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Numri i lëndës: 2019:266541 

Datë: 15.06.2021 

Numri i dokumentit:     01888478 

 

 

A.nr.2031/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtaren Liridona Ajeti Kajtazi, me sekretare juridike Miradije Surdulli, në konfliktin 

administrativ sipas padisë të paditësit P.D., fshati D., G., përfaqësuar me autorizim nga avokat 

J.B., rruga ‘’H.J.’’, nr.. L., kundër të paditurës, A.K.  e K., për shkak të anulimit të vendimit, në 

shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur në prani të përfaqësuesit të palës paditëse dhe në 

mungesë të palës së paditur, me datë 02.06.2021, merr këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit, P.D., fshati D., G., me të cilën ka kërkuar që të 

anulohet aktvendimi  Nr.0./1../1. datë 19.07.2018 i të paditurës, A.K. e K.. ,si e pa bazuar.  

A r s y e t i m 

 

Paditësi me padinë, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare ka kërkuar që të 

anulohet aktvendimi Nr.0./1../1.. datë 19.07.2018 (datë protokoli 20.07.2018), i të paditurës 

A.K. e K., përmes përfaqësuesit të ti mes tjerash ka theksuar se me paraardhësin e tij me 2. maj 

19.. kishin nënshkruar një kontratë për dhuratën e cila i referohet ngastrës kadastrale nr.6.. 

vendi i quajtur S.., klasi i . në sipërfaqe prej 4..9. ari e evidentuar në fletën poseduese nr.1.. 

zona kadastrale D.. dhe kjo ngastër ka qenë e evidentuar në emër të paditësit, kjo vërtetohet me 

certifikatën e pronës të vitit 2009 mirëpo kur paditësi është interesuar që të rregulloj çështjen 

pronësore për nevojat e tij me qenë se kadastri nga K. e L. tani për fshatin D.. përkatësisht për 

zonën kadastrale D. ka kaluar në komunën e G.. dhe këtë pronë shërbimi kadastral i K. së G. 

nuk ia ka regjistruar me arsyetimin se nuk janë plotësuar kushtet ligjore për faktin se në tekstin 

e kontratës në pjesën hyrëse, te përshkrimi i palëve kontraktuese në vend të emrit D.që është 

fjala për paditësin është shkruar D., ndërsa po në këtë kontratë në pjesën ë fundit ku është 

vërtetuar nga shërbimi kompetent i Gjykatës Komunale në Lipjan me nr V..nr.4./7. të datës 

04.06.1979, shkruhet qartë se në pjesën e tekstit vërtetues nga referenti Gjykatës tekstualisht 

thuhet : (ne gjuhen shqipe do te thotë vërtetohet se P. S. dhe P. D. të dy nga fshati D. me dorën 

e tyre e kanë nënshkruar këtë kontrate, përkatësisht Stavra ka dhënë shenjat e gishtit tregues në 

kontratën e tij. Të përmendurit i janë të njohur gjykatës. Dhe për shkak të këtij gabimi në 

shërbimin kadastral  në G.. i ja kanë refuzuar që të evidentohet e drejta e tij pronësore në këtë 
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parcelë, po ashtu edhe pas ankesës në AKK i njëjti agjencion ja ka refuzuar ankesën duke 

marrë vendimin e cituar në fillim. Prandaj mbi bazën e tërë dokumentacionit të dorëzuar e që 

është edhe një deklarate e dëshmitareve e dhëne nën betim, por në mënyrë më të qartë e 

vërteton konstatimi i referentit të gjykatës kur e ka vërtetuar këtë kontratë se është fjala për 

dhuratë marrësin D. P. nga fshati D. e jo D.P.. Për këtë arsye konsiderojmë se baza e kërkesë 

padisë ekziston dhe se janë plotësuar kushtet ligjore që të aprovohet kërkesëpadia e paditësit si 

e bazuar . Meqenëse duke iu referuar gjatë përpilimit të padisë është përvjedhur një gabim 

teknik edhe në përshkrim të padisë po edhe në kërkesë padi sa i përket sipërfaqes së parcelës e 

me këtë rast e bëjmë këtë përmirësim teknik fjala është për 47.98 ari si në marrëveshje.)  

 

E paditurit në përgjigje në padi ka theksuar se pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, 

përkatësisht Kontratës mbi dhuratën e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Lipjan O.br.4./7. të 

datës .... sipas së cilës është e regjistruar e drejta e pronësisë në njësinë kadastrale parcelë me 

nr.6.-0, në ZK D., K.G. dhe kontrollimit të dhënave në regjistrin e të dhënave kadastale, 

konstatojmë se nuk kemi të bëjmë gabim të të dhënave për pronarin në regjistrin e të dhënave 

kadastral pasi që janë në përputhshmëri të plotë të dhënat në aktin sipas të cilit është regjistruar 

e drejta e pronës. Bazuar në këtë nuk janë plotësuar kushtet të veprohet sipas nenit 17 të Ligjit 

nr.04/L-013 për Kadastër dhe nenit 19 të Udhëzimit Administrativ Nr.02/2013 për zbatimin e 

Ligjit për Kadastër, duke propozuar që padia të refuzohet dhe të mbetet në fuqi vendimi i të 

paditurës. 

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 02.06.2021, ka bërë administrimin e provave 

dhe atë: kontratë datë 2..maj.19.., vendim datë 19.07.2018, akt noterial nr.1../20.., vërtetim datë 

11.06.2018, ekstrakt datë 11.06.2018,  certifikate nr.7....datë 10.07.2009,  ankesë datë 

05.07.2018, ankesë datë 04.07.2018, vendim nr.5../20.., vërtetim nga arkivi datë 12.06.2018, 

ekstrakt datë 11.06.2018, kopje dokumentit identifikues për këtu paditësin. 

 

Nga aktvendimi datë 19.07.2018 (protokoll datë 20.07.2018) konstatohet se refuzohet si e pa 

bazuar ankesa nr.03/1../18 datë 05.07.2018, ushtruar nga D.P.., kundër aktvendimit nr. 5./201., 

datë 28.06.2018, Drejtoria për Kadastër K.G.., dhe vërtetohet aktvendimi nr.5../201. datë 

28.06.2018 Drejtoria për Kadastër K. G... 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi, në përputhje me neni 9 dhe nenin 

44 të Ligjit Nr. 03/L-202 për Konfliktet Administrative (LKA) dhe në bazë të provave të 

administruara në seancën e shqyrtimit kryesor ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e pa 

bazuar.  

 

Gjykata kishte parasysh Neni 3 paragrafi 4 të Ligjit NR. 2002/ 5 për Themelimin e Regjistrit të 

të Drejtave të Pronës së Paluajtshme ku përcaktohet: ’’ ZKK-ja e refuzon regjistrimin nëse 

dokumentacioni i paraqitur nuk është i mjaftueshëm të provojë se parashtruesi i kërkesës është 

bartës i: (i) të drejtës së pronës së paluajtshme, të kërkuar për regjistrim; (ii) nëse kërkesa dhe 

dokumentet mbështetëse përmbajnë parregullsi të dukshme; (iii) nëse validiteti i kërkesës ose 
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ndonjë nga dokumentet mbështetës është në pyetje; dhe (iv) nëse dokumentacioni nuk është i 

kompletuar dhe nuk paraqet bazë për regjistrim’’. 

 

Gjykata po ashtu kishte parasysh nenin 132 paragrafi 2 të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme 

Administrative ku përcaktohet se: ‘’ Organi epror, me akt administrativ, do të refuzojë ankesën 

nëse ankesa është e papranueshme, apo është e pabazuar, në pikëpamjen e ligjshmërisë apo 

përshtatshmërisë’’, kurse me nenin 85 paragrafi 1 të po këtij ligji përcaktohet: “Kur organi 

publik që zhvillon procedurën has në një çështje, zgjidhja e së cilës është parakusht për 

zgjidhjen e çështjes kryesore dhe e cila përbën një çështje juridike të pavarur (në vijim: 

”çështje paraprake”), për zgjidhjen e së cilës është kompetente një gjykatë apo organ tjetër, 

organi publik që zhvillon procedurën do të pezullojë çështjen kryesore, deri sa çështja 

paraprake të jetë vendosur dhe do të njoftojë palën për vendimin e pezullimit”. 

 

Me nenin 17 Korrigjimi i Regjistrit të Kadastrit, Ligjit për Kadastër përcaktohet: ‘’ 1. Çdo 

punëtor sipas detyrës zyrtare dhe palë që ka interes, ka të drejtë që në ZKK-ë të paraqesë 

gabimin potencial në kadastër. ZKK-ja do të vendosë nëse gabimi potencial është në të vërtet 

gabim dhe, nëse gabimi është i natyrës teknike apo materiale. 2. Nëse gabimi është i natyrës 

teknike, ZKK-ja do të korrigjoj gabimin në kadastër. 3. Nëse gabimet janë të natyrës materiale, 

ZKK-ja do të shënojë vërejtjen, e cila tregon mundësinë e gabimit. ZKK-ja do ta lëshojë 

njoftimin me shkrim për të gjithë personat, të drejtat e të cilëve mund të dëmtohen me këtë 

gabim dhe do të njoftoj të gjitha palët që paraqesin dokumentet sipas Ligjit për Kadastër dhe 

Ligjit për Themelimin e Regjistrit të të drejtave në Pronën e Paluajtshme. Nëse nuk ka mundësi 

që përsëri gabimet të përmirësohen, atëherë pala e pakënaqur duhet ta përcjell çështjen në 

gjykatën kompetente dhe vërejtja do të mbetet. 4. Nëse gabimi i njëjtë teknik dhe material është 

edhe në RDPP-ë, ZKK-ja do të korrigjoj gabimin edhe në RDPP-ë. Nëse gabimi material nuk 

ka mundësi të korrigjohet, atëherë ndalesa regjistrohet në RDPP-ë. 5. ZKK duhet të vendos për 

përmirësimin e gabimeve materiale dhe teknike brenda afatit prej dhjetë (10) ditësh’’. 

 

Me nenin 19 paragrafi 1 të Udhëzimit Administrativ nr.02/2013 për zbatimin e Ligjit për 

Kadastër përcaktohet se:’’ Nëse shënimet në kadastër janë të pasakta-me gabime që kanë të 

bëjnë me shënimet, për të dhënat personale të poseduesit, pronarëve të së drejtës së pronës për 

korrigjimin e tyre nevojitet dëshmi me shkrim të dokumenteve personale, vendimit gjyqësore, 

dokumentet nga zyra e regjistrimit civil, ose ndonjë organi kompetent, i cili e vërteton 

identitetin e tij. Për korrigjimin e të dhënave pala duhet të parqet kërkesën e tij me shkrimë 

ZKK. Së bashku me kërkesën duhet të paraqitet edhe dokumenti, me të cilin dëshmon se 

ekziston ai gabim dhe se ka të drejtë për korrigjimin eventual të shënimeve në kadastër’’. 

 

Gjykata nga provat të cilat janë administruar në seancën e shqyrtimit gjyqësor referuar dhe 

kontratës mbi dhuratën në të cilën konstatohet si dhuratëmarrës D.P., duke pasur parasysh 

nenin 17 të Ligjit për Kadastër dhe nenit 19 paragrafi 1 të Udhëzimit administrativ nr.02/2013 

për zbatimin e Ligjit për Kadastër dhe kërkesën së paditësit, duke pasur parasysh këtu gjykata 

edhe konstatimin e të paditurës se sipas kontratës mbi dhuratën nr.4./7. datë .... është regjistruar 

pronësia në njësinë kadastrale nr.6.-0 në ZK D., K. G. dhe se referuar kontrollimit të të 

dhënave në regjistrin e të dhënave kadastrale nuk kemi të bëjmë me gabim të të dhënave për 
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pronarin në regjistër të të dhënave kadastrale pasi që janë në përputhshmëri të plotë me të 

dhënat në aktin sipas së cilit është regjistruar e drejta e pronës, andaj këtu paditësi duke mos 

ofruar prova referuar pretendimeve të tij në kuptim të nenit 19 UA nr.02/2013 lidhur me neni 

17 të Ligjit për Kadastër edhe sipas vlerësimit nga kjo gjykatë është konstatuar se nuk janë 

përmbushur kushtet për të aprovuar kërkesën e këtu paditësit, si dhe në këtë kuptim edhe është 

aplikuar neni 3.4 të Ligjit nr.200/5 për Themelimin e Regjistrit të të Drejtave të Pronës së 

Paluajtshme, andaj gjykata konstaton se vendimi i atakuar është i drejtë dhe i bazuar në ligj dhe 

se organi i shkallës së dytë respektivisht e paditura, drejtë ka zbatuar dispozitat e procedurës 

administrative dhe të drejtës materiale, kur ka refuzuar ankesën e paditësit, paditësi  edhe para 

gjykatës nuk ka arritur të ofroj prova me ndikimi me të cilën do të mbështeste pretendimet e tij 

dhe të cilat do të ndikonin në një vendim ndryshe nga ky në dispozitivin e vendimit. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e paditësit të dhëna në padi dhe gjatë shqyrtimit 

gjyqësor por të njëjtat pretendime i vlerësoi si të pa bazuara, pasi që paditësi nuk ka 

argumentuar në mënyrë që gjykata të ketë një vendim ndryshe nga ai në dispozitivin e 

vendimit.   

 

Në këtë kuptim gjykata vlerëson se vendimi kontestues i të paditurës , është i drejtë dhe  bazuar 

në ligj dhe se organi i paditur, drejtë ka zbatuar dispozitat ligjore, drejtë ka vërtetuar gjendjen 

faktike dhe drejtë ka zbatuar ligjin material. Mbi këto arsye kërkesëpadinë e paditësit nuk e 

aprovoi, sepse vlerëson se nuk është cenuar ligji në dëm të tij.  

 

Duke u bazuar në arsyet e dhëna me lart, gjykata në kuptim të nenit 43, 46.2, lidhur me nenet 5, 

6, 38 të Ligjit për Konfliktet Administrative, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

DEPARTAMENTI PËR ÇËSHTJE ADMINISTRATIVE 

A.nr.2031/2018- datë 02.06.2021 

 

 

Sekretare Juridike                                                                                                     G j y q t a re         

  Miradije Surdulli                                                                                       Liridona Ajeti Kajtazi 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 


