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GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA RAHOVEC, divizioni civil, e përbërë nga 

gjykatësi i vetëm Agim Metbala, me bashkëpunëtorin profesional Armond Qmega, në çështjen 
juridike të paditësve M. A. B. dhe R. A. B. të dytë nga fshati B., komuna e Rahovecit, të cilët i 
përfaqëson përfaqësuesi i tyre i autorizuar avokati Q. Q. nga Rahoveci, kundër të paditurit L. 

Ź. V. nga fshati H. e M., komuna e  Rahovecit, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i autorizuar 
G. M. nga fshati H. M., komuna e Rahovecit, për shkak të vërtetimit të pronësisë në bazë të 
parashkrimit fitues, vlera e kontestit 950,00 €uro, pa shqyrtim kryesor të çështjes, më 

16.01.2017, mori këtë: 
 
 

A K T G J Y K I M 
NË BAZË TË POHIMIT 

 
 

MIRATOHET kërkesëpadia e paditësve M. A. B. dhe R. A. B. dhe VËRTETOHET se 
paditësit janë bashkpronarë me 1/2-tën pjesë të parcelës kadastrale nr.2408-2, në vendin e 

quajtur “Kamene - Dugaqak Put”, arë e klasit të katërt, në sipërfaqe prej 0.09,56 ha, e 
evidentuar në listën poseduese nr. 746 ZK Hoçë e Madhe, në bazë të parashkrimit fitues, çka 
detyrohet i padituri t’ ia pranoj këtë të drejtë dhe t'u lejoj që tash e tutje në të gjitha librat 

kadastrale të regjistrohet në emër të paditësve, ku si bazë juridike do të shërbej ky aktgjykim, 
tëra këto në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nën kërcenim 
të përmbarimit të dhunshëm. 

 
 Shpenzimet procedurale i bartin paditësit. 
 

 
                                             A r s y e t i m 
 

 
Paditësit M. dhe R. A. B., nëpërmjet përfaqësuesit të tyre të autorizuar Av. Q. Q., kësaj 

gjykate i kanë ushtruar padinë, kundër të paditurit L. Ź. V., për shkak të vërtetimit të 

pronësisë në bazë të parashkrimit fitues. 
 
Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit G. M., përmes përgjigjes në padi prej datës 

06.12.2017, e ka pohuar kërkesëpadinë e paditësve në tërësi si me bazë. 
 

 Meqenëse përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit, e ka pohuar kërkesëpadinë e 

paditësit, e duke u mbështetur në dispozitat e neneve 148.1 dhe 152 të LPK-së, kjo gjykatë 
pa shqyrtim kryesor të kësaj çështje, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
  

Vendimin mbi shpenzimet procedurale, kjo gjykatë e bazoi në harmoni me  dispozitat e 

nenit 450 të LPK-së, dhe vendosi që shpenzimet procedurale t’i bart paditësi.  
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UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditëve  

                                  nga dita e pranimit. Ankesa ushtrohet përmes kësaj gjykate, për  
                                  gjykatën e Apelit në Prishtinë – divizionit civil. 


