
 

 

 

         

C.nr.101/2017. 

 

  

           GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Jonuz Bugari, me bashkëpunëtorin profesional 

Armond Qmega, në çështjen juridike të paditësve B. Sh., I. Sh., H. Sh., A. Sh., dhe S. Sh. të 

gjithë nga Rahoveci, të cilët i përfaqëson paditësja e parë B. Sh., sipas autorizimit në shkresat e 

lëndës, kundër të paditurit A. Sh., për shkak të vërtetimit të pronësisë në bazë të trashëgimisë, 

vlera e kontestit 900,oo €uro, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor, më 

21.09.2017, morri këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 APROVOHET kërkesëpadia e paditësve B. Sh., I. Sh., H. Sh., A. Sh., dhe S. Sh., me të 

cilën, 

 

 VËRTETOHET se paditësit janë pronarë - bashkëpronarë të paluajtshmërive që 

evidentohen si parcela kadastrale nr. 858-0, nr. 3029-0, nr. 3708-0, nr. 4150-0, nr. 4575-2, në 

1/2-tën pjesë të parcelave kadastrale nr. 3683-0, nr. 3693-0, nr. 3694-0, nr. 4623-30, ZK 

Rahovec – Nushpall, në bazë të ndarjes fizike, çka i padituri është i obliguar të pranojë këtë të 

drejtë dhe të lejoj që paditësit të rregjistrohen si pronarë – bashkëpronarë në rregjistrin e 

paluajtshmërisë pranë Drejtorisë, për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronës, të Komunës së Rahovecit, 

ku si bazë juridike do të shërbej ky aktgjykim, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të 

aktgjykimit nën kërcnim e ekzekutimit të detyrueshëm. 

 
Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

A r s y e t i m 

 

 

Paditësit B. Sh., I. Sh., H. Sh., A. Sh., dhe S. Sh. të gjithë nga Rahoveci, kanë ushtruar 

padi kundër të paditurit A. Sh., për shkak të vërtetimit të pronësisë në bazë të trashëgimisë.  

 

Sipas kësaj çështje juridike janë caktuar disa seanca e shqyrtimin kryesor rradhazi, për 

seancën e datës 21.09.2017, në të cilën është paraqitur e autorizuara e paditësve B. Sh., ndërsa 

për të paditurin askush ka dëshmi se ka pranuar ftesën mirëpo në seancë nuk është paraqitur e 

mungesën e vet nuk e ka arsyetuar. 

 

E autorizuara e paditësve, pasi që është njoftuar nga ana e gjykatës se i padituri e ka 

pranuar ftesën e në seancë nuk është paraqitur i ka propozuar gjykatës që seanca të mbahet, 

duke theksuar se në tërësi ka ngelur pranë padisë dhe kërkesëpadisë respektivisht precizimit të 

kërkesëpadisë, të precizuar me datë 17.08.2017, duke shtuar se bashkëshorti i saj I. Sh. dhe këtu 

i padituri A. Sh. kanë qenë vëllezër, dhe e tërë patundshmëria ka qenë e përbashkët. Para rreth 

35-40 viteve ata e kanë bërë ndarjen e patundshmërisë së përbashkët, e cila patundshmëri edhe 

pse ka qenë e përbashkët evidentohet vetëm në emër të paditurit për arsye se ka qenë vëllau më i 

vjetër, dhe në mënyrë se si e kanë bërë ndarjen e pasurisë së përbashkët ata janë duke e 

shfrytëzuar patundshmërinë pa kurrfarë pengese ata si paditësit dhe i padituri, për të vërtetuar 

këtë fakt gjykatës i ka propozuar që të merret në pyetje dëshmitari A. Sh. nga Rahoveci, e pas 

zbatimit të provave kërkesëpadinë ta aprovojë si të bazuar. 

 

 

 

./. 
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Për të vërtetuar faktet vendimtare në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata i ka 

zbatuar provat duke bërë shikimin në certifikatën e pronës me numër të lëndës 08-942/03-

309952/17, e lëshuar me datë 08.03.2017, ka bërë shikimin në dëshminë e vdekjes e lëshuar me 

datë 09.03.2017, pranë organit kompetent, si dhe është marrë në pyetje A. Sh. nga Rahoveci. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç, duke i vlerësuar në deklaratat e 

ndërgjyqësëve si dhe duke u mbështetur në dispozitën e nenit 7 dhe 8 të LPK-së, në bazë të 

bindjes së vetë të lirë, është konstatuar se kërkesë padia e paditësit është e bazuar dhe e njëjta 

është aprovuar.  

 

Nga provat të zbatuara është vërtetuar kjo gjendje faktike:  

 

Me shikimin në certifikatën e pronës me numër të lëndës 08-942/03-309952/17, e 

lëshuar me datë 08.03.2017, vërtetohet se e gjithë pasuria e patundshme evidentohet në emër të 

A. R.. Me vërtetimin e lëshuar nga ana e Drejtorisë për Administratë të Përgjithshme, Komuna e 

Rahovecit, 03.Nr.43917/17, e datës 25.09.2017, vërtetohet se A. A. Sh. nga Rahoveci, i lindur 

me ... në Rahovec dhe me ID-në ..., i cili në fletë poseduese figuron me mbiemrin R., ndërsa në 

dokumentet e regjistrit themeltar të lindurve figuron me mbiemrin Sh. dhe në fakt ka të bëjë me 

të nejtin person. 

 

Me shikimin në dëshminë e vdekjes e të ndjerit I. Sh., vërtetohet se prej trashëgimtarëve 

ka lënë B. Sh., A. Sh., H. Sh., S. Sh., dhe I. Sh., paditësit të cekur si në padi. 

 

 Dëshmitari A. Sh. pasi që i është tërhek vërejtja që të flasë të vërtetën me pasojat 

juridike ka deklaruar: se palët ndërgjyqëse i ka kushërirë duke shtuar se I. dhe A. janë vëllezër e 

tërë patundshmëria është e përbashkët e të dy vëllezërve të cilët ndarjen e kanë kryer para rreth 

40 – viteve dhe në bazë të kësaj ndarje ata janë duke i shfrytëzuar parcelat pa kurrfarë pengese, 

këtë fakt e dinë se edhe ai si kushërirë e ka patundshmërinë afër patundshmërisë të 

ndërgjyqësve, në pyetjen e gjykatës se a kanë pasur ndonjëherë konflikt ndërmjet veti 

dëshmitari deklaroi se asnjëherë nuk kanë pasur ndonjë ngarkesë apo përlamje rreth shfrytëzimit 

të paluajtshmërisë, këto i dinë sepse shtëpitë i kanë afër vetëm ndanë muri rrethues.  

 

Gjykata ka vendosur si në pikën I të këtij Aktgjykimi duke u mbështetur në dispozitat e 

Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore – Juridike, për arsye se e drejta e pronësisë është 

e drejtë subjektive e karakterit apsolut dhe si e tillë gëzon mbrojtje juridike në të gjitha sistemet 

juridike, sipas dispozitës të nenit 8 të këtij ligji parashihet se e drejta e pronësisë mund të merret 

ose  kufizohet vetëm me kushtet të përcaktuara me ligj e në pajtim me Kushtetutën. 

 

Gjatë vendosjes në lidhje me këtë çështje juridike gjykata është mbështetur edhe në 

dispozitën e nenit 46 e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili nen parasheh se e drejta e 

pronës është e garantuar, shfrytëzimi i pronës rregullohet me ligj në pajtim me interesin publik, 

askush nuk do të privohet në mënyrë arbitrare nga prona e tij.  

 

Në protokollin shtesë, të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe 

të Lirive themelore në nenin 1 lidhur. me mbrojtjen e pronës ceket se çdo person fizik ose 

juridik ka të drejtën të respektohet pasuria e tij. Askush, nuk mund të privohet nga prona e tij 

përveq se për arsye e interesit publik dhe në kushtet e parashikuara me ligj dhe nga parimet e 

përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare. 

 

 

 

 

 

./. 
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Ligji për Pronësi dhe të Drejta tjera Sendore me dispozitën e nenit 51 al 1. parasheh se: 

në qoftë se pronësia në një send u takon disa personave në pjesë të caktuara (alikuote) ata kanë 

bashkëpronësi në send, e duke pasur parasysh se kanë kryer ndarjen fizike, të njejtëve u takon e 

drejta e bashkëpronësisë në pjesë ideale. 

 

 Si fakt relevant në këtë çështje juridike gjykata muarr për bazë, se para rreth 40 viteve 

pas shkëputjes së bashkësisë familjare palët ndërgjyqëse, e kanë ndarë fizikisht edhe 

paluajtshmëritë që e kanë trashëguar nga paraardhësi i tyre i përbashkët A. Sh., gjë që edhe nuk 

është kontestuese që paditësit janë në posedim dhe shfrytëzim me mirëbesim të këtyre parcela, 

pa u penguar nga askush. Deklaratën e dëshmitarit gjykata e ka pranuar si të besueshme. 

 

Andaj, në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë, bazuar në dispozitën e nenit  50 al. 1 

të Ligjit për Pronësi dhe të Drejta tjera Sendore dhe duke u bazuar në dispozitat e neneve 143 

dhe 319 të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është mbështetur në dispozitën e nenit 450 të 

LPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, më: 21.09.2017. 

C.nr.101/2017. 

 

 

  B. Profesional                                                                                                     Gjyqtari  

Armond Qmega                                                                                    Jonuz Bugari

  

 

 

     

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditëve,  

                                        nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, ankesa paraqitet nëpërmjet 

                            të kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit  – Divizioni Civil në Prishtinë.
                                                                                                                                      


