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Numri i lëndës: 2019:107856 

Datë: 04.02.2020 

Numri i dokumentit:     00828075 

     

C.nr.101/16 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni 

Civil, gjyqtari Misin Frangu, në çështjen juridike të inicuar me padinë e paditësëve R.L.1 nga 

fsh.... Komuna Ferizaj dhe H.L nga Ferizaj rr... të cilet me autorizim e përfaqëson F.B avokat 

nga Ferizaj, kundër të paditurit R.L.2 nga fsh. ... Komuna Ferizaj dhe SH.L nga Ferizaj rr..., 

nr.2, të cilët me autorizim i përfaqëson Z.Z avokat nga Ferizaj, për shkak të vërtetimit të së 

drejtës së pronësisë në bazë të të drejtës së trashegimis, në prezencën e paditësëve dhe të 

autorizuarit të tyre F.B dhe në munges të të paditurit të parë R.L.2 dhe të paditurit të dytë SH.L 

dhe përfaqsuesit të tij Z.Z avokate nga Ferizaj, vlera e kontestit në shumen prej 50.000.oo €, në 

seancën e mbajtur me datë 22.01.2020 mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

  

 I.APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit R.L.1 nga fsh.... 

Komuna Ferizaj dhe H.L nga Ferizaj rr.... 

 

 II. VËRTETOHET se paditësi R.L.1 nga fsh.... Komuna Ferizaj është pronar i 

paluajtshmërisë, gjegjësisht parcelës si në vijim:në ngastren kadastrale me nga 1/1 ... në 

sipërfaqe prej 369 m2, me kultur bujqësore arë e klasit 3 në vendin e quajtur "R...", ngastren 

kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 2395 m2 me kultur bujqësore arë e klasit 4 në vendin e 

quajtur “R...”, ngastren kadastrale nr....në sipërfaqe prej 617 m2 me kultur bujqësore  arë e 

klasit 3 në vendin e quajtur “R...”, ngastra kadastrale nr...., në sipërfaqe prej 1217 m2 me kultur 

arë e klasit 3 në vendin e quajtur “V...”, ngastra kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 2598 m2 me 
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kultur bujqësore arë e klasit  në vendin e quajtur “V...”,  në bazë të marrëveshjes së datë 

22.08.2014 dhe sipas ekspertizës gjeodezike të ekspertit gjeodet E.K.VËRTETOHET se 

paditësi R.L.1 si bashkpronar me nga ¼ të pjesës ideale në njesit kadastrale si në vijim: 

ngastren kadastrale ...në sipërfaqe prej 2257 m2, me kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal i klasit të 5, 

ngastra kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 1872 me kultur Pyjore-Tokë Pyjore  mal e klasit 4, 

ngastra kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 2139 m2 me kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal e klasit 4, 

ngastren kadastrale ... në sipërfaqe prej 617 m2 me kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal i klasit 4, 

ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 1742 m2 me kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal i klasit 4 

ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 254 m2 me kultur Pyjore-Tokë Pyjore  mal i klasit 4, 

ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 1301 m2 me kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal i klasit 4, 

ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 1430 m2 me kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal i klasit 4 

ZK. ... Komuna Ferizaj, në bazë të të drejtës në trashegimi.  

 

 

 II.VËRTETOHET se paditësi H.L nga fsh.... Komuna Ferizaj është pronar i 

paluajtshmërisë, i ngastrave kadastrale si në vijim:në ngastren kadastrale me nga 1/1 ... në 

sipërfaqe prej 608 m2, me kultur bujqësore arë e klasit 3 në vendin e quajtur "R...“, ngastren 

kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 2230 m2 me kultur bujqësore arë e klasit 4 në vendin e 

quajtur “V...’, në bazë të marrëveshjes të datë 22.08.2014. dhe sipas ekspertizës gjeodezike të 

ekspertit gjeodet E.K.VËTETOHET se paditësi H.L si bashkpronar me nga  ½ të pjeses ideale  

në njesit kadastrale si ne vijim:ngastren kadastrale ...në sipërfaqe prej 2508 m2, me kultur 

Bujqesore are e klasit 3 me nga ¼ të pjeses ideale në ngastren kadastrale me sa vijon ...në 

sipërfaqe prej 2257 m2, Pyjore-Tokë Pyjore mal i klasit të 5, ngastra kadastrale nr.... në 

sipërfaqe prej 1872 me kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal e klasit 4, ngastra kadastrale nr.... në 

sipërfaqe prej 2139 m2 me kultur Pyjore-Toke Pyjore mal e klasit 4, ngastren kadastrale ... në 

siperfaqe prej 617 m2 me kultur Pyjore-Toke Pyjore mal i klasit 4, ngastra kadastrale ... në 

sipërfaqe prej 1742 m2 me kultur Pyjore-Toke Pyjore  mal i klasit 4 ngastra kadastrale ... në 

sipërfaqe prej 254 m2 me kultur Pyjore-Toke Pyjore  mal i klasit 4 , ngastra kadastrale ... në 

sipërfaqe prej 1301 m2 me kultur Pyjore- Tokë Pyjore mal i klasit 4, ngastra kadastrale ... në 

sipërfaqe prej 1430 m2 me kultur ZK. ... Komuna Ferizaj, në bazë të të drejtës në trashegimi. 

 

III. DETYROHET të  paditura R.L.2 nga fsh.... komuna Ferizaj dhe SH.L nga ferizaj 

rr...., nr.2, që paditësëve R.L.1 dhe H.L, t’ia pranojë të drejtën e pronësisë dhe t’a lejojë 

regjistrimin e të njejtës në regjistrat kadastral, në të kundërtën ky aktgjykim do t’i shërbejë 
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paditësit si dokument ekzekutiv për regjistrimin e pronës në fjalë në regjistrat përkatës 

kadastral. 

 

IV. OBLIGOHEN të paditurit që paditësëve t’ia paguajë shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 2,086.oo €, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

V. OBLIGOHEN paditësit që fillimisht të bëjë pagesën e taksës gjyqësore në shumë 

prej 150.oo €, me rastin e pranimit të këtij Aktgjykimi. 

 

 

 

A r s y e t i m i 

         

 

 

Paditësit përmes përfaqsuesit të tyre me datë 03.02.2016 kan ushtruar padi dhe me datë 

06.12.2019 kan paraqitur precizim të kërkesëpadisë kundër të paditurëve R.L.2 nga fsh. ... 

Komuna Ferizaj dhe SH.L nga Ferizaj rr...nr.2, për vërtetimin e të drejtës së pronësisë në bazë 

së drejtës së trashegimisë.  

 

 Paditësit përmes përfaqsuesit të tyre gjatë seancave të mbajtura, dhe në fjalën 

përfundimtare kan deklauar se mbetet në tërësi si në padi dhe kërkespadi ka deklaruar se pronat 

objekt kontesti i kan ndarë me marreveshje të datë 22.08.2014 dhe të njejteat  palujtëshmeri 

paditësit i shfrytzojnë dhe i kanë posedim nga lidhja e marrëveshjes duke mos u penguar 

asnjëher nga askush. Kjo u vërteuar edhe nga deklarata e dëshmitarëve të dhënë në shqyrtimi e 

seancës gjyqësor të datë 22.02.2020, marreveshja e datë 22.08.2014, si dhe nga deklaratat e 

paitësëve, vërtetohen gjitha rrethanat për ndarjen e pasurisë në mes palëve ndërgjyqëse, si dhe 

nga ekspertiza e punuar nga eksperti E.K, përfaqsuesi i paditësëve në fundi i ka propozuar 

gjykatës që ti nijet e drejta e pronësisë paditësëve me hollësisht si në petitumin e padisë sipas 

parashtresës së datë 06.12.2019, duke u bazuar në ekspertizen e punaur nga eksperti gjeodet 

E.K, se paditësi R.L.1 nga fsh.... Komuna Ferizaj është pronar i paluajtshmërisë, gjegjësisht 

parcelës si në vijim:në ngastren kadastrale me nga 1/1 ... në sipërfaqe prej 369 m2, me kultur 

bujqësore arë e klasit 3 në vendin e quajtur "R...", ngastren kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 



 Numri i lëndës: 2019:107856 
 Datë: 04.02.2020 
 Numri i dokumentit: 00828075 
 

4 (11)  

 2
0

1
9

:1
0

7
8

5
7

 

2395 m2 me kultur bujqësore arë e klasit 4 në vendin e quajtur “R...”, ngastren kadastrale 

nr....në sipërfaqe prej 617 m2 me kultur bujqësore  arë e klasit 3 në vendin e quajtur “R...”, 

ngastra kadastrale nr...., në sipërfaqe prej 1217 m2 me kultur arë e klasit 3 në vendin e quajtur 

“V...”, ngastra kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 2598 m2 me kultur bujqësore arë e klasit .....  

në vendin e quajtur “V...”,  në bazë të marrëveshjes së datë 22.08.2014 dhe sipas ekspertizës 

gjeodezike të ekspertit gjeodet E.K. Vertetohet se paditësi si bashkpronar me nga ¼ të pjesës 

ideale në njesit kadastrale si në vijim: ngastren kadastrale ...në sipërfaqe prej 2257 m2, me 

kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal i klasit të 5, ngastra kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 1872 me 

kultur Pyjore-Tokë Pyjore  mal e klasit 4, ngastra kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 2139 m2 

me kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal e klasit 4, ngastren kadastrale ... në sipërfaqe prej 617 m2 

me kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal i klasit 4, ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 1742 m2 me 

kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal i klasit 4 ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 254 m2 me 

kultur Pyjore-Tokë Pyjore  mal i klasit 4, ngastra kadastrale ... në siperfaqe prej 1301 m2 me 

kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal i klasit 4, ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 1430 m2 me 

kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal i klasit 4 ZK. ... Komuna Ferizaj, në bazë të të drejtës në 

trashegimi. Paditësi H.L nga fsh.... Komuna Ferizaj është pronar i paluajtshmërisë, i ngastrave 

kadastrale si në vijim:në ngastren kadastrale me nga 1/1 ... në sipërfaqe prej 608  m2, me kultur 

bujqësore arë e klasit 3 në vendin e quajtur "R...“, ngastren kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 

2230 m2 me kultur bujqësore arë e klasit 4 në vendin e quajtur “V...’, në bazë të marrveshjes të 

datë 22.08.2014. dhe sipas ekspertizës gjeodezike të ekspertit gjeodet E.K.Vertetohet se 

paditësi është si bashkpronar me nga ½ të pjeses ideale  në njësis kadastrale si në 

vijim:ngastren kadastrale ...në siperfaqe prej 2508 m2, me kultur Bujqësore are e klasit 3 me 

nga ¼ të pjeses ideale në ngastren kadastrale me sa vijon ...në sipërfaqe prej 2257 m2, Pyjore-

Tokë Pyjore mal i klasit të 5, ngastra kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 1872 me kultur Pyjore-

Tokë Pyjore mal e klasit 4, ngastra kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 2139 m2 me kultur 

Pyjore-Toke Pyjore mal e klasit 4, ngastren kadastrale ... në sipërfaqe prej 617 m2 me kultur 

Pyjore-Toke Pyjore mal i klasit 4, ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 1742 m2 me kultur 

Pyjore-Toke Pyjore  mal i klasit 4 ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 254 m2 me kultur 

Pyjore-Toke Pyjore  mal i klasit 4 , ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 1301 m2 me kultur 

Pyjore-Tokë Pyjore mal i klasit 4, ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 1430 m2 me kultur 

ZK. ... Komuna Ferizaj, në bazë të të drejtës në trashegimi.Shpenzimet e procedurës i ka 

kërkuar dhe ate për shtatë seanca të mbajtura 1,484.oo €, si dhe për tri seancat e shtyera pa 

fajin e paditësëve shume prej 306.oo €, pa ashtu edhe për eskpertizën e punuar nga eskperti 

gjeodet shumen prej 300.oo €,  në total prej 2,086.oo €. 
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Përfaqësuesi me autorizim i të paditurit SH.L gjatë shqyrtimit gjyqësor e ka 

kundershtuar në tërësi kërkespadien e paditësëve duke konsideruar se një marrëveshje e datë 

22.08.2014 është e pavlëveshme sepse kjo marreveshje është përpiluar ende pa u hapur çështja 

e trashegimis për masen e pasurisë trashegimore të parardhësëve të palëve ndërgjyqëse, e cila 

pasuri duhet të ndahet në pjesë të barabartë duke u mbështetur në neni 12 Ligjin e 

Trashegimise  të Kosovës duhet që çdo pasëardhsit ti takan nga ¼ në tërë  pasurin e len nga 

trashegimlanëses N.L, ka shtuar se nuk ekziston baza juridike e kërkesëpadisë nga neni 6 i 

Ligjit për Trashegiminë i Kosovës, për faktin se marrëveshja e arritur më datë 24.08.2014 nuk 

ka mbështetje në dispozitën ligjore e cila rregullon këte çështje,  i ka propozuar gjykatës që 

kërkespadie e paditësëve ta refuzon si të pa bazuar. 

 

Gjykat ka ndëgjuar edhe ekspertin e  gjeodezisë E.K, në pytjen e përfaqsuesit të 

paditësëve, ka deklaruar se ngastra kadastrale me nr.... në sipërfaqe prej 284 m2 i e merr SH.L 

ndërsa sipërfaqe prej 608 m2 të ngastrës kadatsrale ... e merr H.L. 

 

Gjykat në cilesi të dëshmitareve ka ndëgjuar Z.D, F.L.1.2, R.L.3, si dhe në cilësin e 

palëve ka ndëgjuar palet paditëse R.L.1 dhe H.L. 

 

Dëshmitari Z.D ka deklaruar se ka qenë prezentë kur është hartuar marreveshja në mes 

vllazërëve R.L.2, R.L.1, H.L dhe SH.L, e cila marrëvesh është bërë në shtëpin e R.L.1 ku palët 

janë dakordur që të ndajnë pasurin që kishin nga prindërit e tyre në katër pjesë ngastra 

kadastrale me të mëdhaja janë ndarë në pjesë të barabartë ndërsa ngastra kadastrale me 

sipërfaqe ma të vogla janë ndarë ashtu që njeri e ka marrë një ngaster dhe tjetri e ka marrë 

ngastren tjetër sepse arat kan qenë në terene dhe sipërfaqe të ndryshme,  kjo ndarje-

marrëveshje është bërë në mënyren ma të mirë dhe të qetë pa asnjë vrejte nga nëjri tjetri, 

prezent kan qenë edhe F.L.1.2 dhe R.L.3.   

 

 

Dëshmitari F.L.1.2 ka deklaruar se ka qenë prezentë kur është hartuar marrëveshja në 

mes vllazërëve R.L.2, R.L.1, H.L dhe SH.L, e cila marrëveshje është hartuar në shtëpin e R.L.1  

ku palet janë dakordur që të ndajnë pasurin që kishin nga prindërit e tyre në katër pjese, pas 

ndarjës së këtyre ngastrave nga vëllazerit une i punoj dhe paguaj qera dhe në punimin  e këtyre 
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ngastrave asnjëher nuk kam pasur problem nga ndonjëri prej vëllazërëve, ka deklaruar se është 

edhe nënshkrues i kësaj marrëveshje.  

 

Dëshmitari R.L.3 ka deklaruar se ka qenë prezentë vetem natën e parë kur është bisedur 

për ndarjen e pasurisë mirpo këte ditë nuk është kryer ndarja mirpo une ma von kam kuptuar se 

janë  marrë vesh dhe e kan përfunduar mirë edhe une jam gëzuar për këte marrëveshje.  

 

Gjykat në cilësin e palës e ka ndëgjuar edhe paditësin R.L.1, i cili ka deklaruar se ne 

vëllazëri kemi filluar me nda pasurin e cila ka qenë ne emrin e nanës dhe babait,  i kemi 

mbledhë dajtë Z.D dhe S.D tani i ndjerë prezent kan qenë edhe F.L.1.2 dhe R.L.3, e kemi bërë 

marrëveshjen  ashtu si është e hartuar me shkrim  në natën e parë i kemi ndarë oborret e me 

von i kemi ndarë tokat ndërsa mua mi kan lanë razojt e gjatë sepse shtëpia e ime ka qenë e 

vjetër kjo është bërë me pëlqimin e R..., Sh... dhe H... 

 

Gjykata në cilësin e palës e ka ndëgjuar edhe paditësin H.L, i cili ka deklaruar se në si 

vëllzarit jemi mbledhur që ta ndajmë pasurin që e kemi pasur nga prindet tonë, ndarja është 

bërë në shtepin e vjeter tonën  në të cilën ka jetuar R..., natën e parë i kemi ndarë oborret dhe 

natën e dytë e kemi ndarë tokën  dhe kemi ba marrëveshje me shkrim, kjo marrëveshje është 

kryer në mënyre ma te mire dhe të qetë. Këto ngastra kadastrale secili i shfrytzon sipas kësaj 

ndarje, këto ndarje janë vërtetuar edhe nga  ekspetiza e ekspertit E.K, ndarje sipas marrëveshjes  

së haruat në vitin 2014. 

 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike, për aq sa palët 

ndërgjygjëse përmbushin detyrimin e tyre për t`i parashtruar provat dhe faktet e çështjes, në 

kuptim të nenit 7.1 të LPK-së, Gjykata ka bërë administrimin e tyre me si vijon: Lexohen dhe 

si prova përdoren këto:  marrëveshja e lidhur ne mes palëve ndërgjygjese R.L.2, R.L.1, H.L 

dhe SH.L e datë 22.08.2014,  certifikata e pronës në emër të H.(Z).L me nr. të certifikatës ... e 

datë 12.08.2015,  vërtetimi lëshuar nga noteri N.Q i datës 25.08.2015,  deklarata trashëgimore 

të noteri N.Q me nr. LRP.nr 2920/2015 28.08.2015,  certifikata e vdekjes në emër të H.L 

Lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile fsh. ..., Komuna Ferizaj e datë 09.06.2014, dëshmi vdekja 

leshuar nga Drejtoria e Administratës dhe Personelit Komuna Ferizaj,  certifikata e vdekjes në 

emër të N.L lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile fshati ..., Komuna Ferizaj  e datë 07.07.2015,  

dëshmi vdekja lëshuar nga Drejtoria e Administratës dhe Personelit Komuna Ferizaj 
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07.07.2015, aktvendimi për ndërprerjen e procedurës trashëgimore te noteri N.Q LRP.T.nr 

4231/15 e datë 24. 12.2015,  Ekstrakti nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile me nr serik E 

10008388 lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile fshati Babush i Serbeve, Komuna Ferizaj i datë 

07.07.2015 në emër të R.L.1,  Ekstrakti nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile me nr. serik E 

10008363 lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile fshati Babush i Serbeve, Komua Ferizaj i datë 

07.07.2015 në emër të SH.L,  Ekstrakti nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile me nr. serik E 

10008333 lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile fshati Babush i Serbeve, Komuna Ferizaj i datë 

07.07.2015 në emër të H.L, Ekstrakti nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile me nr. serik E 

10008425 lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile fshati Babush i Serbeve, Komuna Ferizaj i datë 

07.07.2015 në emër të R.L.2,  certifikata e pronës në emër të N.L me nr. ...e datë 11.08.2015,  

autorizimi i lëshuar nga noteri H.I i datë 10.08.2015 në emër te H.L, aktvendimi i trashëgimisë 

i hartuar te noteri H.I me LRP.nr 3830/14 me nr. të referencës 1318/2014 i datë 28.10.2014,  

vendimi përfundimtar me nr 09/32 i datë 03.06.2015,  akt vlerësimi për pronën me numër 

21.60-0 ZK. ...,  skica e matjes e punuar nga eksperti I.Z i datë 08.08.2018 certifikata e pronës 

me numër ...e datë 19.09.2019 në emër të T.L,  certifikata e pronës për ngastrën kadastrale P-

...me numër ...e datë 16.09.2019 në emër të N.L,  certifikata e pronës për ngastrën kadastrale P- 

....ZK. ...  me numër ...e datë 16.09.2019 në emër të N.L,  certifikata e pronës për ngastrën 

kadastrale P- ... ZK. ... me numër ...e datë 16.09.2019 në emër të N.L,  ekspertiza e punuar nga 

eksperti E.K, certifikata e pronës në emër të H.L për ngastrën kadastrale P -... ZK. ...,  

certifikata e pronës në emër të H.L për ngastrën kadastrale P -... ZK. ...,  certifikata e pronës në 

emër të N.L për ngastrën kadastrale P-... e datë 06.08.2018,  plotësim ekspertiza e punuar nga 

eksperti E.K.  

 

  Gjykata, pasi bëri shqyrtimin dhe analizimin e provave të çështjes, në kuptim të nenit 

8 të LPK-së, ka bërë vlerësimin e tyre veç e veç dhe të ndërlidhura mes veti, si tërësi, dhe në 

bazë të bindjes së lirë të krijuar mbi bazën e fakteve dhe provave të çështjes, ka vlerësuar se 

duhej vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Me leximin e Çertifikatës së pronës nr. ... të datë 12.08.2015, gjykat ka vërtetuar se 

ngastra kadastrale në regjistrat kadastral evidentohet në emrin e H.L.  

 

Me leximin e Çertifikatës së  pronës nr....të datë 11.08.2015,  gjykat ka vërtetuar se 

ngastra kadastrale në regjistrat kadastral evidentohet në emrin e N.L.  
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Me leximin e marrëveshjes të datë 22.08.2014, gjykata ka konstauar se në mesë palëve 

ndërgjyqëse ka egsistuar një rapor juridiko-civil mbi ndarjen e pasurisë sipas trashigimisë dhe 

si rrjedhoj e ketij raporti palët kan hortuar marreveshje me shkrim. 

 

Me leximin e certifikatës të vdejkes me nr.V 00234260 në emrin e H.L lëshuar nga 

Zyra e Gjendjës Civile në fshatin Babush i Serbëve Komuna Ferizaj të datë 09.06.2014 gjykata 

ka kosntaur se i njejti ka vdekur me datë 15.10.1964. 

 

Me leximin e certifikates se vdejkes me nr.V.10000203 në emrin e H.L leshuar nga 

Zyra e Gjendjes Civile në fshatin ... Komuna Ferizaj të datë 09.06.2014 gjykata ka kosntaur se 

i njejti ka vdekur me datë 18.02.1983. 

 

Me leximin e dëshmi vdekëjes lëshuar nga Drejtoria e Administratës dhe Personelit-

Sektori i Gjendjes Civile i Komunës së Ferizajit, gjykata kosntatuar se si trashegimtarë të të 

ndjerëve H.L dhe  N.L  janë R.L.2, R.L.1, H.L dhe SH.L. 

 

Me leximin e aktvendimit për ndërprërjen e procedurës së trashegimisë 

LRP.T.nr.4231/2015, gjykata konstaton se pran zyrës te noterit N.Q është filluar dhe ndërprer 

procedura e trashegimis dhe palët janë udhëzuar në kontest civil për zgjidhjen e kësaj çështje 

pran Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

Me leximin e Ekstratit nga Regjistri Qendror i Gjendjës Civile në emer të R.L.2 me 

nr.E10008425 i datë 07.07.2015 gjykata konstaton se R.L.2 është djali i H.L dhe N.L. 

 

Me leximin e Ekstratit nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile në emer të R.L.1 me 

nr.E... i datë 07.07.2015 gjykata konstaton se R.L.1 është djali i H.L dhe N.L. 

 

Me leximin e Ekstratit nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile  në emer të SH.L me nr. 

E ... i datë 07.07.2015 gjykata konstaton se SH.L është djali i H.L  dhe N.L. 

 

Me leximin e Ekstratit nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile  në emer të H.L me nr.E 

... i datë 07.07.2015 gjykata konstaton se H.L është djali i H.L  dhe N.L. 
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 Nga deklarimi i palëve ndërgjygjëse dhe provave të administruara në këtë procedurë, 

Gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se paditësit pronën objekt shqyrtimi e kan ndarë në bazë 

të marrëveshjes të datë 22.08.2014 dhe të njetat ngastra kadastrale i kanë në posedim dhe 

shfrytëzim të vazhdueshëm që nga data 22.08.2014, sipas marrëveshjes të hartuar me shkrim në 

mes të paditësave dhe të paditureve me datë 22.08.2014 e cila marrëveshje vërtetohet se është 

nënshkruar nga të gjitha palët ndërgjyqese R.L.2, R.L.1, H.L dhe SH.L. 

 

           Pra, në këtë rast Gjykata vlerësoi se janë plotësuar kushtet ligjore që paditësit të shpallen 

pronar të ngastrave kadastrale kontestuese në bazë të drejtes trashegimore dhe marreveshjes, 

sepse nga ana e tyre janë plotësuar të gjitha kushtet kumulative për fitimin e të drejtës së 

pronësisë mbi bazën e marrëveshje dhe shfrytzimit që nga viti 2014, si pasuri trashegimore dhe 

se Gjykata i vërtetoi këto fakte nga deklarimet e palëve ndërgjyqëse, dëshmia e dëshmitarë dhe 

deklarimi i paditëseve në cilësin e palëve dhe nga ekspertiza e punuar nga eksperti E.K i cili 

këte ndarje e ka punuar në pranien e palëve R.L.1, SH.L dhe H.L, si dhe provat tjera materiale 

të administruara në këtë procedurë kontestimore. Andaj, Gjykata erdhi në përfundim se 

kërkesëpadia e paditëseve është e bazuar në tërësi dhe e njejta duhet të aprovohet në tërësi si e 

bazuar.  

  

 Me rastin e aprovimit të kerkespadies së paditesi R.L.1 se është pronar i në ngastren 

kadastrale me nga 1/1 ... në siperfaqe prej 369 m2, me kultur bujqësore arë e klasit 3 në vendin 

e quajtur "R...", ngastren kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 2395 m2 me kultur bujqësore arë e 

klasit 4 në vendin e quajtur “R...”,  ngastren kadastrale nr....në sipërfaqe prej 617 m2 me kultur 

bujqësore  arë e klasit 3 në vendin e quajtur “R...”, ngastra kadastrale nr.1929, në sipërfaqe prej 

1217 m2 me kultur arë e klasit 3 në vendin e quajtur “V...”, ngastra kadastrale nr.... në 

sipërfaqe prej 2598 m2 me kultur bujqësore arë  në vendin e quajtur “V...”, gjykat ka pasur për 

bazë marrëveshjen e datë 22.08.2014 dhe shfrytzimin e këtyre parcelave nga ana e paditësit pa 

u penguar askush dhe nga të paditurit si dhe nga ekspertiza  gjeodezike  e punuar nga ekspertit 

gjeodet E.K. 

 

 Ndërsa aprovimin e kërkespadisë si bashkpronar në ngastrat kadastrale me nga ¼ të pjesës 

ideale  në njesit kadastrale si në vijim:ngastren kadastrale ...në sipërfaqe prej 2257 m2, me 

kultur Pyjore –Tokë Pyjore mal i klasit të 5 ngastra kadastrale nr.... në siperfaqe prej 1872 me 

kultur Pyjore-Tokë Pyjore  mal e klasit 4, ngastra kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 2139 m2 

me kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal e klasit 4, ngastren kadastrale ... në sipërfaqe prej 617 m2 
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me kultur Pyjore-Toke Pyjore mal i klasit 4 , ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 1742 m2 

me kultur Pyjore-Tokë Pyjore  mal i klasit 4 ngastra kadastrale ... në bazë të të drejtës së 

trashegimis si djem të trashegimlanëses N.L.  

 

 Me rastin e aprovimit të kërkespadise se paditësi H.L se është pronar i parcelës i 

ngastrave kadastrale  si në vijim:në ngastren kadastrale me nga 1/1 ... në sipërfaqe prej 608  

m2, me kultur bujqësore arë e klasit 3 në vendin e quajtur "R...“, ngastren kadastrale nr.... në 

sipërfaqe prej 2230 m2 me kultur bujqësore arë e klasit 4 në vendin e quajtur “V...’, në 

ngastrat kadastrale në nivel të 1/2 të pjesës ideale  në njesit kadastrale si në vijim:ngastren 

kadastrale ...në sipërfaqe prej 2508 m2, me kultur bujqësore arë e klasit 3 si dhe nga ekspertiza  

gjeodezike  e punuar nga ekspertit gjeodet E.K. 

 

 Ndërsa aprovimin e kërkespadisë të paditëseve R.L.1 dhe H.L, si bashkpronar në ngastrat 

kadastrale me nga ¼ të pjesës ideale në ngastren kadastrale me sa vijon ...në sipërfaqe prej 

2257 m2, Pyjore-Toke Pyjore mal i klasit të 5 ngastra kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 1872 

me kultur Pyjore-Tokë Pyjore  mal e klasit 4, ngastra kadastrale nr.... në sipërfaqe prej 2139 

m2 me kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal e klasit 4, ngastren kadastrale ... në sipërfaqe prej 617 

m2, me kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal i klasit 4, ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 1742 

m2 me kultur Pyjore-Tokë Pyjore  mal i klasit 4,  ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 254 

m2, me kultur Pyjore-Tokë Pyjore  mal i klasit 4, ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 1301 

m2, me kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal i klasit 4, ngastra kadastrale ... në sipërfaqe prej 1430 

m2, me kultur Pyjore-Tokë Pyjore mal i klasit 4 ZK. ... Komuna Ferizaj, në bazë të të drejtës së 

trashegimis si djem të trashegimlaneses N.L.Gjykat nuk ka vendosur për të paditurit R.L.2 dhe 

SH.L që të vërtetohet se të njejtij ju takan pjesa e palujtshmeris nga ¼  si djet të 

trashëgimlënëse, nga arsyeja se te paditurin nuk kan pasur kërkes te gjykata, e cula nuk ka 

munder të vendsour pa kerkes te palëve të paditura.  

 

 Pretendimi i palës së paditur se padia e paditëseve nuk ka bazë ligjore i padituri dhe 

përfaqësuesja e tij gjatë shqyrtimit të kësaj çështje kontestimore nuk e kan arsyetuar me prova 

se padia e paditëseve duhet të refuzohet,  edhe i padituri SH.L e ka pranuar se ka pasur 

marrëveshje për ndarjen e pasuris sipas marrëveshjes te datë 22.08.2014, e cila marrëveshje 

gjendet në shkresat e lëndës. 
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 Nga të lartë cekurat, Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, bazuar në nenin 

neni 12 i Ligjit për Trashegiminë të Kosovës, dhe me nenin 143 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore. 

 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, Gjykata ka vendosur konform nenin 452.1 dhe 

nenit 453.2 të LPK-së, me çka e ka detyruar të paditurit që paditësit t’ia paguan shpenzimet e 

procedurës në shumë totale prej 2,0860.oo €, dhe atë për: përpilim të padisë shumën prej 

104.oo €; për përfaqësim në shtatë seanca nga 135.00 € apo gjitha së bashku në shumë prej 

1,484.oo €; për tri seancat e shtyera 306.oo€ për nxjerrjen e ekspertizës shumën prej 300.oo €. 

 

Paditësi është obliguar të paguan shpenzimet për taksën gjyqësore për padi në shumë 

prej 40 €, bazuar në nenin 12.1 të UA nr.1/2017 të KGJK-së, për unifikimin e taksave 

gjyqësore. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.101/16, më datë 22.01.202 

 

                                                                                                               Gjyqtari, 

                                                                              Misin Frangu 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit të tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


