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Numri i lëndës: 2019:285150 

Datë: 04.08.2020 

Numri i dokumentit:     01048946 

 

C.nr.448/2019 

           GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional 

Armond Qmega, në çështjen juridike të paditësit A. I. Z. nga fshati Krushë e Madhe, komuna 

e Rahovecit, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i tij i autorizuar F. H. Avokat nga Rahoveci, sipas 

autorizimit në shkresat e lëndës, kundër të paditurit Z. H. M. me vendbanim në Prizren, të cilin 

e përfaqëson përfaqësuesi i tij i autorizuar A. M. Avokat nga Rahoveci, sipas autorizimit në 

shkresat e lëndës, për shkak të vërtetimit të pronësisë, vlera e kontestit 10,000.oo €uro, pas 

mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor dhe zbatimit të provave, më 16.07.2020, morri 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET kërkesëpadia e paditësit A. (I.) Z. nga fshati Krushë e Madhe, komuna 

e Rahovecit, SI E BAZUAR. 

 VËRTETOHET SE paditësi është pronar i paluajtshmërisë i parcelës kadastrale nr. 538-

0, që gjendet në vendin e quajtur “SLUPE – BOZHA BRDA”, me kulturë tokë Bujqësore, arë e 

klasës 3, në sipërfaqe prej 9583 m2, ZK Krushë e Madhe, në bazë të parashkrimit fitues, çka i 

padituri është i obliguar që të pranojë këtë të drejtë dhe të lejojë që paditësi të regjistrohet 

si pronar në regjistrin Kadastral të Pronave pranë Drejtorisë për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë 

në Rahovec, ku si bazë juridike do të shërbejë ky aktgjykim dhe në afat prej 15 ditë nga dita  e 

pranimit të aktgjykimit, nën kërcënimit të përmbarimit të detyrueshëm. 

 Shpenzimet procedurale sipas marrëveshjes i bartë paditësi. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi A. Z., ka ushtruar padi kundër të paditurit Z. H. M., për shkak të vërtetimit të 

pronësisë.  
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Sipas kësaj çështje juridike gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimin kryesor me datën 
16.07.2020, në të cilët janë paraqitur përfaqësuesi i autorizuar i paditësit Avokati F. H., si dhe 
përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit Avokati A. M.. 

 
Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit Avokat F. H. deklaroi se mbetet në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë dhe deklarimit nga seanca e kaluar, gjykata në vend së bashku me 
palët ndërgjyqëse ka identifikuar parcelën që është objekt i kësaj çështje kontestimore dhe ka 
vërejtur se paditësi është pronar i parcelës në fjalë dhe është duke e shfrytëzuar nga askush e 
që vërehet nga mënyra se i njëjti në të njëjtën pjesë në një pjesë të saj e ka të mbjellur me 
pemishte, ndërsa në pjesën tjetër perime me kultura të ndryshme. Ndërsa në fjalën 
përfundimtare deklaroi se mbetet në tërësi pranë padisë dhe deklarimeve gjatë seancave të 
bëra dhe në bazë të provave të administruara nga kjo gjykatë, pohimit dhe deklaratës të vet 
paditurit daljes në terren nga gjykata dhe ekspertizës të ekspertit gjeometër vërtetohet pa kusht 
se paditësi është pronar i ngastrës kadastrale me të cekura në padi dhe i propozoi gjykatës që 
ta aprovoj padinë e paditësit. 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit Avokat A. M. deklaroi se ngel në tërësi pranë 
përgjigjes në padi prej datës 08.07.2020, pranë deklaratës nga seanca paraprake, e gjykata 
edhe në vend ka konstatuar se parcelën kontestuese e shfrytëzon dhe e posedon këtu paditësi 
A. Z., ku një pjesë të saj e ka të mbjellur me molla ndërsa pjesën tjetër me kultura të ndryshme. 
Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi gjykata gjatë procedurës së provave e sidomos nga 
deklarata e të paditurit Z. M. të noterizuar pranë Noterit R. B. nr. i LRP-së, 7487/2019, me të 
cilin rast ka pohuar se paraardhësja e tij me këtu paditësin A. Z., ka lidhur kontratën gojore mbi 
shitblerjen e parcelës kontestuese ku palët kontraktuale, i kanë përmbushur në tërësi 
prestacionet nga kontrata e përmendur, e gjykata në vend, së bashku me ekspertin gjeometër 
ka konstatuar faktin relevant se këtu paditësi A. Z. është në shfrytëzim dhe posedim të parcelës 
kontestuese, andaj në fund i propozoi gjykatës që të merr aktgjykim në bazë të pohimit.   

            Për të vërtetuar faktet vendimtare, gjykata i ka zbatuar këto prova: ka bërë shikimin 
në certifikatën e pronësisë të parcelës nr.538-0 prej datës 18.11.2019, ka bërë shikimin në 
aktvdekjen e të ndjerës A. M., ka bërë shikimin e certifikatës së vdekjes së A. M. e datës 
18.11.2019, ka bërë shikimin e ekstraktit të lindjes të Z. M. e datës 18.11.2019, si dhe ka bërë 
shikimin në ekspertizën dhe skicën e terrenit nga eksperti gjeometër A. M.. 

 
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 paditësve është e bazuar dhe e 
njëjta është aprovuar.  

 
Nga provat të zbatuara është vërtetuar kjo gjendje faktike: 
 
Me shikimin në certifikatën e pronësisë prej datës 18.11.2019, vërtetohet se parcela 

538-0, që gjendet në vendin e quajtur “SLUPE – BOZHA BRDA”, me kulturë arë e klasit të tretë, 
në sipërfaqe prej 9583 m2, ZK Krushë e Madhe, evidentohet në emër të A. (A.) M. e lindur Zh.. 

 
Me shikimin në aktvdekjen e të ndjerës A. M., nga e cila vërtetohet se trashëgimtari i 

vetëm i saj është Z. M.. 
 
Me shikimin e certifikatës së vdekjes së A. M.i e datës 18.11.2019, vërtetohet se e njëjta 

ka vdekur me datë 23.03.1989. 
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Me shikimin në shikimin parashtresën përgjigjen në padi prej datës 08.07.2020, nga e 
cila vërtetohet është kryer shitblerja dhe nuk e konteston që patundshmëria të bartet në emër 
të paditësit. 

 
Me shikimin në ekspertizën e ekspertit gjeometër A. M. prej datës 16.07.2020, 

vërtetohet se parcela kadastrale nr. 538-0, që gjendet në vendin e quajtur “SLUPE – BOZHA 
BRDA”, me kulturë arë e klasit të tretë, në sipërfaqe prej 9583 m2, ZK KRUSHË E MADHE 
Rahovec, në terren shfrytëzohet si tokë bujqësore respektivisht një pjesë e parcelës 
shfrytëzohet si arë dhe ka të mbjellur Misër dhe Fasule ndërsa pjesa tjetër shfrytëzohet si 
pemishte. 

 
Si fakte relevantë në këtë çështje juridike, gjykata murr për bazë se është argumentuar 

fakti se paditësi është në posedim të ligjshëm dhe mirëbesim dhe paraardhësja e të paditurit i 
ka pranuar të hollat. 

 
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 20 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.  
          

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është mbështetur në dispozitën e nenit 
450 të LPK-së. 
 

 
GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, datë 16.07.2020 
C.nr.448/2019 

 
  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. 
                                        


