoi faktin se kemi të bëjmë me bashkëpronësi ku paditësi 

në këtë rast është bashkëpronarë me ... e tërë pasurisë, me ç’rast ligji paditësin e njehë si 

bashkëpronarë në pjesë të caktuara (alikuotë) , Neni 51 1. “Në qoftë se pronësia në një send u 
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takon disa personave në pjesë të caktuara (alikuotë) ata kanë bashkëpronësi në send”,i  Ligjit 

Nr. 03/L-154 Për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore. 

 

  Padia e paditësit është e bazuar në ligj pasi që ai ju ka drejtuar gjykatës me qëllim që të ndajë 

bashkëpronësinë e tij si dhe të vërtetoj së është pronarë i vetëm në 1/1 e pasurisë si posedues kjo 

gjënë mbështetje në nenin 56. Shuarja e bashkëpronësisë 1. “Shuarja e bashkëpronësisë bëhet 

përmes njërës nga këto mënyra: ndarjes, marrjes përsipër të sendit nga një bashkëpronar, 

braktisjes së sendit të luajtshëm, apo kur vendoset në ankand të paluajtshmërive” të Ligjit Nr. 

03/L-154 Për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore. 

 

  Gjykata  nga konstatimi i ngastrave objekt kontesti i hartuar me dt.08.02.2019 nga gjeodeti H. 

Th. si dhe skicat e këtyre ngastrave se bashku me fletat poseduese të ngastrave në fjalë, vërtetoi  

faktin se kemi të bëjmë me ndarje të pasurisë ndarje fizike të paluajtshmerisë dhe se ndarja ishte 

regjistruar në Drejtorinë Për Gjeodezi Pronësi dhe Kadastër në M., kuptohet si ndarje fizike pasi 

që ende figuron si bashkëpronësi, por këto ndarje nuk u kontestuan po thuajse nga asnjë 

bashkëpronarë i tyre. 

 

Përpos bazës juridike gjykata u bindë se këtu ekziston edhe baza faktike andaj vendosi si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

  Për gjykatën nuk ishte kontestuese se palët ndërgjyqëse për një kohë kishin jetuar në bashkësi 

familjare por më vonë ato e ndajë atë dhe se bashku me ndarjen e bashkësisë familjare ata e 

ndajnë edhe pasurinë e tyre të përbashkët ashtu që në rastin konkretë këtu paditësi hynë në 

posedim të pasurisë së tij alikuotë e të ndarë më vonë edhe në bazë të gjeodetit H. Th. dhe të 

regjistruar në librat kadastral. 

 

   Gjykata këtë vlerësim dhe gjendje faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi i bazoi në 

përgjigjet në padi të të paditurve ku të gjithë të paditurit nuk ja kanë kontestuar të drejtën e 

pronësisë sipas ndarjes fizike si në padi. Përkatësisht e E paditura Z.G.-M., si me përgjigjën në 

padi të  saj dhe përgjigjën në padi në cilësi të përfaqësues së palëve të paditurave  M.M., M. M., 

J.M., L. M. dhe V. M. përgjigje kjo e dorëzuar në gjykatë me datën 23.09.2019, mes tjerash kanë 

deklaruar se e pranojmë  në tërësi padinë dhe kërkesë padinë e paditësit I.  M.  ,të njëjtën nuk ja 

kontestoi duke pohuar se është i vërtetë fakti se deri vonë në si të paditur kemi qenë në një 

bashkësi familjare me paditësin ,mirëpo momentin kur e kanë ndarë bashkësinë familjare në 

Drejtorinë Për Gjeodezi pronësi dhe Kadastër e kemi bërë ndarjen fizike duke i përcaktuar me 

ngastra të plota se kujt ti takoi secila pjesë e posaçërisht paditësi ka përcaktuar që ngastrat sipas  

certifikatës 1877/2018 , ngastrave  00082-0, 00084-2, 00260-0, 00389-2, 01664-2, 01707-2 

,01707-4 dhe 01707-5 Zona Kadastrale .i takojnë atij dhe se edhe në jemi pajtuar sot e kësaj ditë. 

Po ashtu E paditura Z. G.-M. me parashtresë datës 09.12.21021 është përgjigjur edhe lidhur me 

precizimin e kërkesëpadisë së paditësit ku thekson dhe pohon se personalisht kam pranuar 

precizimin e kërkesëpadisë së paditësit të dorëzuar në gjykatë me datën 08.12.2021 prandaj edhe 

një herë përmes kësaj parashtrese deklarojë se nuk e kontestojmë të drejtën e pronësisë në 

ngastrat si në precizim këtë deklarim e bëjë në emrin tim dhe të  atyre që i përfaqësoj sipas 

autorizimit andaj kërkoj nga gjykata që e njëjta të aprovohet si e bazuar ( për më shumë si në 

përgjigje). Edhe në shqyrtimin gjyqësor të datës 07.12.2021 e paditura Z. G.-M. pasi që ishte 

prezentë ka deklaruar edhe një herë se mbetët edhe me tej pranë përgjigjes në padi duke mos e 

kontestuar edhe më tej kërkesëpadinë e paditësit që i njëjti të jetë pronarë i ngastrave si në padi, 

pasi që pas ndarjes së bashkësisë familjare janë bërë ndarjet fizike të ngastrave që janë në padi,  

me tej ka deklaruar se edhe sa i përket të paditurave M. M., M. M., J. M., L. M. dhe V. M. të 



 Numri i lëndës: 2019:143485 
 Datë: 26.04.2022 
 Numri i dokumentit: 02949614 
 

8 (9)  

 2
0

1
9

:1
4

3
4

8
6

 

cilat i përfaqëson më çdo përgjegjësi dhe mbështetur në autorizimin që ma kanë dhënë deklaron 

se as ato nuk e kontestojnë padinë e paditësit për të njëjtat arsye që i ceka më lartë. 

 

  Po ashtu të paditurit M. M., H. M. dhe M. M. në përgjigjën në padi të dorëzuar në gjykatë më 

datën 23.09.2019 nuk e kanë kontestuar kërkesëpadinë e paditësit dhe kanë kërkuar që i njëjti të 

bëhet pronarë i atyre ngastrave. Gjithashtu edhe i padituri G. M. personalisht por edhe si i 

autorizuar i Xh.M., A. M., L. P.-M. me datën 23.09.2019 kanë parashtruar përgjigje në padi ndër 

të tjera kanë deklaruar se e  pranojnë  në tërësi padinë dhe kërkesë padinë e paditësit I.  M., të 

njëjtën nuk ja kontestoi. Janë të vërtetat thëniet në padinë e paditësit dhe se nuk ka asnjë kontest 

dhe se nuk fshihet asnjë fakt tjetër në këtë çështje dhe duke pohuar se është i vërtetë fakti se deri 

vonë në si të paditur kemi qenë  në një bashkësi familjare me paditësin ,mirëpo momentin kur e 

kanë ndarë bashkësinë familjare në Drejtorinë Për Gjeodezi pronësi dhe Kadastër e kemi bërë 

ndarjen fizike duke i përcaktuar me ngastra të plota se kujt ti takoi secila pjesë e posaçërisht 

paditësi ka përcaktuar që ngastrat sipas  certifikatës 1877/2018 , ngastrave  00082-0, 00084-2, 

00260-0, 00389-2, 01664-2, 01707-2 ,01707-4 dhe 01707-5 Zona Kadastrale A. ti takojnë atij 

dhe se edhe në jemi pajtuar sot e kësaj ditë. 

 

  Pra, nga gjitha këto deklarime të të paditurve si më lart rezulton se të njëjtit ia pohoj kërkesë 

padinë e paditësit dhe tani rezulton se mes tyre nuk është kontestues kjo ndarje dhe e drejt e 

pronësisë së paditësit mbi këto palujtshmëri lëndore. Njëkohësisht këto deklarime gjykatës ja 

formuan bindjen se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe se ka ekzistuar ndarja fizike dhe 

se paditësi është pronarë i pasurive si në padi dhe ndarjet që janë konstatuar nga eksperti gjeodet 

H. Th. e që janë regjistruar në librat kadastral. 

    

    Gjykata i vlerësoj edhe pretendimet e të paditurit H. M. të vetëm që e ka kontestuar po thuajse 

pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit, i njëjti në përgjigjet në padi që e ka dhënë kishte deklaruar 

se” se nuk jam kundër që palujtshmerit si në padi të kalojnë emër të paditësit, por derisa nuk 

behet zgjidhja e pronësisë së trojeve, ku trolli unë ku jam tani , është në emër të Bashkësisë 

Islame , bashkë  me Vëllain  H. M.”. 

 

Gjykata këto pretendime të tij se nuk ja njeh të drejtën pa ja rregulluar të drejtën e truallit të tij 

që ishte në emrin e Bashkësisë Islame nuk i mori për bazë për faktin se siç e vlerësoi gjykata ajo 

është një çështje e ndarë nga e drejta e paditësit ndaj të paditurit në fjalë, vetë i padituri ka 

deklaruar se prona e tij apo trualli është në emrin e Bashkësisë Islame dhe nuk ka të bëjë aspak 

me paditësin dhe në rastin konkretë nuk mundet të lidhet fati i paditësit me rregullimin e një 

çështje tjetër,( aq më pakë ku përfaqësuesi i paditësit avokati Bekim Kryeziu kishte deklaruar se 

tani i padituri H.M. ka parashtruar pranë kësaj gjykatë padi për vërtetimin e të drejtës së pronësisë 

ndaj Bashkësisë Islame).  

 

  Provat e dorëzuar nga i padituri H. M. pas fjalës përfundimtare gjegjësisht Aktvendimi i 

Trashëgimisë T.nr.... i dt.... i marr nga Gjykata Komunale në R. nuk e ndryshoi gjendjen faktike 

të vërtetuar si më lart aq më tepër për të bërë kontestuese këtë ndarje fizike të palujtshmërive, 

përkundrazi e bëri më bindëse që gjykata të vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi pasi që 

nga ky Aktvendim i Trashëgimisë çart shihet përkatësisht vërtetohet se i ndjeri R. M. 

(paraardhësi i paditësit) gjatë shqyrtimit të trashëgimisë të të ndjerit R. M. ishte shpallur 

trashëgimtar me masë trashëgimore me ... i palujtshmërive objekt i këtij kontesti, masë kjo që 

tani është në emër të paditësit ndërsa masa tjetër trashëgimore e të paditurve sipas këtij 

Aktvendimi është në përputhshmëri edhe me gjendjen faktike të tanishme dhe në anë tjetër ky 

Aktvendim e bën edhe më të pa qëndrueshëm edhe pretendimin e të paditurit H. M. ndërsa më 

bindës i bëri deklarimet e të paditurve të tjerë nga të cilët edhe rezultuan jo kontestues në këtë 
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çështje përkatësisht ishin edhe bindës edhe për gjykatën që të vendos meritorisht si në dispozitiv 

të këtij Aktgjykimi. 

 

  Sa i përket vendosjes nga gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata është bazuar në 

nenin 450 të LPK-së , pasi që pala paditëse e as të paditurit nuk i kanë kërkuar e as specifikuar 

shpenzimet e tyre. 

 

Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform  nenit 143  të 

LPK-së. 

 

Gjykata Themelore Gjakovë-Dega Malishevë,  

                                      Departamenti i Përgjithshëm/Divizioni Civil 

C.nr.270/2018, me dt.26.04.2022 

 

 

                  Gj y q t a r i 

                                                                            Nehat Qelaj            

  

                                                                                                                     ___________ 

                                                           

 

 

Udhëzimi juridik: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat                                        

prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit ,ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

nëpërmjet kësaj gjykatë.  


