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Numri i lëndës: 2019:290176 

Datë: 13.08.2020 

Numri i dokumentit:     01061367 

C.nr.427/2019 

  

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC - Divizioni Civil, 

gjyqtari Jonuz Bugari, me bashkëpunëtorin profesional Armond Qmega, në çështjen juridike të 

paditësit A. A. A. nga fshati P. i P., Komuna e Rahovecit, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i tij i 

autorizuar avokati M. B. nga Rahoveci, kundër të paditurës Komuna e Rahovecit të cilën e 

përfaqëson përfaqësuesi ligjor B. O., lidhur me çështjen e vërtetimit të pronësisë mbi bazën e 

parashkrimit fitues, vlera e kontestit 2.000 euro, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor 

dhe pas zbatimit të provave, më 24.06.2020, morri këtë:  

 

 

 

    A K T GJ Y K I M 

 

 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit A. A. nga fshati P. i Poshtëm dhe 

VËRTETOHET se paditësi është pronar i parcelës kadastrale 511-0, në vendin e quajtur 

“Sello-Sello” në sipërfaqe prej 356 m2, e evidentuar sipas certifikatës UL-715100277 ZK 

Potoqan i Poshtëm, Komuna e Rahovecit, e cila kufizohet nga ana veriperëndimore me 

parcelat e paditësit nr.512-0 dhe 513-0, nga ana lindore me rrugën e fshatit, parcelën 

nr.876-0 dhe në anën jugperëndimore me parcelën nr.873-0 po ashtu rrugë e fshatit, mbi 

bazën e parashkrimit fitues. 

  

II. OBLIGOHET e paditura Komuna e Rahovecit, që të ia pranojë paditësit të drejtën e 

pronësisë me shënime si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, në afat prej 15 ditëve 

nga dita kur aktgjykimi merr formën e prerë, nën kërcenim të ekzekutimit të detyrueshëm. 

 

III. OBLIGOHET e paditura që paditësit të ia kompensoj shpenzimet procedurale në shumën 

prej 456 euro, në afat prej 15 ditëve nga dita kur aktgjykimi merr formën e prerë. 

    

     

  A r s y e t i m 

 

  

Në rivendosje të serishme gjykata e shkallës së parë, ka vepruar sipas vërejtjeve të Gjykatës 

të shkallës së dytë të cekura në Aktvendimin Ac.nr.259/2016, të datës 09.10.2019, si dhe duke u 

bazuar në dispozitat ligjore të zbatueshme. 
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 Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit ka deklaruar se ngel në tërësi pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë, deklarimeve nga seancat e zhvilluara deri më tani, meqenëse me aktvendimin e 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, në Prishtinë, AC.nr. 259/2016, prej 09.10.2019, duke vendosur 

sipas ankesës e të paditurës të ushtruar kundër aktgjykimit të kësaj gjykate C.nr.289/2012, prej 

datës 27.10.2015, e ka prishur aktgjykimin e atakuar të Gjykatës Themelore Gjakovë – Dega në 

Rahovec, dhe përkitazi me vërejtje që të vërtetohet fakti se paditësi kur e ka ndërtuar shtëpinë në 

parcelën kontestuese, megjithëse fakti paraprakisht është vërtetuar nga deklarata e dëshmitarëve, 

por duke i pasur parasysh vërejtjen e Gjykatës së Apelit, për ta rivërtetuar këtë fakt, i propozoj 

gjykatës, që në cilësinë e palës ta procedoj paditësin A. A. i cili do të deklarohet se kur e ka ndërtuar 

shtëpinë pas transferit të kryer me komunë - të paditurën. 

 

Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se ngel në tërësi si në fjalën përfundimtare të dhënë 

në procesverbalin prej 27.10.2015, sërish duke potencuar se menjëherë pas prestacioneve të kryera 

në vitin 1982, me marrëveshje me përfaqësuesit e bashkësisë lokale dhe të ish përfaqësuesve të 

Komunës së Rahovecit,  paditësi e ka ngritur shtëpinë në vitin 1982-1983, të cilën është duke e 

shfrytëzuar sot e kësaj dite pa kurrfarë pengese. Sipas deklarimit të paditësit në seancën e sodit të 

dhënë,  në cilësinë e palës u vërtetua se prestacionet janë kryer ndërmjet tij dhe përfaqësuesve të 

bashkësisë lokale dhe me lejen e përfaqësuesve të ish KK në Rahovec. Nuk është kontestues fakti 

se paditësi është në posedim me mirëbesim të plotë, përkatësisht me lejen e ish përfaqësuesve të 

paditurës, ka kaluar koha mbi 20 vite që e ka  ndërtuar shtëpinë, dhe është në posedim,  çka rezulton 

se janë përmbushur të 3 kushtet – elementet për mënyrën e fitimit të pronësisë, sipas ish ligjit në 

fuqi  (  Ligjit për Marrëdhëniet  Themelore Juridike Pronësore, si dhe me Ligjin mbi Pronësinë e 

të Drejtave tjera Sendore tani që është në fuqi të Republikës së Kosovës) përkatësisht sipas nenit 

28 të ish ligjit janë paraparë 3 kushtet të cekura për fitimin e pronësisë, posedimi, mirëbesimi dhe 

kalimi i kohës prej 20 viteve. Ndërsa sipas nenit 29 të njëjtit ligj që është ndaluar fitimi i së drejtës 

së pronësisë në pronën shoqërore në bazë të mbajtjes, mirëpo sipas Gazetës Zyrtare të ish RSJ-së 

nr. 29/96 të hyrë në fuqi më 04.07.1996, është fshirë neni 29 – eleminuar, çka nënkupton se me 

plotësimin e  3 kushteve të cekura pronësia mund të fitohet edhe në pronësinë shoqërore duke 

llogaritur afatin nga data 04.07.1996, në rastin konktret kanë kaluar edhe sipas kësaj llogaritje afati 

i paraparë për fitimin e pronësisë, andaj i propozoj gjykatës që në tërësi të aprovojë kërkesëpadinë 

e paditësit si të bazuar. Shpenzimet i kërkojë sipas shpenzimores në shumë prej 456,oo €uro. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës ka deklaruar pas pranimit të aktvendimit të Gjykatës 

së Apelit të cituar si më lartë, e paditura mbetet në tërësi pranë mbrojtjes në procedurën e kaluar, 

si dhe pranë ankesës të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Gjakovë – Dega në 

Rahovec, duke shtuar se Gjykata e Apelit me të drejtë ka prishur aktgjykimin të cituar të kësaj 

gjykate, si në aktvendim të pranuar, nuk e kundërshtoi propozimin e përfaqësuesit të paditësit që 

të merret në pyetje paditësi në cilësi të palës në rrethana se kur është ndërtuar objekti i banimit – 

shtëpia në parcelën kontestuese.  

 

Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se padia dhe kërkesëpadia e paditësit me 

parashkrim fitues është në kundërshtim me dispozitat  e LMTHPJ, ndërsa në mes paditësit dhe të 

paditurës nuk është vërtetuar se ka pasur ndonjë marrëveshje të vërtetuar pranë organit 

administrativë apo gjyqësor. Pra nuk ka pasur dhe nuk është zhvilluar ndonjë procedurë e 

eksproprijimit apo të shitblerjes sepse të njëjtat nuk kanë mundur të vërtetohen në procedurën e 

provave, si dhe për faktin se tek e paditura nuk ekziston asnjë dokument që do të vërtetonte 

pretendimet e palës paditëse. E paditura deri në momentin e ushtrimit të padisë nuk ka pasur 

njohuri se paditësi është në posedim të paluajtshmërisë kontestuese edhe për faktin se nuk  posedon 

ndonjë provë që do vërtetonte gjendjen faktike të tanishme. Andaj i propozoj gjykatës që në 

rivendosje të merr parasysh faktin se e drejta për krijuar raporte juridiko civil mbi bazën e 

parashkrimit fitues, në bazë të theksimeve në padi si dhe deklaratat së paditësit në seancën e sotme, 

se shtëpinë e ka ndërtuar me lejen e organeve komunale në vitin 1982, me çka neni 29 i LMTHJ-
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së, e ka ndalu shprehimisht se me parashkrim fitues mund të fitohet e drejta e pronësisë në 

pronësinë shoqërore. Andaj i propozoi gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë 

si të pa bazë. 

 

Për të vërtetuar gjendjen e plotë faktike në këtë çështje kontestimore gjykata: ka bërë 

administrimin e provave nga të gjitha procesverbalet e seancave të mëparshme, ndërgjyqësit si në 

deklarimin e mëparshëm, si dhe në cilësi të palës është dëgjuar paditësi A. A.. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç, me vlerësimin e deklarimeve të 

ndërgjyqësve, duke u bazuar në dispozitën e neneve 7 dhe 8 – të LPK-së, si dhe në bazë të bindjes 

së vetë të lirë, është vërtetuar se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe e njëjta është aprovuar 

si me bazë. 

  Nga provat e zbatuara gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Me shikimin në certifikatën e pronësisë të lëshuar nga shërbimi kadastral është konstatuar 

se parcela me numër 511-0, evidentohet në emër të paditurës. Me shikimin në ekspertizën e 

ekspertit të gjeodezisë është vërtetuar se parcela kontestuese me futjen në përdorim të kadastrit të 

ri matës në vitin 1967 parcela kontestuese është regjistruar në emër të Pronës Shoqërore KK 

Rahovec me fletëposedim nr.45 ZK Potoqan i Poshtëm, sipas gjendjes së fundit në Drejtorin për 

Kadaster dhe Gjeodezi prona kontestuese është e regjistruar në emër të Pasurisë Shtetërore të 

Kosovës KK Rahovec, ndërsa nga shikimi në vendin e ngjarjes konstatohet se në parcelën 

kontestuese nr.511-0 e cila shtrihet në fshatin Potoqan i Poshtëm, paditësi e ka të ndërtuar shtëpinë 

e banimit dhe objektet tjera përcjellëse.  

 

Dëshmitari S. H. ka deklaruar se paditësi rreth para 30 viteve me anëtarët e bashkësisë 

lokale të fshatit kanë arritur marrëveshje me shkrim lidhur me blerjen e një pjese të parcelës, ashtu 

që paditësi ka hyrë në posedim dhe me mjetet e shitjes së parcelës nga ana e udhëheqësit e fshatit, 

është ndërtuar shkolla e re e fshatit dhe se i njëjti ka qenë korirë i shkollës, duke shtuar se paditësi 

deri më tani asnjëherë nuk ka asnjë pengesë në shfrytëzimin e parcelës nga askush, nga organet 

komunale e as nga ndonjë person fizik. 

 

Dëshmitari M. A. ka deklaruar se në parcelën kontestuese ka qenë e ndërtuar një shkollë e 

vjetër e cila është shkatërruar e qëllim të ndërtimit të shkollës së re M. A. së bashku me pesë 

persona të tjerë kanë vendosur që parcelën kontestuese të ia shesin paditësit me qëllim të fillimi të 

ndërtimit të shkollës së re, duke shtuar se nuk i kujtohet koha e saktë por përafërsisht para 30 

viteve paditësi e ka ndërtuar shtëpinë e tij në parcelën kontestuese dhe nga ajo kohë nuk ka pas 

asnjë pengesë në shfrytëzimin e parcelës dhe se për shkak të neglizhencës nuk është bërë batja e 

parcelës në emër të paditësit. 

 

Paditësi A. A. pasi që i është tërhek vërejtja që të flasë të vërtetën me pasojat juridike ka 

deklaruar: se në vitin 1982, në pjesën e parcelës kontestuese ka qenë e ndërtuar shkolla e ndërtuar 

me qerpiqë, sa i kujtohet  ka pas vetëm 3 klasë,  në atë kohë bashkësia lokale e fshatit ka vendosur 

që të ndërtojë shkollën e re në fshatin Potaqani i Ulët, atij i është shitur me një shumë që nuk i 

kujtohet se sa ka qenë me dinarë të atëhershëm si dhe prej fshatarëve të tjerë janë mbledhë paratë 

dhe është ndërtuar shkolla e re. Pasi që i ka dhënë ai paratë këshillit të katundit ai në të njëjtin vit 

e ka ngritur shtëpinë e banimit të cilën e shfrytëzon për nevojat personale dhe të familjes, prej vitit 

1982 kur e ka ndërtuar shtëpinë nuk e ka penguar asnjëri prej fshatarëve e as prej personave zyrtarë, 

respektivisht organeve komunale, edhe tani është duke jetuar në atë shtëpi me familjarët e tij. Me 

rastin e dorëzimit të pareve kanë nënshkruar marrëveshjen me përfaqësuesin e bashkësisë lokale 

të atëhershëm, mirëpo të gjithë dokumentacionin që ka poseduar i është djegur në kohën e luftës 

të zhvilluar në Kosovë. 



 Numri i lëndës: 2019:290176 
 Datë: 13.08.2020 
 Numri i dokumentit: 01061367 
 

4 (4)  

 2
0

1
9

:2
9

0
1

7
7

 

 

Gjatë vendosjes në këtë çështje juridike, gjykata është mbështetë në dispozitat e Ligjit 

Themelor mbi Marrëdhëniet Pronësore Juridike (Gazete Zyrtare e RFSJ-së nr.6) i cili Ligj ka qenë 

në fuqi. Sipas dispozitës së nenit 21 të LTHMPJ-së, është paraparë se “sipas vetë ligjit e drejta e 

pronësisë fitohet në mes tjerash edhe mbajtjen të parashkrimit fitues”. Neni 28 al.2 po këtij ligji 

në mënyrë decidive parasheh se “mbajtësi me mirëbesim dhe të ligjshëm i sendit të paluajtshëm, 

mbi të cilin tjetri e ka të drejtën e pronësisë, e fiton të drejtën e pronësisë, mbi atë sende me 

parashkrim fitues, me kalimin e kohës prej 10 vite”, ndërsa neni 28 al.4 parasheh se “ mbajtësi me 

mirëbesim i sendit të paluajtshëm mbi të cilin tjetri ka të drejtën e pronësisë e fiton të drejtën e 

pronësisë mbi këtë send me parashkrim fitues me kalimin e kohës prej 20 vitesh. Sipas dispozitës 

të nenit 29 me të cilën është kufizuar se sendet që janë në pronësi shoqërore, e drejta e pronësisë 

nuk ka mundur të fitohet me mbajtje, tani neni 29 është shlyer dhe nga data 04.07.1996, kur është 

hyrë në fuqi, ndryshim i këtij ligji kanë kaluar mbi 20 vjet, kështu që tani lejohet fitimi i pronësisë 

edhe në pasuri shoqërore me mbajtje me mirëbesim. Neni 30 të këtij ligji parasheh se koha e 

nevojshme për parashkrim fitues fillon të ecë nga ajo ditë kur paditësi ka marrë në posedim sendin 

dhe mbaron me kalimin e ditës së fundit të kohës së nevojshme me parashkrim fitues” në rastin 

konkretë paditësi është posedim dhe shfrytëzon patundshmërinë me mirëbesim paditësi e ka 

ngritur shtëpinë në vitin 1982-1983 e gjerë më tani. Mes tjerash edhe me Ligjin e ri për Pronësi 

dhe të Drejtat tjera Sendore nr.03/L-154 përkatësisht neni 40 të këtij ligji parashihet se personi i 

cili me mirëbesim e ka mbi 20 vite në posedim e ka patundshmërinë ose pjesën e saj e fiton 

pronësinë në të. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike si fakt relevant merr nga se në këtë çështje juridike për 

fitimin e të drejtës të pronësisë në bazë të parashkrimit fitues paraqet fakti periudha prej kur 

paditësi e ka pasur në posedim dhe mbajtje të këtyre pjesëve të ngastrës e ka ngritur shtëpinë në 

vitin 1982-1983, mbi 20 vite, e cila periudhë është e mjaftueshme për fitimin e të drejtës së 

pronësisë në bazë të mbajtjes me parashkrim fitues. Kurse si fakt irelevant është mbrojta e të 

paditurës se patundshmëria evidentohet në emër të paditurës, sipas të gjitha dispozitave ligjore 

evidenca nuk është e vetmja dëshmi as për humbjen e as për fitimin e pronësisë. 

 

 Në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë, dhe duke u bazuar në dispozitat e nenit 28 

al.4 të Ligjit Themelor mbi Marrëdhëniet Pronësore Juridike, nenit 40 al.1 të Ligjit për Pronësi 

dhe të Drejtat tjera Sendore, si dhe në dispozitat e neneve 143, 254 dhe 319 të LPK-së, është 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

           Vendimi mbi shpenzimet procedurale është bazuar në  dispozitën e nenit 452 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC 

                         C.nr.427/2019, datë 24.06.2020 

 

 B. Profesional                     Gj y q t a r i 

Armond Qmega                    Jonuz Bugari 

 

 

 

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  në Prishtinë – Divizioni Civil.     


