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Numri i lëndës: 2020:102322 

Datë: 03.12.2020 

Numri i dokumentit:     01316160 

 

C.nr.363/2020 

           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. N. H. nga  Rahoveci, kundër të paditurve 
A. B., S. B., V. B., S. Be., Sh. B. të gjithë nga Rahoveci, të cilët i përfaqëson përfaqësuesi i tyre 
i autorizuar Av. F. H. nga Rahoveci, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, për shkak të 
vërtetimit e të drejtës së pronësisë posedim me mirëbesim dhe parashkrimit fitues, vlera e 
kontestit 5,000.oo €uro, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor dhe zbatimit të 
provave, më 01.12.2020, morri këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET kërkesëpadia e paditësit, SI E BAZUAR. 

 VËRTETOHET SE paditësi S. N. H., është pronar i paluajtshmërisë të parcelës 

kadastrale nr. 301-0 në vendin e quajtur rr.“M. Tita” në sipërfaqe prej 130 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. N. H. ka ushtruar padi kundër të paditurve A. B., S. B., V. B., S. Be., Sh. B., 

për shkak të vërtetimit e të drejtës së pronësisë posedim me mirëbesim dhe parashkrimit fitues. 

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

cilën janë paraqitur paditësi S. H. personalisht, si dhe përfaqësuesi i autorizuar i të paditurve 

Av. F. H.. 

Paditësi S. H. deklaroi se mbetet në tërësi pranë padisë dhe deklarimeve nga seanca e 
kaluar, gjykata nga vendi i ngjarjes ka bërë identifikimin e parcelës dhe e ka vërtetuar është 
duke e shfrytëzuar parcelën, andaj i propozoi gjykatës që të procedoj më tutje me administrimin 
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e provave, ndërsa në fjalën e tij përfundimtare deklaroi se me daljen e gjykatës në vend, me 
ekspertizën e gjeodetit të licencuar, në veçanti nga deklarimet e përfaqësuesit të autorizuar të 
të gjithë të paditurve, i cili ka pranuar faktin se ai këtë paluajtshmëri e ka blerë që nga viti 1990 
dhe në të njëjtën parcelë është në posedim dhe shfrytëzim të lirë ashtu që gjykata tani në pa 
mëdyshje mund ta vërtetojë këtë gjendje faktike dhe padinë dhe kërkesëpadinë time gjatë 
vendosjes ta aprovoj në tërësi si të bazuar. Shpenzimet procedurale i bartë paditësi. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurve Av. F. H. deklaroi se mbetet në tërësi pranë 
deklarimit nga seanca e kaluar, edhe në këtë seancë edhe njëherë e potencoj se paditësi është 
pronar faktik i parcelës në fjalë, ashtu si në seancën e vendit të ngjarjes gjykata ka mundur t’i 
vërtetojë pretendimet e paditësit  dhe gjykata ka mundur të shohë se paditësi është duke jetuar 
në shtëpinë e tij me familjen e tij, e gjithashtu edhe nga vet pranimi i autorizuesve të tij se 
paditësi mbi 20 vite është duke e poseduar dhe shfrytëzuar këtë paluajshtmëri që nga viti 1990 
në kohën kur është bërë shitblerja, respektivisht është duke jetuar në shtëpinë të cilët atë kohë 
të paditurit ia kishin shitur këtu paditësit, njëkohësisht i propozoi gjykatës që pas vlerësimit të 
saj padinë e paditësit dhe të paditurve të tjerë ta 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 301-0 ZK Rahovec e datës 14.08.2020, ka bërë shikimin në 
dëshmi vdekje për të ndjerin B. B. prej datës 19.08.2020, si dhe shikimin në ekspertizën dhe 
skicës së terrenit të ekspertit gjeometër A. M. prej datës 17.11.2020. 
 

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 14.08.2020, vërtetohet se 

parcela 301-0 në vendin e quajtur rr.“M. Tita” në sipërfaqe prej 130 m2, ZK Rahovec, 
evidentohen në emër të B. B.. 

 
Me shikimin në dëshmi vdekje për të ndjerin B. B. prej datës 19.08.2020, vërtetohet se 

prej trashëgimtarëve ka lënë A. B., S. B., V. B., S. B. dhe Sh. B.. 
 
Me shikimin në ekspertizën e ekspertit gjeometër A. M. prej datës 17.11.2020, 

vërtetohet se parcela kadastrale 301-0 në vendin e quajtur rr.“M. Tita” në sipërfaqe prej 130 
m2, ZK Rahovec, evidentohen në emër të B. B.. 

 
Ligji për Pronësi dhe të Drejta tjera Sendore me dispozitën e nenit 40 al 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 30 vite, i cili kusht është plotësuar edhe me 
LTHMPJ-së sipas dispozitës së nenit 28 al. 4. 

 
            Në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë e duke u mbështetur në dispozitën e nenit 
28 al. 4 të LTHMPJ-së, dhe nenit 40 al. 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.  
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            Vendimi mbi shpenzimet procedurale është mbështetur në dispozitën e nenit 
450 të LPK-së. 

 
GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, 

C.nr.363/2020, më 01.12.2020 
 

 
  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.
             


