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Numri i lëndës: 2019:125635 

Datë: 26.09.2019 

Numri i dokumentit:     00535727 

 
                                                                                                                                 C.nr.31/2018   
Gjykata Themelore Gjakovë- Dega Malishevë, Departamenti i Përgjithshëm, me  
gjyqtarin  Haki Kryeziu, si dhe me Zyrtarin e Lartë për Bashkëpunim Profesional Visar 
Morina, në çështjen juridike të paditësit  M. B. nga fshati S., Komuna e Suharekës, kundër të 
paditurve  J. N. nga fshati T., Komuna e Malishevës, dhe Z. B. nga fshati N., Komuna e 
Suharekës, tani me adresë të panjohur të cilën e ka përfaqësuar përfaqësuesi i përkohshëm Av. 
F. M. nga Malisheva sipas bazës juridike vërtetim i të drejtës së pronësisë,  pas mbajtjes së 
shqyrtimit kryesor publik me datë 20.08.2019,  ndërsa pas me datë 03.09.2019 , merr këtë: 

A K T G J Y K I M 
I. Aprovohet në tërësi si e bazuar padia e paditësit M. B. nga fshati S., Komuna e 

Suharekës.  

II. Vërtetohet se paditësi  M. B. nga fshati S., Komuna e Suharekës është pronar në bazë 

të shitblerjës të ngastrave kadastrale nr. .. Zona Kadastrale T. në sipërfaqe prej 6006 

m2, me kulturë bujqësore arë e klasës së 7, ngastrës nr. .. Zona Kadastrale T., me 

Kulturë pyjorë, Mal i klasit të 3 në sipërfaqe prej 3028 m2 

III. Detyrohën  të paditurit që paditësit t’i lejojnë regjistrimin e të drejtës së pronësisë  në 

ngastrën kadastrale të përcaktuar si nën pikën II të dispozitivit, në regjistrin  kadastral 

pranë Drejtorisë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, Komuna e Malishevës 

IV. Detyrohet Drejtoria për Gjeodezi Pronë dhe Kadastër, Komuna e Malishevës që të bëjë 

ndryshimin/regjistrimin  e të drejtës së pronësisë paditësit M. B. nga fshati S., Komuna 

e Suharekës në ngastrën kadastrale sipas pikës nën II të këtij dispozitivi. 

V. Detyrohet paditësi që në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore t’i paguajë 

përfaqësuesit të përkohshëm shumën prej 135.00 euro. 

 
A r s y e t i m 

         Paditësi M. B. nga fshati S., Komuna e Suharekës, me datë 22.03.2018 pranë kësaj 
Gjykate ka parashtruar padi kundër të paditurve J. N. nga fshati T., Komuna e Malishevës, dhe 
Z. B. nga fshati N., Komuna e Suharekës,  sipas bazës juridike -vërtetim i të drejtës së 
pronësisë. Sipas padisë paditësi është posedues dhe pronar faktik i parcellës nr. .. – 0, ZK. T., 
me kulturë bujqësore Arë e klasit të 7, me sipërfaqe prej 6006 m2, dhe parcellës nr. .. – 0, ZK. 
T., me kulturë pyjorë, malë i klasit të 3, me sipërfaqe prej 3028 m2, e cila gjendet në emër të Z. 
B., tutje në padi theksohet se  paditësi këtë parcellë e ka blerë nga i padituri i parë në vitin 
2016, në shumën prej 10.000 euro, ndërsa i  padituri i parë këtë parcellë e ka blerë nga i 
padituri i dytë në vitin 1960, dhe të njëjtën e ka në shfrytëim të lirë pa u penguar nga askush, 
ndërsa asryeja e mos bartjës deri tani ka qenë se në momentin e blerjës palët nuk kanë lidhur 
kontratë të shkruar, por është bërë marrëveshje gojore, gjykatës i ka propozuar aprovimin e 
padisë si të bazuar. 
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          Gjykata pas shyqrtimit paraprak të padisë së paditësit i ka njoftuar të paditurit  me 
aktvendim mbi dhënien e përgjigjës në padi.  
            I padituri J. N. me datë 06.06.2018 ka parashtruar  përgjigje në padi, me të cilën  ndër të 
tjera ka theksuar duke mos e kundërshtuar padinë dhe kërekspadinë e paditësit, duke e pohuar 
si të vërtetë faktin se i kishte shitur parcellën  nr. .. – 0, ZK. T. në vitin 2016 në shumën prej 
10.000 euro dhe se paditësi të gjitha mjetet i kishte paguar, tutje i padituri në përgjigje në padi 
ka theksuar se këtë parcellë e kishte blerë nga i padituri i dytë në vitet 1960, duke i cekur të 
njëjtat arsye si shkak i mos bartjës së së pronësisë, pra për shkak se nuk kishin pasur kontratë të 
shkruar. 
           Gjykata në pajtim me dispozitën e nenit 79 parg 3 nën a). të LPK-së të paditurit Z. B.  i 
ka caktuar përfaqësuesin e përkohshëm Av. F. M. nga Malisheva 
           Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur seancat e shqyrtimit përgaditorë dhe atë të shqyrtimit 
kryesorë. 
           Paditësi sikurse në padi ashtu edhe në seancën e shqyrtimit kryesorë ka mbetur pranë 
kërkesëpadisë, duke kërkuar aprovimin e të njëjtës, ndërsa në fjalën ka deklaruar se këtë 
paluajtshmëri e ka blerë nga i padituri J.  N. dhe të gjitha obligimet ndaj të paditurit i ka 
përmbushur poashtu se është në posedin dhe shfrytëzim të kësaj paluajtshmërie ku tani e 
shfrytëzon për pllac për gurëthyes, gjykatës i ka propozuar aprovimin  e kërkespadisë dhe të 
vërtetohet se është pronarë i paluajtshëmrisë dhe atë i ngastrës kadastrale .. ZK T., në 
sipërfaaqe prej 030.28 ha si dhe i ngastrës kadastrale .. ZK. T. në sipërfaqe prej 0.60.06 ha.  
           Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 
            I padituri J. N. sikurse në përgjigje në padi ashtu edhe gjatë seancave të shqyrtimit 
gjyqësorë ka deklaruar duke mos e kontestuar padinë dhe kërkespadinë e paditësit, poashtu 
edhe  në fjalën përfundimtare ka deklaruar duke mos e kundërshtuar padinë e paditësit, duke 
pohuar se këtë paluajtshmëri më parë e  ka blerë nga i padituri i dytë në vitin 1960 dhe arsye e 
mosbartjës së kësaj paluajtshëmrie ka qenë se në momentin e  shitblerjës nuk ka pasur kontratë 
të shkruar por vetëm marrëveshje gojore, ndërsa këtë paluajtshëmri i kishte shitur paditësit në 
vitin 2013 ku të gjitha obligimet  i ka përfunduar, dhe se paditësi e ka shfrytëzuar këtë 
paluajtshmëri pa pengesa. 
           Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  
           Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit Z. B. Av. F. M. në seancën e shqyrtimit 
gjyqësor ka deklaruar duke e kontestuar në parim padinë dhe kërkespadinë e paditësit, ndërsa 
në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas deklarimit të paditësit, të paditurit J. N. dhe pas 
dëgjimit të dëshmitarëve, bazuar në parimin e  besueshmërisë, dëshmitarët në deklarimet e tyre 
kanë qenë të sinqertë të cilët e  njohin edhe paditësin edhe të paditurin, ku njëri dëshmitarë ka 
qenë edhe në bashkësi familjare me J. N., gjykatës i ka lënë të vendos lidhur me kërkespadinë e 
paditësit, pavarësishtë  prej faktit se me rastin  e shitblerjës nuk ka pasur kontratë me shkrim. 
           Shpenzimet e  procedurës i ka kërkuar në shumën prej 135.00 euro për një seancë 
gjyqësore 
            Për vërtetimin e gjendjes faktike, gjykata bëri shqyrtimin e këtyre provave:  dëgjimin e  
dëshmitarëve I. B. dhe Sh. N., Certifikatën e pronës nr. .. ZK. T. për ngastrën Kadastrale .., 
Certifikatën e pronës nr. .. ZK. T. për ngastrën kadastrale .. si dhe skicën e datës 04.04.2017. 
             Pas vlerësimit të të gjitha provave, në kuptim të nenit  8 të LPK-së,  gjykata e aprovoi  
kërkespadinë e paditësit si të bazuar. 
           Nga Certifikatat mbi të Drejtën e Pronësisë e datës 06.04.2017, nr. .. Zona Kadastrale T.  
dhe nr. .. të  lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale në Malishevë, gjykata vërtetoi faktin se 
ngastrat kadastrale kontestuese evidentohen  në emër të të paditurit të dytë Z. B. 
           Gjykata me propozimin e  paditësit në cilësinë e dëshmitarëve ka dëgjuar I. B. dhe Sh. 
B.. 
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           Nga dëshmia e dëshmitarit I. A. B. të dhënë në proseverbalin e datës 20.08.2019 lidhur 
me paluajtshmërinë kontestuese ka deklaruar  se është e  vërtetë që paditësi e ka blerë nga të 
paditurit, ku më parë ka qenë në tërritorin e  Komunës së Suharekës, ndërsa më vonë kjo 
paluajtshmëri gjendët në territorin e  Komunë së Malishevës përkatësishtë në fshatin T., 
poashtu ka deklaruar se më parë i padituri J. N. e ka blerë nga i padituri Z. B., ndërsa më vonë 
jamë në dijëni se i padituri J. N. këtë paluajtshmëri i ka shitur paditësit M. B. dhe se paditësi 
është në posedim dhe e shfrytëzon këtë paluajtshmëri pa kurrfarë pengese.  
            Nga dëshmia e dëshmitarit Sh. N. të dhënë në proseverbalin e datës 20.08.2019, ndër të 
tjera ka deklaruar se J. B. e ka blerë nga Z. B. para shumë viteve paluajtshmërinë kontestuese, 
por më vonë këtë paluajtshmëri i ka shitur M. B. nga fshati S., poashtu ka deklaruar se ka qenë 
në një bashkësi familjare me të paditurin J. N. dhe disa vite bashkërishtë e kemi shfrytëzuar, ku 
një pjesë ka qenë mal dhe një pjesë e kemi shfrytëzuar duke nxjerrë gurë dhe pas ndarjës së 
bashkësisë familjare kjo paluajtshmëri i ka takuar J. N., por nuk kemi pasur mundësi që këtë 
paluajtshmëri t’a bartim në emrin tonë, dhe më vonë i padituri J.N. këtë paluajtshmëri i ka 
shitur paditësit M. B.. 
            Nga shqyrtimi i të gjitha provave gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike  se nuk ishte 
kontestuese  fakti se fillimishtë i padituri J. N. kishte blerë ngastrat kontestuese nga i padituri i 
dytë Z.  B. dhe më pas të njëjtat i kishte shitur paditësit M. B. në bazë të marrëveshjës 
gojore.paditësi M. B. kishte blerë parcelat nga i padituri i dytë J. N..  
           Andaj meqenëse  nga administrimi i provave  u vërtetua se paditësi nga i padituri i parë 
J. N. kishte blerë ngastrat e cekura sikurse në dispozitiv, dhe meqenëse ngastrat kadastrale të 
përcaktuara sikurse në kërkespadi të cilat janë objekt i kësaj qështje jurdike evidentohen në 
emër të të paditurit të dytë Z. B.i dhe faktet e cekura nga paditësi nuk u kontestuan nga i 
padituri i parë dhe as nga përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit të dytë Z. B., për çka paditësi 
në mënyrë të vazhdueshme nga ajo kohë e ka ushtruar pushtetin faktik duke e poseduar dhe 
shfrytëzuar pa ndërprerje dhe pa pengesa nga ndonjë palë e tretë dhe nga të paditurit, e kjo u 
vërtetua edhe nga dëshmia e dëshmitarëve të cilët deklaruan se  paditësi gjatë gjithë kohës i ka 
poseduar dhe shfrytëzuar ngastrat kontestuese,  prova të të cilave gjykata i fali besimin, dhe për 
gjykatën provat dhe dëshmitë e tilla  përbëjnë prova bindëse  pasi që posedimi i tillë është 
posedim  pronësorë,  andaj nga provat e administruara, dhe  bazuar në dispozitat e Ligjit për 
Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore neni 110 lidhur me posedimin pronësor përcaktohet se 
“Personi i cili e posedon një send që është pronë e tij, është posedues pronësor”,   gjykata 
edhe përkundër faktit se në mes palëve ndërgjyqëse nuk kishte kontratë të shkruar për bartjen e  
pronësisë siç përcaktohet  në dispozitat e Ligjit të Marrëdhëniesve të Detyrimeve, megjithatë 
në nenin 15 përcaktohet se “Kontrata është e lidhur kur palët kontraktuese janë marrë vesh 
për elementet thelbësore të kontratës” ndërsa në nenin 98 lidhur me anulimin e kontratave të 
rrëzueshme është përcaktuar se “Pala kontraktuese në interesin e së cilës është vërtetuar 
rrëzueshmëria, mund të kërkojë që kontrata të shpallët e pavlefshme” në komentarin e Ligjit 
për Marrëdhëniet e Detyrimeve lidhur me kontratat e rrëzueshme është konstatuar se 
”Kontratat e rrëzueshme prodhojnë efekt juridik dhe nulitetit relativ nuk shkaktohet sipas 
ligjit (ex lege). Veprimi relativishtë i pavlefshëm është i vlefshëm për aq  kohë sa nuk 
atakohet me padi. Vërtetimin  e pavlefshmërisë relative të kontratës mund t’a kërkojë pala në 
interesin e është vërtetuar rrëzueshmëria. Por këtë mund t’a kërkojnë edhe trashëgimtarët  e 
saj dhe personi i tretë që ka interes juridik. Për dallim nga kontratat nule, anulimin e të 
cilave mund t’a kërkojë secila palë e interesuar, sepse me to shkaktohet cenimi i interesave 
të caktuara publike”, andaj meqenëse   kontrata e tillë edhe pse nuk ka qenë e lidhur nën 
kushtet e përcaktuara të LMD-së megjithatë nuk ka qenë në kundërshtim me dispozitat e 
lartëpërmendura për faktin se kontraktuesi i cili ka patur të drejtë të kërkojë anulimin e  një 
kontrate të tillë, nuk e ka kërkuar, duke e ditur që qëllimi i sajë është përmbushur në kondita të 
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mirëbesimit dhe ndërgjegjës, mbi  gjendjën faktike dhe dispozitat e lartëpërmendura vendosi që 
t’a aprovojë kërkeëspadinë e paditësit si të bazuar.  
         Vendimi për shpenzimet e procedurës është bazuar në nenin 452 parg.4 të LPK-së. 
           Nga të cekurat si më lartë, kjo Gjykatë vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 
Gjykata Themelore Gjakovë - Dega Malishevë, Departamenti i Përgjithshëm. 

C.nr.31/2018  datë 03.09.2019                                                                                            
Zyrtari i Lartë për Bashkëpunim Profesional                                                    Gjyqtari 

Visar  Morina                                                                                        Haki Kryeziu 
 
 
 

Udhëzim juridik: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditëve pas 
marrjes së të njejtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




