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C.nr.251/2016 

           GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 
Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional 
Armond Qmega, në çështjen juridike të paditësit Xh. I. P. nga fshati Bellacërkë, Komuna e 
Rahovecit, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i tij i autorizuar Av. E. G. nga Prizreni, sipas 
autorizimit në shkresat e lëndës, kundër të paditurit I. S. P. nga fshati Bellacërkë, Komuna e 
Rahovecit, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i tij i autorizuar Av. I. S. nga Prishtina, sipas 
autorizimit në shkresat e lëndës, për shkak të vërtetimit të pronësisë, vlera e kontestit 3,100.oo 
€uro, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor dhe zbatimit të provave, më 
16.11.2020, morri këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 

APROVOHET kërkesëpadia e paditësit, SI E BAZUAR. 

 VËRTETOHET SE paditësi Xh. I. P. nga fshati Bellacërkë, Komuna e Rahovecit, është 

pronar i paluajtshmërisë të parcelës kadastrale nr. 258-2 në sipërfaqe prej 2500 m2, ZK 

Bellacërkë, në bazë të parashkrimit fitues, çka i padituri I. S. P. nga fshati Bellacërkë, Komuna 

e Rahovecit është i obliguar që të pranoj këtë të drejtë dhe të lejojë 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 ditëve nga 

dita  e pranimit të aktgjykimit, nën kërcënimit të përmbarimit të detyrueshëm. 

OBLIGOHET i padituri, që paditësit t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës në shumë 

prej 591,oo €uro, në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë të aktgjykimit. 

A r s y e t i m 

Paditësi Xh. P. ka ushtruar padi kundër të paditurit I. P., për shkak vërtetimit të 

pronësisë. 

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

cilën janë paraqitur paditësi Xh. P. personalisht, përfaqësuesit e tij të autorizuar Av. D. R. dhe 

Av. E. G., i padituri I. P. personalisht, si dhe përfaqësuesi i tij i autorizuar Av. I. S.. 

Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit Av. D. R. deklaroi se mbetet në tërësi pranë padisë, 
kërkesëpadisë të ushtruar pranë kësaj gjykate, duke shtuar se këtu palët ndërgjyqëse, kanë 
lidhur kontratën gojore mbi shitblerjen e parcelës kontestuese, të cilën kontratë e kanë 
përmbushur në tërësi palët kontraktuese, në atë mënyrë që për pjesën e parcelës kontestuese 
e cila si tërësi është e evidentuar në emër të të paditurit I. P., këtu paditësi Xh. P. e ka blerë 
vetëm pjesën e S. P., përndryshe vëllai i këtu të paditurit I. P., menjëherë në momentin e lidhjes 
së kontratës gojore e ka paguar çmimin kushtues në shumën prej 75,000.oo DM, ndërsa vëllai 
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i të paditurit I. P. ia ka dorëzuar në shfrytëzim dhe posedim që në momentin e lidhjes së 
kontratës gojore respektivisht në vitin 2000 dhe se që nga lidhja e kontratës dhe sot e kësaj 
dite është në shfrytëzim dhe posedim këtu paditësi Xh. P.. Më tej përfaqësuesi ka shtuar se 
këtu i padituri I. P. ka filluar ta pengoj në shfrytëzimin e lirë dhe faktik këtu paditësin me datën 
25.07.2016, kur ka filluar të ndërtoj murrin rrethues e përndryshe parcela kontestuese 
evidentohet si tërësi në emër të këtu të paditurit I. P.. Duke marrë për bazë rrethanat se 
ndërkohë mund të ndryshohet gjendja në terren e parcelës kontestuese i propozoj gjykatës që 
të miratoj masën siguruese të propozuesit. Si provë të veçantë të procedurës deklaratat e 
noterizuara te noteri, A. P. nr. i LRP-së, 2465 më 22.07.2016, dhe deklaratës të dëshmitarit F. 
P. nr. i LRP-së, 2466/2016 prej datës 22.07.2016, e njëherit meqenëse është në gjykatore 
dëshmitari A. P. i propozoi gjykatës që të merr deklaratën e tij në cilësi të dëshmitari 
drejtpërsëdrejti. 
 
 Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit avokati E. G. në fjalën përfundimtare deklaroi pas 
administrimit të provave nga ana e gjykatës me pa mëdyshje u vërtetua se paditësi Xh. P. nga 
fshati Bellacërkë, komuna e Rahovecit, është pronar faktik i paluajtshmërisë të përshkruar si në 
ekspertizën të ekspertit të gjeodezisë e cila është administruar si provë sot nga se të njëjtën e 
ka blerë nga vëllai i paditësit I. P. – S. P. dhe nëna e tij S. P.. Në këtë çështje kontestuese janë 
dëgjuar edhe dëshmitarët të cilët e kanë vërtetuar këtë fakt se I. dhe S. P. me ndarjen e 
bashkësisë familjare sipas traditave vendore kjo pjesë kontestuese me ndarjes i ka takuar S. 
dhe i njëjti me vullnetin e lirë me vetëdije të plotë pronën e tij ia ka shitur këtu paditësit Xh. P. 
Xh. P. në tërësi ia ka paguar çmimin e shitblerjes u fut në posedim dhe që nga dita e shitblerjes 
i njëjti këtë paluajtshmëri e shfrytëzon dhe e punon pa pengesa një gjë e tillë u vërtetua edhe 
me daljen në terren nga ana e gjykatës ku e njëjta parcelë është e mbjellura me kultura 
bujqësore – speca me kufijtë dhe dimensionet të saja të pa prekura si në skicën të punuar nga 
eksperti i gjeodezisë. Prandaj bazuar në dispozita ligjore që kanë të bëjnë me këtë çështje 
juridike deklaratave të dhëna pranë kësaj gjykate sidomos S. P. dhe dajës së tij ku ka qenë 
dëshmitar D. T. (quhet edhe si D. H.) i cili është i vëllai i nënës së të paditurit I. P.. Në këtë 
çështje kontestimore janë plotësuar dy kushtet thelbësore që kërkon ligji, mirëbesimi dhe koha, 
te mirëbesimi paditësi këtë paluajtshmëri e ka blerë nga S. P. i cili ka qenë pronar faktik në 
bazë të ndarjes së bashkësisë familjare dhe pasurisë dhe se mjetet e dorëzuara kanë qenë 
mjetet të kursyera nga familjarët dhe të paguara në mënyrë fizike kesh në dorë e cila kjo provë 
është vërtetuar në deklaratën e S. P.. Baza e dytë juridike që e kërkon ligji është shfrytëzimi 
mbi 20 vite e kësaj paluajtshmërie nga paditësi prandaj nëse i padituri I. P. ka ndonjë problem 
atë problem duhet ta zgjedhë me vëllain e vet e jo tani paditësin. Dhe në fund gjykatës i 
propozoi që padinë ta aprovoj në tërësi dhe të vërtetohet se Xh. P. nga fshati Bellacërkë komuna 
e Rahovecit, është pronar faktik dhe juridik i paluajtshmërisë kadastrale nr.00258-2, në 
sipërfaqe prej 0.25,00 ha, ZK Bellacërkë, e cila gjeri më tani ka qenë e regjistruar në emër të I. 
P. por pronë faktike e S. P., i cili pas ndarjes faktike nga i vëllai i ka takuar kjo paluajtshmëri 
kontestuese. Kërkoi edhe shpenzimet procedurale sipas tarifës së Odës së Avokatëve për një 
seancë 270,oo €uro, për përpilimin e padisë 150,oo €uro, shpenzimet e ekspertit 130,oo €uro, 
shpenzimet për pagesën e taksës 41,oo €uro. 
 
 Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit Av. I. S. deklaroi se ngel në tërësi pranë përgjigjes 
në padi të datës 11.08.2016, duke e kontestuar padinë sepse pala paditëse Xh. P. nuk ka lidhur 
kur as kontratën gojore mbi shitblerjen e pjesës së parcelës kontestuese e as kontratë formale 
e kur nuk ka qenë në asnjë raport civil – juridik. Duke shtuar se i vetmi pronar legjitim dhe ligjor 
i parcelës kontestuese ku paditësi pretendon vërtetimin e pronësisë në këtë drejtim ai edhe 
gojarisht drejtpërsëdrejti ia ka tërhequr disa herë vërejtjen këtu paditësit Xh. P.. Është i vërtetë 
fakti se herë pas here pjesën e parcelës kontestuese e ka shfrytëzuar këtu paditësi Xh. P. mirëpo 
i padituri vazhdimisht ka kundërshtuar dhe ia ka tërhequr vërejtjen se është pronë e tij e 
pikërisht me datën 22.07.2016 këtu i padituri I. P. ka filluar me ndërtimin e murit rrethues dhe 
paditësi Xh. P. e ka penguar edhe i ka përzënë edhe mjeshtrit. E kundërshtoi propozimin e 
përfaqësuesit të paditurit që si provë të veçantë të procedohen deklaratat e dëshmitarëve F. P. 
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dhe A. P. të vërtetuara pranë Noterit R. B. e anën tjetër i propozoi gjykatës që në cilësi të palëve 
të dëgjohen këtu palët në procedurë. Po ashtu i propozoi gjykatës që si provë të veçantë ta 
procedoj kallëzimin penal të ushtruar kundër këtu paditësit Xh. P. dhe B. P. të pranuar pranë 
Prokurorisë Themelore në Gjakovë, me datën 29.07.2016. I propozoi gjykatës që ta refuzoi 
masën siguruese të propozuar meqenëse në këtë drejtim paditësi nuk ka ofruar kurrfarë prove 
materiale që do ta arsyetonte masën e propozuar. 
 
 Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se i padituri që në fillim në përgjigje në padi ka 
kundërshtuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit se të paditurit i mungon legjitimiteti pasiv 
që të jetë palë. I padituri qëndron pranë parashtresave dhe deklarimeve në seancat gjyqësore 
te mbajtura, edhe me tutje e kundërshton padinë dhe kërkesën e saj për shkak se i mungon 
legjitimacioni pasiv që të jetë palë ndërgjyqësore dhe shton faktin se paditësi dhe i padituri 
asnjëherë nuk kanë pasur as bisede e aq me pak marrëveshje ndërmjet veti për shitblerje, e as 
për këtë pronë që është objekt i kërkesëpadisë, I padituri e ka njoftuar këtë gjykatën se e ka 
ushtruar padi ndaj paditësit për pengim të shfrytëzimi të paluajtshmërisë, e cila është duke u 
proceduar po në këtë gjykatë e lënda C.nr 267/16  po ashtu ka ushtruar edhe kallëzim penal 
ndaj paditësit dhe B. P. në Prokurorinë Themelore në Gjakove, lëndë e cila është në procedure 
penale. Paditësi ishte në njohuri se kjo prone është te paditurit (janë kushërinjtë te pare nga 
gjaku dhe fqinje, jetojnë në të njëjtën lagje të fshatit Bellacërkë. Po ashtu i padituri me kohe 
ka njoftuar paditësin se kjo prone është e tij dhe nuk është pronë e përbashkët me vëllezërit e 
tij dhe prona nuk është në shitje, thjesht dhe bënë të qartë këtë fakt paditësit, se i padituri nuk 
ka toke në shitje., po ashtu i kishte njoftuar edhe vëllezërit të tij S. dhe F. se toka nuk është në 
shitje. Mirëpo paditësi duke shfrytëzuar mungesën fizike të të paditurit, i cili jeton dhe punon 
në Zvicër, duke mos përfill me kryeneçësi kundërshtimet dhe njoftimet e të paditurit, ushtron 
padi në gjykate për vërtetim të së drejtës në pronësi, duke pasur njohuri se kjo pronë është të 
paditurit dhe jo e dikujt tjetër pra e as e S. P.. Paditësi, pasi që i padituri kishte blerë materialin 
ndërtimor dhe kishte siguruar edhe mjeshtrit për ndërtimin e murit rrethues në pronën e tij, e 
datës 22.07.2016 rreth orës 10, e pengon të paditurin dhe mjeshtrit e tij duke larguar nga prona 
e të paditurit. Është “nonsens juridike” dhe pa mbështetje juridike pretendimi kur dikush 
cilësohet si pronar faktik, duke përjashtuar, duke përjashtuar kundërligjshëm pronarin ekzistues 
pra pronarin juridik, e si mund të konsiderohet kush pronar faktik derisa ekziston pronari juridik, 
kur nga lista poseduese vërtetohet fakti se kjo pronë nuk është pa pronar juridik, pra kjo pronë 
– tokë ka “zot shtëpie” është I. P. edhe në dikush shkon në fund të botës të jetoj apo punoj, 
prona mbetet e tij deri sa nuk shitet apo tjetërsohet nga pronari juridik sipas vullnetit të tij dhe 
bashkëshortes së tij. Pra një marrëveshje nuk ka ekzistuar asnjëherë, se sikur te ekzistonte si 
e tille ajo do të nënshkruhej nga palët nënkontraktuese, do te dihej objekti dhe përmbajtja e 
kontratës, qëllimi i saj, vendi dhe çmimi, dëshmitarët eventual dhe përpiluesi i kontratës. Andaj 
pasi ç’do gjë pretendim është i pa argumentuar marrëveshje siç thuhet gojore në mes të Xh. 
dhe S., nuk ekziston dhe as që ka ekzistuar ndonjë herë. 

 
Prandaj i padituri me të drejtë potencon faktin se, me asnjë prove nuk u vërtetuar se 

pari që ka pasur marrëveshje gojore  për shitblerje pronë në mes të Xh. P. dhe S. P. dhe se dyti 
nuk është vërtetuar fakti se a dha pëlqim paraprak me shkrim bashkëshortja e S. për shitjen e 
kësaj prone ashtu siç e parasheh ligji, po ashtu nuk u vërtetuar se është paguar shuma e 
kontraktuar, në mes të shitësit dhe blerësit, ashtu siç e parash Ligji i Marrëdhënie Detyrimore 
në fuqi, në mes të Xh. dhe S.. Pra i padituri  konsideron se po tentohet të shfrytëzohet, largësia 
nga vendlindja, nga prona e tij  qëndrimi dhe banimi në Zvicër si dhe mirëqenia e siguruar nga 
puna e I. P. me familjen e tij në Zvicër dhe paditësi dhe të tjerët kanë qëllimin e vetëm  absurd 
“ se ky i ka punët mirë, dhe nuk ia prish terezinë vetit dhe as familjes së tij, dhe bëjnë çfarë 
dojë me pronën e tij, se ky nuk guxon me bë zë as me i ndi se është gjallë “por i padituri kërkon 
mbrojtje juridikë dhe ka besim në organet e drejtësisë dhe në kushtetutën e vendit, ku është 
parapare se në këtë vend ekziston një shtet ligjor i cili mbron qytetarët dhe pasurinë tyre. Nëse 
eventualisht ka pasur marrëveshje në mes te Xh. dhe S., i padituri thekson faktin, çmimi i shitjes 
dhe mënyra e pagesës është në kundërshtim me Ligjin mbi Doganat e Kosovës, për faktin se 
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këto mjete financiare nuk janë deklaruar qëllimshëm në Doganën e Kosovës dhe në rastin 
konkret kemi edhe shmangje nga pagesat doganore pra ekziston evazion fiskal. Andaj i propozoi 
gjykatës që të nxjerr aktgjykim me të cilin e refuzon në tërësi kërkesëpadinë paditësit si të 
pabazuar po ashtu kërkojnë nga gjykata të e nxjerr aktvendim të veçantë me të cilën i njihen 
shpenzimet krijuara të paditurit në këtë procedurë gjyqësore, shpenzime të krijuara  nga 
veprimet e paditësit, të specifikuara, bashkangjitur me ketë fjalë përfundimtare. 
 
           Për të vërtetuar faktet vendimtare, gjykata i ka zbatuar këto prova: ka bërë shikimin në 
certifikatën e pronës nr.08-3925 prej datës 20.07.2016, ka bërë shikimin në deklaratat e 
noterizuara te noteri R. B. në Rahovec, të A. P. nr. i LRP-së, 2465 më 22.07.2016, dhe deklaratës 
të dëshmitarit F. P. nr. i LRP-së, 2466/2016 prej datës 22.07.2016, ka bërë shikimin në 
deklaratën e noterizuara të S. P., janë dëgjuar dëshmitarët A. H. P., F. S. P., S. S. P. të gjithë 
nga fshati Bellacërkë, Komuna e Rahovecit dhe D. H. T. nga Prizreni, si dhe ka bërë leximin e 
ekspertizës dhe skicës së terrenit nga eksperti gjeometër A. M. prej datës 23.10.2020. 
 

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 certifikatën e pronës nr.08-3925 prej datës 20.07.2016, vërtetohet se 

parcela kadastrale nr. 258-2 në sipërfaqe prej 2500 m2, ZK Bellacërkë, evidentohet në emër të 
të paditurit I. S. P.. 

 
Me shikimin në deklaratën e noterizuara te noteri R. B. në Rahovec, të A. P. nr. i LRP-

së, 2465 më 22.07.2016, nga e cila deklaratë vërtetohet se i kujtohet data kur V. P. ka shkuar 
tek ai dhe i ka thënë që prej S. P., kanë blerë parcelën që tani evidentohet me nr.258-2, që 
është në sipërfaqe prej 2500 m2, ZK Bellacërkë, dhe i ka dhënë shumën prej 40,000.oo DM, që 
t’ia sjellë në Kosovë, vëllait të tij Xh. P., që i njëjti këto para, t’ia jep S., në emër të borxhit të 
blerjes së parcelës që e ka blerë familja e tyre. Së bashku me Xh. kanë shkuar në shtëpinë e S. 
në Prizren dhe atë ditë Xh., S. ia ka dhënë shumën prej 75,000.oo DM. Me këtë pagesë Xh. në 
tërësi ia ka paguar borxhin S. për arën që e kanë blerë.  

 
Me shikimin në deklaratën të dëshmitarit F. P. nr. i LRP-së, 2466/2016 prej datës 

22.07.2016, nga e cila deklaratë vërtetohet se diku në vitin 1997-1998, me vëllezërit e tij I. dhe 
S. janë ndarë, përveç pasurisë tjetër e kanë ndarë edhe parcelën që gjendet në vendin e 
ashtuquajtur “Beli – Breg”. Gjysma e kësaj parcele i ka takuar atij e më vonë në këtë parcelë 
ka ndërtuar shtëpinë ndërsa gjysma tjetër i ka takuar vëllait të tij S.. Pas një viti ai ka qenë në 
Zvicër, në telefon e ka thirr vëllai S. dhe i ka thënë se po e shet pjesën e parcelës që i ka takuar 
atij dhe a është i interesuar me e ble. Nuk ka qenë i interesuar dhe i ka thënë që nuk është i 
interesuar që të e blej. Në atë kohë e ka pyetur vëllain S. se a e ka pyetur edhe vëllain I. që a 
është i interesuar ai të e blen, i njëjti i është përgjigjur se e ka pyetur edhe atë por edhe ai ka 
thënë se nuk është i interesuar. Atëherë S. i ka thënë se arën do t’ia shesë familjes së V. P.. I 
njëjti i ka thënë se lirishtë shite dhe pjesën që i ka takuar S. ia ka shitur familjes së V. P.. Prej 
asaj kohe familja e V. këtë parcelë e ka shfrytëzuar dhe punuar deri më sot.  

 
Me shikimin në deklaratën e noterizuara të S. P., nga e cila deklaratë vërtetohet se në 

vitin 2000 ia ka shitur parcelën në shumë prej 75,000.oo DM, këtu paditësit Xh. P. në prezencën 
e R. P. dhe në nënës S. P.. 

 
Dëshmitari A. H. P. ka deklaruar se ai ka qenë prezent në momentin e lidhjes së 

kontratës gojore me shitblerje të parcelës kontestuese në sipërfaqe sa i kanë tregu prej 2500 
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m2, po ashtu nuk e ka të njohur faktin në momentin e lidhjes së kontratës gojore mbi shitblerjen 
e parcelës kontestuese, por ai mund të deklarohet në rrethanat e dorëzimit të mjeteve dhe 
çmimit kushtues prej 75,000.oo DM, të cilat të hollat i ka dhënë në Gjermani vëllai i paditësit V. 
P. dhe të njëjta të hollat ia ka dorëzuar në dorë vëllait të këtu të paditurit S. P. në prezencë të 
paditësit Xh. P. dhe dajës të këtu të paditurit D. T. nga Prizreni që ai nuk i di adresën. 

 
Dëshmitari F. S. P., ka deklaruar se babai i tij i ndjerë në afërsi të pjesës kontestuese 

ka pas pronësi private në sipërfaqe prej 1700 m2, nga djali i axhës M. P. tani i ndjerë ka blerë 
paluajtshmëri në sipërfaqe prej 2800 m2, kështu që ka formuar sipërfaqe të përgjithshme prej 
4500 m2. Në vitin 1998 vëllai i tij këtu i padituri I. P. me atë dhe vëllain e tretë S. P. kanë 
shkëputë bashkësinë e përbashkët dhe me kërkesën e të paditurit I. P. ai dhe vëllai S. nuk kanë 
marrë pjesë në ndarjen e paluajtshmërisë së babait të tyre të ndjerë në sipërfaqe prej 4500 m2, 
që nuk e din se çfarë nr. të parcelave ka kjo paluajtshmëri dhe vëllai i tij këtu i padituri I. P. për 
atë dhe vëllain tjetër S. P. personalisht e ka blerë patundshmërinë nga A. R.. Që në momentin 
e shkëputjes së bashkësisë familjare ai dhe vëllai i tij S. P. kanë hyrë në pjesët e tyre, ai në 
sipërfaqe prej 2700 m2, ndërsa vëllai S. diku 2500 m2, ku në pjesën e tij diku në vitin 2001, ka 
ndërtuar shtëpi të banimit e diku pas tri vitesh e ka rrethuar komplet parcelën e tij me murrin 
rrethues të cilën e shfrytëzon dhe e posedon edhe sot e kësaj dite, ndërsa vëllai i tij S. P. në 
sipërfaqe prej 2500 m2, me kontratë gojore ia ka shitur këtu paditësit Xh. P. e cila kontratë 
është realizuar në tërësi nga palët kontraktuese në atë mënyrë vëllai i tij si shitës ia ka dorëzuar 
këtu paditësi Xh. P. si blerës, ndërsa paditësi Xh. P. ia ka paguar në tërësi çmimin kushtues 
75,000.oo DM. 

 
Dëshmitari D. H. T. ka deklaruar se është në dijeni se familja P. e I. se kanë blerë një 

tokë para luftës ka mbi 20 vite, toka gjendet në hyrje të shtëpive, kalon shtëpinë e I. ndoshta 
një 50 hapa më lartë kallamboq ka qenë e mbjellur, me dijen e tij 53 ari ka qenë. Parat ka pas 
me i pagu I. për me i nda nga 21 ari e gjysmë vëllezërve S. dhe F. dhe me dal prej shtëpisë pa 
hise. Shtëpia me 18 ari tokë i ka lënë babai, ku kanë hekur dorë S. dhe F. në emër të I.. 

 
Dëshmitari S. S. P. ka deklaruar se ai me vëllezërit I. dhe F. në vitin 1997 – 1998 pak 

para luftës, datën e saktë nuk e di, vëllai i vogël F. nuk ka qenë sepse nuk ka mundur të vijë se 
ka qenë në Zvicër dhe F. i ka thënë që sa të takon ty edhe atij. Pastaj erdh puna u ndan si u 
ndan dhe atij i ka takuar kjo tokë që është blerë për atë dhe F. këto 53 ari e numrin e ngastrës 
nuk e di dhe atëherë e lan kështu që mos të i përzihet I. vëllait të madh në odën dhe shtëpinë 
dhe fati 3 hektar tokë që ka qenë e babës dhe që e kanë blerë pastaj. Kështu përfundoi puna 
e ndarjes që këto 53 ari do të i takojnë atij dhe vëllaut F. dhe tani janë ndarë edhe ai me F. 
dhe tani janë nda edhe ai me F., toka ka qenë e ndarë trup nga ana e rrugës ka qenë e F. dhe 
mbrapa ai e ka pas dhe pastaj ai e ka qit në shitje hisen e tij dhe e ka pyet Xh. dhe ai ka qenë 
i interesuar dhe e ka marr ka qenë në funt të vitit 2000, bëhet fjalë për 25 ari dhe shuma ka 
qenë 75,000.oo DM. Në kohën kur është shitur ka qenë prezent D. P., Xh. P., S. P. nëna e tij e 
ndjerë dhe ai. Parcela kontestuese së pari ka qenë në emër të një personi nga Rahoveci, djalit 
të saj ja din emrin e ka Z. dhe është mjek me profesion. Janë marrë vesh me i pagu shpenzimet 
për bartjen e paluajtshmërisë se kjo punë ka qenë e kryer nga ana e tij sepse ka qenë hisja e 
tij. Në vitin 2003-2004 nuk i kujtohet saktë ka shku me nxjerr një listë poseduese për me e bë 
përkthimin zotërisë që e ka blerë, dhe figuron në emër të vëllaut I. dhe të gjitha pronat që kanë 
qenë në emër të babës figurojnë të gjitha në emër të tij dhe prindërit i kanë lënë 7 fëmijë dhe 
pa e ditur as prindërit se si ka kaluar në emër të tij. Atë pjesë që e ka shit ai pjesën e tij e 
punon zotëria prej asaj dite dhe po ashtu vëllau i vogël F. ka ndërtu shtëpinë në atë pjesë hisen 
e tij mirëpo nuk është në emër të F.. Uzurpime nuk ka, kërcënime nuk ka.      
 

Me shikimin në ekspertizën e ekspertit gjeometër A. M. prej datës 23.10.2020, 
vërtetohet se sipërfaqja kontestuese e pjesës së parcelës nr. 2310-0 ZK Bellacërkë, gjendet vë 
veri-lindje të parcelës nr.2310-0 në sipërfaqe prej 2500 m2, me dimensione si vijon: Në lindje 
me parcelën nr. 257-0 në gjatësi prej 62.61m. + 47.16m. =  109.77m. Në jug-lindje me parcelën 
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nr. 277-0, rrugë në gjatësi prej 22.33m. Në perëndim me parcelën amë nr. 2310-0 në gjatësi 
prej 39.71m. + 40.00m. + 40.00m = 119.71m. Në veri-perëndim me parcelën nr. 261-0, 260-
0, dhe 259-0 në gjatësi prej 10.34m. + 6.60m. = 23.23m. 

 
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 paditës në shfrytëzim të pronës kontestuese 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 
452 të LPK-së. 

 
GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, 

C.nr.251/2016, më 16.11.2020 
 

 
  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.
  

 

 


