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Numri i lëndës: 2021:029759 

Datë: 03.09.2021 

Numri i dokumentit:     02142122 

 

C.nr.77/2021 

  

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional 

Armond Qmega, në çështjen juridike të paditësit S. D. nga Rahoveci, të cilin e përfaqëson 

përfaqësuesi i tij i autorizuar Avokat G. Sh. nga Rahoveci, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, 

kundër të paditurve S. F. D. dhe B. F. M. të dytë nga Rahoveci, për shkak të vërtetimit të 

pronësisë, vlera e kontestit 3,000.oo €uro, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor 

dhe zbatimit të provave, më 24.08.2021, merr këtë: 

A K T GJ Y K I M 

APROVOHET kërkesëpadia e paditësit, SI E BAZUAR. 

VËRTETOHET se paditësi S. (N.) D. është pronarë i parcelave kadastrale nr.87-0, e në 

sipërfaqe të përgjithshme 2024 m2, nr.88-0, e në sipërfaqe të përgjithshme 2004 m2, nr.103-0, e 

në sipërfaqe të përgjithshme 2802 m2, nr.86-0, e në sipërfaqe të përgjithshme 1844 m2, ZK 

Bërnjak, në bazë të parashkrimit fitues, çka të paditurit S. F. D. dhe B. F. M. janë të obliguar 

që të pranojnë këtë të drejtë dhe të lejojnë që paditësi të regjistrohet si pronarë në regjistrin 

Kadastral të Pronave pranë Drejtorisë për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë në Rahovec, ku si bazë 

juridike do të shërbejë ky aktgjykim dhe atë në afat prej 15 ditë nga dita  e pranimit të aktgjykimit, 

nën kërcënimit të përmbarimit të detyrueshëm. 

 

 Shpenzimet procedurale sipas marrëveshjes i bart paditësi. 

A r s y e t i m 

Paditësi S. D. ka ushtruar padi kundër të paditurve S. F. D. dhe B. F. M., për shkak të 

vërtetimit të pronësisë. 

Sipas kësaj çështje juridike gjykata ka caktuar disa seanca e shqyrtimin kryesor, në të 

cilat janë paraqitur përfaqësuesi i autorizuar i paditësit Av. G. Sh., si dhe të paditurit S. F. D. dhe 

B. F. M. të dytë nga Rahoveci. 

  

Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit Av. G. Sh. ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë, duke theksuar se paditësi me paraardhësin e të paditurve dhe këtu të 

paditurin S. D. në vitin 1995 me kontratë gojore kanë kontaktuar parcelat në fjalë si të cekura në 

padi por për shkaqe objektive nuk kanë mundur ta realizojnë përmes kontratës mbi shitblerje 

andaj i propozoi gjykatës që pas procedimit të provave të propozuara padinë dhe kërkesëpadinë 

e paditësit ta aprovojë në tërësi si të bazuar. Po ashtu propozoi që për identifikimin e parcelave 

të angazhohet eksperti gjeometër. Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se me daljen e 

gjykatës në vend, me ekspertizën e ekspertit gjeodet të licencuar, e në veçanti  nga deklarimi i 

palëve ndërgjyqëse, e kanë pranuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ashtu që 

gjykata tani më pa mëdyshje mund të vërtetoi këtë gjendje faktike dhe padinë dhe kërkesëpadinë 

e paditësit ta aprovojë në tërësi si të bazuar.  
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I padituri i parë S. F. D. ka deklaruar se nuk e kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditësit po ashtu mbetet pranë përgjigjes në padi duke theksuar se janë të vërteta thëniet nga 

padia e po ashtu janë përmbushur të gjitha obligimet që dalin nga kontrata gojore duke përfshirë 

edhe pagesën e shumës së kontraktuar e në anën tjetër që nga viti 1995 paditësi është në 

shfrytëzim dhe posedim të lirë të parcelave dhe nuk është penguar asnjëherë nga askush andaj i 

propozoi gjykatës që të veprojë në harmoni me ligjin dhe ta aprovojë padinë dhe kërkesëpadinë 

si të bazuar. Shpenzimet nuk i kërkojnë. 

  

I padituri i dytë B. F. M. se nuk e kundërshton kërkesëpadinë e paditësit, pasi që 

përmbajtja e të cekurave në padi dhe në kërkesëpadinë janë të vërteta dhe të njëjtat janë të 

bazuara siç e pretendon paditësi dhe se është i pakontestueshëm fakti se që nga ajo kohë paditësi 

është në shfrytëzim të lirë dhe pa u penguar nga askush. Ashtu që e pranojnë në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë dhe nuk e kundërshtojnë që parcelat të regjistrohen në emër të paditësit. Nuk e 

kundërshtojnë propozimin për caktimin e ekspertit gjeometër që të dilet në vendin e ngjarjes për 

identifikimin të parcelës, ndërsa në fund i propozoi gjykatës që të përfundojë këtë çështje duke i 

bartur parcelat në fjalë në emër të paditësit. Shpenzimet e procedurës nuk i kërkon.     

 

Për të vërtetuar faktet vendimtare, gjykata i ka zbatuar këto prova: ka bërë shikimin në 

certifikatave të pronësisë të datës 06.01.2021 dhe të datës 01.06.2017, ka bërë shikimin në 

dëshmi vdekjen për të ndjerin F. M. i datës 07.02.2020, ka bërë shikimin në ekspertizës dhe 

skicës së terrenit të ekspertit gjeometër të G.-L. prej datës 18.08.2021. 

 

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

ndërgjyqësve 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 certifikatave të pronësisë të datës 06.01.2021 dhe të datës 01.06.2017, 

vërtetohet se parcela kadastrale nr.87-0, e në sipërfaqe të përgjithshme 2024 m2, nr.88-0, e në 

sipërfaqe të përgjithshme 2004 m2, nr.103-0, e në sipërfaqe të përgjithshme 2802 m2, evidentohet 

në emër të paraardhësit të të paditurve F. H. D., nr.86-0, e në sipërfaqe të përgjithshme 1844 m2, 

ZK Bërnjak, evidentohet në emër të të paditurit S. F. D.. 

 

Me shikimin në dëshminë vdekje për të ndjerin F. H. D. e datës 07.02.2020, vërtetohet 

se prej trashëgimtarëve ka lënë S. F. D. dhe B. F. M.. 

 

Me shikimin në ekspertizën dhe skicës së terrenit të kompanisë Gj.- L. prej datës 

18.08.2021, është konstatuar se: parcela kontestuese nr. nr.86-0, e në sipërfaqe të përgjithshme 

1844 m2, ZK Bërnjak, sipas evidencës në kadastër evidentohet në emër të të paditurit S. F. D., 

parcela kontestuese nr.87-0, e në sipërfaqe të përgjithshme 2024 m2, nr.88-0, e në sipërfaqe të 

përgjithshme 2004 m2 dhe nr.103-0, e në sipërfaqe të përgjithshme 2802 m2, evidentohet në emër 

të paraardhësit të të paditurve F. H. D. 

 

Si fakte relevantë në këtë çështje juridike, gjykata murr për bazë se është argumentuar 

fakti se paditësi është në posedim të ligjshëm dhe mirëbesim dhe paraardhësi i të paditurve i ka 

pranuar të hollat, dhe se të paditurit nuk e kanë kundërshtuar që paluajtshmëria të bartet në emër 

të paditësit. 
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Ligji për Pronësi dhe të Drejta tjera Sendore me dispozitën e nenit 40. 1 parasheh se: 

Personi i cili me mirëbesim e ka njëzetë (20) vjet në posedim të pandërprerë një paluajtshmëri 

ose një pjesë të saj, e fiton pronësinë në të, sipas kësaj gjendje të vërtetuar gjykata vlerëson se 

paditësi në shfrytëzim të pronës është vendosur posedim të ligjshëm dhe mirëbesim rreth mbi 20 

vite, i cili kusht është plotësuar edhe me LTHMPJ-së, sipas dispozitës së nenit 28. 4. 

 

            Në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë e duke u mbështetur në dispozitën e nenit 

28. 4 të LTHMPJ-së, dhe nenit 40. 1 të Ligjit për Pronësi dhe të Drejta tjera Sendore, si dhe 

neneve 143 dhe 254 dhe 319 të LPK-së, ka 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, 

C.nr.77/2021, më 24.08.2021 

 

  

  B. Profesional                                                                                                    Gjyqtari  

Armond Qmega                                                                                               Betim Behluli 

 

  

              

 

Vërejtje: Pasi që palët në bazë të nenit 177.3 të LPK-së, pas shpalljes së këtij aktgjykimi  

     njëzëri kanë deklaruar se heqin dorë nga e drejta e ankesës, i njëjti është i  

     plotfuqishëm nga data 24.08.2021.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


