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Numri i lëndës: 2019:171648 

Datë: 09.01.2020 

Numri i dokumentit:     00799597 

                                                                                                        C.nr.372/19 

      GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti Përgjithshëm, Divizioni Civil,  

gjyqtari Bekim Salihu, me procesmbajtësin Valmir Hakiu në çështjen juridike të paditësit E.I.E 

nga Ferizaj rr..., nr...., të cilin me autorizim e përfaqëson av.S.K nga Lipjani, kundër të 

paditurit XH.E.1 nga Ferizaj, rr..., të cilin me autorizim e përfaqëson av.N.I nga Ferizaj, me 

bazë kontesti vërtetimi i pronësisë, pas mbajtjes së shqyrtimin kryesor e publik, në praninë e 

paditësit, të autorizuarit të tij, të paditurit dhe  përfaqësueses së të paditurit, më datë 

15.11.2019, mori ndërsa më dt.09.01.2020,  përpiloi këtë: 

A K T G J Y K I M 

    I.REFUZOHET në tërësi si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit E.E nga Ferizaj, kundër 

të paditurit XH.E.1 nga Ferizaj, me të cilën ka kërkuar se, VËRTETOHET se paditësi E.I.E, 

është pronarë i parcelës kadastrale nr...., në sipërfaqe prej 420m2 dhe pjesës së ngastrës 

kadastrale ...me sipërfaqe prej 14m2, ashtu që detyrohet i padituri që në paluajtshmërinë 

lëndore t’ia njohë të drejtën e pronësisë dhe të i’a dorëzojë në posedim sipërfaqen prej 14 m2, 

pjesë e ngastrës kadastrale ..., duke ja liruar nga njerëzit dhe sendet në afat prej 15 dite nga 

plotëfuqishmëria e këtij aktgjykimi. 

 

    II.DETYROHET paditësi E.E, që të paditurit XH.E.1, t’ia paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 1780 €, në afat prej 15 pas pranimit të këtij aktgjykimi, me 

vërejtje të përmbarimit të detyruar. 

 

                                                          A r s y e t i m 

     Paditësi E.E nga Ferizaj, përmes të autorizuarit të tij av.S.K, me dt.13.02.2017, pranë kësaj 

gjykate ka ushtruar padi kundër të paditurit XH.E.1 nga Ferizaj, lidhur me çështjen juridike 

vërtetimi i pronësisë. 

 

     I autorizuari i paditësit gjatë shqyrtimeve gjyqësore si dhe në fjalën përdunfimtare deklaron 

: si rezultat i procedurës kontestimore në këtë çështje mbi bazën e të gjitha provave materiale 

që janë prezantuar e posaqërisht mbi bazën e provës së vendshqimit dhe deklaratave të 

dëshmitarëve në këtë çështje në mënyrë të pa kontestueshme u vërtetua kjo gjendje faktike: 

paraardhësi i paditësit i ndjeri I.E dhe babai i tij i ndjeri E.E, që nga fundi i vitit 1972, e ka 

ndarë bashkësinë familjare dhe pasurinë e përbashkët. Në mënyrë të pa kontestueshme u 

vërtetua fakti se pjesa e palujtshmërisë kontestuese është blerë në mënyrë të ligjshme me 

kontratë me 23.05.1973, e cila parcelë ka pasur sipërfaqe 776 m2, në mënyrë të pa 



 Numri i lëndës: 2019:171648 
 Datë: 31.01.2020 
 Numri i dokumentit: 00799597 
 

2 (9)  

 2
0

1
9

:1
7

1
6

4
9

 

kontestushme është vërtetuar gjendja faktike se në këtë parcelë pas ndarjes fizike që është bërë 

në terenë e cila nga gjithë dëshmitarët është pohuar, se në pjesën e pa ndërtuar ka qenë 

fillimisht rrethoja me telë, bunari i hapur mu në mes të vijës ndarëse dhe dyert e hyrjes për në 

oborr janë ndërtuar fiks në mes të vijës ndarse të parcelave që i kanë shfrytëzuar dhe i kanë 

ende në posedim– shfrytëzim ndërgjyqësit. Është vërtetuar fakti i pa kontestueshme, se pas 

fillimit të ndërtimit të shtëpive të cilat janë edhe sot, sipërfaqja prej 26 m2, është ndërtuar në 

pasurinë publike dhe pas procedurës se zhvilluar administrative, me vendim të organit 

administrativ kjo sipërfaqe ka kaluar në pronësi në pjesë të barabarta të titullarve të 

palujtshmërive, përkatësisht të titullarëve të shtëpive për çka e ka pagu kundërvlerën matriale 

siq është vendosur në aktvendimin 02.06.1989. Nuk është kontestuese në mes palëve se për 

shkak të shfrytëzimeve të hapisrave të tyre pjesën mbi dyer të oborrit është e ngjitur dhe secila 

shtëpi në mënyrë të veçantë ka strukturë tjetër prej tjetrës, ndërtim tjetër dhe ngjyrë tjetër, 

kontestuese në këtë çështje është sipërfaqja prej 14 m2, siq është precizuar në seancën e datës 

07.08.2019, pasi që është nxjerrë ekspertiza në vend shiqim, ku me fotografit që ja kemi dhënë 

gjykatës para seancës se vendshqimit dhe me fotografit që eksperti gjyqësor-gjeodeti ja ka 

bashkangjitur ekspertizës gjeodozike, në mënyrë të qartë dhe me shiqim të drejtpërdrejtë me 

gjykatën dhe palën ndërgjyqëse është vërejtë si pjesa e poshtme që ka qenë me vije dalluese 

dhe dy lloj betone të ndryshme ashtu është vërejtë edhe pjesa e plafonit e lyer ndryshe secili në 

pjesën e vet siq e kemi pa edhe njësorët elektrik dhe dritaren që e ka pasur të hapur paditësi. 

Pala e paditur asnjëherë me asnjë provë deri në seancën e sotme nuk e ka vërtetuar faktin se në 

këtë mardhënie juridike civile është palë me mirëbesim , përkundrazi me fotot që ja kemi 

prezantu gjykatës në seancën e fundit pas daljes në vend shiqim shihet se pala e paditur e ka 

ndryshuar gjendjen faktike duke vendosur kocka prej betoni, krejt kjo duke u menduar që në 

këtë mënyrë mund ta bindë gjykatën që pjesa e parcelës kontestuese është e tyre. Edhe rrethoja 

prej metali siq e kemi parë në vend shiqim është vendosur në mënyrë të një anëshme dhe në 

kontinuitet është kontestuar nga paraardhësi i paditësit dhe tani paditësi, gjendja e pa 

kontestueshme e pjesëve që i takon secilës palë është e argumentuar me fotot që i kemi 

prezantuar ku shifet muri i vjetër prej bllokave të betonit dhe bunari i ndërtuar, që nuk 

korespondon me gjendjen pas rregullimit të murit. Paditësi dhe paraardhësi i tij siq është 

vërtetuar që nga fundi i vitit 1992, e deri ne fund 2002, për shkak të rrethanave të ditura 

botërisht nuk kanë qenë në Kosovë ndërsa i padituri ka pasur, mundësi ligjore dhe ka lëvizë 

rregullisht dhe këtë situatë e ka shfrytëzu për të krijuar mjegullë me pretendim se pjesën e 

palujtshmërisë kontestuese e ka blerë ndërsa kjo rrethanë haptazi bie në kundërthënje në mes 

dëshmive të dëshmitarve H… dhe XH.E.2 – vllëzër të paditurve dhe pretendimeve si në 

përgjigje në padi, asnjëra deklarat e tyre nuk korespodon se kinse shumën e ka paguar, kujt ja 

ka pagu, kush ka qenë prezent dhe si është e mundur se askush nuk di për të. Dëshmitë e 

dëshmitarve T.E, nëna e paditësit, dëshmia e N.R, dhëndërr i ndërgjyqësve dhe dëshmia e Z.N, 

halla- motra e ndërgjyqësve në mënyrë argumentuese dhe të pa kontestuar dhe me asnjë 

kundërprovë tjetër nga pala e paditur nuk janë vënë dyshim andaj vlerësojmë se siq njihet me 

teorinë juridike dhe praktikën gjyqësore edhe në legjislacionin për mardhëniet juridiko civile 

shtylla kryesore e ndërtimit të këtyre është mirëbesimi–ndërshmëria dhe ndërgjegjshmëria e 

palëve. Ky raport nuk është vërtetuar se i padituri e mbanë në mirëbesim pjesën e 

palujtshmërisë nën dyer dhe këtë fakt u mundua ta ndryshoj me pak se 1 muaj ditë nga prova 

me vendshiqim.  Faktin se si mund të shpjegohet vija ndarse në mes dy parcelave si në aspektin 

horizontal dhe vertikal këtë e ka sqaruar eksperti i gjeodezisë, pretendimi i të paditurit se është 
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e regjistruar në regjistrat e paluajtshmërive dhe ka skicën e vitit 1989, kjo është e pabazuar dhe 

fundi është i karakterit deklarativ ngase asnjëherë as paraardhësi i paditësit e as antarët e tjerë 

të ngushtë të familjes siq janë deklaruar në gjykatë kurrë nuk kanë qenë në dijeni që të këtë 

qenë një gjeodet për matjen e palujtshmërisë kontesutese. Për me tepër gjyshi- babai i 

ndërgjyqësve E.E, ka vdekë në vitin 1985, ai nuk ka mundur të paraqet kërkesë për ndarje në 

vitin ’86, dhe për këtë nuk egziston as fletëparaqitje në regjistrin e ndarjeve, por egziston një 

manual trigomentrik që është punuar në mënyrë të njëanshme nga gjeodeti i cili e ka përpiluar, 

i cili nuk paraqet bazë juridike për vërtetim të një të drejte pronësore. Mbi gjitha këto 

vlerësojmë se gjykata do ta miratoj kërkesëpadinë e paditësit dhe me këtë vendosje do të 

zgjidhet përfundimisht çështja kontestuese në mes ndërgjyqësve.  

        Pa patur nevojë për shpjegime faktike dhe juridike të kësaj çështje  vlerësojmë se janë 

plotësuar prezumimet matriale juridike nga neni 28 par. 4 lidhur me nenin 30 të LMPJB, që 

kërkesëpadia e paditësit të miratohet, i kërkojmë shpenzimet e procedurës në këtë çështje 

kontestimore në shumë prej 2676.40€ . 

       Përfaqësuesja e të paditurit gjatë shqyrtimeve gjyqësore dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar, në tërsi mbetem pranë parashtrimeve në përgjigje në padi, në seancën përgaditore 

dhe seancat e shqyrtimit kryesor, duke e kontestuar në tërsi kërkesëpadinë e paditësit të 

parashtruar me padi e datës 26.10.2017 dhe precizimin e kërkesëpadisë në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor të datës 07.08.2019, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se është i vetmi pronarë i 

ngastrës kadastrale nr...., në sipërfaqe prej 420 m2, dhe i pjesës se ngastrës kadastrale nr...., në 

sipërfaqe prej 14 m2, me masa dhe kufijë: në veri në gjatësi prej 1.28 m dhe atë nga pika 1 deri 

te pika 2, në lindje në gjatësi prej 14.28 metra nga pika 1 deri te pika 6 – mesi i bunarit, në jug 

nga pika 6 mesi i bunarit e në drejtim të pretendimit nga pika 2 në gjatësi prej 13.87 m , me 

detyrim që këtë pjesë të i dorëzojë paditësit në posedim të lirë nga njerëzit dhe sendet si të pa 

bazuar.  

       Gjatë procedurës së zhvilluar sipas kësaj çështje juridike me asnjë provë të vetme 

materiale e as nga dëshmitë e dëshmitarëve nuk është vërtetuar se paditësi si dhe paraardhësi i 

tij babai I.E, kanë qenë në posedim dhe shfrytëzim të pjesës se ngastrës kadastrale nr...., në 

sipërfaqe prej 14 m2 nga viti 1986, e deri më sot nga se i padituri së bashku me vëllëzërit e tij 

XH.E.2 dhe H.E, kanë qenë në posedim dhe shfrytëzim të lirë në ½, e pjesës ideale të ngastrës 

kadastrale ..., në sipërfaqe të përgjithshme prej 776m2, në bazë të kontratës mbi shitblerjen e 

paluajtshmërisë VE.nr.393/73, e datës 06.06.1973 dhe kontratës plotësuese mbi shitblerjen 

VE.nr 1168/73 të datës 27.11.1973, ndërsa ½ pjesë ideale e ka blerë babai i tyre E.E, (tani i 

ndjerë trashëgimia e të cilit deri më tani nuk është shqyrtuar) sipas të njëjtave kontrata në të 

cilën ngastër kanë ndërtuar edhe shtëpitë për banim familjarë. Prandaj janë të pa bazuara 

pretendimet e paditësit në padi dhe në seancat e shqyrtimeve gjyqësore se ndarja fizike e 

ngastrës së përbashkët është bërë vetëm me kërkesën e paraardhësit të paditurit në vitin 1986 

pas vdekjes se bashkëpronarit E.E – babai i të paditurit dhe gjyshi i paditësit. Se gjendja 

kadastrale sipas ndarjes fizike të këtyre ngastrave të paraqitura në skicën e matjeve nr. 25/86 të 

datës 08.10.1986, në tërësi përputhet me masat dhe kufijtë e gjendjes faktike të shfrytëzimit 

nga i padituri siç ka konstatuar eksperti gjyqësor – gjeodeti M.L në ekspertizën e tij të dhënë 

me shkrim dhe në skicën e matjeve të datës 07.08.2019 dhe sqarimeve të dhëna në seancën e 

shqyrtimit kryesor 07.08.2019, i  cili ka konstatuar se gjendja faktike e shfrytëzimit të ngastrës 

kadastrale nr...., në tërësi përputhet me gjendjen kadastrale sipas manualit trigometrik të vitit 

1986 dhe se pjesa kontestuese prej 14 m2, i takon kësaj ngastre  dhe në tërësi përputhet me 
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gjendjen kadastrale të vitit 1986. Prandaj edhe me këto prova bindshëm vërtetohet se paditësi e 

as paraardhësi i tij nga viti 1986, asnjëherë nuk kanë qenë në posedim dhe shfrytëzim të pjesës 

kontestuese. Ky fakt vërtetohet edhe nga dëshmitë e dëshmitarëve XH.E.2, vëllau i paditësit 

prej babës dhe i të paditurit, i cili nga viti 1973, ka qenë bashkëpronar në ½ pjesës së ngastrës 

kadastrale nr. P.72217092-0..., në sipërfaqe prej 776 m2, të cilën pjesë të kontratës mbi 

dhuratën LRP-nr.595/2013, Ref.nr.68/2013, të datës 08.07.2013, i ka dhuruar vëllait të tij GJ.E 

- tani të paditurit në të cilën pjesë ka qenë posedues dhe shfrytëzues sipas gjendjes faktike dhe 

ndarjes fizike të kësaj ngastre nga viti 1986 kur edhe kanë vendosur dyert e hyrjes metalike e 

deri në shkëputjen e bashkësisë familjare me vllëzërit GJ.E dhe H.E, me të cilët ka jetuar në një 

bashkësi familjare në të njëjtën patundshmëri ku tani jeton i padituri, edhe nga dëshmia e 

dëshmitarit H.E, vëllaut të palëve ndërgjyqëse vërtetohet fakti se as paditësi e as babai i tij I..., 

nga viti 1986 kur janë vendosur dyert metalike nga i padituri, nuk kanë qenë posedues e as 

shfrytëzues të sipërfaqes kontestuese të ngastres kadastrale nr...., ngase ata kanë qenë në 

shfrytëzim të ngastrës ..., që ka hymjen e veçantë. Gjatë procedurës së zhvilluar si dhe provave 

të prezantuara nga paditësi dëshmitë e dëshmitarëve T.E, N.R dhe Z.N, janë në kundërshtim 

me provat materiale dhe gjendjen faktike të shfrytëzimit të pjesës kontestuese të ngastrës 

kadastrale nr.... ngase dëshmitë e tyre kanë të bëjnë me gjendjen e ngastrës kontestuese para 

ndarjes fizike të vitit 1986 dhe se asnjëri prej dëshmitarëve nuk ka mohuar faktin se dyert e 

hymjes që tani ekzistojnë janë vendosur nga i padituri para viteve të 90 ta. Duke u bazuar nga 

të gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimeve gjyqësore i padituri në tërësi e konteston 

kërkesëpadinë e paditësit për vërtetimin e së drejtës së pronësisë në pjesën e ngastrës kadastrale 

nr...., me sipërfaqe prej 14 m2, si të pabazuar ngase paditësi e as paraardhësi i tij babai –I.E nga 

vitit 1986, e deri më tani nuk kanë qenë në posedim dhe shfrytëzim të sipërfaqes kontestuese 

prandaj nuk mund të fitohet e drejta e pronësisë në patundshmëri me parashkrim fitues në 

kuptim të nenit 28.2 dhe 4 i LTHMJP-së, ngase sipas kësaj dispozite është paraparë që personi 

i cili ka 10 vjet në posedim të pandërprerë një paluajtshmëri ose në ndonjë pjesë të saj në qoftë 

se brenda afatit nuk është regjistruar ndonjë kundërshtim lidhur me regjistrimin, në rastin 

konkret paditësi me asnjë provë nuk ka vërtetuar se është në posedim dhe shfrytëzim të 

ngastrës kontestuese nga vitit 1986 e deri më tani. 

 

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

e provave bëri administrimin dhe leximin e këtyre provave: lexoi kontraten mbi zgjidhjen e 

bashkësisë shtëpiake dhe familjare nr 3349/1564, e dt.12.12.1972, në Tetovë; kontrata mbi 

shitblerjen e palujtshmërisë në dy gjuhë e dt.23.05.1973, e vërtetuar me shenjën OV.nr 393-73, 

në Gjykatën Komunale Ferizaj; plotësimi i kontratës se shitblerjes në dy gjuhë i dt.14.03.1973, 

vërtetuar në Gjykatën Komunale në Ferizaj, me shenjën OV.nr 1168/73; aktvendimi i Kuvendit 

të Komunës në Ferizaj- Drejtoria për Pune dhe Inspektim me shenjën 06-nr.354-86, i dt. 

04.12.1972;  çertifikata e shërbimit për kadastrin e paluajtshmërive në Prishtinë, e lëshuar me 

nr 952-3/2016-2512 e dt 21.09.2016 nga enti republikan gjeodezik i Republikës së Serbisë dhe 

shikohen kopjet e planit të shtëpive të ngastrës kontestuese; ekstrakti nga libra amë e të 

vdekurve nr.590, i dt.08.08.1986, në Prishtinë; shiqohen fotot (4 fotot) kolor të objektit apo 

objekteve kontestuese; çertifikata e pronës me nr.22-29459, në emër të Xh… E.E, e dt. 

19.05.2016, për pronën nr. 0...; ekstrakti nga fleta poseduese nr.2781, i lëshuar me dt. 

13.07.2016, lidhur me parcelën ...; ekstrakti nga fleta poseduese nr.2781 i lëshuar me dt. 

07.03.2016, lidhur me parcelën ...;  kopja e planit e dt.05.07.1989, për ngastrën ... dhe ...;  fleta 
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poseduese për parcelën ..., e dt.30.07.2013;  ekspertiza gjeodezike e ekspertit M.L e 

dt.08.07.2019, me gjitha provat e bashkangjitura; plotësimi i ekspertizës gjeodozike e 

dt.07.08.2019; shikohen fotot që kanë të bëjnë me parcelën – objektin e kontestit 7 flete. 

         Pas vlerësimit të provave një nga një në mënyrë të ndërgjegjshme dhe të kujdesshme e të 

gjitha së bashku konform nenit 8 të LPK-së, deklarimeve të palëve gjykata gjeti dhe vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

        Për gjykatën nuk është kontestuese se paraardhësi i të paditurit Xh... E.E dhe paraardhësi-

gjyshi i paditësit E.E në bazë të kontratës së shitblerjes së patundshmërisë VE.nr.393/73 dt. 

06.06.1973 dhe kontratës plotësuese VE.nr.1168/73 dt. 27.11.1973, kanë blerë nga ish pronari 

E.H.L nga Ferizaj, ngastrën kad. ... arë e klasit të III në sip. 07,76 ari, të shënuar në fletën 

poseduese nr.2781, ZK. Ferizaj dhe atë me nga ½ pjesës ideale,  kjo u vërtetua edhe nga vetë 

deklarimi i palëve ndërgjyqëse dhe certifikatës së pronës. 

 

        Për gjykatën ishte kontestues fakti  i vërtetimit të pronësisë në sipërfaqe prej 14 m2, pjesë 

e parcelës  nr.... ZK. Ferizaj dhe parcela ... me sipërfaqe prej 420m2.   

 

        Pasi që për gjykatën dhe palën paditëse ishte kontestues fakti  i vërtetimit të pronësisë me 

rregullimin e vijës-pjesës së parcelave ... dhe ...,  gjykata ka caktuar ekspertin për të bërë 

ekspertizën gjeodezike, gjatë përpilimit të kësaj ekspertize eksperti gjeodet M.L konstatoi: 

sipas matjeve të bëra në terren më dt. 28.05.2019 konstatoj se: sipërfaqja e objektit të kontestit 

është 14m2, kurse gjatësia e objektit të kontestit është 13.87m. Kufiri kadastral ndërmjet 

parcelave ... dhe ... ZK Ferizaj, sipas manualit trigonometrik skica 25/86 dt. 04.10.1986, 

përshkon rrethojën e gjendjes faktike nga pjesa jugore deri tek pusi dhe nga pusi lidhet me 

skajin jug-perëndimor të shtëpisë së paditësit dhe vazhdon me skajin veri-perëndimor të 

shtëpisë së paditësit. Ndryshimet ndërmjet kufirit sipas manualit trigonometrik skica 25/86 i dt. 

04.10.1986 dhe gjendjes të cilën pretendon paditësi janë:  

Ndryshimi nga pika 1 (sipas manualit trigonometrik-skaji veri-perëndimor i shtëpisë së 

paditësit) në drejtim të pikës 2 (mesi i garazhës) është 1.28m; ndryshimi nga pika 3 (sipas 

manualit trigonometrik-skaji jug-perëndimor i shtëpisë së paditësit) në drejtim të pikës 4 (mesi 

i garazhës) është 1.11m; po ashtu eksperti është deklaruar edhe në gjykatë në shqyrtim 

gjyqësor duke deklaruar se: se gjendja faktike në teren përputhet në tërësi me gjendjen juridike 

të vitit 86 dhe dyert janë të vendosura në parcelën ..., të cilës ekspertizë dhe deklaratë gjykata 

i’a fali besimin e plotë, pasi që gjendja kadastrale sipas ndarjes fizike të këtyre ngastrave të 

paraqitura në skicën e matjeve nr.25/86 të datës 08.10.1986 në tërësi përputhet me masat dhe 

kufijtë e gjendjes faktike të shfrytëzimit nga i padituri, siq ka konstatuar eksperti gjyqësor ne 

ekspertizën e tij me shkrim dhe në skicën e matjeve të datës 08.07.2019 dhe sqarimeve të 

dhëna në seancën e shqyrtimit gjyqësor dt. 07.08.2019, i cili pra ka konstatuar se gjendja 

faktike e shfrytëzimit të ngastrës kad.nr. ... në tërësi përputhet me gjendjen kadastrale sipas 

manualit trigonometrik të vitit 1986 dhe se pjesa kontestuese prej 14 m2, i takon kësaj ngastre 

dhe në tërësi përputhet me gjendjen kadastrale të vitit 1986, e njëjta është e dhënë në mënyrë 

shumë të saktë dhe të besueshme.  

 

        Gjykata për vërtetimin e plotë dhe të saktë të gjendjes faktike ka dëgjuar dëshmitaren T.E 

e cila deklaron, se unë jam anëtare e familjes nga viti ’81, kur jam martuar ku shtëpit kanë qenë 
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të ndërtuara më herët, ku parcela në pjesën jonë është kufizuar me tel me parcelën e N.SH, ku 

bunari ka qenë në atë vend ku tani është dhe është shfrytëzuar bashkarisht, në atë kohë kanë 

qenë dyert e drunit dhe i kemi shfrytëzuar bashkarisht dhe atë kohë Xh... ka pasur veturë dhe 

Xh... me SH.I i cili ka vdekur, erdhën dhe i thanë vjehrrës time dhe burrit tim të ndjerë për t’ia 

shitur këtë pjesë nga se spo ka ku me lanë kerrin, vjehrra i tha se na jep ti pjesën mbi dyer me 

shfrytëzu që me ja lëshu këtë pjesë që e kërkojke kunati, mirëpo nuk ran dakord dhe burri im i 

tha se nuk ka tokë me shit, nuk i kemi pasur raportet e mira edhe pse kemi hy e dal mes 

vete.Në këtë pjesë kunati e ka lënë kerrin se e ka leju burri por edhe ne e kemi shfrytëzu dhe ne 

nga viti 1993 kemi shku në Gjermani ku qelsat e shtëpisë ja kemi lënë kunetëve, ku edhe kunati 

Xh... ka qenë në Gjermani por ka ardhur ma shpesh sepse i ka pas letrat ndërsa ne pas luftës 

jemi kthyer për herë të parë në vitin 2002, ku muri prej bunarit ka shpia ka qenë por në vitin 

2003 kunati e kishte prishur dhe i ka vendosur gilinderat duke i ngjitur te shkallët dhe pastaj 

burri ka kërkuar mi qit te vija e murit të shtëpisë (mesi i dyerve) por i padituri pastaj i ka 

vendosur ku janë tani. Rreth shitjes së kësaj pjese kam dëgjuar nga kunata Razije Prushi, e cila 

kishte dëgjuar se burri im ja kishte shitur këtë pjesë kunatit për çka ne kemi shkuar kur jemi 

kthyer prej Gjermanisë në vitin 2002, te SH.I- i ndjer, i cili nuk kishte thënë se Xh... e kishte 

blerë këtë pjesë nga I.... Në pyetjen e të autorizuares së të paditurit, dëshmitarje  përgjigjet se 

burri im asnjëherë nuk ka paraqitur ndonjë kërkesë ndaj kunatit-të paditurit në gjykatë për 

shfrytëzimin e kësaj pjese.   

 

         Gjykata ka dëgjuar edhe dëshmitarin N.R, i cili deklaron, unë jam dhëndër i ndërgjyqësve 

nga viti ’88, dhe kur jam martuar nuk ka qenë në jetë babai i gruas (E.E) por vetëm nëna e 

gruas (N...), shtëpitë kanë egzistu prej kur jam dhëndër i tyre, dhe kur e kam pyetur I... për orën 

e rrymës, ai më pat thënë këtë pjesë e kemi përgjysmë por babloku (E...) na ka thënë mos me 

pengu për me shfrytëzu  këtë hapësirë me veturë, unë nuk kam dëgju për shitjen e kësaj pjese 

dhe për këtë shkak nuk i kanë raportet e mira mes veti, ndërsa për peronin SH.I kam dëgjuar 

por nuk e kam takuar asnjëherë dhe nuk e dij raportin familjar të tyre. Nuk e di kush e ka 

ndërtu shtëpinë e paditësit por njësori elektrik ka qenë në atë vend është tani kur jam martu 

unë, hymja tjetër te shpia e paditësit ekziston prej se jam martu por  më ka thënë I... se edhe ka 

kjo hymje mujmi me hy e dal pa pengesa, dhe kjo mos marrëveshje ka fillu kur i ka m’shu 

telave me shkelum, e këta tela janë vendos pas lufte por s’di kush i ka ndreq. 

 

       Gjykata për vërtetimin e plotë dhe të saktë të gjendjes faktike gjatë kësaj procedure ka 

dëgjuar dëshmitarin XH.E.2, pasi që për gjykatën dhe palën e paditur ishte kontestues fakti se e 

kujt ishte pjesa kontestuese prej 14m2, i cili deklaroi: se nga viti 1973 ka qenë bashkëpronar në 

½ pjesë të ngas. kad. nr. P.72217092-0... në sipërfaqe prej 776m2, të cilën pjesë ½ gjegjësisht 

sipërfaqen prej 382m2, më Kontratën mbi dhuratën LRP-Nr.595/2013, Ref.nr.68/2013, të datës 

08.07.2013, i ka dhuruar vëllait të tij XH.E.1-tani të paditurit, në të cilën pjesë ka qenë 

posedues dhe shfrytëzues sipas gjendjes faktike dhe ndarjes fizike të kësaj ngastre nga viti 

1986 kur edhe kanë vendosur dyert e hyrjes metalike, pasi që vllau I... naj ka pasur borxh 3400 

franga dhe 2000 franga ja ka dhënë vllau Xh..., vllaut I... për këtë pjesë ku prezent kanë qenë 

tezja-njerka jonë, I..., gruaja e tij T... dhe nipi i babës SH.I dhe Xh.... Ne kemi jetuar së bashku 

deri në shkëputjen e bashkësisë familjare me vëllezërit XH.E.1 dhe H.E, me të cilët ka jetuar në 

një bashkësi familjare në të njëjtën patundshmëri ku tani edhe jeton i padituri, dhe se asnjëherë 
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me herët nuk kemi pasur problem, por problemi është shfaqur kur vllau Xh... ka kërkuar leje 

për ta rregulluar shtëpinë e re dhe nga paditësi nuk është nënshkruar. 

 

      Edhe nga dëshmia e dëshmitarit H.E, vëllaut të palëve ndërgjyqëse vërtetohet fakti se 

paditësi e as babai i tij I... nga viti 1986 kur janë vendosur dyert metalike nga i padituri nuk 

kanë qenë posedues e as shfrytëzues të sipërfaqes kontestuese të ngastrës  kadastrale nr.... 

ngase ata kanë qenë në shfrytëzim të ngastrës ..., që ka hymjen e veçantë në anën tjetër nga se 

siq thekson ai këtë pjesë vllau i tij Xh...-i padituri e kishte paguar prindit të paditësit diku vitet 

84-86 s’më kujtohet sakt por e di se me nipin e babait tim SH.I ishin shkuar te tezja N...(gruaja 

e dytë e babait tonë) ku kishte qenë edhe I... vllau jonë-prindi i paditësit por unë nuk kam qenë 

prezent por kam dëgjuar pastaj nga vllau Xh... se ka qenë fjala për diku 5 mijë franga dhe 

menjëherë pas kësaj ngjarje e kemi porositur dyert metalike, ndërsa muri ka qenë i vendosur 

siq shihet edhe në foto prej mesit të bunarit në drejtim të cepit të shtëpisë së I... dhe muri është 

dasht me prish shkaku që ishte shtjerrë bunari dhe e kishim thellu të njëjtin, e pastaj gilinderat i 

kishte vendosur Xh..., por I... i kishte lëvizur pak,  deri sa unë orën e rrymës unë e kam 

vendosur aty pasi baba jonë(E....) më pat thonë mi vendos në pjesën e brendshme të mureve, që 

inkasanti i rrymës me mujt me i lexu ma lehtë. Unë dhe vllau im Xh... jemi ndarë nga 

Xh...dikun në vitin 1990. 

 

       Dëshmitari E.L  deklaron se ndërgjyqësit këtë paluajshmëri (nr....) e kanë blerë nga djali i 

axhës tim A.L diku para 45 viteve dhe sa e di unë probleme më herët nuk kanë pasur por tash 

vonë me sa di kanë probleme, dhe dyert e di se prej fillimit janë aty dhe se i kanë shfrytëzuar 

dy palët. 

 

       Dëshmitarja  Z.N (E...) deklaron, kam qenë diku 5-6 vjeqe kur janë ndërtu shtëpit, dhe e di 

se ka pas fjalë për shtije të kësaj pjese por ska ndodhë shitje e as ndërrim, e di se muri ka qenë 

prej mesit të bunarit në drejtim të mesit të dyerve dhe ka pas kapixhik te shpija e I... , ku dy 

javë para se me vdekë I... në vitin 2014, kemi bisedu dhe më ka thënë se sa ka qenë në pushim i 

kishte thënë Xh... “shtyje telin mos e afro afër po leje ka është e ndarë toka përgjysmë”. Unë 

nuk kam qenë prezente gjatë bisedës kur ka qenë Xh..., SH.I si ndërmjetësues dhe vllau I... por 

vetëm kam dëgjuar, dhe sa i përketë shfrytëzimit unë kam hyr në të dyja hymjet, edhe te hymja 

tjetër edhe te kjo që e kanë pasur përgjysmë dhe se Xh... e ka shfrytëzuar për kerr dhe vëllezërit 

tjerë.    

 

        Gjykata lidhur me këtë çështje juridike erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit 

është e pabazuar ngase si e tillë është e pa qëndrueshme dhe e pa mbështetur në prova përmes 

të cilave do ta bindte gjykatën ashtu siç është e paraparë në nenin 7.1 të LPK-së ku thuhet se: 

“Palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe 

të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”, si dhe bazuar në nenin 319 par 1 dhe 

2 të LPK-së, meqenëse pala paditëse nuk ka arritur që të prezentoj prova përkitazi me 

pretendimet e saj edhe pse barra e të provuarit ka qenë në anën e palës paditëse si inicuese e 

kontestit në fjalë, gjykata nisur nga një gjendje e tillë dhe në pamundësi që të vërtetoi 

pretendimet e palës paditëse për shkak se e njëjta nuk ka sjellë asnjë provë të vetme, vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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         Gjykata refuzimin e kërkesëpadisë sa i përketë sipërfaqes prej 14 m2, pjesë e ngastrës 

kadastrale nr.... ZK.Fedrizaj e arsyeton me faktin se nga të gjitha deklaratat e dëshmitarëve u 

vërtetua se pjesën kontestuese i padituri e shfrytëzon nga viti 1986, pa ndërprerë dhe pa asnjë 

shqetësim të ngritur nga askush deri sa i padituri kishte kërkuar pëlqimin nga nipi-paditësi E.E, 

që të mund ta rregullojë shtëpinë e tij siq kërkojnë rregullat urbanistike të komunave, e që kjo 

sipërfaqe për më tepër është e regjistruar në emër të paditurit dhe se as paditësi, as babai i tij 

asnjëherë nga viti 1986 kur ishin vendosur dyert metalike nuk e kishin në shfrytëzim këtë pjesë 

për çka pretendimet e paditësit janë të pabazuara dhe në kundërshtim me provat shkresore nga 

se edhe nga deklaratat e dëshmitarëve edhe nga ekspertiza gjeodezike u vërtetua fakti se vija 

kufizuese mes parcelave ... dhe ...  ZK Ferizaj, nga bunari e në drejtim të parcelës nr.1090-10, 

gjendet afërsisht mesi i ngastrave, ndërsa pjesa nga bunari vazhdon në drejtim cepit të shtëpisë 

paditësit sipas manualit trigonometrik, e që gjendja faktike në teren ka një devijim të lehtë e 

cila më herët ishte me muri betoni ndërsa tani me rrethojë metalike(gilindera) fakt ky që u 

vërtetua nga deklarata e dëshmitarëve, ku dëshmitarët e propozuar nga paditësit nuk e mohun 

këtë faktin se kjo ndarje ekziston prej fillimit por se kështu kishte vendosur paraardhësi i tyre 

(E.XH.E) nga se i padituri kishte veturë dhe s’kishte ka ta linte veturën, e që kjo gjendje në 

teren shihet qart se dallon pak nga gjendja juridike kur shikohen fotot dhe nga ekspertiza e 

gjeodetit e cila shumë qartë e ka paraqit gjendjen në eskpertizë, e i cili fakt nuk kundërshtohet 

nga ndërgjyqësit se kjo ndarje ishte zbatuar në vitin 1986, që vërtetohet edhe nga çertifikata e 

shërbimit kadastral e datës 21.09.2016, që tregon historiatin e pronës ku thuhet “Në listën e 

aplikacioneve nën numrin rendor 42 për vitin 1979, paraqiten shfrytëzuesit në fjalë dhe 

atyre u është bërë ndarja e ngastrës kadastrale ..., në ... dhe ..., por sipërfaqja e 

përgjithshme e ngastrave të krijuara rishtazi ishte 0.0766 ha.” , e që nga kjo gjendje 

vërtetohet fakti se kërkesa për ndarje të këtyre paluajtshmërive ishte paraqitur ma herët se siq 

pretendon paditësi, se kërkesa ishte paraqir pas vdekjes së paraardhësit të prindit të tij E.E, por 

ishte zbatuar pas vdekjes së tij. Lidhur me faktin se këtë pjesë i padituri e kishte kompenzuar 

paraardhësin e paditësit (babain e tij), u vërtetua nga deklaratat e dëshmitarëve H.E dhe 

XH.E.2, vëllezër të paditurit të cilët e kanë shkëputur bashkësinë familjare me të paditurin në 

vitin ’90, e të cilin fakt dëshmitaret e propozuar nga paditësi Z.N –halla e paditësit- motra e të 

paditurit nga babai dhe T.E-nëna e paditësit nuk e kontestojnë faktin se kishte pasur biseda për 

kompenzimin e sipërfaqes kontestuese dhe atë dëshmitarja T.E, shton se vjehrra e saj i kishte 

thënë të paditurit që tja lejojë shfrytëzimin e pjesës mbi dyer që i padituri ta shfrytëzoj pjesën – 

hapësin e dyerve, por se nuk ishte kompenzuar kjo pjesë sipas tyre, por dëshmitë e H...  dhe 

XH.E.2 e vërtetojnë faktin e tillë se fillë pas kompenzimit të kësaj pjese ishte ndërtuar muri 

nderës nga bunari e në drejtim të skajit të shtëpisë së paditësit, i cili mur ishte prishur kur e 

kishin thelluar bunarin dhe pastaj kishin vendosur rrethojën me gilindera. 

 

          Andaj pretendimet e paditësit se janë plotësuar kushtet ligjore duke u thirrur në 

dispozitat ligjore të nenit 28.4 lidhur me nenit 30 të LMTHJP, nuk janë të bazuara, sepse nga 

viti 1986, e këndej as paditësi e as paraardhësi i tij, prej se janë vendosur dyert metalike, pjesën 

kontestuese e cila është e regjistruar në emër të paditurit dhe është pjesë përbërëse e parcelës 

..., nuk e kanë pasur në posedim asnjëherë deri me tani. 

 

         Gjykata, refuzimin e kërkesëpadisë sa i përketë pjesës së ngastrës kadastrale nr...., në 

sipërfaqe prej 420m2, e arsyeton në faktin se paditësit i mungon legjitimiteti aktiv, duke marrë 
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për bazë se i njëjti nuk është trashëgimtar i vetëm i paraardhësit të tij nga se gjatë shqyrtimit 

gjyqësor  u vërtetua  se i njëjti ka edhe një vëlla dhe një motër, ndërsa të paditurit i mungon 

legjitimiteti pasiv nga se paraardhësi i tyre E.XH.E, nga gruaja e parë kishte tre djem dhe një 

vajzë dhe nga gruaja e dytë kishte katër vajza dhe një djalë(paraardhësin e paditësit), dhe pasi 

që me padinë e paditësit nuk janë përfshirë të gjithë trashëgimtarët dhe gjykata gjeti se ka 

mungesë të legjitimitetit pasiv dhe aktiv andaj  pretendimi i paditësit që gjykata ti njohë të 

drejtën e pronësisë  është i paqëndrueshëm  nga se ligji mbi mardhënjet themelore pronësoro 

juridike neni 28.5, thotë “trashëgimtari bëhet mbajtës me mirëbesim nga momenti i hapjes së 

trashëgimisë edhe në rastin kur trashëgimlënësi ka qenë mbajtës me keqbesim, e trashëgimtari 

këtë nuk e ka ditur e as që ka mundur ta dinte , kurse koha për parashkrim fitues fillon të ecë 

nga momenti i hapjes së trashëgimisë”, e që nga kjo bazë në rastin konkret ka mungesë të 

legjitimiteti aktiv dhe pasiv të palëve ndërgjyqëse.    

   

        Gjykata ,vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e mbështeti duke u bazuar 

në nenin 452.1, të LPK-së duke e detyruar paditësin ti kompensoj të paditurit shpenzimet në 

shume prej 1780 € dhe atë për përgjegje në padi shumën prej 160€ dhe për përfaqësime në 

gjashtë seanca nga 6x270=1620€. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ 

C.nr.372/19 dt. 09.01.2020 

 

                                                                                                                            Gj y q t a r i, 

                                                                                                                              Bekim Salihu                                                                               

                                                                                                                       

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

pas pranimit të kopjes së tij, në gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 


