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C.nr.363/19 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ Departamenti Përgjithshmën Dvizioni Civil,si 
gjykatë e shkallës së parë kontestimore, gjyqtari Burim Emërllahu, në lëndën 
kontestimore të paditëses-kundër e paditur  H.B.1 nga Ferizaji, …. nr…,të cilën në bazë 
të autorizimit e përfaqëson avokatja A.H ,nga Ferizaji ,kundër të paditurit-kundër 
paditës  I.B, nga Ferizaji Rr ….,baza e kontestit vërtetimi i pronësisë,pagesa e borgjit,e 
pas mbajtjes së seancës kryesore më dt. 02.10.2019 mori këtë : 

                                                                A K T GJ Y K I M 

I.Aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditëses H.B.1 ,nga Ferizaji Vërtetohet se 
paditësja H.B.1 ,nga Ferizaji është pronare e ngastrës kadastrale …. ,me sipërfaqe prej 
461 m2 ,Zona Kadastrale Ferizaj dhe detyrohet i padituri I.B ,nga Ferizaji të ia pranoj 
këtë të drejtë paditëses dhe të lejoj që kjo paluejtshmëri të regjistrohet në Drejtorin  për 
Gjeodezi dhe Kadastër në Ferizaj në emër të paditëses. 

II.Refuzohet si e pa bazuar kërkesë kundërpadia e të paditurit-kundër paditës I.B ,me të 
cilën ka kërkuar që të detyrohet paditësja-kundër e paditura H.B.1, nga Ferizaj, që të 
paguaj shumën e mbetur të borgjit prej 2800 euro, me përmbushjen e obligimeve-
borgjit ndaj kundër paditësit-paditurit I.B, i njëjti i njef të drejtën e pronësis në 
paluajtshmërin kontestuese kundër të paditurës-paditëses H.B.1, nga Ferizaj, në njësin 
Kadastrale …., në sipërfaqe prej 461m2, Zona Kadastrale Ferizaj. 

III.Detyrohet i paditurit-kundër paditës I.B që kësaj gjykate në emër të taksës gjyqësore 
për kundër padi tia paguaj shumën e të hollave prej 30 euro,në afat prej 15 ditësh duke 
llogaritur nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

IV.Secila palë  i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore.  

                                                                    A r s y e t i m 

Paditësja H.B.1, nga Ferizaji ,ka parashtruar padi ,në këtë gjykatë,kundër të 

paditurit I.B,nga Ferizaji,me bazë juridike vërtetimi i së drejtës së pronësisë. 

Paditësja H.B.1 ,përmes të autorizuarës së sajë A.H ka theksuar:paditësja është 

bashkëshortja e H.B.2 i njohur si H.V,i cili ka vdekur në vitin 2011.Në vitin 1981 ,tani i 

ndjeri H.V,ka blerë nga L.I, percelën kadastrale Nr….. ,në sipërfaqe prej 461 m2 ,për të 
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cilën i ka paguar çmimin e shitblerjes menjëherë atëherë,pas pagimit të çmimit të 

shitblerjes dhe marrjes në posedim,në këtë parcelë ka ndërtuar objektin për banim.Me 

rastin e shitblerjes është përpiluar kontrata me shkrim e cila për shkak të problemeve 

politike që kanë qenë në atë kohë ,është lidhur në emër të të paditurit I.B,e cila është 

vërtetuar në gjykatë ,e më pas kjo paluejtshmëri është regjistruar në emër të të 

paditurit L.I-shitës në marrëveshje me të paditurin-I.B-blerës si dhe në marrëveshje me 

H.V janë pajtuar që këtë parcelë ta regjistrojnë në emër të të paditurit edhe pse H.V 

ishte blerës faktik ,sepse i njejti edhe e kishte paguar çmimin e shitblerjes.Për shkak të 

problemeve që kishte bashkëshorti i paditëses në atë kohë ,këtë parcelë nuk mund ta 

regjistronte në emër të tij ,nga  e cila arsye parcela kadastrale në fjalë edhe sot 

evidentohet në emër të të paditurit.Shtëpia e cila ishte ndërtuar gjatë vitit 1981 është 

djeguar dhe rrënuar gjatë luftës së fundit  dhe e njëjta është rindërtuar gjatë vitit 

2000.Gjatë jetës bashkëshorti paditëses ,në bazë të marrëveshjes gojore me të paditurin 

si dhe vëllezërit tjerë e kanë ndarë gjithë pasurin që kanë pasur bashkë.H.V ishte djali 

madh dhe i njejti është kujdesur për rritjen dhe sigurimin e jetës për vëllëzërit dhe 

motrat e tij më të rinjë .I njejti gjithë pasurin e krijuar gjatë jetës nuk e ka regjistruar në 

emër të tij ,mirëpo këtë pasuri e ka ndarë në bazë të traditave dhe zakoneve dhe 

asnjëherë nuk ka pasur telashe sa i përket posedimit të sajë.Pra paditësja-bashkëshorti 

sajë ,këtë njësi kadastrale e ka në posedim me mirëbesim që nga viti 1981 ,kur edhe 

kanë filluar ndërtimin e shtëpis ,në të njejtën jeton pa u trazuar nga askush nga ajo 

kohë.Që nga viti 1990,kjo shtëpi ishte lëshuar nga H.V ,në shërbim të qytetarve të 

Kosovës ishte :shkollë,ambulancë etj.,ishte institucion në të cilin kanë marrë shërbime 

qytetarët e Komunës së Ferizajit.Tani paditësja bashkëshortja e të ndjerit H.V ,të 

drejtën e pronësisë në parcelën kadastrale P-…., ZK Ferizaj ,e ka fituar gjithsesi në bazë 

të posedimit ,pasi paraprakishtë atë e kanë blerë-kanë paguar çmimin ,e pastaj edhe e 

kanë ndërtuar shtëpinë ,që nënkupton se gjatë jetës ata kanë qenë posedues jo vetëm 

me mirëbesim por edhe të ligjshëm . Paluejtshmëria në  këtë parcelë në bazë të 

shitblerjes dhe ndarjes së pasurisë së përbashkët me marrëveshje ,i ka takuar paditësit. 

I padituri I.B në përgjegjje në  padi ka deklaruar:I padituri I.B ,nga Ferizaji ,nuk e 

konteston padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit për vërtetimin e të drejtës së pronësisë 

në patuendshmërinë që është objekt i kërkesëpadisë dhe këtë të drejtë deri më tani 

asnjëherë nuk i ka kontestuar paraardhësit të paditëses ,vëllait të tij të ndjerë H.B.2,e as 

anëtarëve të familjes së tij.I padituri gjithëherë ka qenë i gatshëm që këtë patundshmëri 
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të e bartë ne emrin e tyre ,por pasi që paditësja me anëtarët tjerë të familjes së ngushtë 

të përmbush detyrimin financiar që kanë ndaj të paditurit-pagesën e borgjit në shumë 

prej 11400 DM[marka gjermane]nga e cila shumë deri më tani kanë paguar vetëm 

shumën prej 2300 euro ,ndërsa kanë mbetur pa paguar shumën prej 2800 euro.I 

padituri është i gatshëm që paditëses të i bëjë bartjen e të drejtës së pronësisë në emër 

të sajë ,në momentin e pagesës së borgjit të mbetur edhe atë përmes legalizimit të 

kontratës mbi shitblerjen tek Zyra noteriale kompetente. 

Përfaqësuesja e paditëses  av. A.H në lidhje me qështjen kontestuse gjatë seancës 
ka deklaruar:  mbetem  në tërësi  pranë kërkesëpadisë,  duke kërkuar  nga gjykata   që 
të njëjtën ta aprovoj  në tërësi si të bazuar. Edhe për faktin se i padituri  nuk e  ka 
kontestuar të njëjtën  gjatë gjithë  këtij procesi gjyqësor.  Pra nuk është kontestues fakti 
se paluajtshmëria  kontestuese .... në sipërfaqe prej  461 metër katëror,  është pronë e  
paditëses përkatësishtë bashkërortit të saj.  E kundërshtojmë në tërësi  kundër padin e  
paraqitur  nga I.B,  sepse e njëjta  nuk është e bazuar,  në fakte dhe prova , borxhi sipas 
kësaj kundër padie  po ashtu është parashkruar.  Prova bashkangjitur   kundër padi, 
kontrata e  kredisë, nuk vërteton asgjë sa i përket borxhit në vlerë prej 2800 euro. H.B.1 
dhe D.B, nuk janë nënshkrues  të kësaj kontrate.Në asnjë nen  të kësaj kontrate nuk 
evidentohet se të njëjtit kanë  garantuar   me mjetet e punës  tyre.  Në këtë kontratë  
konstatohet se   I.B dhe bashkëshortja e tij H.B.3,  janë garantues  me mjetet e tyre.  Pra 
deklarata e I.B, sa i përket borxhit,   të cilën e lidh me kredi nuk qëndrojnë dhe janë të 
pa bazuara në fakte dhe prova.  Meqenëse  nuk është kontestuese se paditësja, H.B.1, 
është poseduese dhe shfrytëzuese që nga viti 1982-1983 e paluajtshmërisë në fjalë,  
lusim gjykatën që kërkesë padinë,  ta aprovoj në tërësi si   të bazuar se paditësja,  H.B.1,  
nga Ferizaji rr. ... nr. ..,është pronare e paluajtshmërisë –ngastrës kadastrale. ... me 
sipërfaqe prej  461 metra ZK Ferizaj,  dhe detyrohet i padituri  I.B,  nga Ferizaji,   të  ia 
pranoj  këtë  të drejtë paditëses  dhe të lejoj  që kjo paluajtshmëri në regjistrohet në 
Drejtori për  Gjeodezi dhe Kadastër në Ferizaj, në emër të paditëses. Sa i përket 
shpenzimeve, të procedurës,  secila palë  të i bartë shpenzimet  e veta . këtë e them  
duke marrë para sysh faktin se unë jam e caktuar nga zyra për ndihmë juridike fala dhe 
ajo më i kompenson këto shpenzime  të përfaqësimit dhe përpilimin e  parashtresave. 

 
I padituri I.B në seancën e datës 15.05.2019 që është mbajtur në lidhje me masën 

e sigurimit të kërkesëpadis ka deklaruar :  ne kemi qenë   pesë vëllezër dhe  e kemi 
blerë  këtë tokë në sipërfaqe prej  461 metra katëror. Mirëpo ne vëllezërit me 
marrveshje e kemi bartur në emrin tim në kadastër.   H.B.2, e kam vëlla i cili ka qenë 
vëlla më i madhe. Kjo tokë është blerë  diku rreth vitit 1980, në të  njëjtin vit  e kemi 
blerë edhe një parcel, të cilën nuk e kam qitur në emrin tim.  Pastaj  ne vëllezërit e kemi 
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ndrequr një shtëpi,  në të cilën shtëpi kemi jetuar  pesë vëllezër. Diku në vitin 1987 ne 
vëllezërit  e kemi ndarë bashkësinë familjare dhe pas ndarjes sipërfaqja  prej  461 
metra katëror  më ka ra mua dhe  H....,  mirëpo  unë   më vonë sipërfaqen që më ka ra 
mua  ia kam lënë H....,  para vitit 1990 ., ashtu që H.B.2, i kam thënë për sipërfaqen prej  
461 metra katëror, se është pronë e jotja.  H.B.2,  me familjen e tij,  jeton në 
paluajtshmërinë kontestuese  prej 461 metra katëror   prej vitit 1983 e deri sa ka 
vdekur.  Kurse pas  vdekjes së H.....,  në paluajtshmërinë në fjalë, jetojn familja e H....   në 
mesin  e së cilës jeton edhe bashkëshortja  e tij.  Nga viti 1987 e deri sa ka vdekur 
pronar i paluajtshmërisë kontestuese ka qenë H.B.2.   Me H.B.2, ne nuk kemi pasur kurr 
probleme.  Mirëpo H..... para vitit 1990 ka marrë hua prej meje  shumën prej  6400 
marka  kurse  bashkëshortja e H....,  ka marrë nga  unë  5000 marka,  tjerat mi kanë 
kthyer por më kanë mbetur   borxh edhe 2800 euro . Unë jam i gatshëm që  të ia  barti 
pasurinë në emër të paditëses nëse mi paguan 2800 euro të borxhit. Në  momentin që 
të   më përmbushet borxhi unë ua   barti tokën  në emër të tyre. Unë  në atë  tokë nuk 
kam hise, sepse   toka kontestuese është    e  H.B.2,  nga se unë ia kam lënë  atë hise 
timen, H.B.2.  

 
I Padituri I.B ,në këtë gjykatë me datë 28.05.2019 ka parashtruar Kundërpadi,në 

të cilën ka theksuar:Është shumë e vërtetë se pronësia në paluejtshmërin kontestuese 
mbahet e evidentuar në emër të kundërpaditësit-të paditurit I.B ,pasi që të njejtën 
paluejtshmëri ,e kishin blerë dhe ndërtuar të gjithë vëllëzërit pra kontribut në blerje 
dhe ndërtim ishte i pes vëllëzërve ,por ishin dakorduar që paluejtshmëria të mbahet e 
evidentuar në emër të kundërpaditësit-të paditurit I.B ,i cili edhe kishte jetuar në 
bashkësi familjare me bashkëshortin e kundër të paditurës-paditësen dhe 
bashkëshortin e saj H.B.2 deri në vitin 1987. 
.Nuk është kontestuese se tani kunder e paditura-paditësja ka jetuar në këtë 
paluejtshmëri që nga viti 1982-83 dhe që në fillim kundër paditësi-i padituri është 
deklaruar se nuk e konteston këtë qështje kontestimore ,por të njejtin kontest e lidh me 
borgjin të cilin e kishte bashkëshorti i paditëses edhe me marrveshje e arritur për 
barazimin e këtij borgji në vlerë prej 4000 euro ,në muajin maj të vitit 2018,jo në 
borgjin real të cilin e kishte prej 11400 DM.Kunderpaditesi-I padituri ,me kundër të 
paditurën-paditësen dhe djalin e kundër paditures D.B, kanë arritur marrveshje 
gojore,mbi barazimin  dhe pagesen e borgjit ,të cilin bashkëshorti  i kundër të paditurës 
H.B.2 e kishte ndaj kundër paditësit edhe atë në vlerë prej 11400 DM,e që me këtë 
marrveshje gojore kishin arritur që kundër e paditura të paguaj kundër paditësit vlerën 
prej 4000 euro ,meqë tani kundër paditësi kishte nevojë për shërimin e djalit të vetëm 
,me kusht që kundër paditësi do ta paguaj qdo muaj dhe me këtë do të mundësojnë që 
mjetet e veta të punës djali i kundër të paditurës D… do ti len peng në banken 
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‘’F…’’.Kundër e  paditura për qdo muaj përmes djalit të saj D…. i cili ka bërë pagesën e 
ratave të kredis me kohë te kundër paditësi ,kundërpaditësi të njejtat i ka dorëzuar në 
bank dhe atë rresht pa kurrfarë vonese ,duke filluar prej datës 14.05.2018 e deri me 
datën 12.03.2019 ,pra ka paguar 11 rata ,të cilat kundër  paditësi i ka dorëzuar kundër 
të paditurës-djalit të sajë D…. nga nje kopje të pagesës së kryera në bankë.Kundër 
paditësi për mos me ra në vonesë te banka paguan rregullisht ratat e kredis,për të cilat 
ishte arritur marrveshja gojore dhe barazimin e borgjit me kundër të paditurën.Kundër 
e paditura ka mbetur borgj ndaj kundërpaditësit në vlerë prej 2800 euro.Sipas kundër 
paditësit dëshmitarët e propozuar në padi te paditësit ,nuk jan pjesmarrës dhe nuk kan 
qenë prezent me rastin arritjes së marrveshjes gojore  dhe se sa i përket vërtetimit të 
pronësisë nuk është kontestuese kjo qështje ,me pagesën e borgjit për të cilin borgj 
është arrit marrëveshja gojore mbi barazimin dhe mënyrën e pagesës mbi shlyerjen e 
këtij borgji nga kundër e paditura ,kundër paditësi pranon të drejtën e pronësisë ,pa u 
lëshuar në kontest ,por tani i konvenon paditëses që në procedurë kontestimore të 
rregulloj këtë qështje kontestimore duke i ikur borgjit për të cilin e është arritur 
marrveshja Gojore. 

 
I padituri I.B në seancën e datës 12.09.2019 në lidhje me qështjen kontestuse ka 

deklaruar:  mbetem në terësi pranë  deklaratës  që e kam dhënë  në seancën e datës 
15.05.2019 që është mbajte lidhur me   qështjen e masës së sigurisë.  Në vitin 1987  
pronën kontestuese ia kam  lënë vëllaut tim H...., gjegjësht ia kam   falur sepse të njëjtën 
e kemi pasur për gjysmë me H..... por unë   pjesën time ia kam falur  H.... në vitin 1987. 
bashkëshorti i paditëses H.B.2,, shumën prej  6400 marka,ma ka marrë hua  para luftës 
së fundit në Kosovë. , dhe bashkëshortja e  H.B.2,  H.B.1,  mi ka marrur hua 5000 marka, 
para luftës së  fundit në Kosovë. Unë nuk kam asgjë kontestuese sa i përket  
paluajtshmërisë kontestuese  sepse atë ia kam falur  vëllaut tim, por  kontestuese është 
borxhi që e kërkoj.  Nga viti 1983  e deri sa ka vdekur H.B.2 ka qenë në posedim  të 
tokës  kontestuese.  

 
I padituri I.B në seancën e datës 24.09.2019 ka deklaruar: mbetem në terësi 

pranë deklaratave që i kam dhënë për këtë çështje civile.  Në vitin 1993-94 i ndjeri H.V,  
mi ka  marrë  6400 marka , pas një muaji  , dy apo tre    pasi mi ka marrë  H....  6400 
marka.Bashkëshortja e H.... së bashku me H....,  kanë ardhur te  unë  dhe bashkëshortja e    
Hyzrisë më tha, kunatë, e dij  që të kemi borxh,  a ki mundësi  edhe nja  5000 marka me 
naj dhënë dhe më shtinen në  gjynah,një  vëlla imi ia pat marrë një kerrë “Xheta”   ia pat 
bërë ndeshje  dhe më tha gruaja e  H.... jemi metë  pa kerrë,dhe i  lypi edhe  5000 marka , 
ia kemi gjetur në Lubjanë me marrë kerrin 128,  5000 marka.  Bashkëshortja e H....,  mi 
mori 5000 marka, unë i kisha vetëm 5100 marka,  dhe gruaja më tha, burri imë,   pse  pi 
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jep apët borxh,  kur ti kanë borxh  6400 marka.  Kur  kesh të ia dhënë  5000 marka 
gruas së H....,  ajo më tha, birmi krejt , unë i thash po i ndali   100 marka.  Unë ia dhash 
5000 marka H.B.1, e cila kur i ka marrë parët,  ka qenë  me bashkëshortin e saj H.....  
Ngjarja që e përmenda ka ndodhur rreth vitit 1993- 1994 – 1995.  Unë punojsha të 
shtundeve, dhe nuk e ngucsha, se fitojsha nga pak në Pazar, edhe sot  punoj në Pazar të 
shtundeve.  Kur ja nisi situata   mu prish në ish Jugosllavi,  ia nisa me  ja lyp parët H... 
dhe kunatës  dhe u thash kqyr qka më keni bërë. H.... më tha o vëlla,   ti  je ai  që 
mundesh me na bërë, qka dush, unë i thash,   qka mundem me ju bë. H.... më tha,  
shtëpinë e ke në emrin tëndë. Por siq kam thënë  edhe më herët,  hisen  time  në  tokën 
kontestuese ia kam lënë H.....  D.B, nëna e tij H....., vëllau i tij,  A.... dhe  erdhën than, hajde 
me shku në gjyq. Unë u thash qka me bë në gjyq, nuk ta qes shtëpinë përmi  veti, pa ma 
la borxhin. D.B tha,   ki me ardhë, ki me ardh. , tha mos të shkoj me marrë shalën me të 
lidh në kauq e me të qu te gjyqi.  Kur u bo  puna me lyp  borxhin apet. Kjo punë shkoj   
10 vjet,  pasi që vdiq H.....,  11 vjet nuk më kanë thirre me  qitë shtëpinë përmbi veti. 
Mua më ndodhi rasti i djalit. Unë hala pa shku me lyp borxhin,  disa njerëz mi kanë pru  
para te shtëpia. Kur mi prunën këta paret  unë i qova  2000 euro, sepse pa i qu  2000  
euro, nuk e shtishin djalin në operacion.  Pastaj unë jam shkuar te këta  ,pasi që e kam 
qu djalin në spital.  D..... kur shkova  kish qenë poshtë, dhe erdh nalt. Nëna   vet ish kanë 
ul qaty, unë e pyeta, a e dini për çka  kam ardhë,  mua më vynë parët që mi keni borxh. 
D..... u qu tha,  unë pare nuk kam me të dhënë në dorë,  por tha hinë kredit merri,  dhe 
tha, a ti kemi  5000 euro, unë ia pranova  5000 euro,  dhe thash,  pse s’pi merre në 
emrin tëndë, ai tha në emrin tim  nuk muj me i marrë, por shko   merri në emrin tëndë, 
tha merri krejt 5000 euro, dhe ta hjekmi  gajle. Unë shkova te R... Bank, banka më tha  
nuk mundesh me marrë ma kraditë pa e pas biznesin.  Unë erdha te shtëpia, dhe   i 
thash: D.... nuk po më japin pare    me hipotekë, veq me biznes unë i thash, biznes nuk 
kam.  D.... më tha shko me naj bank tjetër.   Unë pastaj shkova te F..., dhe i thash, për 
kredi,  ata më pyetën çfar biznesi ki, unë u thash, punoj me pula  - me ve.Pastaj të F... 
kanë ardhur te  shtëpia, e këtyre  me nja  3-4 vet të bankës,  më thanë   me e ba kontratë 
me mjetet e tij. Pastaj kam marrë kredi nga Finca sepse  ky djali më  tha merri. Ata të F... 
më thanë,   veq 4000 euro, mundesh me i marrë se më shumë  nuk mujna me të dhenë. 
F.... mi ka dhënë  4000 euro kredi.  11 rata të kredisë  mi ka paguar D...., nga 208 euro 
rregullisht,  pa hy në muajin 12, pak  D.... në një aksham më tha, kemi me shku te noteri. 
Unë se disha për çka.  Ai më tha,  në telefon,  hajde te noteri,  unë i thash: 11 rata mi ke 
pague, pa ma pague krejt kredinë, nuk vijë te noteri me nënshkru.  Çdo pagesë që e kam 
bërë  D..... ma ka lyp nga një kopje, e pyeta D....., çka po të vyn kopja, ai më tha du me ditë    
që jam  tu ta pague  borxhin. D....më ka ardhur vet i treti te shtëpia, me A...., me D...mem 
shti me nënshkru,duke me thënë hajde  me  shku, unë  u thash jo pa ma   la borxhin.  Me 
këta  më nuk kam bërë bisedë për borxh. Vetëm se  djali më  ka thënë se D.... i ka thënë, 
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kallxoi  babait, se borxhin më nuk ta laj,gjegjësisht kreditin.  Me  familjen e H.B.1, nuk  
folim as  për gëzim e as për dekë më.  Unë ju foli por këta nuk më folin.Në vitet 1993, 
1994, 1995, kam shitur ve., dhe parat që i kam dhënë borxh që i përmenda i  kam fituar 
nga shitja e  vezëve.  Borxhin  që e kanë marrë nga  unë e kanë marrë nga unë me punu 
me ve. Këta kanë punue  me ve.  Kur  e kam shti  paluajtshmërinë    kontestuese  në 
hipotekë, bankës i  kam treguar se është e D...., gjegjësisht paisjet janë të  D..... H.B.2 me 
familjen e tij, ka jetuar në paluajtshmërinë kontestuese nga viti 1983 deri sa ka vdekur,  
kurse pas vdekjes së  H.... e deri tani në paluajtshmërinë  kontestuese  jetojnë   fëmijët e 
H..... dhe  bashkëshortja e tj H.B.1.  Dhe mbetem edhe pranë deklaratës që e kam dhënë 
me datë  15.05.2019  në lidhje me masën e sigurisë.  Është e vërtet se H.B.2,  e ka 
ndrequr një shtëpi pas luftës në paluajtshmërinë kontestuese.  Është e vërtet se H.... 
para luftës  një pjesë të tokës kontestuese e ka lëshuar për shkollë dhe kanë punuar në 
atë tokë  edhe ata të financave të Kosovës që kanë punuar fshehtas  nga sërbet, aty kanë 
marrë edhe   rroga  ata të  arsimit të Qeverisë së Bukoshit. Është e vërtet se shtëpin e 
vëllaut H..... forcat sërbe e kanë miniratur,por edhe shkollën që e  ka leju  mu ndërtu 
Hizrija,  e kanë minirate, ajo ka qenë e lidhët me shtëpi.  Do të thot ,  shtëpia e H..... dhe 
shkolla është shkatërruar nga forcat sërbe.  Më kujtohet pas luftës kanë ardhur  ata të 
KFOR-it,  dhe vëllau im ju ka thënë,  se shtëpia ka qenë shkollë   dhe e  kanë shkatërruar 
sërbet. 
 
. Paditësja-kundër e paditur  H.B.1 ,përmes të autorizuarës së sajë në lidhje me 
kundërpadin e të paditurit-kundër paditës I.B ka theksuar:sipas kundërpadise së 
paraqitur me dt.28.05.2019,i padituri/kundërpaditësi, nuk ka kontestuar faktin se 
paluajtshmëria  P-…., në  sipërfaqe prej 461m2,  objekt kontesti është pronë e paditëses 
dhe se e njëjta është ne posedim të saj që nga viti 1982-83, mirëpo të njëjtin kontest e 
lidhë me borgjin kinse e kishte bashkëshorti i paditëses H.B.2, borgj për të cilin sipas 
pretendimit të të paditurit ishte arritur marrëveshje gojore. Sipas pretendimit të të 
paditurit kjoj marrëveshje për barazimin e borgjit ishte arritur ndërmjet H.B.1 dhe 
djalit te saj D.B, për shumën e borgjit në vlerë prej 4000 euro. Pretendime të pavërteta, 
me anë të së cilave i padituri tenton të kushtëzoj kalimin e të  drejtës së pronësisë tek 
paditësja. Është i vërtet fakti se D.B ka ndihmuar financiarisht të  paditurin për 
shërimin e djalit të tij i cili ishte i sëmurë, mirëpo i njëjti nuk ka marrur për obligim 
pagesën e kësteve të kredisë. Familja e paditëses ka ndihmuar në vazhdimësi me aq sa 
kishte mundësi të të paditurin, për arsye se të njëjtit janë në afërsi familjare, mirëpo 
tani nuk kanë mundësi financiare që të ofrojnë ndihmë të tillë.H.B.1 dhe D.B deri më 
tani në asnjë  rast nuk kanë marrë për obligim apo premtuar se do te paguajnë  
borgjet/kreditë e të paditurit, ndihma të cilën ata e kanë dhënë nuk paraqet obligim të 
cilin duhet  ta përmushin. Edhe për  kundër faktit se paditësja ka ndihmuar të paditurin 
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materialisht, i padituri është mosmirnjohës  për ndihmën e dhënë. Një marrëveshje e 
tillë e pretenduar për borgjin sipas kundër padisë nuk ka egzistuar asnjëherë, e po 
ashtu as H.B.2 sa ishte gjallë nuk i ka pasur borgj I.B. Provat e bashkangjitura 
kundërpadisë nuk vërtetojnë asgjë për rastin konkret, paditësja/kundërpaditur, nuk 
është nënshkruese e Kontratës së Huasë. E autorizuara e paditëses/kundër e paditur 
Av.A.H, pasi ka shqyrtuar përmbajtjen e kësaj kundërpadie të njëjën e kundërshton si të 
pabazë dhe konsideron se kërkesëpadia e të paditurit është e pabazuar andaj edhe 
propzojmë që ajo gjykatë pas zhvillimit të procedurës te merr:aktgjykim refuzohet  në 
tërsi kërkesëpadia e të paditurit si e pa bazuar. 
 

Me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë 
qështje civile juridike janë administruar si provë:   faqja e gazetës në të cilën flitet për 
H.Vn, shkresa e datës 26 prill 2019 me numër  nr.GC/08-2019,historiati i datës 07.05.2019, 
,me numër 45844/2019 i lëshuar  nga Zyra Kadastrale Komunale në Ferizaj, pjesë e të cilit 
është edhe certifikata pronësore  e dt. 07.05.2019,certifikata e datës  15.05.2019.me numër 
53442/2019, aktvendimi  i datës 15.05.2019,  me numër 53442/2019 i lëshuara  nga Zyra 
Kadastrale Komunale në Ferizaj, propozimi për çregjistrim të intabulacionit i dt. 
30.04.2019,i lëshuar nga R.B në Kosovë, aktvendimi  i dt.06.05.2019 ,me numër  48721/19, 
i lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale në Ferizaj,  vërtetimi nr.  842, i  dt. 08.02.2017 i 
lëshuar nga KEK-u,  me seli në Prishtinë, dega në  Ferizaj,  fatura e tatimit në pronë e vitit 
2019, parashtresa e datës 24.04.2019, e lëshuar nga R. B,Dëshmi Vdekja e dt. 22.05.2019,  e 
lëshuar nga Komuna e Ferizajit – Zyra e Gjendjes civile, deklarata e datës 10.04.2019,me 
numër LRP.nr. 1610/2019  e vërtetuar te  noteri N.Q,përgjigja e dt. 13.05.2019,  e lëshuar 
nga R.B,aktvendimi  48721/2019,i dt. 06.05.2019 i lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale 
në Ferizaj,kontrata për huan individuale  e dt.  12.04.2018,me numër 111222 ,e lidhur në 
mes të  I.Bt,  si huamarrës  H.B.3, si bashkë huamarrëse  dhe  F.. – Organizat financiar, 
Dëftesë pagesat me këto data:  14.05.2018,  12.07.2018,  13.08.2018,  12.11.2018, 
12.09.2018,  12.02.2019, 12.03.2019,  kërkesa e datës  10.05.2019 për shlyerjen e borxhit, 
procesverbali i datës 15.05.2019, i hartuar lidhur me masën e sigurimit.  

 
Gjykata provat e administruara i ka vlerësuar sipas nenit 8 të LPK-së dhe ka 

vërtetuar këtë gjendje faktike: 
 
Nga historiati ,me numër 45844/19,i datës 07.05.2019 ,i lëshuar nga Zyra 

Kadastrale Komunale në Ferizaj,gjykata ka vërtetuar se paluejtshmëria kontestuese-nr..... 
Zona Kadastrale në Ferizaj, në regjistrin kadastral është e evidentuar në emër të tani të 
paditurit I.B . 
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Me leximin e shkresës ,me datë 13.05.2019,të lëshuar nga R.B,si dhe aktvendimin 
,me numër të lëndës 48721-2019,të lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale në Ferizaj 
,gjykata ka vërtetuar se paluejtshmëria kontestuse është e liruar nga barra e hipotekës që 
ishte vendosur në favor të bankes R. B. 

 
Me leximin e shkresës me numër të protokollit 01803,e datës 10.05.2019 ,e lëshuar 

nga F... Kosovë,si dhe me leximin e aktvendimit me numër të lëndës 53442-2019,i datës 
15.05.2019,i lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale në Ferizaj ,gjykata ka vërtetuar se 
paluejtshmëria kontestuse është e liruar nga barra e hipotekës që ishte vendosur në favor 
të F.... Kosovë. 

 
Edhe me leximin e certifikatës mbi të drejtat e pronës së paluejtshme me numër 

53442-2019,e datës 15.05.2019,gjykata ka vërtetuar se paluejtshmëria kontestuese në 
regjistrin kadastral evidentohet në emër të të paditurit I.B dhe e njejta nuk është e 
ngarkuar me hipotekë. 

 
Me leximin e dëshmi vdekjes ,e datës 22.05.2019,e lëshura Zyra e Regjistrimit Civil 

Ofiqaria ,gjykata ka vërtetuar se H.B.2 ,i lindur me datë 30.10.1945,ka vdekur me datë 
14.01.2011,në Prishtinë,kurse pas vetës kishte lënë trashëgimtar bashkëshorten H.B.1,si 
dhe fëmijët e tij:A.B.1, E.B, V.B, M.B, A.N,D.B, L.B, A.B.2. 

 
Me leximin e deklaratës ,me numër LRP.nr.1610/2019,e datës 10.04.2019,e 

vërtetuar nga noteri N.Sh.Q ,në Ferizaj,gjykata ka vërtetuar faktin se trashëgimtarët e të 
ndjerit H.B.2 pjesët e tyre nga paluejtshmëria kontestuese i kanë bartur në favor të nënës 
së tyre H.B.1 dhe janë pajtuar që paluejtshmëria kontestuese të bartët në pronësi të nënës 
së tyre dhe ky fakt të regjistrohet. 

 
Nga deklarata e të paditurit –kundërpaditës  I.B  në cilësi të palës  kur ka 

theksuar’’nga vitit 1987 e derisa ka vdekur pronar i paluejtshmërisë kontestuese ka qenë 
H.B.2’’ gjykata ka vërtetuar se paluejtshmëria kontestuese vetëm formalisht evidentohet në 
emrin e të paditurit ,kurse e njejta paluejtshmëri realisht është  pronë e bashkëshortit të 
paditëses H.B.2.  

 
Nga  deklarata e të paditurit në cilësi të palës vërtetohet se H.B.2 me familjen e tij, e 

ka pasur në posedim   paluajtshmërinë kontestuese nga viti 1983 deri sa ka vdekur me 
datë 14.01.2011,kurse pas vdekjes së  H.....  e deri tani 2019 paluajtshmërinë  
kontestuese  e kanë posedim  fëmijët e H.... dhe  bashkëshortja e tij H.B.2. 
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Kurse faktin se ka  ekzistuar posedimi i sipër përmendur nga vitit 1985 i 
theksuar  nga i padituri për paluejtshmërin kontestuese ,gjykata e ka vërtetuar edhe me 
dëgjimin e dëshmitarit D.B,nga Ferizaji. 

 
Gjykata nuk ia ka falur besimin deklaratës së të paditurit kur ka theksuar se 

paditura i ka borgj shumën që kërkon me kundër padi në shumën prej 2800 euro ,sepse 
një fakt i tillë nuk vërtetohet me asnjë provë,kurse gjykata ka vlerësuar edhe provat 
tjera shkresore  të prazantuara nga  i padituri  në të cilat e bazon kundërpadin , kontrata 
për huan individuale  e dt.  12.04.2018,me numër 111222 ,e lidhur në mes të  I.B,  si 
huamarrës  H.B.3, si bashkë huamarrëse  dhe  F.... – Organizat financiar, Dëftesë pagesat me 
këto data:14.05.2018,12.07.2018,  13.08.2018,  12.11.2018, 12.09.2018,  12.02.2019, 
12.03.2019,mirëpo sipas qëndrimit të kësaj gjykate me këto prova nuk vërtetohet ekzistimi 
i ndonjë borgji të paditëses-kundër e paditur H.B.1 në raport me të paditurin –kundër 
paditës I.B ,sepse në këto shkresa nuk përmendet askund emri paditëses.   

 
Gjykata pasi vlerësoi provat e administruara e ka provuar në tërësi si të bazuar 

kërkesëpadin e paditëses-kundër e paditur H.B.1 edhe atë nga këto arsye:i padituri –
kundër paditës I.B e ka pohuar në tërësi padin  dhe kërkesëpadin e paditësises .Nga vet 
deklaratat  e të paditurit kur ka theksuar’’nga vitit 1987 e derisa ka vdekur pronar i 
paluejtshmërisë kontestuese ka qenë H.B.2’’ gjykata ka vërtetuar se paluejtshmëria 
kontestuese vetëm formalisht evidentohet në emrin e të paditurit ,kurse e njejta 
paluejtshmëri realisht është  pronë e bashkëshortit të paditëses H.B.2.Nga vet deklarata e 
të paditurit në cilësi të palës vërtetohet se H.B.2 me familjen e tij, e ka pasur në posedim   
paluajtshmërinë kontestuese nga viti 1983 deri sa ka vdekur me datë 14.01.2011,  
kurse pas vdekjes së  H.....  e deri tani 2019 paluajtshmërinë  kontestuese  e kanë 
posedim  fëmijët e H..... dhe  bashkëshortja e tij H.B.1,e nga këto fakte rezulton se i 
ndjeri H.B.2 pronësin  në paluejtshmërin kontestuese e ka fituar edhe në bazë të 
parashkrimit fitues në  bazë të nenit 28 paragrafi 4  të Ligjit mbi  Mardhënjet  Themelore  

Juridike –Pronësore,kurse bashkëshortja e të ndjerit të drejtën e pronësisë në paluejtshmërin 
kontestuese e ka fituar nga bashkëshorti i sajë në bazë të trashëgimis nenit 12 të Ligjit për 
Trashëgimin  i Kosovës,kjo duke marrur parasysh  edhe faktin  se trashëgimtarët e të 
ndjerit H.B.2 pjesët e tyre nga paluejtshmëria kontestuese i kanë bartur në favor të nënës 
së tyre H.B.1 dhe janë pajtuar që paluejtshmëria kontestuese të bartët në pronësi të nënës 
së tyre dhe ky fakt të regjistrohet. 

 
Gjykata e ka refuzuar kërkesë kundërpadin e të paditurit kundër paditës I.B ,sepse i 

padituri me asnjë provë nuk ka arritur ta vërtetoj faktin se paditësja i ka borgj,kurse  edhe 
nëse i njejti borgj   ka ekzistuar në një situatë të tillë kërkesë kundër padia e të paditurit 
është e pa bazuar ,sepse e njejta është parashkruar  në bazë të nenit 371 të LMD-së së vitit 
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1978  ngase nga viti 1993-1994-1995,kur sipas të paditurit është krijuar borgji e  deri  me 
datë 28.05.2019 kan kaluar më tepër se 20 vite. 

 
Vendimi për taksën për kundër padi është bazuar në udhëzimin administrativ për 

unifikimin e taksave gjyqësore. 
 

Gjykata ka vendosur që secila palë ti bartë shpenzimet e veta të procedurës 
kontestimore,sepse paditësja përmes përfaqësueses së sajë ka propozuar që secila   
palë  të i bartë shpenzimet  e veta të procedurës ,kurse i padituri e ka humbur kontestin 
gjyqësorë. 

 
                                        GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ 

      Me  datë 02.10.2019   

 

            Gjyqtari 

            Burim Emërllahu  

 

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

Gjykatën  e Apelit të Kosovës  në Prishtinë,  në afat prej 15 ditësh  ,nga dita e pranimit të 

këtij aktgjykimi, nëpërmes  kësaj gjykate. 

 

 

 

 
  

 

 


