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Numri i lëndës: 2019:265127 

Datë: 22.01.2020 

Numri i dokumentit:     00777436 

 
A.nr.2123/2017 

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ/Departamenti për Çështje Administrative, me gjyqtare 

Lirije Maksutaj me Zyrtaren ligjore, Kaltrina Citaku në konfliktin administrativ të paditëses, V. G.–B.  

nga Prishtina te cilin me aut. e përfaqëson av.Blerta Shyqeriu, Rr.”............ Fushe Kosovë, kundër të 

paditurës Agjencia Kadastrale e Kosovës në Prishtinë, për shkak të anulimit aktvendimit, në shqyrtimin 

kryesor publik të mbajtur, me dt.14.01.2020, merr këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 
 

Refuzohet kërkesëpadia e paditësit V. G.-B. me të cilën ka kërkuar që të anulohet aktvendimi 

Agjencisë Kadastrale të Kosovës Nr.03/91/16  i dt.29.02.2016, si e pa bazuar. 

 

 

 

              A r s y e t i m  

 

 

 

Seanca e shqyrtimit kryesore është mbajtur ne prezencën e paditëses përmes të autorizuarës së  

saj dhe në mungesë të paditurës e ftuar me rregull, në kuptim të nenit 41 të LKA-së.    

 
Paditësja e lartcekur si në padinë e parashtruar në ketë gjykatë me dt.14.12.2017 por dhe në deklarimin 

e seancës se shqyrtimit kryesor të dhënë parmes të autorizuarës se saj vlerësojnë se  i kanë 

bashkangjitur të gjitha shkresat lëndës, provat të cilat i konsiderojnë si ligjore prandaj kërkojnë 

nga gjykata qe te ketë parasysh datën e lidhjes se kontratës së shitblerjeje së  banesës e cila 

është bërë në prill 2005 si dhe të ketë parasysh datën se kur është ber njoftimi për herë të parë 

nga AKK.Ku e paditura ka njoftuar gjykatat, palët dhe te gjitha institucionet se regjistrimi i 

palujshmerive pas dt.24.05.2005 do të bartet vetëm me transfere bankare. Shtojnë se gjykata 

duhet të ketë parasysh se kontrata e shitblerjes e lidhur me vullnetin e palëve është e vërtetuar 

në gjykatën kompetente në vitin 2009 gjë që kërkon me faktin se Ligji për Shpëlarjen e Parave 

dhe Financimi i Terrorizimit nuk ka  qen në fuqi ne at kohë. Meqë i njëjti ka hy ne fuqi 

30.09.2010, andaj kjo nënkupton se shitblerja është kryer në kohen kur AKK dhe të gjitha zyrat 

kadastrale 95% të  palujshmerive bartjen apo regjistrimin në emra të kërkuesve është bere pa 

transfere bankare  deri në  datën e njoftimit e cila gjendet në shkresat e lëndës në gjykatë. 

 

 



 Numri i lëndës: 2019:265127 
 Datë: 22.01.2020 
 Numri i dokumentit: 00777436 
 

2 (3) 

2
0

1
9

:2
6

5
1

2
8

 

E paditura në përgjigjen në padi të dt.16.01.2019 ka theksuar se pasi i ka administruar provat dhe 

shqyrtuar pretendimet e ankesës, ka ardhur në përfundim që të refuzohet ankesa si pabazuar sepse pala 

ska ofruar dëshmimit transaksionin bankar i cili është paraparë në bazë te Ligjit, 03/L-196 për 

parandalimin e shpëlarjes se parave ne kuptim te nenit 18, nenit 27 pika 1 dhe 2 i cili  përcakton se  për  

vlera mbi 10.000 për to kërkohet fletëpagesa se ky transaksion është kryer përmes bankës. Prandaj 

gjykatës i kanë propozuar që të refuzohet padia kërkesëpadia e saj.  

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor të dt. 14.01.2020, ka bërë administrimin e provave dhe atë: 
vendimi AKK nr.03/91/2016 dt.29.02.2016, njoftim dt.21.11.2017, ankesa e ankesës 

nr.03/1288/17 dt.22.06.2017, parashtresa e dt.11.01.2016, formulari për kërkese dt.16.01.2016, 

dt.14.01.2016, vendim dt.22.12.2015, kontrate dt.15.04.2015, akt nr.6145/2015, lista nr.93 lista 

e bankënotave, parashtrese dt.08.04.2005, dëftese dt.01.04.2005, vendim i Komunës Prishtinës 

dt.11.11.2015, nr.010.413/2682/256899, podverda nr.1/0/07/0168/005/2001, dëftese 

dt.19.11.2015, faturat nr.020004, nr.016827,priznanica dt.16.11.2001,  njoftim dt.24.05.2005, 

konkluzion dt.25.04.2016, njoftim dt.23.02.2016, aktvendim dt.22.12.2015.  
 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e aktvendimit të goditur me padi, në përputhje me nenin 44 të 

LKA-së dhe provave të administruara, thëniet e padisë, përgjigjes dhe deklamimit të    seancën 

se shqyrtimit kryesor, ku ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar. 

 

Me vendimin e të paditurës-Agjencia Kadastrale e Kosovës të datës dt.03/91/16 dt.29.02.2016 

është refuzuar ankesa ankueses V. G.-B. dhe ka mbetur në fuqi vendimi me Nr.011-952-1-

3281/15 i dt.22.12.2015 i Drejtorisë për Kadaster KK Prishtinë .  

 

I pakënaqur me vendimin e lart citur paditësja me padi hap konfliktin administrativ duke 

kontestuar ligjshmërinë e vendimit.  

 

Gjykata për të vlerësuar ligjshmërinë e aktit të goditur me padi ju referua dispozitave të  Ligjin 

për Procedurën Administrative Nr.02/L-28  dhe Ligji Nr.2002/5 për Themelimin e Regjistrit te 

të Drejtave të Pronës së Paluajtshme dhe Ligjit nr. 04/l-009 për Ndryshimin dhe Plotësimin e 

Ligjit nr. 2002/5 për Themelimin e Regjistrit të Drejtave të Pronës së Paluajtshme,  

respektivisht neni 3 pika 3.4, i cili nen përcakton se “3.4 ZKK-ja e refuzon regjistrimin nëse 

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

bartës, (iii). nëse validiteti i kërkesës ose ndonjë nga dokumentet mbështetës është në pyetje; 

dhe (iv) nëse dokumentacioni nuk është i kompletuar dhe nuk paraqet bazë për regjistrim.” si 

dhe Ligjit 03/L-196 për Parandalimin e shpëlarjes se parave 

 

Kjo gjykatë pasi ka administruar provat si me lart dhe vlerësuar një nga nja e se bashku si 

kontrate dt.15.04.2015, akt nr.6145/2015, lista nr.93 lista e bankënotave, parashtrese 

dt.08.04.2005, dëftese dt.01.04.2005, vendim i Komunës Prishtinës dt.11.11.2015, 

nr.010.413/2682/256899, podverda nr.1/0/07/0168/005/2001, dëftese dt.19.11.2015, faturat 

nr.020004, nr.016827,priznanica dt.16.11.2001, njoftim dt.24.05.2005, konkluzion 

dt.25.04.2016, njoftim dt.23.02.2016 ka konstatuar se e paditura me rastin shqyrtimit te 

ankesës ka dhanë arsyetim të mjaftueshëm dhe të drejtë meqë ne mungese të dëshmive të 

transaksionit bankar qe paditësja si ka bashkangjitur me kërkesë por as dhe me ankesë si dhe 

para kësaj gjykate, ne ketë gjendje te vërtetuar nga shkresat e lëndë  me të drejt nga e paditura 

është refuzuar ankesa dhe vërtetuar aktvendimi  i organit të shkallës së parë si e bazuar. 
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E që ketë arsyetim e aprovoj dhe kjo gjykatë si të bazuar dhe te drejt, meqë është kërkesë e 

Ligjit 03/L-196  për Parandalimin e shpëlarjes  se parave  neni 18 pika 2.5 i cili  përcakton se 

vlera mbi 10.000 për to kërkohet fletëpagesa se ky transaksion është kryer përmes bankës, e qe në 

mungesë te këtyre dëshmive të transaksionit bankare, kjo gjykatë vlerësoj dhe  vendosi si në diapozitiv 

të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata vlerësoi edhe pretendimet e paditëses se kontratën e shitblerjes e kishte lidhur me prill 

2005 pra para njoftimit të AKK-së, e cila kishte njoftuar gjykatat, palët dhe të gjitha 

institucionet se regjistrimi i palujteshmerive pas dt.24.05.2005 do të bartet vetëm me transfere 

bankare mirëpo si të tilla  këto pretendime meqë nuk janë argumentuar me fakte pra dëshmi e 

transaksionit bankar për shitblerjen palujteshmerisë dhe se kontrata dhe pse është e lidhur para 

njoftimit, vërtetimi i saj është bërë pas hyrjes ne fuqi te Ligjit 03//L-196 për Parandalimin e 

shpëlarjes, për këto arsye pretendimet e paditëses u refuzuan si të bazuara.  
 

Nga kjo gjendje e konstatuar si me lart, gjykata vlerëson se vendimi kontestues, është i drejtë 

dhe i bazuar në ligj dhe organet administrative drejtë kanë zbatuar dispozitat e Ligjit për 

Procedurën Administrative, drejtë kanë vërtetuar gjendjen faktike e zbatuar ligjin material, kur 

kanë refuzuar kërkesën respektivisht ankesën e paditëses si të pabazuar. 

 

Andaj, mbi këto arsye kjo gjykatë kërkesëpadinë e paditësit nuk e aprovoj sepse sipas 

vlerësimit të gjykatës nuk është cenuar ligji në dëm të paditësit. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lart cekura, gjykata në kuptim të nenit 43, 46.parg.2, lidhur me 

nenet 5, 6 dhe 38 të LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.2123/17, dt.14.01.2020    

 

 

Zyrtare ligjore                                                                                              G j y q t a r e, 

Kaltrina Çitaku                                                                                              Lirije Maksutaj 

 

 

 

Këshilla 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.  


