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C.nr.206/18 

GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ -Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil, 

gjyqtari Burim Emërllahu, duke vendosur në qështjen  kontestimore të paditësve K.K dhe 

F.K.1 ,nga Ferizaji , Rruga ….. nr… ,të cilët në bazë të autorizimit  i përfaqëson avokati  J.R, 

nga Ferizaji ,kundër të paditurit S.S nga prindi I… ,nga Ferizaji ,tani me adresë të panjohur 

të vendbanimit ,të cilin në cilësi të përfaqësuesit të përkohshëm e përfaqëson avokati G.R, 

nga Ferizaji,me bazë juridike vërtetimi i pronësisë,pas mbajtjes së shqyrtimit kryesorë  me 

datë 24.09.2019, mori këtë: 

                                                                A K T GJ Y K I M 

I.APROVOHET SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditësve  K.K dhe F.K.1 ,nga Ferizaji  dhe   

vërtetohet se paditësit  K.K dhe F.K.1 ,nga Ferizaji   janë  bashkëpronarë të  ngastrës 

kadastrale 324-14 ,me sipërfaqe prej 713 m2 ,Zona Kadastrale Ferizaj ,secili prej tyre me 

nga ½ pjesë ideale. 

II.Detyrohen  paditësit  K.K dhe F.K.1 ,nga Ferizaji  që kësaj gjykate në emër të  taksës 

gjyqsësore për padi t’ia paguajnë  shumën e të hollave prej 100 euro,në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotëfueshmërisë së këtij aktgjykimi.   

                                                                    A r s y e t i m 

Paditësit K.K dhe F.K.1 ,nga Ferizaji  ,nga Ferizaji ,kan parashtruar padi në këtë 

gjykatë,kundër të paditurit  S.S nga prindi I…., nga Ferizaji ,tani me adresë të panjohur të 

vendbanimit,të cilin në cilësi të përfaqësuesit të përkohshëm e përfaqëson avokati G.R, nga 

Ferizaji. 

Paditësi  K.K në lidhje me qështjen kontestuese ka theksuar: paluajtshmërinë 
kontestuese unë K.K, F.K.1, dhe nëna jonë A.K, e kemi blerë nga i padituri S.S, në vitin 1974 
,mirëpo Kontrata është bërë në vitin 1978 , blerja është bërë   me dinarë, ashtu që   ne  të 
sipër përmendurit të paditurit S.S,  ia  kemi paguar në tërsi  qmimin e shitblerjes, kurse i 
padituri  S.S,  na i ka dorëzuar në posedim  paluajtshmërinë kontestuese   me objekte që 
kanë qenë të  ndërtuara në të njejtën  qysh në vitin 1974, kurse   nëna e jonë A.K, ka qenë 
në posedim të asaj toke  nga viti 1974 e deri sa ka vdekur  kurse ne K.K dhe F.K.1,  jemi në 
posedim të paluajtshmërisë kontestuese  nga viti 1974 e deri tani 2019., pa kurfar pengesa. 
Posedimi është bërë në atë mënyrë  që kemi jetuar  në shtëpinë që ka qenë e ndërtuar në 
atë ngastër, kurse  një pjesë e kemi shfrytëzuar si oborr.   Shtëpia që ka  qenë e ndërtuar në 
atë ngastër është prishur në vitin 2019 me urdhërin  tonë K.K dhe F.K.1.  Gjërat që tani 
gjinden në atë paluajtshmëri  janë vendosur  me pëlqimin tonë,është fjala për materialin 
ndërtimor, automjetet   për shkak se ne kemi  qëllim që paluajtshmërinë kontestuese ta 
japim për ndërtim  të banesave në  favor të firmes  që i ka lënë ato sende në token 
kontestuese.  Pasi  që  S.S,  e ka shitur  paluajtshmërinë kontestuese  nuk ka qenë asnjë here 
në të  njejtën. Po ashtu me pëlqimin tone, në shtëpinë që ka qenë e ndërtuar në atë ngastër 



2 
 

një kohë ka jetuar,  edhe M.K, të cilin e kemi kusheri më  të afërm.  Në atë tokë  përpos që 
shtëpisë që ka qenë e ndërtuar,  ka qenë edhe një objekt i vogël ndërtimor shupë,  ku kemi 
qëndruar gjatë verës, oborri i paluajtshmëris kontestuese ka qenë i rrethuar me muri, 
kurse përpara ka qenë me  gilindera.  Muri ka qenë me  tulla të kuqe. Në lidhje me atë 
paluajtshmëri nuk ka pasur asnjë here  ankesë. Nëna jonë  me M.Z.2  kanë pasur dy fëmijë 
T.Z,  dhe M.Z.1  motrat tona  prej nënës. Nëna  jonë ka pasur këta fëmijë: K.K,  F.K.1, T. Z,  
M.Z.1  M.Z.2, ka vdekur.  

 
Paditësi  F.K.1, në lidhje me qështjen kontestimore ka deklaruar:  paluajtshmërinë 

kontestuese  ne paditësit  K.K dhe  F.K.1, dhe  nëna jonë A.K,  e kemi blerë nga i padituri S.S, 
në vitin 1974,  mirëpo Kontrata është bërë  në vitin 1978, blerja është bërë me dinarë 
,ashtu që ne të sipër përmendurit të paditurit S.S ia kemi paguar në tërsi qmimin e 
shitblerjes,  kurse i padituri S.S,  neve F.K.1,  K.K,   dhe nënës tone A.K, na i ka dorëzuar në 
posedim paluajtshmërinë kontestuese.  Nëna e jonë A.K,  ka qenë në posedim të 
paluajtshmërisë kontestuese  nga viti 1974 e  deri sa  ka vdekur, kurse ne  F.K.1,  dhe K.K, 
jemi në posedim të paluajtshmërisë kontestuese nga viti 1974 e deri tani më 2019, pa u 
penguar nga askush.  Ne  të sipër përmendurit, kemi jetuar në shtëpinë, që  ka qenë e 
ndërtuar në atë ngastër,  kurse një pjesë e kemi shfrytëzuar si oborr. Shtëpia që ka qenë në 
atë ngastër është prishur në vitin 2019, me pëlqimin tonë , po ashtu,  gjërat që  gjinden në 
atë paluajtshmëri   është fjala për materialin ndërtimor dhe veturat janë vendosur me 
pëlqimin tone,  për shkak se ne kemi qëllim  që paluajtshmërinë kontestuese  ta japim për 
ndërtimin e banesave në favor të firmes që i ka lënë ato sende në token kontestuese.  
Përpos shtëpisë që ka qenë e ndërtuar aty, ka qenë  e ndërtuar edhe një shupë,  ku i kemi 
vendosur edhe drutë. Në lidhje me atë tokë, askush nuk ka bërë ankesa ndaj neve.  S.S, pasi 
që e ka shitur atë  tokë, asnjë here më nuk ka qenë te paluajtshmëria kontestuese.  Në 
paluajtshmërinë kontestuese ka jetuar një kohë edhe M.K, me pëlqimin tonë.  Nëna jonë ka 
pasur këta fëmijë: F.K.1,  K.K,  T.Z, M.Z.1 M.Z.2,  ka vdekur.  

 
Përfaqësuesi i paditësve avokati J.R, nga Ferizaji ,gjatë seancës ka deklaruar:  nga të 

gjitha, provat , faktet argumentet  është vërtetuar  se paditësit,  janë  pronar  të  ngastrës 
kadastrale  324-14, me kultur arë, - oborr , klasa e  IV, potezi  vendi i quajtur “Ara te 
Dardha” në sipërfaqe  të përgjithshme prej  713 metra katëror. Objekt  shqyrimi i kësaj  
lënde civilo juridike është vërtetimi i së drejtës  pronësore mbi  bazën e kontratës dhe 
parashkrimit fitues, e që kjo kontratë është nënshkruar  më date 27.07.1978 midis 
paditësve dhe të paditurit, ku  paditësit në tërsi i kanë kryer të gjitha obligimet financiare 
ndaj të paditurit dhe në momentin e kryerjes së këtyre obligimeve financiare në tërsi 
paditësit  kanë hy në posedim në  paluajtshmërinë kontestuese. Nga  dëshmia e 
dëshmitarve të propozuar nga ana e paditësve, J.S, M.H, dhe M.K, është vërtetuar dhe se 
paditësit janë  në pronësi të kësaj paluajtjshmërie që nga nga viti 1974, ku në  këtë 
paluajtshmëri as njëherë nga askush nuk  është trozuar,  që  mos ta shfrytëzojnë këtë 
paluajtshmëri. Në momentin e shitblerjes së kësaj palaujtshmrërie e ka dorëzuar  në tërsi 
dokumentacionin e kësaj   shtëpie, respektivisht të kësaj paluajtshmpërie.  Andaj,  propozoj 
gjykatës që në bazë të gjitha shkresave të  lëndës, të bie një aktgjykim   me të cilin 
aprovohet në tërsi si e bazuar kërkesë padia e precizuar në këtë seancë.  E ku  pronarë  të 
kësaj     paluajtshmërie kontestuese  janë vëllëzrit K.K,   F.K.1, ku janë posedues faktik dhe 
juridik në  bashkëspronësi  nga  ½  e pjesës ideale të kësaj paluajtshmërie.  
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Përfaqësuesit i  përkohshëm i të paditurit S.S, avokati G.R, nga Ferizaji,në përgjegjje 

në padi e ka kundërshtuar kërkesëpadin e paditësve, kurse në seancë gjyqësore ka 
theksuar: mbes pranë përgjigjes në padi si dhe   theksimeva nga seancat e kaluara.  Nga 
administrimi i provave në këtë çështje  konkretisht nga deklarimi i dëshmitarve  , 
ekspertiza e gjeodetit, si dhe  kontrata  e vitit 1978 po ashtu edhe  nga vet i deklarimi  i 
paditësve,  konstatohet se  kjo prone është blerë në vitin 1978  kurse në posedim  të njejtit 
e  kanë që nga viti  1974. Andaj  kërkoj nga gjykata që   vendimin në këtë çështje  ta merrë 
duke  u bazuar në prova  në gjendjen faktike si dhe  në deklarimin e dëshmitarve.  Nuk i 
kundërshtoj deklaratat e dëshmitarve, dhe nuk i  kundërshtoj  deklaratat e paditësve në 
cilësi të palëve.   

 
Me qëllim të vërtetimit sa më të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike në këtë 

qështje civile juridike janë vlerësuar  si provë:  çertifikata e datës  14.02.2018, me  numër të 
protokolit 15847/2018 e lëshuar nga  Agjensia Kadastrale e Kosovës, dëshmi vdekja  e dt.  
14.02.2018,  e lëshuar nga   Komuna e Ferizajit, - Zyra e Gjendjes Civile e Komunës së 
Ferizajit. 
 aktvdekja e dt. 10.04.1997 e lëshuar nga  Komuna e Ferizajit – Zyra e gjendjes Civile,   
certifikata e vdekjes me numër 34,e dt. 13.02.2018 e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në 
Ferizaj,kontrata  mbi shitblerjen e paluajtshmërisë,  e dt. 27 korrik 1978 , dëftes pagesa e 
datës 18.07.1978, dëftes pagesa e dates 03.07.1978, kontrata mbi shitblerjen e 
paluajtshmërisë (shtëpia   - pllaci) e përpiluar me datën  19.06.1978, përgjigja,e datës 26 
shkurt 2019,me numër ref.00179-19-VH e lëshuar nga Agjensia Kosovare  për Krahasim 
dhe Verifikim të Pronës, përgjigja  e dt. 30 maj 2019,  me numër 00179/19/VD/I e lëshuar 
nga  Agjensia  Kosovare  për Krashasim dhe Verifikim të Pronës, certifikata pronësore e dt. 
12.03.2019 e lëshuar  nga ZKK Ferizaj,  njoftimi- Historiati  i dt.  05.03.2019, i  lëshuar nga 
ZKK Ferizaj,  vërtetimi  i dt. 10.09.2019, me numër 02-032-04-0111331/19 i  lëshuar nga 
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme e Komunës së Ferizajit,  ekspertiza gjeodezike e 
datës  13.06.2019, e hartuar nga eksperti   gjeodet M.L,  pjesë e së cilës janë  skica e matjes, 
historiati për parcelën kontestuese , certifikata pronësore  e dt. 13.06.2019, dhe  2 foto të 
vendit të  ngjarjes,certifikata e lindjes  e dt. 01.08.2019 me numër 240 e lëshuar nga Zyra e 
gjendjes civile në Ferizaj,për T.Z, deklarata e dt.  25.07.2019, e dhënë nga  T.Z,  deklarata e e 
dt. 25.07.2019, e dhënë  nga  M.N, certifikata e lindjes  në emër të  M.Z.1, e dt. 01.08.2019, e 
lëshuar nga  Zyra e gjendjes civile në Ferizaj, dhe  certifikata e lindjes e dates 01.08.2019 në 
emër  të T.Z, e lëshuar nga  Zyra e Gjendjes Civile në Ferizaj,certifikata e lindjes nr.416,e 
datë 16.09.2019 ,e lëshuar Zyra e Gjendjes Civile në Ferizaj,ekstrakti i lindjes ,i datës 
16.09.2019 ,i lëshuar nga Zyra e Gjendjes  Civile në Ferizaj,si dhe janë dëgjuar në cilësi të 
dëshmitarëve M.K ,nga Ferizaji rruga, ….., J.S, nga Ferizaji,rr….. nr…, M.H ,nga Ferizaji, rr…..., 
si dhe janë dëgjuar në cilësi të palës paditësit  F.K.1 dhe K.K,nga Ferizaji.   
 

Nga konstatimi dhe mendimi i ekspertit gjeodet M.L ,i datës 13.06.2019,gjykata ka 
vërtetuar se objekt kontesti është ngastra kadastrale nr.324-14,me sipërfaqe prej 713 m2, 
me kulturë  e klasit të 4 në sipërfaqen prej 89 m2,,oborr me sipërfaqe prej 500 m2 dhe 
shtëpi ndërtesë ,me sipërfaqe prej 124 m2  dhe Zyrën Kadastrale Komunale evidentohet në 
emër të paditurit S.S,nga prindi I…. dhe ka këto kufi dhe përmasa në anën përendimore në 
gjatësi prej 12.93 m kufizohet  me parcelën 323-4  dhe në gjatësi prej 20.68 metra 
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kufizohet me parcelën 325-1 ZK Ferizaj,në anën lindore në gjatësi prej 41.39 metra 
kufizohet me rrugën publike ….. ,në anën jugore ,në gjatësi  prej 29.17 metra kufizohet me 
parcelën 321-9 dhe në gjatësi prej 16.87 metra kufizohet me parcelën 321-3  ZK Ferizaj. Sa 
i përket kësaj ngastre përputhet gjendja kadastale e paluajtshmërisë me gjendjen faktike të 
të njejtës paluajtshmëri, ku sipërfaqja e saj është 713 metra katëtor, sipas gjendjes faktike 
dhe regjistrit kadastal. Sa i përket historiatit të kësaj ngastre, kjo ngastër nuk ka pësuar 
ndryshime në pikpamje të titullarit juridik, çka do të thot edhe tani vazhdon të jetë e 
evidentuar në emër të   S.S,në regjistrin kadastral gjendja e viteve të para luftës. Në bazë të 
aero fotografimit të vitit 2012, konstatohet se në këtë paluajtshmëri kontestuese ka qenë e 
ndërtuar një shtëpi, dhe një formë e objektit ndërtimor si shupë,,kah rruga …… e njejta 
paluajtshmëri ka qenë e rrethuar me një muri cërkllazh betoni, e njejta ngastër ka pasur 
edhe kufij faktik që përputhen me gjendjen kadastrale . Krej këto në bazë të aero 
fotografimit të vitit 2012.Gjendja aktuale e kësaj ngastre është:nuk ka të ndërtuar ndonjë 
objekt ,por është tokë e mbuluar me zhavor që ka për momentin armature, skele dhe paisje 
tjera për ndërtim. 
 

Me dëgjimin e dëshmitarit M.K ,nga Ferizaji Rr…..nr gjykata  ka vërtetuar se  
paluajtshmërinë kontestuese  paditësit K.K dhe F.K.1,   dhe nëna e tyre  A.K, e kanë blerë 
nga i padituri S.S, në vitin 1974 mirëpo kontrata është bërë në vitin 1978,me dinarë,  ashtu 
që të njejtit   K.K, F.K.1, dhe  nëna e tyre A.K,  të paditurit S.S,  ia  kanë paguar në tërsi  
qmimin e shitblerjes së paluejtshmërisë kontestuese, kurse  i padituri S.S,  F.K.1,  K.K dhe 
nënës së tyre A.K, ua   ka dorëzuar paluajtshmërinë kontestuese në posedim.  Kurse F.K.1,  
K.K janë në posedim të paluajtshmërisë kontestuese  nga viti 1974 e deri  tani  me  2019,  
pa kurfar pengesa.  Kurse  nëna e tyre  A…., ka qenë në posedim të asaj toke nga viti 1974 e 
deri sa ka vdekur. F.K.1  , K.K,e kanë poseduar paluajtshmërinë në fjalë,  në atë mënyrë   që 
kanë jetuar në  shtëpinë që ka qenë në atë ngastër,  kurse një pjesë e kanë shfrytëzuar si 
oborr.  Shtëpia  që ka qenë në atë ngastër  është prishur në vitin 2019 muaji mars. Gjërat që 
tani gjenden në atë paluajtshmëri  janë vendosur  me pëlqimin e paditësve, është fjala për 
materialin ndërtimor, automjetet,kjo për shkak   se paditësit kanë   qëllim që 
paluajtshmërinë kontestuese  ta japin për ndërtim të banesave, në  favor të firmës që i ka 
lënë ato sende në token  kontestuese. Me pëlqimin e paditësve dëshmitari M.K    ka jetuar 
një kohë  në shtëpinë që ka qenë  e ndërtuar në paluejtshmërinë kontestuese, diku 10 vite. 
Paditësit e kanë lejuar dëshmitarin të jeton në shtëpinë në fjalë  pa pagesë.S.S, pasi që e ka 
shitur paluejtshmërin kontestuese ,  nuk ka qenë asnjë here te ajo paluajtshmëri. Gjatë 
kohës sa ka jetuar dëshmitari në paluejtshmërinë kontestuese me pëlqimin   e paditësve në 
atë tokë, askush nuk ka shkuar   për ti  thënë dëshmitarit M.K  pse po jeton aty, as nga 
sërbet e as nga shqiptarët.  Në atë  paluejtshmëri kontestuese  përpos   shtëpisë që ka qenë 
e ndërtuar, ka qenë edhe  një objekt  ndërtimor i vogël, me dy dhoma  ku paditësit dhe nëna 
e tyre kanë qëndruar gjatë verës. Oborri  i paluajtshmërisë kontestuese ka qenë i  rrethuar 
me muri, me material ndërtimor të fortë – tulla të kuqe.  
 

Me dëgjimin e dëshmitarrit J.S gjykata  ka vërtetuar: qysh nga mosha  fëmijërore 
gjegjësisht viti 1979  dëshmitari J.S ka  pasur raporte shoqërore dhe familjare, me   F.K.1 
,K.K,  dhe me nënën e tyre A…. dhe me  vajzat e A….. M.Z.1 dhe T.Z. Prej vitit 1979 
dëshmitari J.S ka shkuar   te shtëpia që ka qenë e ndërtuar, në paluajtshmërinë kontestuese 
dhe oborrin e asaj shtëpie , dhe ka luajtur si fëmijë   në atë oborr  dhe nuk ka dëgjuar asnjë 
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here   që paditësit kanë pasur ndonjë kontest.  Paditësit F.K.1 dhe K.K  me nënën e tyre  
kanë  jetuar në paluajtshmërinë kontestuese nga viti 1979, por herë  pas here në atë 
paluajtshmëri  kanë jetuar  edhe  motrat e paditësve M…. dhe T….. Paditësit  nga viti 1979 e 
deri tani 2019  janë në posedim të paluajtshmërisë kontestuese. Kurse nëna e paditësve  ka 
jetuar në paluajtshmërinë kontestuese nga viti 1979  deri sa ka vdekur. Kurse  motrat  e  
paditësve  në atë paluajtshmëri kanë jetuar here pas here sepse kanë shkuar here te babai 
here te nëna. Në  paluajtshmërin kontestuese përpos shtëpisë, ka pasur të ndërtuar edhe  
një objekt të vogël ndërtimor  ,i vogël me dy dhoma. Ka pasur edhe rrethoj me rrjeta të  
metalit rreth oborrit,kurse  mrapa shtëpisë ka qenë një muri.  Në  paluajtshmërinë 
kontestuese ka qenë edhe një qershi.  Asnjë here  nuk kanë pasur paditësit problem rreth  
paluejtshmërisë kontestuese.  Edhe rrethi i njerëzve që jetojnë aty e dijnë  që kjo tokë është 
e paditësve. Paditësit  ,nëna e tyre  kanë jetuar  në shtëpi që ka qenë në atë ngastër kurse  
motrat e paditësve,   here pas here kanë jetuar në atë shtëpi gjatë vizitës.. 

 
Me dëgjimin e dëshmitarit M.H, gjykata ka vërtetuar se dëshmitari M.H jeton  shumë 

afër  paluajthshmërisë kontestuese, edhe anash dhe prapa, ashtu që e ka shtëpinë dhe 
oborrin  e shtëpisë ngjit me   plauejtshmërinë  kontestuese.Dëshmitari M.H ka lindur   në  
shtëpinë  që oborrin e  saj  e ka  prapa paluajtshmërisë kontestuese. F.K.1,dhe K.K, si dhe 
nëna e tyre kanë jetuar në paluajtshmërinë kontestuese. F.K.1 dhe K.K, janë në posedim të 
paluajtshmërisë kontestuese nga viti 1988 e deri tani 2019, kurse nëna e paditësve ka 
jetuar në paluajtshmërinë kontestuese nga viti 1988 e deri sa  ka vdekur.  Të njejtit nuk 
kanë pasur asnjë here problem në lidhje me shfrytëzimin e palujtshmërisë kontestuese. Në 
paluajshmërinë kontestuese ka qenë e ndërtuar  një shtëpi dhe një shupë,me një dhomë e 
gjysëm  si qëndrim ditor. 

 
Me dëgjimin e Paditësit  K.K në cilësin e palës gjykata ka vërtetuar : paluajtshmërinë 

kontestuese  K.K, F.K.1, dhe nëna tyre  A.K, e kenë blerë nga i padituri S.S, në vitin 1974 
,mirëpo Kontrata është bërë në vitin 1978 , blerja është bërë   me dinarë, ashtu që    të sipër 
përmendurit të paditurit S.S,  ia  kan paguar në tërsi  qmimin e shitblerjes S.S, kurse i 
padituri  S.S, K.K, F.K.1, dhe nënës së  tyre  A.K  ua ka dorëzuar në posedim  paluajtshmërinë 
kontestuese   me objekte që kanë qenë të  ndërtuara në të njejtën  qysh në vitin 1974, kurse   
nëna e  paditësve A.K, ka qenë në posedim të asaj toke  nga viti 1974 e deri sa ka vdekur  
kurse paditësit  K.K dhe F.K.1,  jan  në posedim të paluajtshmërisë kontestuese  nga viti 
1974 e deri tani 2019., pa kurfar pengesa. Posedimi është bërë në atë mënyrë  që  paditësit 
dhe nëna e tyre kanë  jetuar  në shtëpinë që ka qenë e ndërtuar në atë ngastër, kurse  një 
pjesë të njejtit  e kan shfrytëzuar si oborr.   Shtëpia që ka  qenë e ndërtuar në atë 
paluejtshmërinë kontestuese është prishur në vitin 2019 me urdhërin  paditësve  K.K dhe 
F.K.1.  Gjërat që tani gjinden në atë paluajtshmëri  janë vendosur  me pëlqimin 
paditësve,është fjala për materialin ndërtimor, automjetet   për shkak se paditësit  kan  
qëllim që paluajtshmërinë kontestuese ta japim për ndërtim  të banesave në  favor të 
firmes  që i ka lënë ato sende në token kontestuese.  Pasi  që  S.S,  e ka shitur  
paluajtshmërinë kontestuese  nuk ka qenë asnjë here në të  njejtën. Po ashtu me pëlqimin 
paditësve , në shtëpinë që ka qenë e ndërtuar në atë ngastër një kohë ka jetuar,  edhe M.K. 
Në atë tokë  përpos që shtëpisë që ka qenë e ndërtuar,  ka qenë edhe një objekt i vogël 
ndërtimor shupë,  ku kanë   qëndruar gjatë verës, oborri i paluajtshmëris kontestuese ka 
qenë i rrethuar me muri, kurse përpara ka qenë me  gilindera.  Muri ka qenë me  tulla të 
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kuqe. Në lidhje me atë paluajtshmëri nuk ka pasur asnjë here  ankesë. Nëna  e paditësve   
me M.Z.2,  kanë pasur dy fëmijë T.Z,  dhe M.Z.1,  motrat e paditësve   prej nënës. Nëna 
paditësve  ka pasur këta fëmijë: K.K,  F.K.1, T.Z,  M.Z.1  M.Z,2 ka vdekur.  

 
Me dëgjimin e paditësit  F.K.1,në cilësi të palës gjykata ka vërtetuar:  

paluajtshmërinë kontestuese  paditësit  K.K dhe  F.K.1, dhe  nëna tyre A.K,  e kanë blerë nga 
i padituri S.S, në vitin 1974,  mirëpo Kontrata është bërë  në vitin 1978, blerja është bërë 
me dinarë ,ashtu qëtë sipër përmendurit të paditurit S.S ia kenë paguar në tërsi qmimin e 
shitblerjes,  kurse i padituri S.S,  paditësve  F.K.1,  K.K,   dhe nënës së tyre  A.K, ua  ka 
dorëzuar në posedim paluajtshmërinë kontestuese.  Nëna e paditësve  A.K,  ka qenë në 
posedim të paluajtshmërisë kontestuese  nga viti 1974 e  deri sa  ka vdekur, kurse paditësit   
F.K.1,  dhe K.K, jen në posedim të paluajtshmërisë kontestuese nga viti 1974 e deri tani më 
2019, pa u penguar nga askush. Paditësit dhe nëna e tyre   ken jetuar në shtëpinë, që  ka 
qenë e ndërtuar në atë ngastër,  kurse një pjesë e kan shfrytëzuar si oborr. Shtëpia që ka 
qenë në atë ngastër është prishur në vitin 2019, me pëlqimin  paditësve , po ashtu,  gjërat 
që  gjinden në atë paluajtshmëri   është fjala për materialin ndërtimor dhe veturat janë 
vendosur me pëlqimin e paditësve,  për shkak se paditësit kanë qëllim  që paluajtshmërinë 
kontestuese  ta japim për ndërtimin e banesave në favor të firmes që i ka lënë ato sende në 
token kontestuese.  Përpos shtëpisë që ka qenë e ndërtuar aty, ka qenë  e ndërtuar edhe një 
shupë,  ku paditësit i kanë vendosur edhe drutë. Në lidhje paluejtshmërinë kontestues 
askush nuk ka bërë ankesa ndaj paditësve dhe nënës së tyre.  S.S, pasi që e ka shitur 
paluejtshmërinë kontestuese, asnjë here më nuk ka qenë te paluajtshmëria kontestuese.  
Në paluajtshmërinë kontestuese ka jetuar një kohë edhe M.K, me pëlqimin e paditësve.  
Nëna e paditësve  ka pasur këta fëmijë: F.K.1,  K.K,  T.Z, M.Z.1, M.Z,2  ka vdekur.  

 
Me leximin e dëshmi vdekjes  ,e hartuar me datë 14.02.2018 ,nga Zyra e Gjendjes 

Civile në Ferizaj ,gjykata ka vërtetuar se A.K nëna e paditësva ka vdekur me datë 
03.02.1997 ,kurse pas vetës ka lënë trashëgimtar edhe F.K.1 dhe K.K. 

 
Me leximin e aktvdekjes ,e përpiluar me datë 10.04.1997 ,nga Komuna e Ferizajit 

,gjykata ka vërtetuar se A.K nëna e paditësva ka vdekur me datë 03.02.1997 në 
Ferizaj,kurse pas vetës ka lënë trashëgimtar edhe F.K.1 dhe K.K. 

 
Me leximin e certifikatës së lindjes ,e datës 16.09.2019 ,e lëshuar nga Zyra e Gjendjes 

Civile në Ferizaj ,me numër rendor … dhe numër të references …… ,gjykata ka  vërtetuar se 
M.Z.1 është vajza e të ndjerës A.K ,kurse me leximin e ekstraktit nga Regjistri Qendror i 
Lindjes-Zyra Gjendjes Civile në Ferizaj ,me datë 16.09.2019 dhe krahasimin e të njejtit me 
certifikatën e sipër përmendur të lindjes nr… gjykata ka vërtetuar se M.Z.1 ka ndrruar 
mbiemrin nga Z… në N….. 

 
Me leximin e deklaratës së datës 25.07.2019,e vërtetuar nga noteri A.S në ,…. ,me 

numër LRP.nr.7971,gjykata ka vërtetuar se M.N e lindur Z…. ke hequr dorë nga pjesa e 
trashëgimisë së paluejtshmërisë –percelës kadastrale 324-14 ZK Ferizaj,me sipërfaqe prej 
713 m2 në dobi ,favor të vëllëzërve të sajë K.K dhe F.K.1. 
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Me leximin e certifikatës së lindjes ,e datës 01.08.2019 ,e lëshuar nga Zyra e Gjendjes 
Civile në Ferizaj ,me numër rendor …. dhe numër të references ….. ,gjykata ka  vërtetuar se 
T.Z është vajza e të ndjerës A.K. 

 
Me leximin e deklaratës së datës 25.07.2019,e vërtetuar në Zyren noteriale në 

Gjermani-noteri Dr. B.K, me numër të dosjes 163 ,gjykata ka vërtetuar se T.Z ke hequr dorë 
nga pjesa e trashëgimisë së paluejtshmërisë –percelës kadastrale 324-14 ZK Ferizaj,me 
sipërfaqe prej 713 m2 në dobi ,favor të vëllëzërve të sajë K.K dhe F.K.1. 

 
Faktin se nëna e paditësve A.K,paditësit K.K, F.K.1 kanë blërë paluejtshmërinë nga 

tani i padituri S.S dhe e kan paguar në tërësi qmimin e shitblerjes gjykata e ka vërtetuar 
edhe me leximin e kontratës së datës 27 Korrik 1978. 

 
Kurse me leximin e vërtetimit  i dt. 10.09.2019, me numër 02-032-04-0111331/19 i  

lëshuar nga Drejtoria për Administratë të Përgjithshme e Komunës së Ferizajit gjykata ka 
vërtetuar se F.K.1 ,i lindur me datë 14.12.1959 dhe F.K.2 i regjistruar kështu në  kontratën e 
shitblerjes së datës 24 Korrik 1978 është person me identitet të njejtë. 

 
Faktin se nëna e paditësve i ka bërë pagesë tani të paditurit në emër të qmimit të 

shitblerjes së paluejtshmërisë gjykata e ka vërtetuar edhe nga shkresat  e quajtura 
dëftesëpagesa e datës 18.07.1978 dhe e datës 03.07.1978. 

 
Faktin se ka ekzistuar marrveshje për shitblerjen e paluejtshmërisë ndërmjet tani të 

paditurit S.Sdhe nënës së paditësva A.K gjykata e ka vërtetuar edhe me leximin e kontratës 
së datës 19.06.978. 

 
Gjykata bazuar në gjendjen faktike të vërtetuar dhe të shpjeguar si në arsyetimin e 

këtij aktgjykimi ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi edhe atë nga këto arsye :nga 
provat e administruara u vërtetua se nëna e paditësve A.K dhe paditësit F.K.1 dhe K.K   
paluejtshmërin kontestuese e kanë blerë në vitin 1974,nga i padituri S.S,  mirëpo Kontrata 
me shkrim  është bërë  në vitin 1978,kurse  që  të sipër përmendurit të paditurit S.S ia kenë 
paguar në tërsi qmimin e shitblerjes së paluejtshmërisë kontestuese,  kurse i padituri S.S,  
paditësve  F.K.1,  K.K,   dhe nënës së tyre  A.K, ua  ka dorëzuar në posedim paluajtshmërinë 
kontestuese. Nëna e paditësve  A.K,  ka qenë në posedim të paluajtshmërisë kontestuese  
nga viti 1974 e  deri sa  ka vdekur me datë 03.02.1997,në Ferizaj, kurse paditësit   F.K.1,  
dhe K.K, jan në posedim të paluajtshmërisë kontestuese nga viti 1974 e deri tani më 2019, 
pa u penguar nga askush.Vajzat  e të ndjerës A.K, T.Z, M.N e lindur Z…. kanë hequr dorë nga 
trashëgimia sa i përket paluejtshmërisë kontestuese në favor të vëllëzërve të tyre F.K.1 dhe 
K.K. Dhe mbi bazën e këtyre fakteve paditësit F.K.1 dhe K.K  e kanë  fitur të drejtën e 
bashkëpronësisë që i është vërtetuar  me këtë aktgjykimi  në bazë të blerjes dhe  me 
parashkrim fitues,kurse me parashkrim fitues në  bazë të nenit 28  të Ligjit mbi  Mardhënjet  
Themelore  Juridike –Pronësore ,në fuqi nga vitit 1980 ,në lidhje me nenin 40 të Ligjit për 
Pronësin dhe të Drejtat tjera Sendore i Kosovës ,në fuqi nga data 19.08.2009.  

 
Vendimi për shtesën e taksës gjyqësore për padi është bazuar në udhëzimin 

administrativ për unifikimin e taksave gjyqësore. 
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 Nga arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                                                 GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ  

Gjyqtari 

 Burim Emërllahu 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesa 

gjykatës së Apelit  në Prishtinë  në afat prej 15 ditësh  nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi, nëpërmes të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 


