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Numri i lëndës: 2019:158819 

Datë: 10.10.2019 

Numri i dokumentit:     00566081 

                                                                                                                                                                                                                                                              

C.nr.272/2019  

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

Civil, me gjyqtarin Haki Kryeziu, si dhe me Zyrtarin e Lartë për Bashkëpunim Profesional Visar 

Morina, në çështjen juridike të paditësve  Sh. R., B. R., M. R.,  R. R., I. R. dhe B. I. R. të gjithë 

nga fshati R., Komuna e Malishevës,  kundër të paditurës  E. R. K. nga fshati T., Komuna e 

Malishevës,  sipas bazës juridike, vërtetim i të drejtës së pronësisë në bazë të shitblerjës, jashtë 

seancës gjyqësore me  datë 09.10.2019 merr këtë:  

 

A K T GJ Y K I M     

PA SHQYRTIM KRYESOR TË ÇËSHTJES      

 

I. Aprovohet në tërësi si e bazuar padia e paditësve Sh. R., B. R., M. R.,  R. R., I. R. dhe 

B. I. R. të gjithë nga fshati R., Komuna e Malishevës.   

 

II. Vërtetohet se paditësit  Sh. R., B. R., M. R., R. R., I. R. dhe B. I. R. të gjithë nga fshati 

R., Komuna e Malishevës janë pronarë në bazë të shitblerjës  në ngastrën nr. P.....  në 

sipërfaqe prej 37729 m2   në vendin e quajtur “G.” ZK. P., ngastrën nr. P.....  në sipërfaqe 

prej 1939 m2   në vendin e quajtur “R. – G.” ZK. P., ngastrën nr. P.....  në sipërfaqe prej 

10591 m2   në vendin e quajtur “R.-G.” ZK. P., ngastrën nr. P.....  në sipërfaqe prej 26586 

m2   në vendin e quajtur “R.-G.” ZK. P., ngastrën nr. P....  në sipërfaqe prej 1553 m2   në 

vendin e quajtur “R.-O.” ZK. P., ngastrën nr. P.....  në sipërfaqe prej 18999 m2   në vendin 

e quajtur “R.-R.” ZK. P., ngastrën nr. P....  në sipërfaqe prej 10307 m2   në vendin e 

quajtur “R.-R.” ZK. P., ngastrën nr. P.....  në sipërfaqe prej 3360 m2   në vendin e quajtur 

“R.- L.” ZK. P., ngastrën nr. P.....  në sipërfaqe prej 4200 m2   në vendin e quajtur “R.-

B.” ZK. P. dhe ngastrën nr. P....  në sipërfaqe prej 7736 m2   në vendin e quajtur “R. B.” 

ZK. P.,të gjitha këto të evidentuara në çërtifikatën e pronës 13127-2019.    

 

III. Detyrohet  e paditura E. K.,që paditësve t’i lejojë regjistrimin e të drejtës së pronësisë  

paditësve në regjistrin  kadastral pranë Drejtorisë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronësi në 

M..   

 

IV. Detyrohet Drejtoria për Gjeodezi,Kadastër dhe Pronësi në Komunën e M. që të bëjë  

bartjen e pronësisë në emër të  paditësve  Sh. R., B. R., M. R.,  R. R., I. R. dhe B. I. R. të 
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gjithë nga fshati R., Komuna e M. në ngastrat kadastrale të përcaktuara sikurse në pikën 

II të dispozitivit.   

V. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

A r s y e t i m   

 

           Sh. R., B. R., M. R.,  R. R., I. R. dhe B. I. R. të gjithë nga fshati R., Komuna e Malishevës 

me datën 22.07.2019, pranë Gjykatës Themelore në Gjakovë-Dega në Malishevë ka parashtruar 

padi kundër të paditurës  E. R. K. nga fshati T., Komuna e Malishevës,  sipas bazës juridike, 

vërtetim i të drejtës së pronësisë në bazë të shitblerjës.    

Sipas padisë, paditësit  në bazë të marrëveshjës gojore nga e paditura para dy vitëve e kanë blerë 

paluajtshmërinë e tërësishme sipas fletës poseduese përkatësisht certifikatës së pronës nr. ... dhe 

atë ngastrën kadastrale .... dhe ... të gjitha në zonën kadastrale në P.. Se paditësit e kanë blerë 

këtë paluajtshmëri nga e paditura e pranon edhe pala e paditur, dhe në rast nevoje në cilësi të 

dëshmitarëve mund të dëshmojnë edhe djemtë e tyre B. dhe A. K. nga T.. Sipas padisë paditësit 

janë në shfrytëzim dhe posedim të kësaj paluajtshmërie pa kurrfarë pengesa nga ana e rë 

paditurës , ndërsa paditësit e kanë përmbushur detyrimin sa i përket pagesës  për shitblerjen e 

paluajtshmërisë, gjykatës i kanë propozuar që pas shqyrtimit të padisë, dëgjimit të palëve 

ndërgjyqëse si dhe dëshmitarëve të propozuar, t’a aprovojë kërkesëpadinë e paditësve si të 

bazuar. 

Gjykata pas shqyrtimit paraprak të padisë së paditësve e ka njoftuar të paditurën me aktvendim 

mbi dhënien e përgjigjës në padi. 

 E paditura përmes përgjigjës së  sajë në padi të parashtruar në këtë gjykatë me datë 23.08.2019 

ndër të tjera kanë deklaruar se është e vërtetë se paluajtshmërinë e cila është shënuar në 

certifikatën e pronës nr. ... i kamë shitur paditësve dhe atë të gjitha ngastrat kadastrale me nr. .... 

dhe ... të gjitha në zonën kadastrale në Panorc, sa i përket shitblerjës, paditësit i kanë kryer të 

gjitha obligimet ndaj të paditurës dhe janë në posedim dhe shfrytëzim të këtyre ngastrave 

kadastrale. 

 Gjykata gjendjën faktike e vërtetoi më sa vijon: sipas çertifikatës së pronës me nr. .... e datës 

08.07.2019 ngastra nr. P.....  në sipërfaqe prej 37729 m2   në vendin e quajtur “G.” ZK. P., ngastra 

nr. P.....  në sipërfaqe prej 1939 m2   në vendin e quajtur “R. – G.” ZK. P., ngastra nr. P.....  në 

sipërfaqe prej 10591 m2   në vendin e quajtur “R.-G.” ZK. P., ngastra nr. P.....  në sipërfaqe prej 

26586 m2   në vendin e quajtur “R.-G.” ZK. P., ngastra nr. P.....  në sipërfaqe prej 1553 m2   në 

vendin e quajtur “R.-O.” ZK. P., ngastra nr. P.....  në sipërfaqe prej 18999 m2   në vendin e 

quajtur “R.-R.” ZK. P., ngastra nr. P.....  në sipërfaqe prej 10307 m2   në vendin e quajtur “R.-

Rr.” ZK. P., ngastra nr. P.....  në sipërfaqe prej 3360 m2   në vendin e quajtur “R.- L.” ZK. P., 

ngastra nr. P....  në sipërfaqe prej 4200 m2   në vendin e quajtur “R.-B.” ZK. P. dhe ngastra nr. 

P.....  në sipërfaqe prej 7736 m2   në vendin e quajtur “R. B.” ZK. P.  është evidentuar në emër 

të të paditurës E. K.. 

Meqenëse nga kërkesëpadia e paditësve u konstatua se paditësit i kanë blerë  ngastrat kadastrale 

të përcaktuara sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi  si dhe që nga shitblerja i kanë shfrytëzuar, 

poseduar pa pengesa, dhe duke u bazua në faktin se e paditura me anë të përgjigjës në padi nuk 

e kontestoi faktin se paditësit i kanë në shfrytëzim dhe posedim ngastrat kadastrale të lartcekura, 

posedim ky i cili rrjedh mbi bazën e  shitblerjës,  gjykata mbi bazën e deklarimeve të paditësve 
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dhe  deklarimeve të të paditurës në përgjigjen në padi konsideron se janë plotësuar kushtet për 

dhënien e aktgjykimit pa shqyrtim të qështjës, e duke u bazuar në dispozitën e nenit 398 të LPK-

së 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”. Edhe nga deklaratat e dëshmitarëve të datës 

23.08.2019,përndryshe të dhëna nga djemtë e të paditurës  B. dhe A. Q. K. nga T. shihet së 

paditësve e paditura ua ka shitur paluajtshmerinë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe të gjitha 

detyrimet rreth shitblerjes paditësit i kanë përmbushur ndaj të paditurës.   

Meqenëse në mes palëve ndërgjyqëse nuk ekziston kontest lidhur me faktet relevante, fakte të 

cilat u vërtetuan edhe nga gjykata me shqyrtimin  e provave të cilat gjendën në shkresat e lëndës, 

gjykata bazuar në dispozitat e nenit 398 të LPK-së vendosi t’a aprovojë kërkesëpadinë e 

paditësve si të bazuar. 

         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.  

 

Gjykata Themelore në Gjakovë-Dega në Malishevë/Divizioni Civil 

C.nr.272/2019 me datën 09.10.2019 

 

Zyrtari i Lartë për Bashkëpunim Profesional                                         Gj y q t a r i 

                  Visar  Morina                             Haki Kryeziu 

 

 

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 Kosoves. Ankesa dërgohet përmes 

kësaj gjykate. 


