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REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

OSNOVNI SUD UROŠEVAC – BASIC COURT OF FERIZAJ 

           C.nr.10/15 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Alban 

Beqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditësve NJ.Z dhe N.Z që të dy nga 

….., kundër të paditurit S. R...... të cilin e përfaqëson me autorizim av.I. S nga ...., në çështjen 

juridike vërtetim i të drejtës së pronësisë, pas seancën kryesore publike të mbajtur më 

11.12.2018, në prezencën e paditësve dhe të paditurit si dhe të autorizuarit të tij, mori këtë:   

A K T GJ Y K I M 

I. APROVOHET pjesërisht kërkesë padia e paditësve NJ.Z dhe N.Z që të dy nga....., si 

e bazuar. 

II. VËRTETOHET se  paditësit, janë bashkëpronar secili me nga 1/5 të pjesës ideale të  

NK.nr.711-12,  apo në sipërfaqe secili me nga 142m
2
, e cila paluajtshmëri ka sipër të 

përgjithshme prej 710 m
2
 e cila ngastër gjendet në vendin e quajtur „‟....‟ ZK Ferizaj. 

III.  REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesë padisë së paditësve përtej asaj që është aprovuar si 

në pikën II të dispozitivit si e pa bazuar.  

IV. DETYROHET i padituri S.R që t‟ia lejoj paditësve të drejtën e regjistrimit të pronësisë 

të pjesë së tij, të përshkruar si në pikën II të dispozitivit  në librat gjegjëse në Drejtorinë për 

Gjeodezi, Kadastër dhe Pronësi në Ferizaj, në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, në të kundërtën ky aktgjykim pas plotfuqishmërisë do ti shërbej paditësve si  

dëshmi për regjistrimin e të drejtës së pronësisë pa prezencën e të paditurit.       

V.  DETYROHEN paditësit që në mënyrë solidare që të paditurit t‟ia paguajnë shumën prej 

1.000€, apo secili veç e veç nga 500€, në emër të pjesë tjetër të çmimit të shitblerjes së 

patundshmërisë brenda afatit prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë.    

VI. DETYROHEN paditësit që solidarisht të paguajnë shpenzimet e procedurës në shumë 

prej 100€ në emër të taksës gjyqësore për padi.      
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A r s y e t i m  

Paditësit në fjalën e tyre përfundimtare të dorëzuar me shkrim kanë deklaruar se nga provat e 

administruara, kontrata e shitblerjes me shkrim, dëgjimi i dëshmitarëve certifikata e lëshuar nga 

ana e Drejtorisë për Banim Rregullim, Shfrytëzim të tokës urbane me nr.605 dt.19.07.10982 me 

anë të së cilës është vërtetuar se ish BVI nuk ka qenë interesuar për ta blerë këtë pronë, 

precizimit të padisë në kuptimin subjektiv me anë të parashtresë së datës.07.03.2018, është 

vërtetua baza juridike e kërkesë padisë pasi që paraardhësi i tyre pronën kontestuese e ka blerë 

nga i padituri S.R, sipas marrëveshjes e cila është përmbushur sa i përket çmimit kontraktues në 

pjesën dërmuese të saj por ka mbetur vetëm shuma prej 2.000 DM apo 1.000€, pa u përmbushur 

kjo për faktin se me rastin e rregullimit të dokumentacionit në kohën e bartjes së pronësisë ka 

qenë marrëveshja që edhe kjo pjesë të përmbushët. 

Njëherit ka shtuar se nga viti 1980, fillimisht prindi i ynë ka hyrë në posedim, ku në vitin 1981 e 

ka ndërtuar shtëpinë P+1, të cilën shtëpi e ka në posedim paditësi Nj. Z pastaj në vitin 1988, në të 

njëjtën pronë edhe paditësi N.Z e ka ndërtuar shtëpinë e tij ku dhe jeton me familje në njërën anë 

kurse në anën tjetër i padituri asnjëherë nuk na ka paraqitur pengesë në shfrytëzimin , posedimin 

e kësaj prone, por i njëjti duke shfrytëzuar këtë situatë pretendon se trashëgimlënësi i paditësve 

nuk e ka përmbushur detyrimin i cili pretendim sipas paditësve nuk qëndron. 

Pasi që ka theksuar se deri te mos nënshkrimi i kontratës së shitblerjes ka qenë për faktin se 

prona evidentohet si bashkëpronar dhe bashkëpronarët tjerë në kohën e shitblerjes i kanë kërkuar 

të paditurit të parë një pjesë nga çmimi i shitblerjes e jo ndonjë rrethanë tjetër siç pretendon i 

padituri për shkak se e njëjta nuk është përmbushur. 

Duke marr parasysh të gjitha këto ka kërkuar nga ana e gjykatës që të aprovohet kërkesëpadia e 

paditësve në tërësi si e bazuar. 

I padituri përmes të autorizuarit të tij ka deklaruar se nga provat e administruara nuk është 

vërtetuar baza juridike e kërkesëpadisë, ashtu siç pretendojnë paditësit se prindi i tyre sipas 

marrëveshjes gojore me të paditurin ka lidhur kontratë mbi shitblerjen e paluajtshmërisë objekt i 

kërkesëpadisë si dhe nuk qëndron pretendimi se është përmbushur pjesa dërmuese e 

marrëveshjes së kontratës së shitblerjes, por paraardhësi i paditësve të paditurit në emër të 

kaparit ia kanë dhënë vetëm një pjesë të vogël dhe atë shumën prej 2.000 dinar  kurse pjesën 

tjetër jo. 

Meqenëse paditësit nuk kanë sjellë asnjë provë materiale me të cilën do ta vërtetonte pretendimet 

e tyre, të cilat pretendime nuk janë vërtetuar as nga dëgjimi i dëshmitarëve, andaj ka theksuar se i 

padituri shpreh vullnet që të lidhë kontratë të shitblerjes dhe këtë pronë t‟ua bart paditësve në 

emër të tyre në rast se të njëjtit do ta përmbusheshin tërë çmimin kontraktues, të cilën gjë nuk e 

kanë bërë por vetëm ashtu siç u theksua më lart paraardhësi i paditësve të paditurit në emër të 

kaparit ia ka dhënë vetëm shumën prej 2.000 dinar.  
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Andaj, duke marr parasysh këtë ka kërkuar nga ana e gjykatës që kërkesëpadinë e paditësve ta 

refuzon në tërësi si të pa bazuar si dhe ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

Gjykata për të vërtetuar drejtë gjendjen faktike në këtë çështje juridike kontestimore në 

procedurën e provave sipas propozimit të palëve bëri administrimin e këtyre provave: kontrata 

mbi shitblerjen e pasurisë së pa luajtshme dt.30.06.1982 e pa nënshkruar nga palët nderëgjygjëse, 

certifikata e lëshuar nga BVI nr. protokolli 605 dt.19.07.1982, me të cilën nuk ka qenë e 

interesuar për blerjen e kësaj paluajtshmërisë, kopja e planit e dt.13.01.1981, autorizimi të 

paditurit dhënë av.A.K, marrëveshja e datës 19.03.1980 e përpiluar me dorë shkrim, parashtresa 

e paditësve dt.30.12.2014 për precizim të padisë, dëshmi vdekja e datës 21.02.1992, certifikata e 

vdekjes për të ndjerin I.Z dt.21.02.1992, parashtresa e paditësve dt.21.11.2016, ekspertiza e 

ekspertit të gjeodezisë F. I dt.22.12.2016, fleta poseduese me nr. 02870 ku në cilësi bashkëpronar 

janë S.R, A.R, D. R, njofitmi – parashtresa e paditësve dt.01.03.2017, certifikata e vdekjes 

lëshuar në emër të D.P nr. ren.d 453 dt.11.08.2017, deklarata e dhënë nga F. L vërtetur në 

Gjykatën Themelore në Ferizaj nr. VR.nr 2130/09 dt.07.05.2009, deklarata e dhënë nga Sh.J 

dt.07.05.2009 e vërtetuar tek noteri në shtetin e Gjermanisë, kontrata mi dhurimin e pronës e 

lidhur në mes F.L dhe S. R e vërtetuar në Gjykatën Themelore në Ferizaj nr. VR.nr. 2065/09 

dt.05.05.2009, autorizimi të paditurit dhënë av.I.S, parashtresa e paditësve për plotësimin e 

padisë në kuptimin subjektiv e dt.07.03.2018, procesverbali i dt.27.03.2018, në të cilën është 

lejuar precizimi subjektiv i padisë, procesverbali i dt.25.04.2018 ku në cilësie e dëshmitaret janë 

dëgjuar E.R dhe D.S dhe R.Z, procesverbali i dt.25.07.2018 ku në cilësinë e palës është dëgjuar i 

padituri S. R, autorizimi i paditësit N.Z dhenë paditësit NJ.Z, përpiluar dhe vërtetuar tek noteri S. 

Sh nr. LRP.nr 14497/2018 dt.22.10.2018. 

Bazuar në provat e administruara, vlerësimin e tyre veç e veç dhe të gjitha së bashku, në kuptim 

të nenit 8 të LPK-së gjykata ka vërtetuar se kërkesëpadia e paditësve është pjesërisht e bazuar. 

Me provat e administruara gjykata erdhi në përfundim se nuk ishte kontestuese se paraardhësi i 

paditësve dhe i padituri kanë arritur marrëveshje për shitblerjen e NK.nr.711-2, por kontestuese 

ishte sa është përmbushur lartësia e çmimit kontraktues respektivisht a është përmbushur pjesa 

dërmuese e çmimi kontraktues siç pretendojnë paditësit apo një pjesë e vogël siç pretendon i 

padituri.    

Nga provat e administruara, daljes së gjykatës në vendin kontestues, dëgjimi të dëshmitarëve, 

deklarata e të paditurit në cilësi të palës gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike se i padituri 

paluajtshmërinë kontestuese ia ka shitur paraardhësit të paditësve në vitin 1981, i cili ka hyrë në 

posedim ku dhe e ka ndërtuar shtëpinë e tij të banimit, kurse pas vdekjes së tij i njëjti pas vetës 

ka lënë bashkëshorten A. Z, e cila ka vdekur me dt.16.02.2014, si dhe fëmijët N.Z, NJ.Z dhe 

vajzën Sh. I e vajzërisë Z, që vërtetohet nga dëshmi vdekja motra e paditësve Sh. I në seancën e 

datës 11.12.2018, ka deklaruar se nuk ka interes juridik të jetë në cilësi të paditëses si 

trashëgimtare për të ndjerin I. Z dhe e njëjta ka  
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hequr dorë në favor të vëllezërve të saj kurse trashëgimtarët tjerë tani paditësit e kanë ndërtuar 

edhe një shtëpi tjetër në të njëjtën paluajtshmëri dhe asnjëherë nuk janë penguar nga i padituri në 

lidhje me shfrytëzimin, posedimin e paluajtshmërisë. 

Meqenëse palët ndërgjygjëse nuk kanë nënshkruar ndonjë kontratë me shkrim, por një formë e 

kontratës me shkrim gjendet në shkresat e lëndës e datës 30.06.1982, por e pa nënshkruar nga 

palët kontraktuese si dhe certifikatat e lëshuara nga Komuna Ferizaj shërbimi për të ardhura 

shoqërore me nr.437-1/1017 dt.02.07.1982, në emër të I.Z prindi i paditësve, certifikata me 

numër 437-1/1013 dt.02.07.1982, në emër të F.R, certifikata me numër 437-1/1014 

dt.02.07.1982 në emër të D. R, certifikata me numër 437-1/1016 dt.02.07.1982 në emër të A. R 

dhe certifikata me numër 437-1/1015 dt.02.07.1982 në emër të Sh.R të cilat certifikata janë 

lëshuar në emër të pagesë së pronës e të cilat do të shërbenim për vërtetimin e kontratës 

gjyqësore, si dhe në shkresat e lëndës gjendet certifikata e lëshuar nga ish BVI e dt.19.07.1982 

me numër protokolli 605, me anë të së cilës ka deklaruar se nuk shpreh interesim për blerjen e 

pronës kontestuese, me të cilat prova vërtetohet në mënyrë rrethanore se paraardhësi i paditësve 

dhe i padituri me dijeninë edhe të bashkëpronarëve të tjerë por të njëjtit nuk ka prova se kanë 

dhënë pëlqim me shkrim kanë arritur marrëveshje për shitblerjes e paluajtshmërisë kontestuese 

mirëpo e njëjta vetëm nuk është nënshkruar nga palët kontraktuese kontrata e lart cekur, njërën 

anë kurse në anën tjetër si paraardhësi i paditësve ashtu edhe dëshmitarët që kanë qenë prezent 

me rastin e arritjes së marrëveshjes kanë vdekur në ndërkohë dhe vetëm i padituri është gjallë, 

andaj gjykata konsideron se ekziston lidhja kauzale në mes veprimeve të palëve ndërgjygjëse në 

lidhje me arritjen e marrëveshjes mbi shitblerjen e paluajtshmërisë mirëpo jo edhe vërtetimi në 

mënyrë të plotë sa i përket lartësisë së përmbushjes së detyrimit.  

Nga dëgjimi i dëshmitarëve të cilët në mënyrë të tërthorët kanë njohuri rreth kontestit në mes 

palëve ndërgjygjëse është vërtetuar fakti se as paraardhësi i paditësve dhe as paditësit asnjëherë 

nuk kanë pasur ndonjë pengesë rreth shfrytëzimit posedimit të paluajtshmërisë kontestuese nga i 

padituri, përjashtimisht negociatave të cilat janë zhvilluar nga dëshmitari H.I i cili me të 

paditurin ka pasur raporte shoqërore, kurse paditësit i ka të afërm ku sipas tij me kërkesën e të 

paditurit ka biseduar me paditësit në lidhje me përmbushjen e një pjesë nga marrëveshja e 

shitblerjes së paluajtshmërisë mirëpo nuk ka pasur sukses dhe sipas këtij dëshmitari në dëshminë 

e tij të dhënë në seancën e dt.13.11.2018, nuk ka qenë në gjendje të deklarohet e cila ka qenë 

kërkesa e të paditurit respektivisht lartësia e saj, kurse nga dëgjimi i dëshmitarit N.M i cili ka 

dhënë dëshminë e tij në seancën e dt.13.11.2018, sipas deklaratës së të paditurit ku e ka 

propozuar si dëshmitar ka theksuar se ky dëshmitar ka qenë prezentë me rastin e arritjes së 

marrëveshjes së shitblerjes së paluajtshmërisë, i njëjti gjatë dëshmisë së tij e ka mohuar se ka 

qenë prezentë por vetëm ka dëgjuar se rreth vitit 1981, është arritur marrëveshja për shitblerjen e 

paluajtshmërisë gjithashtu edhe sipas tij i njëjti ka tentuar që të përfundoj ajo marrëveshje por 

nuk ka pasur sukses, kurse me dëgjimin e dëshmitarit E.R, D.S të cilët janë  fqinjë të paditësve 

sipas tyre nga viti 1981 paditësit janë në shfrytëzim të qet dhe të pa penguar nga askush të pronës 

kontestuese, kurse nga dëgjimi i dëshmitarit R.Z i njëjti ka theksuar se siç ka dëgjuar nga prindi i 

tij paraardhësi i paditësve në emër të shitblerjes së pronës  
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kontestuese të paditurit i ka mbetur pa paguar një pjesë të vogël nga shuma e arritur në emër të 

kontratës së shitblerjes, gjykata nga dëshmitarët e lart cekur ka arritur të kuptoj se i padituri 

asnjëherë nuk e ka penguar në posedim as paraardhësin e paditësve dhe as paditësit si edhe në 

kohën kur paditësit e kanë ndërtuar shtëpinë e dytë i padituri asnjëherë nuk ka paraqitur ndonjë 

pengesë rreth saj, andaj nga provat materiale të lart cekura dëgjimi i dëshmitarëve për gjykatën 

ekziston ligjshmëria e mirëbesimi në raport me të paditurin.  

Duke marr parasysh se gjykata nuk ka pasur mundësi objektive të vërteton me saktësi se sa është 

përmbushur marrëveshja e shitblerjes, gjykata ka vendosur duke vërtetuar gjendjen faktike se 

fillimisht paraardhësi i paditësve dhe tani paditësit nga viti 1981 ku kanë hyrë në posedim të 

ligjshëm dhe me mirëbesim në pronën kontestuese ku dhe kanë ndërtuar edhe shtëpi banimi 

vërtetohet edhe me provat tjera materiale të cekura më lart siç janë certifikata e lëshuar nga ish 

BVI dhe certifikatat e tatimit dhe i padituri asnjëherë nuk ka paraqitur ndonjë pengesë evidente 

në posedim të qet nga ana e paditësve, në njërën anë si dhe i padituri asnjëherë nuk ka paraqitur 

ndonjë padi në gjykatë me të cilën do të kërkonte lirimin e kësaj prone për shkak të mos 

përmbushjes së marrëveshjes së shitblerjes nga paraardhësi i paditësve apo tani paditësit apo 

edhe në përmbushjen e pjesës tjetër të marrëveshjes siç pretendon, andaj gjykata ka ardhur në 

përfundim se paraardhësi i paditësve e ka përmbushur mbi 2/3 e çmimit kontraktues e jo ashtu 

siç ka deklaruar i padituri në rastin konkretë kemi konvalidim të kontratës e në bazë të së cilës 

paditësit e kanë fituar të drejtën e pronësisë me anë të parashkrimit fitues kuptim nenit 28 par.4 

të LTHMJP-së, ku thuhe e drejta e pronësisë fitohet në bazë të veprimit juridik, që në rastin 

konkretë është shitblerja e paluajtshmërisë, e cila nuk ka qenë kontestuese si dhe duke marr 

parasysh se paditësit si trashëgimtar të të ndjerit I.Z janë në posedim dhe shfrytëzim të lirë në 

paluajtshmërinë lëndore nga viti 1981, në të cilën pronë i kanë nderuar edhe dy shtëpi janë 

plotësuar të gjitha kushtet ligjore për vërtetimin e të drejtës së pronësisë në bazë të mbajtjes me 

parashkrim fitues kuptim nenit 28 par.4 të LTHMPJ që e përcakton se personi i cili me 

mirëbesim e ka në posedim të pandërprerë prej 20 vite një paluajtshmëri ose një pjesë të saj e 

fiton të drejtën e pronësisë mbi të njëjtën, kurse në nenin 30 të LTHMJP thuhet “Koha e 

nevojshme për parashkrimin fitues fillon të ecë nga ajo ditë kur mbajtësi ka marrë në posedim 

sendin dhe mbaron me kalimin e ditës së fundit të kohës së nevojshme për parashkrimin fitues, në 

kohën e nevojshme për parashkrimin-fitues llogaritet edhe koha për të cilën paraardhësit e mbaj-

tësit të tanishëm kanë mbajtur sendin si mbajtës me mirëbesim dhe të ligjshëm, respektivisht si 

mbajtës me mirëbesim. 

Gjykata me rastin e vendosjes ka shikuar se mos kemi eventualisht ndërprerje, respektivisht 

ngecjes të parashkrimit fitues mirëpo duke marr parasysh se në këtë rast aplikohen me analogji 

dispozitat mbi ndërprerjen, respektivisht ngecjen e parashkrimit të kërkesës”, kurse me nenin 389 të 

LMD-së së vjetër thuhet “Ndërprerja e parashkrimit me ngritjen e padisë ose me ndonjë veprim tjetër 

të kreditorit të ndërmarrë kundër debitorit para gjykatës ose organit tjetër kompetent me qëllim 

përcaktimit, sigurimi ose realizimin të kërkesës, konsiderohet se nuk ka filluar po qe kreditori heq dorë 

nga padia ose veprimi që ka ndërmarr”, andaj i padituri me asnjë provë nuk e ka provuar se në gjykatë 

ka ushtruar padi me të cilën do tua kishte kontestuar të drejtën e posedimit apo për të kërkuar  
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ndonjë të drejtë tjetër nga paditësve në raport me paluajtshmërinë kontestuese, me të cilin veprim 

do të ndërpritej parashkrimi. 

Nga deklarata e të paditurit në cilësi të palës gjykata ka arritur të kuptoj se i njëjti nuk e ka 

kontestuar marrëveshjen për shitblerjen e paluajtshmërisë paraardhësit të paditësve por i njëjti e 

ka kontestuar vetëm lartësinë e shumës së paguar, por i padituri këtë deklaratë nuk e ka provuar 

me asnjë provë materiale bindëse, andaj të njëjtat kanë mbetur vetëm si çështje subjektive të tij të 

cilat janë bërë me qëllim të përfitimit apo realizimit të drejtave të tij siç ka pretenduar sa i përket 

marrëveshjes të përpiluar me dorë të shkrimit e datës 19.03.1980 të dorëzuar nga i padituri, sipas 

të cilës palët janë pajtuar që çmimi kontraktues për ari të jetë 1,750.000 dinar të vjetër dhe në 

emër të kaparit paraardhësi i paditësit ia ka dhënë shumën prej 2,000.000 dinar, të paditurit kurse 

pjesën tjetër pasi të bëhen matjet kadastrale të paluajtshmërisë (sipërfaqen e saj), kurse me provat 

tjera kontrata e pa nënshkruar certifikatat e art cekura vërtetohet se procedura tjera është bërë në 

vitin 1981, që do të thotë se matjet janë bërë një vit me vonë e cila vërtetohet edhe nga kopja e 

planit e datës 13.01.1981 dhe pagesa tjetër sipas kësaj marrëveshje është përmbushur apo është 

dashur të përmbushet para se paraardhësi i paditësve të hy në posedim, në të cilën marrëveshje të 

cilët e kanë nënshkruar personat prezent ku tani përveç i padituri të gjithë pjesëmarrësit tjerë që 

kanë qen prezent në kohën e shitblerjes rezulton se kanë vdekur dhe gjykata konsideron se i 

padituri e shfrytëzon këtë rrethanë, sa i përket dëshmitarit të propozuar nga i padituri N. M i cili 

ka thënë se i njëjti ka qenë prezentë ku ky dëshmitar ku është dëgjuar e ka mohuar se ka qenë 

prezent me rastin e arritjes së marrëveshjes e ky fakt vërtetohet se prezent ka qenë I.M e jo N.M. 

Andaj, gjykata sa i përket deklaratës së të paditurit e ka marr pjesërisht të besuar sa i përket 

arritjes së marrëveshjes së shitblerjes, kurse pretendimeve të tjera se nuk është përmbushur nuk 

ia ka falur besimin pasi që në marrëveshje të cilën e ka dorëzuar i padituri thuhet se paraardhësi i 

paditësve përveç shumës së kaparit të tjerat të paditurit do t‟ia jep me rastin e matjes së pronës 

kontestuese e të cilën i padituri e ka mohuar se e ka pranuar pjesën tjetër të çmimit kontraktues 

mirëpo kjo deklaratë është në kundërshtim me provat tjera materiale pasi që nga certifikatat e 

administruara kopja e planit vërtetohet se një vit pas arritjes së marrëveshjes është bërë matja e 

sipërfaqes së paluajtshmërisë objekt kontesti andaj në rast se paraardhësi i paditësve nën 

supozimin se nuk e ka përmbushur detyrimin e tij përveç pjesë të cilën nuk e mohojnë paditësit 

përse i padituri asnjëherë nuk ka paraqitur padi në gjykatë për të kërkuar të drejtat e tij, por i 

njëjti ka heshtur ku edhe deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor nuk ka pasur kërkesë-padi të 

artikuluar me shkrim  të paraqitur në gjykatë. 

Gjykata sa i përket pjesës tjetër të kërkesëpadisë e ka refuzuar pasi që paditësit me anë të 

parashtresë së datës 07.03.2018, e kanë bërë precizimin e padisë ku kërkesëpadinë e kanë 

drejtuar vetëm ndaj të paditurit S.R e jo edhe ndaj bashkëpronarëve tjerë pasi që siç shihet nga 

fleta-poseduese në cilësi të bashkëpronarit përveç të paditurit me 2/5 e pjesë ideale janë apo në 

sipër prej 284m
2
, edhe A.R me 2/5 e pjesës ideale, D. R me 1/5 e pjesës ideale janë 

bashkëpronare, andaj edhe marrëveshja që është bërë në mes paraardhësit të paditësve është 

arritur vetëm me të paditurin dhe jo edhe me bashkëpronarët tjerë dhe si e tillë  
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sa i përket pjesë tjetër e njëjta është në kundërshtim me nenin 88 të LMD-së pasi që marrëveshja 

në mes palëve ndërgjygjëse është lidhur edhe për pronën të cilën i padituri nuk ka qenë pronar 

respektivisht bashkëpronarët tjetër asnjëherë nuk ka prova se e kanë dhënë pëlqimin për shitjen e 

saj paraardhësit të paditësve andaj marrëveshja e tillë në raport me bashkëpronarët e tjerë është 

në kundërshtim me nenin 111 të LMD-së, pasi që konsiderohet kontratë e rrëzueshme, meqenëse 

gjatë lidhjes së saj ka pasur të meta në pikëpamje të vullnetit të palëve andaj edhe si e tillë ka 

qenë në kundërshtim me nenin 11 të LMD-së. 

Gjykata me rastin e vendosjes ka marr parasysh pretendimet tjera të paditurit të cilat kanë qenë 

pjesërisht të bazuara ashtu siç ka vendosur si në pikën III të dispozitivit kurse pretendimet tjera 

ka qenë të pa bazuara pasi që nuk janë provuar me prova konkrete materiale. 

Gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës e mbështeti në nenit.452 dhe 450 të LPK-së, ku 

ka detyruar paditësit që të paguaj taksën gjyqësore për padi në shumë prej 100€, kurse 

shpenzimet e tjera ka vendosur që secila palë ti bart shpenzimet e veta të procedurës pasi që 

paditësit nuk i kanë kërkuar shpenzime të procedurës. 

Nga se u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 
                                        C.nr.10/15 më dt.11.12.2018                                       

                      Gjyqtari 

          Alban Beqiri 

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është  

e lejuar ankesa në afat prej 15 dite, nga dita e pranimit  

Gjykatës së Apelit në Prishtinës, përmes kësaj gjykate.  


