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Datë: 14.09.2021 

Numri i dokumentit:     02172384 

 

C.nr.72/2021 

  

           GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

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

Armond Qmega, në çështjen juridike të paditësve H. J. M., Q. J. M. dhe A. J. M. të gjithë nga 

fshati Rogovë, Komuna e Gjakovës, të cilët i përfaqëson avokati M. B. avokat nga Rahoveci, 

sipas autorizimit në shkresat e lëndës, kundër të paditurës Komuna e Rahovecit, të cilën e 

përfaqëson B. O., sipas autorizimit në shkresat e lëndës, për shkak të vërtetimit të pronësisë, 

vlera e kontestit 3,000.oo, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor dhe zbatimit të 

provave, më 07.09.2021, morri këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 
  

 APROVOHET kërkesëpadia e precizuar e paditësve H. J. M., Q. J. M. dhe A. J. M. në 

mënyrë si vijon: 

 

 VËRTETOHET SE paditësit paditësve H. J. M., Q. J. M. dhe A. J. M., si trashëgimtarë 

të rendit të parë ligjorë – të tretë djemtë e të ndjerit J. M. ish nga fshati Rogovë, Komuna e 

Gjakovës, janë bashkëpronarë në bazë të fitimit me parashkrim me nga 1/3 të pjesëve ideale të 

pjesës së parcelës Nr.1828 K – 1 në sipërfaqe prej 0.19.28 ha ZK Bellacërkë, Komuna e 

Rahovecit, e cila kufizohet në jug – perëndim po ashtu me parcelën am nr.1828 K -1, në sipërfaqe 

prej 33.61 m, në veri – perëndim me parcelën nr.1829 K – 2 në gjatësi prej 47.54 m dhe në veri 

me rrugën regjionale Gjakovë – Prizren në gjatësi prej 42.73 m2. 

 

OBLIGOHET e paditura Komuna e Rahovecit që ti pranojë paditësve të drejtën e 

bashkëpronësisë në pjesën e parcelës së përshkruar, Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë 

në Rahovec, të bëjë regjistrimin e bashkëpronësisë të paditësve në librat kadastrale të kësaj pjesë 

të parcelës, ndërsa parcelën kadastrale nr.543 K – 4 në sipërfaqe prej 2063 m2, e cila evidentohet 

në emër të paraardhësit të paditësve, të atit të tyre, të ndjerit J. M. të njëjtën ta regjistrojë në emër 

të paditurës Komuna e Rahovecit dhe atë në afat prej 15 nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit nën kërcënim të ekzekutimit të detyrueshëm. 

 

Detyrohet e paditura që paditësve ti paguaj edhe shpenzimet procedurale në shumë prej 

1,123.oo €uro, po ashtu në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

 

                  A r s y e t i m  
 

 

Paditësit H. J. M., Q. J. M. dhe A. J. M., ka ushtruar padi kundër të paditurës Komuna e 

Rahovecit, për shkak të vërtetimit të pronësisë. 
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Mbështetur në dispozitat ligjore të zbatueshme, gjykata me aktvendimin C.nr.111/2017, 

të datës 20.06.2019, procedurën ka ndërprerë përkohësisht dhe për zhvillimin e këtij kontesti ka 

njoftuar Ministrin e Drejtësisë dhe Ministrin e Ekonomisë dhe Financa. Pas skadimit të afatit të 

caktuar me aktvendim, me propozimin e palës paditëse procedura ka vazhduar. 

 

Sipas kësaj çështje juridike janë caktuar dhe mbajtur disa seanca të shqyrtimit kryesor, 

në të cilët janë paraqitur përfaqësuesi i paditësve Avokat M. B., si dhe përfaqësuesi i të paditurës 

B. O.. 

 

Përfaqësuesi i paditësve Av. M. B., në tërësi ka ngel pranë padisë dhe kërkesëpadisë, i 

propozoi gjykatës që për seancën e radhës të caktojë - angazhojë një ekspert gjeometër me të 

cilin së bashku me gjykatën do të bëjë identifikimin, matjes dhe vërtetimit të gjendjes faktike të 

parcelave, si të parcelës kontestuese e cila evidentohet në emër të të paditurës dhe parcelës të 

cilët  e kanë në shfrytëzim personat e tretë e cila figuron me emër të paraardhësit të paditësve të 

ndjerit – J. M.. pas pranimit të ekspertizës të ekspertit gjeometër në parim nuk kanë vërejtje, e 

me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike, mbi faktin se paditësit janë në shfrytëzim të parcelës 

në të cilën janë kthyer vetë faktit se parcela që i është ndarë me komasacion është në posedim 

dhe shfrytëzim të personave të tretë dhe atë edhe para ndarjes së parcelës paraardhësit e paditësve  

si dhe kush është në shfrytëzim tani, i propozoi gjykatës që ti procedojë dëshmitarët F. H. Sh. 

nga fshati Rogovë, Komuna e Gjakovës, rr. “V. M.” dhe A. M. H. nga  fshati Rogovë, komuna  

e Gjakovës, rr. “Sh. Th.”. Sa i përket kundërshtimit të përfaqësuesit të autorizuar të paditurës – 

Komuna e Rahovecit, pretendimi i përfaqësuesit është i pa bazuar, për shkak se parcela e cila iu 

është marrë paraardhësit të paditësve, përkatësisht që është përfshirë në komasacion, e në bazë 

të aktvendimit të ish komisionit për komasacion të KK Rahovec, ka kaluar në emër të Komunës 

së Rahovecit – këtu të paditurës në pronësi, andaj padia mbi bazën tjetër dhe thënieve në referatin 

e parashtresës për ndryshimin e padisë, rezulton se këtu paditësit faktikisht janë të dëmtuar, për 

shkak se nga momenti kur është bërë vendimi i komasacionit nuk kanë mundur që të hyjnë në 

posedim dhe shfrytëzim të lirë të parcelës e cila iu është ndarë sipas aktvendimit të komasacionit, 

e për shkak të pengesave të kinse të ish pronarëve të kësaj parcela të cilët kanë pas pretendim 

dhe e kanë se parcela është në pronësinë e tyre. Përkundër kësaj paraardhësi i paditësve 

menjëherë iu është drejtuar me shkrim komisionit për komasacion, 1–2 muajve pas kryerjes së 

komasacionit, vendimi mbi komasacion është i pa zbatueshëm, përkundër parashtresës së 

ushtruar komisioni nuk ka ndërmarrë kurrfarë veprimi mbi rregullimin e çështjes dhe se rasti i 

paditësve diku në muajin 9 – 10 të vitit 1987 kanë qenë të detyruar që të kthehen në parcelën e 

tyre nr. 2143-1, në të cilën pas vdekjes së paraardhësit kanë vazhduar në shfrytëzim dhe posedim 

trashëgimtarët, në të cilën janë sot e kësaj dite pa kurrfarë pengese. Me Ligj është e rregulluar, 

me ish Ligjin e Marrëdhënieve Pronësoro - Juridike që ka qenë në fuqi gjatë zbatimit të 

komasacionit, mënyra e fitimit dhe humbjes së pronësisë si dhe me Ligjin e tanishëm në fuqi të 

Republikës së Kosovës mbi Pronësinë dhe Sendet tjera Pronësore. Përveç kushteve të parapara 

me ligjet të përshkruara, aspektit formal - juridik të punës juridike – aktvendimi – kontrata etj, 

parashihet që të jetë pune e vlefshme edhe dorëzimi i objektit që është baza e kontratës, 

konkretisht këtu komuna është dashtë që t’ia siguroj pronën e lirë që ia kanë dhënë në emër të 

ndërrimit, të jetë posedimi i lirë dhe i garantuar e jo me pengesa siç e ka kryer procedurën. 

Paditësit kanë qenë të detyruar, që të mos mbesin pa pronë, për shkak të pamundësisë të realizimit 

të aktvendimit për komasacion janë kthyer qysh nga viti 1987 në pronësi të pronës së tyre, me 

ndërgjegje të pastër dhe të plot, janë në posedim pa ndërprerje – në pushtetin faktik mbi 20 vite, 

andaj edhe e kanë fituar të drejtën e pronësisë ndaj parcelës së cekur. Përndryshe e paditura ish 

komuna – komisioni për komasacion e mban barrën të mos sigurimit të parcelës të lirë të cilën 

ia ka ndarë paraardhësit të paditësve dhe se përgjegjësia e ish komisionit për komasacion 

përkatësisht këtu të paditurës e cila duhet të rregullojë raportin juridik me shfrytëzuesit të 

parcelës që janë në terren.  
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Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nga provat e proceduara gjatë seancave 

të zhvilluara, u vërtetua gjendja faktike se paraardhësi i paditësve me aktvendimin e Komisionit 

për Komasacionit të KK-së, në Rahovec, nr.461-1907/237, prej 23.07.1987, i është marrë parcela 

nr. 2143-1 në sipërfaqe prej 0.90,28 ha., ndërsa i është ndarë parcela kadastrale nr.543 K - 4 ZK 

Bellacërkë, K. e Rahovecit, në sipërfaqe prej 0.20,63 ha., në tabelën 330 - e pakontestueshme. 

Nga momenti i aprovimit të aktvendimit të përshkruar dhe pranimit të të njëjtit nga paraardhësi 

i paditësve – i ndjeri i ati i tyre J., ka shkuar në parcelën që i është ndarë me aktvendimin e 

përshkruar, me qëllim që të hyjë në posedim dhe shfrytëzim. Mirëpo pas identifikimit të parcelës 

ka konstatuar se në të njëjtin ishin në posedim dhe shfrytëzim familjarët të familjes e të ndjerit 

Sh. I. Sh. nga Rogova, e në të cilën parcelë kishin edhe të ndërtuara shtëpi dhe objekte afariste, 

kuptohet duke mos i lejuar paraardhësit të paditësve që të hyjë në posedim, me pretekst se parcela 

që i është ndarë me komasacion paraardhësve të paditësve ka qenë dhe është pronë e tyre. 

Paraardhësi i paditësve duke u gjend në situatë të këtillë i është drejtuar edhe me shkrim 

komisionit për komasacion, se parcela e cila i është ndarë sipas aktvendimit për komasacion, në 

të njëjtën nuk mundet të hyjë në posedim dhe shfrytëzim për shkak të moslejimit të familjarëve 

Sh., komisionit i është drejtuar edhe gojarisht, por i njëjti – Komisioni nuk ka ndërmarrë kurrfarë 

veprimi që ti mundësoj paraardhësit të paditësve hyrjen në posedim dhe shfrytëzim. Paraardhësi 

i paditësve duke e parë pamundësinë e shfrytëzimit të parcelës nga komisioni për komasacion e 

më qëllim të shmangies problemeve, është detyruar që të kthehet në parcelën e vet në posedim 

dhe shfrytëzim, e në të cilën është në posedim sot e kësaj dite – pasardhësit e tij këtij paditësit 

në shfrytëzim sot e kësaj dite e në të cilën e kanë të ndërtuar edhe objektin afarist. Gjendja e 

këtillë faktike është vërtetuar në bazë të aktvendimit për komasacion, daljes së gjykatës në vend 

me ekspertin – gjeometrin për identifikimin e parcelave dhe gjendjen e tyre më 16.06.2021, sipas 

të cilës ekspertizë se parcela që i është ndarë paraardhësit të paditësve, në të njëjtin janë në 

posedim dhe shfrytëzim familjaret e të ndjerit Sh. Sh. e në të cilat i kanë të ndërtuara shtëpi dhe 

objekte afariste, pastaj të deklaratave të dëshmitarëve të proceduara F. Sh. dhe A. H., të dy nga 

fshati Rogovë, të cilët kanë deklaruar se paraardhësi i paditësve i ndjeri J. nuk ka mundur që të 

hyjë në parcelën që i është ndarë me komasacion, për shkak të pengesave të familjes Sh. dhe se 

paraardhësi i paditësve – i ndjeri J. ka qenë i detyruar që të kthehet në parcelën e vetë, e në të 

cilën paditësit kanë ngritur objektin afarist dhe në të cilin janë në posedim dhe shfrytëzim – në 

vazhdimësi, pastaj foto dokumentacionit dhe skicave të vendit të ekspertit gjeometër A. M.. Nga 

të cekurat rezulton se paraardhësit e paditësve – të ndjerit J. i është imponuar për shkak të lëshimit 

– gabimit të komisionin për komasacion, pamundësia që të hyjë në parcelën që i është ndarë, e 

cila ka qenë e uzurpuar nga familja Sh., shmangje të konfliktit, me qëllim të zgjidhjes së 

problemit dhe i detyruar nga lëshimet – gabimet e bëra nga e komisionit për komasacionit, 

kthehet në parcelën e vetë me ndërgjegje të pastër, ndërgjeshmëri dhe mirëbesim vetëm e vetëm 

me qëllim që të mos jetë i dëmtuar, mos të mbetet pa pronësi për shkak të gabimeve të bëra nga 

kuvendi komunal.  

 

Me dispozitën e nenit 4 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore shprehimisht është 

përcaktuar se në krijimin e marrëdhënieve detyrimore vlen parimi i ndërgjeshmërisë dhe 

ndershmërisë. Ndërsa sipas dispozitës së nenit 8 të të njëjtit Ligj gjithashtu shprehimisht është 

përcaktuar se pjesëmarrësit në marrëdhëniet e detyrimit kanë për detyrë ti përmbushin detyrimin 

e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e të njëjtit, e të cilit nuk e kanë përmbushur në rastin 

konkret Komisionin i KK-së në Rahovec. Sipas dispozitës të nenit 121 të të njëjtit Ligj është 

përcaktuar pamundësia e përmbushjes për të cilin përgjigjet pala tjetër, në rastin konkret e 

paditura dhe se në par. 1 të këtij neni është përcaktuar se “kur përmbushja e detyrimit të njërës 

palë në kontratat e dyanshme detyruese është bërë e pamundur për shkak të ngjarjes për të cilin 

përgjigjet pala tjetër detyrimi i saj shuhet, ndërsa ajo rezervon kërkesat e veta kundër palës tjetër 

kërkesa do të zvogëlohet për aq sa ka mundur të ketë në dobi lirimi i detyrimit të vet”, - 

aktvendimi nuk është ekzekutuar i komasacionit ekluzivisht për shkak të fajit të tyre, duke  e 

përfshirë parcelën që i është dhënë paraardhësit të paditësve e cila ka qenë e uzurpuar dhe në të 
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cilën kanë qenë të ndërtuara objektet – shtëpitë dhe lokalet afariste. Sipas dispozitës së nenit 13 

Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore NR.04/L-077,  nenit 13 është përcaktuar shprehimisht: 

“kuptimi i dispozitave të këtij Ligji në lidhje me kontrata përshtatshmërish aplikohet edhe ndaj 

punëve tjera juridike, në rastin konkret edhe punën juridike – administrative të  komisionit për 

Komasacion. Edhe me ish ligjin në fuqi të LMFPJ, si dhe me plotësimin dhe ndryshimin e të 

njëjtit është paraparë mënyra e fitimit të pronësisë, si dhe është barazuar mundësia e fitimit të 

pronësisë me anë të mbajtjes – neni 28 i Ligjit të përshkruar. Sipas dispozitës të nenit 4 të Ligjit 

mbi Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore, është përcaktuar institutit i prezumimit të 

mirëbesimit, e me të cilin është përcaktuar si vijon: në qoftë se fitimi i  një të drejte sendore varet 

nga mirëbesimi i fituesit, do të prezumohet mirëbesimi, përveç se nëse vërtetohet ndryshe. 

Ndërgjeshmëria, ndershmëria janë bazat për krijimin e prezumimit të mirëbesimit, e cila është 

krijuar te paraardhësit i paditësve dhe tani paditësve për shkak se janë kthyer në parcelën e vetë 

në shfrytëzim dhe posedim të lirë, nga pamundësia që të hyjnë në posedim dhe shfrytëzim e 

parcelës e cila është ndarë nga ana e komisionit që është normale dhe e logjikshme për shkak të 

pamundësisë, e mos humbjes së pronës janë kthyer në shfrytëzim të pronës së vet e të cilën janë 

në posedim dhe shfrytëzim sot e kësaj dite. Nga të cekurat rezulton se janë plotësuar të gjitha 

kushtet ligjore si me ish ligjin që ka qenë në fuqi neni 28 LMFPJ-së, që ka qenë në fuqi dhe 

ndryshimeve që kanë pasuar të këtij ligji si dhe nenit 40 të Ligjit për Pronësinë dhe të drejtat 

tjera Sendore i cili tani është në fuqi është fituar pronësia duke i plotësuar të gjitha kushtet për 

fitimin në parashkrim, mirëbesimi, posedimi – pushteti faktit si dhe afati prej 20 viteve, të tri 

kushtet sipas dispozitës së përshkruar. Duke i pasur parasysh të cekurat i propozoi gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësve, sipas parashtresës për ndryshimin e bazës dhe të precizimit të 

kërkesëpadisë të e aprovoj në tërësi si të bazuar. Të obligohet e paditura që ti kompensoj të gjitha 

shpenzimet e procedurës kontestimore paditësve dhe atë për 5 përfaqësime me nga 135 €, në 

shumë prej 675 €, dy parashtresave për ndryshimin e bazës të padisë dhe precizimin e padisë me 

nga 104 € ose 204 € në tërësi si dhe në emër të ekspertizës shumën prej 240 €, në shumë totale 

1,123.oo €, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

  

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës B. O. ka deklaruar se e kontestojnë në tërësi padinë 

e paditësve nga se është e pa themeltë dhe e pa bazuar ndaj të paditurës Komuna e Rahovecit, 

padia është bazuar në aktvendimin e Kuvendit Komunës Rahovec – Komisioni për Komasacion 

të vitit 1987, me të cilin aktvendim është futur edhe parcela kadastrale nr.2143-1, ndërsa 

paraardhësit të paditësve J. M. iu është ndarë parcela kadastrale nr. 543 K-4, ZK Bellacërkë i cili 

aktvendim për caktimin e komasacionit është përfundimtar i nxjerrë në procedurën e rregullt 

administrative, andaj ky aktvendim nuk mund të ndryshohet ose të anulohet me vendim tjetër 

gjyqësor. Nga përmbajtja e padisë mund të konkludohet se paditësit nuk mund të futen në 

posedim të paluajtshmërisë së ndarë me aktvendimin e lartë cekur për shkak se personat të tretë 

janë në posedim me uzurpim arbitrar edhe pse kjo paluajtshmëri evidentohet në emër të 

paraardhësit të paditësve, sipas historiatit për parcelën nr.543 K-4. Prandaj duke qenë se e 

paditura Komuna e Rahovecit respektivisht Kuvendi i Komunës – Komisioni për Komasacion i 

atëhershëm e ka zbatuar në tërësi këtë aktvendim theksojnë se këtu të paditurës Komuna e 

Rahovecit i mungon legjitimiteti pasiv për të qenë palë në procedurë. Mbi këtë bazë i propozoi 

gjykatës padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve ndaj të paditurës Komuna e Rahovecit ta refuzoj 

në tërësi si të pa bazuar dhe të pa themeltë. Gjithashtu kundërshtojnë propozimin e përfaqësuesit 

të paditësve për caktimin e ekspertit dhe evidentimin e parcelave kontestuese duke qenë se situata 

dhe çështja është e qartë dhe sa i përket Komunës së Rahovecit nuk ka asgjë kontestuese. Në 

bazë të ekspertizës së ekspertit gjeodet është vërtetuar se procedura e zhvilluar për komasacion 

është zhvilluar në bazë të dispozitave ligjore ku me këtë rast parcela 543K-4 me aktvendim i 

është ndarë paraardhësit të këtu paditësve ndërsa pjesa e parcelës 1828K-1, ka kaluar në emër të 

pronës shoqërore komuna Rahovec. Pretendimet  e palës paditëse se parcela 543K-4 ka qenë e 

uzurpuar edhe para aktvendimit për caktimin e masës së komasacionit të vitit 1987 nuk është 

vërtetuar sepse në bazë të dispozitave të Ligjit mbi Arondacionin, Komasacionin dhe 
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Riparcelimin e tokës pjesëmarrësit në komasacion në bazë të nenit 40 të këtij Ligji kanë pasur 

mundësi që në shikimin publik në afat prej 30 ditësh të paraqesin vërejtjet lidhur me tokën e 

ndarë. Ashtu siç është theksuar edhe në aktvendim për caktimin e komasacionit palët kanë 

mundur të ushtrojnë ankesë atëherë Drejtorisë Krahinore për Marrëdhënie Pasurore-Juridike në 

afat prej 15 ditësh edhe në bazë të nenit 34 të këtij ligji palët në procedurë kanë mundur të hapin 

konflikt administrativ, andaj pretendimet se toka e ndarë me komasacion ka qenë e uzurpuar nga 

perspektiva e sotme nuk mund të pranohet si e bazuar duke qenë se në procedurë të komasacionit 

palët kanë mundur të parashtrojnë vërejtje sipas dispozitave ligjore. Në anën tjetër në bazë të 

nenit 288 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore është theksuar se nuk mund të 

fitohet pronësi përmes parashkrimit fitues në paluajtshmëritë, pronarët e të cilëve në kohën në 

mes të 23 marsit 1989 dhe hyrjes në fuqi të këtij Ligji kanë humbur posedimin direkt apo indirekt 

kundër vullnetit të tyre. Pronësia sipas nenit 41 të LPDS-së, mund të fitohet vetëm atëherë në 

qoftë se afati sipas nenit 41 ka filluar të rrjedhë nga çasti i themelimit të regjistrit dhe fillimit të 

veprimtarisë regjistruese. Sipas Ligjit për Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore është 

paraparë që e drejta pronësore nuk mund të ekzistojë mbi sendet që mund të jenë në pronësi 

shoqërore. E kundërshtojnë propozimin për dëgjimin e dëshmitarëve me arsyetim se kjo 

procedurë sipas aktvendimit për caktimin e masës së komasacionit është zhvilluar sipas ligjit dhe 

ka përfunduar në procedurë të rregullt administrative pa ndonjë ankesë apo vërejte nga ana e 

pjesëmarrësve në komasacion për shkak se paditësit nuk mund të futen në posedim të 

paluajtshmërisë së caktuar me vendim për ndarjen e tokës me komasacion edhe pse e njëjta 

paluajtshmëri evidentohet në emër të paraardhësve  të paditësve paditësit nuk kanë bazë ligjore 

që ta paditësin këtu të paditurën Komuna e Rahovecit, pasi që për shkak të pamundësisë të hyrjes 

në posedim në tokën e tyre që është e evidentuar në emër të paraardhësve të paditësve nuk është 

përgjegjësi e të paditurës Komuna e Rahovecit. 

 

Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në tërësi e kontestojnë kërkesëpadinë dhe 

precizimet e paditësve, sepse si e tillë është e pa lejuar dhe e pa bazuar ndaj të paditurës. Nga të 

gjitha provat materiale të proceduara në këtë kontest, është vërtetuar se: Aktvendim për ndarjen 

e komasacion nr.461-1907/237 i dt.23.07.1987 është nxjerrë në procedurë të rregullt 

administrative nga një organ administrativ dhe është përfundimtar, Aktvendimi për komasacion 

është përfundimtar dhe i plotfuqishëm pa asnjë vërejtje apo ankimim të palëve të përfshirë në 

komasacion, sipas legjislacionit në fuqi të kohës, përmes historiatit të parcelës nr.543K-4 

vërtetohet fakti i pakontestueshëm se paraardhësi i paditësve në masën e komasacionit e ka futur 

parcelën nr.2143-1 në sipërfaqe prej 0.19.28 ha të cilën e ka trashëguar nga të parët e tij dhe me 

aktvendimin për komasacion të lart cituar i është ndarë parcela 543K-4 në sipërfaqe prej 0.20.63 

ha, Për faktin se posedues të parcelës nr. 543K-4 janë persona të tretë, nuk ka arsye bindëse 

ligjore që këtë rast të paditet këtu e paditura, ngase kësaj të fundit i mungon legjitimiteti pasiv 

në këtë çështje lëndore. Siç kanë theksuar edhe gjatë seancave të shqyrtimit kryesor, 

kërkesëpadia e paditësve është në kundërshtim të plotë me dispozitave të Ligjit për Arondim, 

Komasacion dhe Ri parcelizim të Tokës, posaçërisht nenit 54 të këtij Ligji. Përveç mjeteve tjera 

gjatë procedurës së komasacionit edhe në bazë të nenit 23 të këtij Ligji palët kanë mundur të 

hapin konflikt administrativ kundër aktvendimit për zbatimin e komasacionit, në afat të caktuar 

ligjor, andaj konsiderojnë se është parashkruar e drejta për të kërkuar ndryshimin e gjendjes 

faktike sipas aktvendimit për komasacion, kjo edhe në kuptim të nenit 51 të Ligjit. Gjithashtu, 

në bazë të nenit 33 të Ligjit Nr.04/L-040 për Rregullimin e Tokës, ku është përcaktuar se; “të 

gjitha projektet e papërfunduara të rregullimit të tokës të filluara sipas Ligjit Nr.02/L-26, për 

Tokat Bujqësore, sipas Ligjit për Komosacion të vitit 1987 do të përfundohen në përputhje me 

Kreun I, II, III, IV dhe V të këtij ligji, përveç nëse Ministria nxjerr akt nënligjor se këto projekte 

do të përfundojnë në përputhje me nenin 34 dhe 35 të këtij ligji”, konsiderojmë se kërkesëpadia 

e paditësve është në kundërshtim të plotë me këtë dispozitë të Ligjit.  
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E paditura kundërshton pretendimet e palës paditëse se nuk kanë mundur të hyjnë në 

posedim dhe shfrytëzim në parcelën e ndarë me Aktvendim për Komasacion për shkak se 

familjarët e të ndjerit Sh. Sh. kanë ndërtuar shtëpi dhe objekte afariste, për shkak se në kohën e 

nxjerrjes së aktvendimit nr.461-1907/237 i dt.23.07.1987 për të zbatuar komasacionin për 

parcelës nr.543K-4, sipas gjendjes faktike të cilën e ka përshkruar edhe historiati i parcelës nga 

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, në atë kohë nuk kanë qenë të ndërtuara objektet 

banesore, ashtu siç pretendojnë paditësit. Të gjitha theksimet e përfaqësuesit të autorizuar të 

paditësve në seancat gjyqësore lidhur me dispozitat e Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, e 

paditura i konsideron të pas afatshme për shkak se e drejta për të ndryshuar gjendjen, 

respektivisht për të kërkuar kthimin e pronës është e parashkruar në tërësi. Andaj, duke qenë se 

paditësit këtu pretendojnë se u është pa mundësuar hyrja në posedim të parcelës së ndara me 

komasacion, e paditura sikurse në theksimet e saj në seancat kryesore edhe tani thekson se 

kërkesa e paditësve është parashkruar në tërësi dhe atë në bazë të nenit 268 (256) të Ligjit të 

Punës së Bashkuar (GZ, nr.33/76) dhe plotësimit të Ligjit të Punës së Bashkuar (GZ, nr.57/83) 

dhe Ligjit për ndryshimin e Ligjit të Punës së Bashkuar (GZ. Nr.85/87), ku është caktuar se në 

qoftë se paluajtshmëria kalon në pronësi shoqërore me bazë të vlefshme juridike, pronari e humb 

të drejtën e pronësisë në qoftë se nuk kërkon kthimin e pronësisë në afat prej 5 viteve nga dita e 

marrjes në dijeni, (në vitin 1961-1965), dhe më së largu në afat prej 10 viteve, e që në rastin 

konkret paraardhësi i paditësit si dhe paditësi nuk kanë kërkuar kthimin e paluajtshmërisë deri 

në ushtrimin e padisë në vitin 2009. Gjithashtu, Dispozitat e sipër cekura të Ligjit të Punës së 

Bashkuar, në bazë të nenit 196 dhe 197 të Ligjit për Ndërmarrjet, i cili vepron që nga 01 janari 

1989 kur ka pushuar vlefshmëria e dispozitave të Ligjit mbi Punën e Bashkuar, përveç Kreut të 

VI, të Kapitullit II që i referohet disponimit me mjete shoqërore që bëjnë pjesë edhe dispozita të 

nenit 226 (268) të Ligjit mbi Punën e Bashkuar. Prandaj, konsiderojmë se kërkesa e paditësve 

është parashkruar në tërësi edhe në bazë të nenit 379 paragrafi 1 i LMD-së (Ligji i vjetër), ndërsa 

edhe sipas LMD-së nr. 04/L-077, neni 361 al. 1 i Republikës së Kosovës, ku thuhet se: “të gjitha 

kërkesat që janë përcaktuar me vendim të gjykatës të formës së prerë ose me vendim të organit 

tjetër kompetent, ose me anë të pajtimit para gjykatës apo organit tjetër kompetent, parashkruhen 

për 10 vjet”, edhe ato për të cilat Ligji parashikon afat më të shkurtër parashkrimi. Pasi që 

paraardhësi i paditësit dhe paditësi nuk e kanë shfrytëzuar të drejtën e ankesës apo kërkesë për 

vlerësimin e ligjshmërisë, respektivisht të ndonjë veprimi juridik për të kundërshtuar bartjen e 

pronës kontestuese, paluajtshmëria e tillë sipas fuqisë ligjore është bërë pronë shoqërore me 

posedim, në këtë rast të ish-Kuvendit Komunal në Rahovec, respektivisht pas kalimit të afateve 

ligjore të sipër cituara, paditësi ka humbur të drejtën e pronës rrjedhimisht edhe kompensimin e 

saj. Në bazë të nenit 29 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore, mbi sendin në 

pronësinë shoqërore e drejta e pronësisë nuk mund të fitohet me parashkrimin fitues ose në bazë 

të mbajtjes, në këtë drejtim duhet të theksohet se neni 29 ka qenë në fuqi nga hyrja në fuqi të 

ligjit deri më 8 Korrik 1996 kur me ndryshimet dhe plotësimet e ligjit është shfuqizuar në vitin 

1996 (gazeta zyrtare e RSJ nr.26/96), prandaj koha me parashkrim fitues nuk mund të llogaritet 

si në pretendimet e paditësve. Në bazë të nenit 90 të LMTHJP, dispozita e nenit 29 ka qenë në 

fuqi që nga 1 Shtatori 1980 deri në shfuqizimin e saj më 8 Korrik 1996. Lidhur me këtë duhet të 

merret parasysh se të gjitha dispozitat ligjore të vlerësuara si diskriminuese, të cilët janë aprovuar 

pas 23 marsit të vitit 1989, nuk vlejnë për territorin e Republikës së Kosovës, që nënkupton se 

edhe ndryshimet e LMTHJP nuk gjejnë zbatim në territorin e Republikës së Kosovës pasi që 

janë aprovuar pas 23 marsit të vitit 1989, pas instalimit të masave të dhunshme nga Republika e 

Serbisë në Kosovë. Fitimi i së drejtës së pronësisë, neni 20; “E drejta e pronësisë fitohet sipas 

vetë ligjit, në bazë të veprimit juridik dhe me trashëgim. E drejta e pronësisë fitohet edhe në bazë 

të vendimit të organit shtetëror në kushtet dhe në mënyrën e caktuar me ligj”. Neni 29; “Mbi 

sendin në pronësinë shoqërore e drejta e pronësisë nuk mund të fitohet me parashkrimin fitues”. 

Po ashtu, sipas dispozitave të Ligjit Nr. 03/L-154 për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i 

aplikueshëm në Republikën e Kosovës nga viti 2009, të cilat dispozitat rregullojnë posedimin 

pronësor, konstatohet shprehimisht se posedimi i fituar si rezultat i posedimit të kundërligjshëm 
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është me të metë, ndërsa pasardhësi i posedimit të tillë duhet të pranojë të metën e posedimit. 

Ndërsa për fitimin, ndryshimin e përmbajtjes, bartjen, shuarjen e pronësisë, të drejtës së 

parablerjes dhe të drejtave sendore të kufizuara në një paluajtshmëri është e nevojshme një punë 

juridike e vlefshme si bazë juridike, ndërmjet titullarit dhe të një pale tjetër si dhe regjistrimi i 

ndryshimit juridik në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri, (neni 287). Në pajtim me nenin 

1, paragrafi 5 i LPDTS, dispozitat e LPDTS nuk aplikohen tek të drejtat sendore në asetet publike 

të cilat janë lëndë e legjislacionit specifik, përderisa nuk është paraparë ndryshe me këtë ligj. 

Mund të konkludojmë se të gjitha llojet e pronave publike janë përjashtuar përgjithësisht nga 

kuadri i saj, dhe jo në mënyrë të qartë të përfshira në nenet 40 dhe 41 të LPDTS, fitimi i tyre i 

bazuar në parashkrimin fitues duhet të konsiderohet në parim i pa lejueshëm, ngase kjo bazë e 

fitimit është e rregulluar për pronësi të fituar të pronave të paluajtshme private. Dispozitat e Ligjit 

për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, neni 97, posedimi me keqbesim; “Poseduesi është me 

keqbesim nëse ai ose detentori (mbajtësi) i tij ishte në dijeni ose ka mund të dijë, se nuk kanë 

pasur të drejtë posedimi”. Padia e paditësve nuk është e bazuar në asnjë bazë të vlefshme juridike 

dhe rrjedhimisht nga provat e prezantuara me padi si dhe pretendimet e parashtruara nuk mund 

të vërtetohet themelësia e kërkesëpadisë. 

 

Për të vërtetuar faktet vendimtare në lidhje me këtë çështje juridike gjykata i ka zbatuar 

këto prova:  ka bërë shikimin në aktvendimit të komasacionit nr. 461-1907/237 i datës 

23.07.1987, ka bërë shikimin në historiatit për parcelën 543K-4 ZK Bellacërkë, i datës 

02.03.2016, ka bërë shikimin në aktvendimit të trashëgimisë për të ndjerin E. M., T.nr.247/2010, 

i datës 30.09.2011, ka bërë shikimin në kopjen e planit i datës 27.02.2017, ka bërë shikimin në 

ekspertizës së G. – L., e datës 17.05.2021, dhe ekspertizës plotësuese e datës 16.06.2021 së 

bashku me fotot e parcelës të cilën i është marrë me komisionin dhe parcelës që i është objekt i 

këtij kontesti, si dhe ka bërë shikimin në deklaratat të dëshmitarëve F. Sh. dhe A. H. të dhënë në 

seancat e datës 02.07.2021.  

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, duke i 

vlerësuar deklarimet e ndërgjyqësve, bazuar në dispozitat të neneve 7 dhe 8 të LPK-së, dhe në 

bazë të bindjes së vetë të lirë, është konstatuar se kërkesëpadia e paditësve është e bazuar dhe e 

njëjta është aprovuar. 

 

Nga provat e zbatuara është vërtetuar kjo gjendje faktike: 

 

Me shikimin në aktvendimit për ndarjen e komasacion nr. 461-1907/237 i datës 

23.07.1987, ku vërtetohet se është nxjerrë në procedurë të rregullt administrative nga një organ 

administrativ. 

 

Me shikimin në historiatin për parcelën 543K-4 ZK Bellacërkë, i datës 02.03.2016, ku 

vërtetohet se parcelën nr.2143/1 në vendin e quajtur “Bumbllima” me kultur arë e klasit (1) në 

sipërfaqe prej 0.57.83 ha., komisioni e ka regjistruar në regjistrin e A.B.C. të pronarëve nr.385 

ZK Bellacërkë në emër të M. A. M. nga Rogova. Në vitin 1972 me vendimin e trashëgimisë 

O.nr.66/1971 të datës 12.04.1971 si trashëgimtar i të ndjerit M. A. M. janë shpallur: L. A. M. 

6/18, H. S. M. 6/18, Z. M. 1/18, G. M. M. 1/18, M. H. 1/18, F. B. 1/18 dhe Z. H. 1/18. Në vitin 

1984 ka filluar procesi i komasacioni i tokës. Pjesëmarrësi i komasacionit J. M. M. nga Rogova 

në masën e komasacionit e ka fut parcelën nr.2143-1 në sipërfaqe prej 0.19.28 ha. Me vendimin 

e komisionit për komasacionit nr.461-1907/237 të datës 23.07.1987 pjesëmarrësit e 

komasacionit J. M. M. nga Rogova i është ndarë parcela nr.543 K-4 në sipërfaqe prej 0.20.63 

ha., në tabelën nr.313. Sipas gjendjes së fundit në Drejtori për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronësi 

parcela nr.543 K- 4 me kulturë arë e klasit (4) dhe arë e klasit (6) në sipërfaqe të përgjithshme 

prej 0.20.63 ha., evidentohet në emër të J. M. M. nga Rogova.  
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Me shikimin në aktvendimit të trashëgimisë për të ndjerin E. M., T.nr.247/2010, i datës 

30.09.2011, me të cilin vërtetohet se i njëjti ka lënë si trashëgimtarë H. E. M., Q. E. M. dhe A. 

E. M. të që gjithë nga fshati Rogovë, Komuna e Gjakovës. 

 

Me shikimin në ekspertizës së G. – L., e datës 17.05.2021, dhe ekspertizës plotësuese e 

datës 16.06.2021 së bashku me fotot e parcelës të cilën i është marrë me komisionin dhe parcelës 

që i është objekt i këtij kontesti, vërtetohet se sipërfaqja kontestuese e pjesës së parcelës nr.1828 

K -1, e cila është sipërfaqe prej 1928 m2, i përgjigjet në pjesë ideale prej 241/777, ndërsa 

sipërfaqja e mbetur prej 4288 m2, e të njëjtës pjesë të parcelës i përgjigjet në pjesë ideale prej 

536/777. Sipërfaqja kontestuese e pjesës së parcelës nr.1828 K -1, e cila është në sipërfaqe prej 

1928 m2 dhe që i përgjigjet pjesës ideale prej 241/777 gjendet në anën veri – perëndimore të 

parcelës në dimensione si vijon: në jug – lindje me parcelën amë nr.1828 K – 1 në gjatësi prej 

68.86 m, në jug – perëndim po ashtu me parcelën amë nr.1828 K -1 në gjatësi prej 33.61 m, në 

veri – perëndim me parcelën nr.1829 K -2, në gjatësi prej 47.54 m, në veri me rrugën regjionale 

Gjakovë – Prizren në gjatësi prej 42.73 m. në terren parcela kontestuese shfrytëzohet si tokë 

ndërtimore ku ka të ndërtuar objektin afarist (lokal) me etazhitet P + 0. 

 

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

juridike ka deklaruar: si të gjithë fshatarëve diku gjatë viteve 87 dhe 88 atij në rastin konkret 

edhe të ndjerit J. M. në emër të komasacionit i janë marrë pronat e tyre që i kishin trashëguar nga 

të parët e tyre dhe i janë dhënë prona të tjera me vendime në të cilat prona asnjëherë nuk kanë 

mundur të hyjnë në shfrytëzim dhe posedim ku dihet fakti se procesi i komasacionit në komunën 

e Rahovecit nuk është përfunduar dhe atyre i kanë dalë shumë probleme pasi që pronat e tyre 

nuk kanë mundur ti gëzojnë për fajin e shtetit. Në pyetjen e përfaqësuesit të paditësit ka deklaruar 

se i janë marrë pronat e gjithashtu e di mirë që edhe J. i është marrë prona me komasacion, e din 

që J. i është dhënë një pronë tjetër por të njëjtën asnjëherë nuk ka mundur ta shfrytëzon 

përkatësisht nuk ka mundur që të hyjë në posedim, për shkak se në të njëjtin kanë qenë të ndërtuar 

objekti dhe shtëpitë nga familja Sh., të cilët nuk i kanë lejuar që të hyjnë paraardhësi i paditësve 

në posedim dhe të cilën edhe sot e kësaj dite e kanë në shfrytëzim pasardhësit e familjes Sh. Sh.. 

J. pasi që nuk ka mundur të hyjë në parcelën që i është dhënë me komasacion i njëjti është 

detyruar të kthehet në pronën ku i është marrë, ku sot e kësaj dite janë duke e shfrytëzuar 

pasardhësit e tij dhe e kanë të ndërtuar një objekt të vogël dhe pasardhësit e J. asnjëherë nuk janë 

penguar nga askush në shfrytëzimin e kësaj paluajtshmërie. Në pyetjen e përfaqësuesit të të 

paditurës se në kohën kur i është ndarë toka me komasacion J., a ka hyrë në posedim në atë tokë 

dhe a ka pas pengesë prej dikujt, i njëjti është përgjigjur se Sh. Sh. ka qenë njeri i shkolluar në 

atë kohë dhe normalisht nuk do të kishte ndërtuar shtëpi në pronën e huaj, në anën tjetër unë 

personalisht nuk ka qenë aty dhe nuk e di nëse ka tentuar ndonjëherë të hyjë në posedim por 

logjikshëm edhe po të donte të hynte në posedim të parcelës së Sh. prapëseprapë nuk do të mund 

të hynte në posedim pasi që Sh. e kishte në shfrytëzim dhe e kishte të ndërtuar shtëpinë. Në fakt 

J. apo edhe të tjerët të përfshirë në komasacion nuk kanë mundur ti dijnë rregullat ligjore për 

shkak se komisioni përkatës asnjëherë nuk i ka njoftuar për të drejtat e tyre gjatë procedurës, por 

thjeshtë i kanë treguar se ku është toka e ndarë dhe në këtë mënyrë i kanë futur në problem edhe 

me pronarët e tjerë. 

 

Dëshmitari A. M. H. ka deklaruar se lidhur me çështjen e komasacionit deklaroi se nuk 

e di si kanë shkuar procedurat dhe nuk e di nëse i është marrë parcela e të ndjerit J. por mund të 

deklaron se sa e mban mend veten honedon parcelën e cila është përgjatë rrugës kryesore të 

transitit Prizren-Gjakovë në krahun e djathtë prej urës së Rogovës, pra në këndin në mes të rrugës 

kryesore dhe rrugës së fshatit Rogovë, këtë parcelë janë duke e shfrytëzuar trashëgimtarët e të 

ndjerit J. M. ku e kanë të ndërtuar një dyqan të vogël dhe ai gjithnjë ka menduar se ajo pronë ka 

qenë gjithnjë e tyre por me dokumentacion nuk e din në emër të kujt është. Zyrtarisht me 

dokumentacion a i është marrë prona J. nuk e din por në bazë të fjalëve që kanë qarkulluar në 
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atë kohë në fshat ka dëgjuar se i është marrë prona e gjithashtu ka dëgjuar se i njëjti ka tentuar 

të hyjë por normalisht nuk ka mundur të hyjë në posedim pasi që Sh. Sh. ka qenë pronën e tij 

dhe ka pasur të ndërtuar një objekt. Në pyetjen e përfaqësuesit të të paditurës se: kur ka ndërtuar 

Sh. Sh. punëtorinë, dëshmitari është përgjigjur rreth rreth vitit 1986, 1987. 

 

Sipas dispozitës së nenit 28 parashihet se: Mbajtësi me mirëbesim i sendit të 

paluajtshëm, mbi të cilin tjetri ka të drejtën e pronësisë, fiton të drejtën e pronësisë mbi 

këtë send me parashkrimin fitues me kalimin e kohës prej 20 vjetësh. 

 

Sipas dispozitës së nenit 30 parashihet se: Koha e nevojshme për parashkrimin fitues 

fillon të ecë nga ajo ditë kur mbajtësi ka marrë në posedim sendin dhe mbaron me kalimin 

e ditës së fundit të  kohës  së  nevojshme  për  parashkrimin fitues.  Në  kohën e  nevojshme  

për parashkrimin – fitues llogaritet edhe koha për të cilën paraardhësit e mbajtësit të 

tanishëm kanë mbajtur sendin si mbajtës me mirëbesim dhe të ligjshëm, respektivisht si 

mbajtës me mirëbesim. 

 

Sipas dispozitës së nenit 13 Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore NR.04/L-077,  nenit 13 

është përcaktuar shprehimisht: “kuptimi i dispozitave të këtij Ligji në lidhje me kontrata 

përshtatshmërish aplikohet edhe ndaj punëve tjera juridike, në rastin konkret edhe punën juridike 

– administrative të  komisionit për Komasacion. Edhe me ish ligjin në fuqi të LMFPJ, si dhe me 

plotësimin dhe ndryshimin e të njëjtit është paraparë mënyra e fitimit të pronësisë, si dhe është 

barazuar mundësia e fitimit të pronësisë me anë të mbajtjes – neni 28 i Ligjit të përshkruar. Sipas 

dispozitës të nenit 4 të Ligjit mbi Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore, është përcaktuar 

institutit i prezumimit të mirëbesimit, e me të cilin është përcaktuar si vijon: në qoftë se fitimi i  

një të drejte sendore varet nga mirëbesimi i fituesit, do të prezumohet mirëbesimi, përveç se nëse 

vërtetohet ndryshe. Ndërgjeshmëria, ndershmëria janë bazat për krijimin e prezumimit të 

mirëbesimit, e cila është krijuar te paraardhësit i paditësve dhe tani paditësve për shkak se janë 

kthyer në parcelën e vetë në shfrytëzim dhe posedim të lirë, nga pamundësia që të hyjnë në 

posedim dhe shfrytëzim e parcelës e cila është ndarë nga ana e komisionit që është normale dhe 

e logjikshme për shkak të pamundësisë, e mos humbjes së pronës janë kthyer në shfrytëzim të 

pronës së vet e të cilën janë në posedim dhe shfrytëzim sot e kësaj dite. Nga të cekurat rezulton 

se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore si me ish ligjin që ka qenë në fuqi neni 28 LMFPJ-së, 

që ka qenë në fuqi dhe ndryshimeve që kanë pasuar të këtij ligji si dhe nenit 40 të Ligjit për 

Pronësinë dhe të drejtat tjera Sendore i cili tani është në fuqi është fituar pronësia duke i plotësuar 

të gjitha kushtet për fitimin në parashkrim, mirëbesimi, posedimi – pushteti faktit si dhe afati 

prej 20 viteve, të tri kushtet sipas dispozitës së përshkruar. 

 

Si fakt relevant për vendosje në këtë çështje juridike, gjykata murr për bazë se paraardhësi 

i paditësve dhe paditësit janë në posedim dhe e shfrytëzojnë këtë pjesë të parcelës mbi 20 vite pa 

u penguar nga e paditura, organet shtetërore e as nga personat privat, të cilët fakte janë vërtetuar 

nga eksperti i gjeodezisë A. M., si dhe deklaratat e dëshmitarëve, e gjithashtu gjykata me daljen 

në vend ka konstatuar se këtë pjesë të parcelës janë duke e shfrytëzuar dhe e kanë të ndërtuar 

objektin e tyre afarist që vërtetohet edhe nga fotot që gjenden në shkresat e lëndës, se e paditura 

nuk e ka ushtruar pushtetin faktik në këtë parcelës si dhe duke u bazuar në dispozitat e neneve 

28 dhe 30 të LMTHJP-së. 

 

Duke pasur parasysh kohën e posedimit dhe shfrytëzimit, gjykata konsideron se në këtë 

çështje kontestimore, si ligj i zbatueshëm duhet të jetë Ligji mbi marrëdhëniet themelore 

juridike-pronësore (Gazeta Zyrtare e RSFJ nr. 6).  
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Sipas dispozitës së nenit 7.1 të LPK-së, është paraparë se “palët kanë për detyrë që 

të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë provat 

me të cilat vërtetohen faktet e tilla” 

 

Gjykata gjithashtu ka vlerësuar deklarimet tjera të ndërgjyqësve por të njëjta kanë 

qenë pa ndikim në nxjerrjen e aktgjykimit në mënyrë tjetër.  

 

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

28, dhe 30 të LMTHJP-së, si dhe në dispozitat të neneve 143 dhe 319 të LPK-së, është vendosur 

si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Vendimi lidhur me shpenzimet procedurale gjykata i ka mbështetur në dispozitat e 

neneve 449 dhe  452 lidhur me nenin 463 të LPK-së, ashtu që është detyruar e paditura që të 

kompensojë shpenzimet që i referohen përfaqësuesve dhe palëve paditëse atë për 5 përfaqësime 

me nga 135 €, në shumë prej 675 €, dy parashtresave për ndryshimin e bazës të padisë dhe 

precizimin e padisë me nga 104 € ose 204 € në tërësi si dhe në emër të ekspertizës shumën prej 

240 €, ku totali i shpenzimeve është 1,123.oo €, duke marrë parasysh suksesin e paditësit në këtë 

çështje juridike. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, 

C.nr.72/2021, datë 07.09.2021 

 

  B. Profesional                                                                                                           Gjyqtari  

Armond Qmega                                                                                           Betim Behluli 

 

 

              

 

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.                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


