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Numri i lëndës: 2022:048640 

Datë: 27.04.2022 

Numri i dokumentit:     02959996 

 

C.nr.42/2022  

                                                                                                                               

Gjykata Themelore Gjakovë - Dega Malishevë, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, me gjyqtarin Nehat Qelaj si dhe me Zyrtarin e Lartë për Bashkëpunim Profesional Visar 

Morina, në çështjen juridike të paditësit K.R. Z. nga fshati T., Komuna e Malishevës, me 

vendbanim në P. Rruga “E. M.” L...., H. ., nr...., të cilin me autorizim e përfaqëson Nuhi Krasniqi 

avokat në Malishevë, kundër të paditurës H. I. B. nga fshati T., Komuna e Malishevës, me 

vendbanim në P., R. “V. e L.” nr...., sipas bazës juridike, vërtetim i të drejtës së pronësisë, jashtë 

seancës gjyqësore me datë 27.04.2022 merr këtë:  

 

A K T GJ Y K I M  

PA SHQYRTIM KRYESOR TË ÇËSHTJES  

 

I. Aprovohet në tërësi si e bazuar padia e paditësit dhe VËRTETOHET se paditësi K.R. Z. 

nga fshati T., Komuna e Malishevës, me numër personal ..., me vendbanim në P. R. “E. 

M.” L..., H. ..., nr....është pronar i ngastrave kadastrale: 

 

1. P-72310075-..., vendi i quajtur “R.-L. M.” në sipërfaqe 628m2 me kulturë mal i kl.3, 

Z. Kadastrale T.; 

2. P-72310075-..., vendi i quajtur “R.-L. M.” në sipërfaqe 1640m2 me kulturë mal i kl.3, 

Z. Kadastrale T.;  

3. P-72310075-..., në vendin e quajtur “R.-P.” në sipërfaqe prej 357m2 me kulturë mal i 

kl.3, Z. Kadastrale T.;,  

4. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.” në sipërfaqe prej 1704m2 me kulturë Kullosë 

kl.4, Z. Kadastrale T.; 

5.  P-72310075-... në vendin e quajtur “K.” në sipërfaqe prej 3621m2 me kulturë Mal i 

kl.3, Z. Kadastrale T.  

6. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.- Za. L.” në sipërfaqe prej 78175m2 me kulturë 

Mal i kl.2, Z. Kadastrale T. 

7. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.-  L. i M.” në sipërfaqe prej 7068m2 me kulturë 

Livadh i kl.8, Z. Kadastrale T.; 

8. P-72310075-.... në vendin e quajtur “K.- L. i M.” në sipërfaqe prej 1136m2 me kulturë 

Livadh i kl.7, Z. Kadastrale T.; 
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9. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.- L.i M.” në sipërfaqe prej 3445m2 me kulturë 

Livadh i kl.7, Z. Kadastrale T.; 

10. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.- Livadhi i M.” në sipërfaqe prej 5496m2 me 

kulturë Livadh i kl.8, Z. Kadastrale T.; 

11. P-72310075-... në vendin e quajtur “Kodra- F. i R.” në sipërfaqe prej 1900m2 me 

kulturë Kullosë i kl.4, Tokë Ndërtimore- Shtëpi-Ndërtesë, Tokë Ndërtimore-Oborr, Z. 

Kadastrale T.; 

12. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.- Te Sh.” në sipërfaqe prej 520m2 me kulturë 

Infrastruktura-Rrugë e pa kategorizuar, Z. Kadastrale T.; 

13. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.- Te Sh.” në sipërfaqe prej 2313m2 me kulturë 

Bujqësore Kullosë i kl.4, Z. Kadastrale T.; 

14. P-72310075-.. në vendin e quajtur “K.- Nër Shpi” në sipërfaqe prej 3617m2 me kulturë 

Mal i kl.3, Z. Kadastrale T.; 

15. P-72310075-.. në vendin e quajtur “K.- Nër Shpi” në sipërfaqe prej 591m2 me kulturë 

Kullosë i kl.4, Z. Kadastrale T.; 

16. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.- Nër Shpi” në sipërfaqe prej 1531m2 me kulturë 

Pemishte i kl.5, Z. Kadastrale T.; 

17. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.- Ara R.” në sipërfaqe prej 7507m2 me kulturë 

Livadh i kl.8, Z. Kadastrale T.; 

18. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.- Ara Roga” në sipërfaqe prej 801m2 me kulturë 

Mal i kl.3, Z. Kadastrale T.; 

19. P-72310075-... në vendin e quajtur “. B.” në sipërfaqe prej 691m2 me kulturë Livadh i 

kl.8, Z. Kadastrale T.; 

20. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.- B.” në sipërfaqe prej 1131m2 me kulturë 

Pemishte i kl.5, Z. Kadastrale T.; 

21. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.- Bashta” në sipërfaqe prej 440m2 me kulturë 

Livadh i kl.8, Z. Kadastrale T.; 

22. P-72310075-... në vendin e quajtur “Kodra- O.” në sipërfaqe prej 12647m2 me kulturë 

Livadh i kl.8, Z. Kadastrale T.; 

23. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.- Luga” në sipërfaqe prej 901m2 me kulturë 

Kullosë i kl.4, Z. Kadastrale T.; 

24. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.- Luga” në sipërfaqe prej 3143m2 me kulturë 

Mal kl.3, Z. Kadastrale T.; 

25. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.- Ravsh” në sipërfaqe prej 33776m2 me kulturë 

Bujqësore arë i kl.8, Z. Kadastrale T.; 

26. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.- Ravsh” në sipërfaqe prej 325m2 me kulturë 

Tokë tjetër-jopjellore, Z. Kadastrale T.; 

27. P-72310075-... në vendin e quajtur “K.- Te Shpija” në sipërfaqe prej 3073m2 me 

kulturë Kullosë e kl.4, Z. Kadastrale T.; 

28. P-72310075-... në vendin e quajtur “Reza-Lugi P.” në sipërfaqe prej 2869m2 me 

kulturë Mal e kl.3, Z. Kadastrale T.; 

29. P-72310075-... në vendin e quajtur “R.-L. P.” në sipërfaqe prej 18025m2 me kulturë 

Arë e kl.7, Z. Kadastrale T., të gjitha këto të evidentuar në emër të paditurës sipas 

certifikatës së pronësisë nr. Lëndës ... të datës 08.12.2021.     
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II. Detyrohet e paditura që paditësit t’i lejojë regjistrimin e të drejtës së pronësisë në regjistrin 

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

kadastrale 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, paluajtshmëritë si në piken I të dispozitivit të këtij aktgjykimi t’i 

regjistrojë në librat kadastral në emër të paditësit. 

 

IV. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m   

 

   Paditësi në këtë Gjykatës me datë 15.02.2022 ka parashtruar padi kundër të paditurës, sipas 

bazës juridike vërtetim i të drejtës së pronësisë.       

 

    Sipas padisë, paditësi para luftës rreth vitit 1995-1996 nga e paditura H. B. ka blerë ngastrat e 

lartpërmendura, për tërë këto prona të paluajtshme që janë objekt i kësaj padie, Paditësi pasi e 

ka blerë, ka paguar edhe çmimin e shitblerjes në vlerë prej 20,000 marka të asaj kohe por prona 

që nga ajo kohë ka mbetur pa u përkthyer në librat e tokës përkundër asaj se e paditura gjithmonë 

ka qenë e gatshme t’i bëjë përkthimin e pronës blerësit. Pra këtë gjendje e njohin edhe palët 

ndërgjyqëse prandaj gjykata duhet vetëm të konstatojë këtë fakt. Gjykatës i ka propozuar që të 

marr aktgjykim në bazë të pohimit dhe të vërtetohet se paditësi është pronar i këtyre ngastrave.  

 

   E paditura përmes përgjigjes në padi të parashtruar me datë 22.04.2022, ndër tjera ka deklaruar 

është e vërtete se para luftës, rreth vitit 1995-1996, paditësit ja kam shitur pronat e paluajtshme 

te cilat figurojnë si në padi, për të cilat mua si pronare më është paguar çmimi i shitblerjes në 

vlerë prej rreth 20,000 marka të asaj kohe dhe unë kam qenë gjithmonë e gatshme t’i bëjë 

përkthimin e pronës blerësit. Me çdo përgjegjësi deklarojë se këto prona nuk janë hipotekë apo 

peng e nuk ka as ndonjë servitut të krijuar. Paditësi të gjitha i ka në posedim dhe shfrytëzim të 

pandërprere që nga koha e shitjes viti 1996 i pa penguar nga askush. Ndaj këtyre pronave nuk ka 

askush kurrfarë pretendimi e as nga pasardhësit e mi e as nga fqinjët e pronave për rreth. Unë 

për këto prona e kam autorizuar edhe djalin tim A. G., që të më përfaqësojë dhe kjo do të 

dëshmojë se djali im nuk ka pretendim në këto prona. Prandaj pasi paditësi i ka kryer të gjitha 

detyrimet, ka hyrë në posedim dhe shfrytëzim që nga shitblerja dhe për arsye të cituara më lartë, 

DEKLAROJ se nuk e kontestoj padinë e paditësit dhe pajtohem që gjykata të aprovojë 

kërkesëpadinë e tij dhe pronat që janë objekt i padisë dhe kërkesëpadisë t’i barten paditësit për 

të cilat nuk do të paraqes asnjë pengesë edhe në organet tjera gjatë regjistrimit të këtyre pronave 

në pronësi të paditësit. Së bashku me përgjigjen në padi e paditura ka deponuar edhe deklaratën 

e djalit të saj A. G..  

 

   Gjykata gjendjen faktike e vërtetoi më sa vijon:  nga certifikata e ngastrave në fjalë me numër 

të lëndës ..., e lëshuar me datë 08.12.2021 nga Zyra Kadastrale Komunale në M., u konstatua 

fakti se ngastrat si të në pikën 1 të dispozitivit të aktgjykimit evidentohen në emër të të paditurës 
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H. B., nga faturat e tatimit në pronë nr. ...e datës 24.01.2022, po ashtu konstatohet fakti se e 

paditura është pronare juridike për këto prona. Nga autorizimi i të paditurës sipas aktit noterial 

të noterit B. M. me seli në P., LRP.Nr. ..., Nr. referencës ..., e datës 22.07.2021 konstatohet se e 

paditura e ka autorizuar djalin e saj A. G. për përfaqësim, shitjen, dhurimin, ndarjen dhe 

copëtimin e paluajtshmërive objekt i këtij kontesti, nga ekstrakti i gjendjes civile me numër serik 

E.. u konstatua se A.G. është djali i të paditurës i cili nga deklarata e tij e datës 22.04.2022 e 

dorëzuar me përgjigje në padi ka deklaruar se lidhur me këto prona nuk ka kurrfarë pretendimesh, 

pronat objekt i padisë janë blerë nga paditësi rreth viteve 1995-1996 dhe ai atëherë i ka paguar 

çmimin e shitblerjes diku 20,000 marka dhe që nga ajo kohë është në shfrytëzim të pa ndërprere 

dhe i pa penguar nga askush, prandaj në këtë kuptim nuk e konteston padinë e paditësit dhe 

pajtohet që prona ti bartet atij. 

 

      Meqenëse nga parashtresa e padisë dhe e  përgjigjes në padi, deklarata e djalit të paditurës e 

paraqitur si më lartë rezultoi se mes palëve nuk është kontestues kërkesë padia dhe as fakti se 

paditësi ngastrat e lartcekura i ka blerë nga e paditura gjatë vitit 1995-1996 dhe i ka kryer pagesat 

në shumën përgjithshme prej 20,000 marka të asaj kohe, dhe as fakti se paditësi menjëherë pas 

shitblerjes ka hyrë në posedim dhe shfrytëzim të këtyre paluajtshmërive dhe në vazhdimësi i ka 

shfrytëzuar pa u penguar nga askush  si dhe mbështetur në provat lart cituara,  gjykata  konsideron 

se janë plotësuar kushtet për dhënien e aktgjykimit pa shqyrtim të çështjes, e duke u bazuar në 

dispozitën e nenit  152 të LPK-së në të cilën  është përcaktuar se  “Po që se i padituri me anë të 

përgjigjes në padi i ka pohuar faktet vendimtare, përkundrejt kontestimit të kërkesëpadisë, 

gjykata mundet pa caktuar seance gjyqësore, të jep aktgjykim nëse nuk ekzistojnë pengesa të 

tjera për dhënien e tij”, ndërsa në nenin 398 është përcaktuar se “Kur gjykata, pasi t’i arrijë 

përgjigja në padi, konstaton se ndërmjet palëve nuk është kontestuese gjendja faktike, dhe se 

nuk ekzistojnë pengesa të tjera për dhënien e vendimit meritor, atëherë ajo, pa caktuar fare 

seancë gjyqësore, mund ta jep aktgjykimin me të cilën e pranon si të themeltë kërkesëpadinë”, 

andaj meqenëse në mes palëve ndërgjyqëse nuk ekziston kontest lidhur me faktet relevante, nuk 

ka persona që  kanë pretendime në këto paluajtshmëri, fakte të cilat u vërtetuan edhe nga gjykata 

me shqyrtimin  e provave të cilat gjendën në shkresat e lëndës, gjykata vendosi t’ia aprovojë 

kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar.  

 

    Gjykata po ashtu me rastin e vendosjes nuk gjeti rrethana me të cilat do të konstatohej se është 

fjala për kërkesën me të cilën palët nuk kanë të drejtë të disponojnë lirisht sipas nenit 3 parg.3 të 

LPK-së, andaj bazuar edhe në të lartcekurat vendosi ta aprovoj kërkesëpadinë e paditësit si të 

bazuar dhe për këtë vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marrë në bazë të nenit 450 të LPK-së, që secila palë 

ti bartë shpenzimet e veta procedurale veç e veç.   

 

Me sa u tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi  duke u bazuar në Nenin 152 

të Ligjit të Procedurës Kontestimore Nr. 03/L-006 (LPK). 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë-Dega në Malishevë 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.42/22 me datën 27.04.2022 
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                 Gj y q t a r i 

                                                                         Nehat Qelaj 

 

 

 

                      

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, palët  

kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë në afat prej 15 ditësh  

pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit të Kosovës.  

Ankesa dërgohet përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


