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Numri i lëndës: 2019:125531 

Datë: 06.08.2019 

Numri i dokumentit:     00446543 

 

                                                                                   C.nr.211/2017 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA MALISHEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Nehat Qelaj në çështjen juridike kontestimore të paditësit 

A. B. K.nga fshati P., Komuna e Malishevës, kundër të paditurit R. I. K. nga fshati P., Komuna 

e Malishevës, tani me vendbanim në P., Rr.“D.”, pn, sipas bazës juridike, vërtetim i pronësisë, 

pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor-publik, me datën 25.07.2019 mori këtë:    

 

A K T G J Y K I M 

në  bazë  të  pohimit 

 

I. APROVOHET  kërkesëpadia e paditësit A. K. nga fshati P., Komuna e Malishevës si e bazuar.  

 

II.VËRTETOHET  së paditësi A. K. nga fshati P., Komuna e Malishevës, është pronar i 

ngastrave kadastrale si në vijim: P-... në Zonën Kadastrale P., në vendin e quajtur ”K. – tu K.” 

në sipërfaqe prej 90 m2, P-..., në Zonën Kadastrale P., në vendin e quajtur ”Arat e A.” në 

sipërfaqe prej ... m2, P..., në Zonën Kadastrale P., në vendin e quajtur ”Arat tu sh.” në sipërfaqe 

prej 20037 m2, P-..., në Zonën Kadastrale P., në vendin e quajtur ”G.- P. S.” në sipërfaqe prej 

4626 m2, P-..., në Zonën Kadastrale P., në vendin e quajtur ”G.” në sipërfaqe prej 28451 m2,  

P-..., në Zonën Kadastrale P., në vendin e quajtur ”G.” në sipërfaqe prej 11766 m2, P-..., në 

Zonën Kadastrale P., në vendin e quajtur ”G.” në sipërfaqe prej 5290 m2. 

 

III. DETYROHET  i padituri R. K. nga fshati P., Komuna e Malishevës, tani me vendbanim në P., 

Rr. “D.”, pn t’ia njeh këtë të drejtë dhe t`a lejoj paditësin në regjistrimin e ngastrave sipas pikës 

II,  në emër të paditësit në librat kadastral pranë Drejtorisë për Gjeodezi,Kadaster dhe Pronësi 

në M., në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi.  

 

IV.DETYROHET Drejtoria për Gjeodozi, Kadastër dhe Pronësi në M. që pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi , ngastrat si në dispozitiv të këtij aktgjykimi t`i regjistroj  në librat kadastral në 

emër të paditësit A. K. nga fshati P. Komuna e Malishevës.  

 

V.Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi A. K. nga fshati P. , Komuna e Malishevës, në këtë gjykatë ka ngritur padi, me date 

30.06.2017 kundër të paditurit R. K. nga fshati P., Komuna e Malishevës, tani me vendbanim në 

P., Rr. “D.”, pn sipas bazës juridike, vërtetim i pronësisë, duke theksuar ndër të tjera se është 

posedues faktik dhe juridik i pronësisë sipas Njësive P-... në Zonën Kadastrale P., në vendin e 

quajtur ”K. – tu K.” në sipërfaqe prej 90 m2, P-..., në Zonën Kadastrale P., në vendin e quajtur 
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”A. e A.” në sipërfaqe prej 1784 m2, P-..., në Zonën Kadastrale P., në vendin e quajtur ”Arat tu 

sh.” në sipërfaqe prej 20037 m2, P-..., në Zonën Kadastrale P., në vendin e quajtur ”G.- P. S.” 

në sipërfaqe prej 4626 m2, P-..., në Zonën Kadastrale P., në vendin e quajtur ”G.” në sipërfaqe 

prej 28451 m2,  P-..., në Zonën Kadastrale P., në vendin e quajtur ”G.” në sipërfaqe prej 11766 

m2, P-..., në Zonën Kadastrale P., në vendin e quajtur ”G.” në sipërfaqe prej 5290 m2, të gjitha 

të evidencuara në Certifikatën  e Pronësisë nr. ... të datës 27.06.2017 në emër të paditurit R. K. 

nga fshati P., Komuna e Malishevës, dhe se tërë këto prona i ka blerë në vitin 1973 sh i shfrytëzon 

në mënyrë të pa penguar, që nga ajo kohë kur edhe ka bërë pagesën e shitblerjes, kurse kjo pronë 

ka mbetur pa u përkthyer në librat e pronësisë, nga gjykata ka kërkuar aprovimin e padisë dhe 

kërkesëpadisë si të bazuar.  

           

    I padituri me anë të përgjigjes në padi të parashtruar pranë gjykatës ndër të tjera ka deklaruar 

se në vitin 1973 i kam shitur të gjitha parcelat e evidentuara  paditësit A. K., dhe i njëjti i ka në 

shfrytëzim të pa penguar që nga ajo kohë, pasi edhe e ka paguar çmimin  e  shitblerjes, por e 

njëjta ka mbetur pa u përkthyer në librat e pronësisë në emër të blerësit.    

 

       Paditësi në seancën përgatitore dhe atë shqyrtimit të mbajtura njëkohësisht ndër tjera ka 

deklaruar se mbes në tersi pran padis dhe kërkesëpadi të parashtruar në këtë gjykate për vërtetim 

e pronësisë të pronave të paraqitura si në padi dhe të evidentuar në certifikatën e pronës  e 

bashkangjitur padisë. Siç kam cek në padi në vitin 1973 i kam blerë  nga i padituri dhe nga ajo 

kohë kam hy në posedim dhe i shfrytëzoj pa penguar, po ashtu i kam kryer pagesat e shitblerjes 

që nga ajo kohe mirëpo pronat kanë mbetur pa u përkthyer në librat e pronës gjegjësisht pa u 

bartë në emrin tim.  I padituri asnjëherë nuk mi ka kontestuar përkundrazi edhe sot e pohon se i 

kamë blerë dhe jam posedues dhe shfrytëzues faktik i tyre dhe do të më njehë të drejtën e 

pronësisë në këto prona. Në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas administrimit të të provave 

dhe deklarimeve të paditurit, gjykatës i ka propozuar që t’a aprovojë kërkesëpadinë si të bazuar 

pasi që kërkesëpadia u pohua nga i padituri. Shpenzimet e procedurës kontestimore nuk i ka 

kërkuar. 

 

      Ndërsa i Padituri ndër tjera deklaroi se unë e kamë paraqit një përgjigje në padi pran së cilën 

mbes në tersi por edhe tani drejtpërdrejt këtu në gjykatë me vullnet dhe vetëdije të plotë dhe i pa 

shtyrë nga askush deklaroj ; nuk e kundërshtojmë kërkesëpadinë e paditësit pasi që unë në vitin 

1973 ja kam shitë të gjitha këto prona dhe i njëjti i ka pagur në tersi dhe që nga atëherë ka filluar 

ti shfrytëzoj si dhe asnjëherë as unë dhe askush tjetër nuk e ka  penguar . Pas blerjes është e 

vërtet që kanë mbetur pa ju bart në emër të tij andaj sot unë jam i gatshëm dhe pa kurrfarë pengese 

pas vendimit të gjykatës do ta lejoj bartjen e këtyre pronave në emër te paditësit. Nuk kam prova 

e as ndonjë propozim.  

 

Po ashtu në fjalën përfundimtare  deklaroi se qëndroj pran deklarimeve deri me tani duke mos e 

kontestuar edhe një here padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit dhe duke e njohur te drejtën e tij 

të pronësisë në pronat si certifikatën e pronës të evidentuar në emrin tim e lexuar në këtë seancë. 

Shpenzimet e procedurës kontestimore nuk i ka kërkuar.  

 

       Me qellim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen konkrete 

juridike, dhe meqenëse i padituri nuk e kontestoi kërkesë padinë e paditësit  përkatësisht e pohoi 

të njëjtën dhe meqenëse nuk kishte prova tjera për të plotësuar procedurën dhe se paditësi ka 

bashkangjitur prova të mjaftueshme e cila e mbështet kërkesëpadinë dhe duke parë vullnetin e 

palëve gjykata pas përfundimit të seancës përgatitore menjëherë hapi shqyrtimin kryesor duke 

bërë administrimin e provave dhe atë:, Certifikatën e pronës  nr. ... të datës 13.03.2019 të lëshuar 

nga Zyra Kadastrale, M.. 
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    Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, e 

mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në përfundim se 

në këtë çështje juridike civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që:   

 

 Në bazë të certifikatës së pronës me nr. Lëndës ... dt.13.03.2019 e lëshuar nga Zyra Kadastrale 

Malishevë u vërtetua se pronar juridik i parcelave si në këtë certifikatë përkatësisht si piken II 

dispozivit të këtij Aktgjykim evidentohet në emër të paditurit R. K., ndërsa pronar faktik-

posedues është paditësi A. K.. 

 

Po ashtu nuk ishte kontestuese fakti se paditësi A. K. parcelat si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi 

i kishte blerë nga i padituri R. K., fakt ky i cili u pohua edhe nga vet i padituri.   

  

   Andaj Gjykata pas deklarimit të palëve ndërgjyqësve dhe administrimit të provave dhe pasi që 

konstatoi se për kërkesëpadinë e paditësit nuk ka asgjë kontestuese dhe pasi që konstatoi se në 

rastin konkret nuk kemi të bëjmë me kërkesa të palëve me të cilat palët nuk kanë të drejtë të 

disponojnë lirisht nga neni 3.3 të LPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke u 

bazuar në nenin 148 par. 1 dhe 2 të LPK-së, ndërsa në kuptim të nenit 160 parg.6 të LPK-së 

gjykata ka dhënë vetëm arsyet e marrjes së këtij Aktgjykimi. 

 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës kontestimore u vendos sipas dispozitës së nenit  450 të 

LPK-së që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta procedurale pasi që edhe asnjëra nga palët nuk 

i kërkoi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-DEGA NË MALISHEVË 

Departamenti i përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.211/2017 e datës 25.07.2019 

                                                                                                 Gjyqtari  

                                                                                                                   Nehat Qelaj  

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta e ankesës në afat prej 

15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit e Kosovës në 

Prishtinë, nëpërmes kësaj Gjykate, vetëm për arsyet e parapara nga nenin 181.2 të LPK-së. 


