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Numri i lëndës: 2019:169112 

Datë: 03.12.2020 

Numri i dokumentit:     01316721 

 

C.nr.358/2015 

           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. V. nga Rahoveci, të cilin e përfaqëson 
përfaqësuesi i tij i autorizuar Av. Q. Q. nga Rahoveci, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, 
kundër të paditurve M. M., B. M., B. M., M. M., B. Sh., H. M., A. M., L. M., N. M., L. H., A. M., 
T. M., H. M., B. M., B. M., B. M., T. Sh. dhe S. K. të gjithë nga Rahoveci, të cilët i përfaqëson 
këtu i padituri i parë M. M., sipas autorizimit në shkresat e lëndës, për shkak të vërtetimit të 
pronësisë në bazë të mbajtjes me parashkrim fitues, vlera e kontestit 950,oo €uro, pas mbajtjes 
dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor dhe zbatimit të provave, më 24.11.2020, morri këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

APROVOHET kërkesëpadia e paditësit, SI E BAZUAR. 

 VËRTETOHET SE paditësi S. V., është pronar i paluajtshmërisë të parcelës kadastrale 

nr. 3816-0 në vendin e quajtur “Rimnik”, në sipërfaqe prej 1748 m2, ZK Rahovec, në bazë të 

parashkrimit fitues, çka të paditurit 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 ditëve 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. V. ka ushtruar padi kundër të paditurit M. M., për shkak të vërtetimit të 

pronësisë në bazë të mbajtjes me parashkrim fitues. 

Sipas kësaj çështje juridike gjykata ka caktuar dy seanca të shqyrtimit kryesor, në të 

cilën janë paraqitur përfaqësuesi i autorizuar i paditësit Av. Q. Q., i padituri i parë M. M., i cili 

është edhe i autorizuari i të paditurve të tjerë. 

Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit avokati Q. Q. deklaroi se mbetet në tërësi pranë 
padisë dhe kërkesëpadisë, për faktin se pala paditëse, nga paraardhësi i këtu të paditurit 
përkatësisht të paditurit e që është i ndjeri A. M., e ka pas blerë paluajtshmërinë tokësore që 
evidentohet si parcelë kadastrale nr.03816-0 në vendin e quajtur “Rimnik” në sipërfaqe të 
përgjithshme prej 1748 m2 ZK Rahovec, në atë mënyrë që paditësit me kohë dhe me rregull në 
momentin e shitblerjes, pronarin formal të ndjerin A. M. e ka paguar me çmimin e tregut të 
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atëhershëm ndërsa nga tani i ndjeri A. është në posedim të kësaj paluajtshmërie të cilën e 
shfrytëzon, në mënyrë që është duke prerë dru për nevojat e veta dhe familjes së tij. 
Prestacionet nga kjo shitblerje janë realizuar në mënyrë të dy anshme por deri tek bartja e 
kësaj paluajtshmërie prej pronarit formal në blerësin këtu paditësin nuk është bërë për faktin 
se pronari A. M. ka ndëruar jetë, siç shihet nga dëshmi e vdekjes, dhe pas tij ka mbetur si 
pasardhës Z. M., H. M. dhe A. M., të cilët po ashtu kanë vdekur dhe si pasardhës të fundit 
pronësor të paluajtshmërisë kontestuese janë këtu të paditurit B. M. etj, andaj i propozoi 
gjykatës që pasi që paditësi këtë paluajtshmëri e mban me mirëbesim dhe me bazë ligjore pas 
vërtetimit të fakteve dhe procedimit të provave, duke e aprovuar kërkesëpadinë ta bartë në 
emër të paditësit. Me qëllim të vërtetimit faktik të paluajtshmërisë i propozoj gjykatës që të 
bëjë identifikimin e  paluajtshmërisë në vendin e ngjarjes me ekspertin gjeometër. Ndërsa në 
fjalën përfundimtare deklaroi konsideron se me daljen e gjykatës në vend, me ekspertizën e 
gjeodetit të licencuar, e në veçanti nga deklarimet  e të autorizuarit të të gjithë të paditurve si 
dhe në emër të tij i padituri M. M. e ka pranuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit 
ashtu që gjykata tani më pa mëdyshje mund të vërtetoj këtë gjendje faktike dhe padinë e 
paditësit gjatë vendosjes ta aprovoj në tërësi si të bazuar. 

 
I padituri i parë M. M. e njëherë i autorizuar i të paditurve të tjerë deklaroi se është e 

vërtetë se paraardhësi i tyre A. M., përndryshe xhaxhai i babait të tij e ka tjetërsuar këtë 
paluajtshmëri paditësit dhe ka qenë në tërësi e paguar me çmimin e tregut ndërsa prej dy 
dekadave e më shumë këtë pronë e shfrytëzon këtu paditësi dhe si pasardhës pronësor të të 
ndjerit A. M. nuk e kundërshtojnë që kjo pronë të bartet në emër të paditësit për faktin se edhe 
xhaxhai Arif po të ishte gjallë do ta bënte bartjen në emër të blerësit këtu paditësit, ia lë gjykatës 
që të vendos në kuadër të provave të prezantuara, dhe nuk e kundërshton si i autorizuar i të 
gjithë të paditurve që gjykata të del në vend, dhe ai si i autorizuar formal merr përgjegjësinë e 
plot për të gjithë autorizuesit të tij që kjo pronë ka qenë e shitur, prej xhaxhait tyre A. M. dhe i 
njëjti ka qenë i paguar në tërësi me çmimin e shitblerjes, i propozoi gjykatës që pas vlerësimit 
të saj padinë e paditësit në emrin tij dhe të paditurve të tjerë të aprovoj në tërësi si të bazuar. 

 
           Për të vërtetuar faktet vendimtare, gjykata i ka zbatuar këto prova: ka bërë shikimin në 
certifikatën e pronësisë të parcelës 3816-0, e datës 19.11.2015, ka bërë shikimin në dëshmi 
vdekje për të ndjerit A. Sh. M., H. Sh. M., Z. Sh. M. dhe A. M. që të gjitha të datës 02.03.2016, 
si dhe shikimin në ekspertizën dhe skicës së terrenit të ekspertit gjeometër A. M. prej datës 
05.11.2020. 
 

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 të lëshuar me datë 19.11.2015, vërtetohet se 

parcela 3816-0, në vendin e quajtur “Rimnik” në sipërfaqe prej 1748 m2 ZK Rahovec, 
evidentohen në emër të A. M.. 

 
Me shikimin në dëshmi vdekje për të ndjerin A. Sh. M., prej datës 02.03.2016, vërtetohet 

se prej trashëgimtarëve ka lënë H. M., B. M., B. M., B. M., T. Sh. dhe S. K.. 
 
Me shikimin në dëshmi vdekje për të ndjerin H. Sh. M., prej datës 02.03.2016, vërtetohet 

se prej trashëgimtarëve ka lënë A. M., L. M., N. M., L. H., A. M., T. M.. 
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Me shikimin në dëshmi vdekje për të ndjerin Z. Sh. M., prej datës 02.03.2016, vërtetohet 
se prej trashëgimtarëve ka lënë B. M., M. M., B. M., M. M., B. Sh., H. M.. 

 
Me shikimin në dëshmi vdekje për të ndjerin A. Sh. M., prej datës 02.03.2016, vërtetohet 

se prej trashëgimtarëve ka lënë Z. M., A. M. dhe H. M. të gjithë të vdekur. 
 
Me shikimin në ekspertizën e ekspertit gjeometër A. M. prej datës 05.11.2020, 

vërtetohet se parcelat kadastrale 3816-0, në vendin e quajtur “Rimnik” në sipërfaqe prej 1748 
m2 ZK Rahovec, evidentohen në emër të A. Sh. M.. 

 
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 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 
450 të LPK-së. 

 
GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, 

C.nr.358/2015 më 24.11.2020 
 
  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.
            
           

 


