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REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA  

____________________________________________________________________ 
 

C.nr.391/2014. 
  
           GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 
përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional 
Armond Qmega, në çështjen juridike të paditësit G. G. nga fshati B., Komuna e Rahovecit, të 
cilin e përfaqëson përfaqësuesi i tij i autorizuar M. B. Avokat nga Rahoveci, sipas autorizimit në 
shkresat e lëndës, kundër të paditurve B. I. K. nga fshati B., Komuna e Rahovecit, Sh. M. e lindur 
K. nga fshati V., Komuna e I., dhe S. R. e lindur K. nga Gjakova, Rr. “M. F.” nr..., tani në adresë të 
panjohur, të cilëve i është caktuar përfaqësuesi i përkohshëm avokati Z. Z. nga Rahoveci, për 
shkak të ekzekutimit të kontratës për shitblerje dhe vërtetimit të pronësisë në bazë të parashkrimit 
fitues, vlera e kontestit 5,000.oo €uro, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor dhe 
zbatimit të provave, më 17.09.2019, morri këtë: 
 
 

A K T GJ Y K I M 

 

 
APROVOHET kërkesëpadia e paditësit, në mënyrë si vijon,  

 
VËRTETOHET SE paditësi G. G. është pronarë i parcelës kadastrale nr. 254-2, në vendin 

e quajtur “Beli Breg - Beli”, në sipërfaqe prej 601 m2, e evidentuar sipas certifikatës me nr. të 
lëndës 08-5498 ZK Bellacërkë, në bazë të mbajtjes së ligjshme dhe me mirëbesim – parashkrim 
fitues, çka të paditurit janë të obliguar të pranojnë këtë të drejtë, dhe të lejojnë që paditësi në 
elaboratin Kadastral të Drejtorisë së Gjeodezisë, Kadastër dhe Pronë pranë Komunës së Rahovecit 
të evidentohet si pronarë, ku si bazë juridike për bartje do të shërbejë ky aktgjykim, dhe atë në 
afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë të aktgjykimit nën kërcënim e ekzekutimit të 
detyrueshëm. 
 

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në Rahovec, do të bëjë regjistrimin të 
patundshmërisë në emër të paditësit kur ky aktgjykim e merr formën e prerë. 

 
Shpenzimet procedurale i bartë paditësi.  

 
                  A r s y e t i m  
 

 
Paditësi G. G., ka ushtruar padi kundër të paditurve B. K., Sh. M. e lindur K., dhe S. R. e 

lindur K., për shkak të ekzekutimit të kontratës për shitblerje dhe vërtetimit të pronësisë në bazë 
të parashkrimit fitues.  

Sipas kësaj çështje juridike gjykata ka caktuar disa seanca e shqyrtimin kryesor radhazi, në 
të cilët janë paraqitur përfaqësuesi i autorizuar i paditësit Avokati M. B., për të paditurit B. K., Sh. 
M. e lindur K., dhe S. R. e lindur K. ekziston konstatimi se nuk i dihet adresa, përfaqësuesi i 
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autorizuar i paditësit ka propozuar që të paditurit të i caktohet përfaqësuesi i përkohshëm, kështu 
që gjykata me aktvendimin C.nr.391/2014 dt. 22.05.2019, të paditurve i ka caktuar përfaqësuesin 
e përkohshëm avokatin Z. Z. nga Rahoveci. 

 
Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit, në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 17.09.2019, 

ka ngelë në tërësi pranë padisë dhe kërkesë padisë, duke shtuar se nuk është kontestues fakti se 
këtu paditësi në vitin 1996-97, me të paditurin e ka kontraktuar shitblerjen, ka paguar avansin, 
ndërsa menjëherë pas luftës para vitit 2004 e ka paguar edhe pjesën tjetër të kontraktuar, me 
premtimin e të paditurve se pas kryerjes së trashëgimisë mbi parcelën e të atit të tyre do të pasojë 
legalizimi, për kundër kësaj për shkak të ngjarjeve që ka ndodhur në Kosovë, pala e paditur nuk e 
ka realizuar premtimin deri në ditën e sodit. Përndryshe në momentin e kontraktimit gojore të 
shitblerjes në vitin 1996, kanë qenë prezent dëshmitarët Sh. Q. K. dhe N. Q. K. që të dytë nga 
fshati B., Komuna e Rahovecit. Pas luftës gjithashtu i padituri B. është deklaruar në deklaratën me 
shikim mbi kryerjen e shitblerjes dhe kryerjen e pagesës të cilën deklaratë e ka nënshkruar edhe 
dëshmitari Sh. K., e cila deklaratë është legalizuar në Gjykatën Komunale në Rahovec më 
10.05.2004 me nr. EV.nr.1225/2004. Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se nga provat të 
procedura sidomos deklaratave të dëshmitarëve të proceduar Sh. K. dhe N. K., deklaratës të 
vërtetuar në gjykatë të dhënë nga i padituri B. dhe të legalizuar, në mënyrë të pa kontestueshme 
është vërtetuar fakti dhe pretendimi i padisë dhe precizimit të kërkesëpadisë se këtu paditësi G. G. 
e ka blerë. Pas luftës i njëjti me motrat është shpërngulur, mirëpo në vitin 2004 përkundër kësaj 
këtu paditësi si blerës e përfundon pagesën me ç ‘rast i padituri e jep edhe deklaratën me shkrim 
të cilën e legalizon në gjykatë që i ka marrë të gjitha paratë sipas çmimit të kontraktuar. Paditësi 
nga momenti të kryerjes së marrëveshjes së shitblerjes me marrëveshje me shitësit ka hyrë në 
posedim dhe shfrytëzim të lirë të parcelës, në të cilën është sot e kësaj dite pa kurrfarë pengese. 
Pas vitit 2004 këtu të paditurit janë shpërngulur dhe paditësi nuk ka mundur deri më ditën e sodit 
që ta legalizojë shitblerjen, dhe i propozoi gjykatës që të aprovojë kërkesëpadinë e paditësit në 
tërësi si të bazuar. Të gjitha shpenzimet e procedurës i bartë paditësi. 
 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit Avokati Z. Z., në fillim deklaroi se mbetet pranë 
përgjigjes në padi prej datës 18.06.2019, nuk e kundërshtoi propozimin e përfaqësuesit të 
autorizuar të paditësit për dëgjimin e dëshmitarëve të lartë cekur. Ndërsa pas zbatimit të provave 
sidomos me deklaratat e dëshmitarëve është vërtetuar fakti se pala paditëse ka pas blerë parcelën 
kadastrale nr.254-2, e quajtur “Beli-Breg” në sipërfaqe prej 601 m2, qysh nga vitet 1996-97 dhe 
se çmimin shitblerës paditësi e ka paguar palës së paditur në tërësi dhe se prej asaj kohe paditësi 
është duke e poseduar dhe shfrytëzuar patundëshmërinë e cila është objekt i këtij kontesti pa 
kurrfarë pengese, prandaj i lej gjykatës që të vendos në lidhje me këtë kërkesëpadisë sipas 
dispozitave ligjore në fuqi. Shpenzimet procedurale i kërkoi në shumë prej 100,oo €uro. 

 
Për të vërtetuar faktet vendimtare, gjykata i ka zbatuar këto prova: ka bërë shikimin në 

deklaratën e dhënë nga i padituri B. K. dhe dëshmitari Sh. K., deklaratë e cila është vërtetuar 
pranë gjykatës komunale në Rahovec me datë 10.05.2004, Ev.nr.1225/2004, ka bërë shikimin në 
certifikatën e vdekjes për I. K. e datës 05.09.2014, ka bërë shikimin në aktvdekjen e I. K. e datës 
22.12.2014, ka bërë shikimin në certifikatën e pronësisë prej datës 22.12.2014, si dhe janë marrë 
në pyetje dëshmitarët Sh. Q. K. dhe N. Q. K. që të dytë nga fshati B., komuna e Rahovecit. 

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: 
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Me shikimi në deklaratën Ev.nr.1225/2004, prej datës 10.05.2004, e dhënë nga i padituri B. 

K. dhe dëshmitari Sh. K., e cila është vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në Rahovec, nga e cila 
vërtetohet se këtu paditësi G. G. e ka blerë, përkatësisht ka lidhur kontratën gojore si blerës me të 
paditurin B. K. për blerjen e parcelës të babait të tij të ndjerë. 

 
Me shikimin në certifikatën e vdekjes për I. K. e datës 05.09.2014, nga e cila vërtetohet se 

i ndjeri ka vdekur më 15.10.1990. 
 
Me shikimin në aktvdekjen e I. K. e datës 22.12.2014, vërtetohet se prej trashëgimtarëve 

ka lënë fëmijët S. R. e lindur K., Sh. M. e lindur K., dhe B. K.. 
 
Me shikimin në certifikatën e pronësisë prej datës 22.12.2014, vërtetohet se parcela 

kadastrale nr. 254-2, në vendin e quajtur “Beli Breg - Beli”, në sipërfaqe prej 601 m2, e evidentuar 
sipas certifikatës me nr. të lëndës 08-5498 ZK Bellacërkë, evidentohet në emër të I. R. K.. 

 
 Dëshmitari Sh. Q. K. pasi që i është tërhek vërejtja që të flasë të vërtetën me pasojat 
juridike ka deklaruar: i kujtohet shumë mirë që diku rreth vitit 1996-97, kur G. G. të cilin e ka 
kushëri të afërt e kishte blerë parcelën nga B. I. K. dhe nga kjo marrëveshje për shitblerje pasi që 
iu është caktuar çmimi të cilët edhe kanë pranuar shumën e kontraktuar dhe ishin marrë vesh që 
këtë marrëveshje ta zbatonin edhe pranë organeve kompetente. Pra për këtë parcelë që nga koha 
e shitblerjes e deri më sot është duke e punuar këtu paditësi G. G.. 
 
 Dëshmitari N. K. deklaroi se e di dhe shumë mirë i kujtohet se parcelën e cila gjendet në 
këndin e udhëkryqit të rrugëve Sopniq – Pataqan qysh nga viti 1996-97, e pat blerë nga B. K. dhe 
qysh nga ajo kohë ia patë dhënë paratë e shitblerjes dhe qysh nga ajo kohë është në shfrytëzim 
dhe posedim të parcelës në fjalë pa u penguar nga askush dhe i njëjti për çdo vit është duke 
mbjellë me perimet të ndryshme.  
 

Deklaratat e dëshmitarëve gjykata i muarr si të besueshme sipas vlerësimit të kësaj 
gjykate, ngase përputhet me deklarimet e ndërgjyqësve. 

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

fakti se i padituri B. K. i ka pranuar të hollat dhe se prestacionet nga kontrata janë përmbushur në 
tërësi, që është vërtetuar edhe nga deklarata e të dëshmitarëve, ndërsa paditësi është në posedim 
të ligjshëm dhe mirëbesim. 

 
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 paditësit në shfrytëzim të pronës kontestuese janë vendosur posedim të 
ligjshëm dhe mirëbesim rreth mbi 40 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 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. 
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GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, datë 17.09.2019. 
C.nr.391/2014. 
 
 

 
  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. 
                                                                                                                                     

 


