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Numri i lëndës: 2019:149032 

Datë: 10.12.2019 

Numri i dokumentit:     00728672 

                                                                                                                                  C.nr. 549/19 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil, 

si gjykatë kontestimore e shkallës së parë, sipas gjyqtari Misin Frangu, duke vendosur në 

çështjen kontestimore të paditësit I.Q.1 nga Prishtina ................. II.Objekti ..../....; nr..... kundër 

të paditurit S.Q. nga fsh. ................... Komuna Shtime, I.Q.2 nga fsh.................... Komuna 

shtime baza juridike lirimi i palujtshmerisë-shtëpisë së uzurpuar, pagesen e qirasë dhe 

shpenzimet e tjera, ne pranie paditesit dhe të paditurit të parë, e ne munges te padiditurit te 

dytë, e pas mbajtjës së shqyrtimit gjyqësore, me datë 29.11.2019, merr këtë:                           

A K T G J Y K I M 

 

I.REFUZOHET  si e pa bazuar, padia dhe kërkesëpadia  e paditësit I.Q.1 nga Prishtina 

................. II.Objekti .../.... nr.......Paditësi  përmesë padisë ka kërkuar që të APROVOHET, si 

e bazuar padia dhe kërkesëpadia, dhe të Vërtetohet se paditësi është bashkëpronar i 

palujtshmerisë-shtëpisë dhe ate, të pjesës kadastrale 468  ne vendin e quajtur “...................”, 

dhe të detyrohet i padituri S.Q. nga fsh.................... që në afat prej 8 ditësh ta bëj lirimin e 

palujtshmeris së uzurpuar-shtëpisë nga njerzit dhe sendet, të ndërtuar në ngastren kadastrale me 

nr. 468-1 të evidentuar në fleten poseduese nr....... ZK...................., dhe të njejten tia dorzoj në 

posedim të qetë të pa penguar nga askush, nëse kjo nuk është e mundur atëherë të bëhet 

kompenzimi në mjete finaciare sipas çmimit të tregut për pjesë 1/3 të pronësë, ti bëj pagesen e 

qirase në shumen e caktuar nga eksperti financiar të bëjë pagesen e tatimit në pronë dhe 

shpenzimet e tjera komunale si dhe ti kompenzoj shpenzimet e procedurës kontestimore të 

shkaktuara me fajin e tij nën kërcnimim të egzekutimit me dhunë, për shkak të se i mungon 

ligjimiteti aktiv me qenë palë në procedur. 

 

II.Secila pale i barte shpenximet e veta. 

A r s y e t i m 
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Paditësi ka ushtruar padi me shkrim me datën 10.03.2016, pranë Gjykatës Themelore 

në Ferizaj, me baza juridike lirimi i palujtshmerisë-shtëpisë së uzurpuar, pagesen e qirasë dhe 

shpenzimet e tjera. 

Paditësi  në seancat e mbajtuar dhe në fjalën perfundimtare ka deklaruar se  mbetet në 

tërësi si në theksimet në padi dhe kërkesëpadi si dhe në parashtresën lidhur me zgjerimin e 

padisë në aspektin subjektiv dhe precizimin e padisë në aspektin objektiv, duke propozuar që të 

aprovohet në terësi padia dhe kërkesëpadia, dhe të obligohet i padituri S.Q. që liroj 

palujtshmerin për ngastren kadastrale  ...........-1 me siperfaqe prej 500 m2 e cila ngastret 

kadastrale evidentohet në emrin e I.Q.2t, ka vazhduar se pjesa prej 1/3 më takon atij  si paditës 

sepse keshtu kan qenë marreveshjet, duke vazhduar se e gjitha pasuria e pararëdhsëve tonë 

është ndarë 1/3, nga kjo arsye ka kërkuar që të lirohet prona-palujtshmeria-shtepia e ndërtuar 

në ngastrën kadastrale me numër ..........nga 1/3 e saj. Paditësi ka vazhduar me kërkesën  e tij që 

i padituri S.Q. duhet ta liroj pronen ngastrën kadastrale me numër ..........-1, si dhe shtëpin, e 

nëse kjo nuk është e mundur  atëhe të bëhet kompenzimi në mjete financiare sipas çmimit të 

tregut për 1/3 të pronës si dhe truallit që  i takon me 1/3 në vendin e quajtur Rashicë. 

Shpenzimet e procedures  i ka kerkuar. 

 

I padituri S.Q. në seancat e mbajtuar dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar  se e 

kundershton padien e paditësi si të pa bazuar, gjykates i ka ofruar aktgjykimi e Gjykates 

Themelore ne Ferizaj me shenjen C.nr.1.........../13 të datë 15.05.2019, me të cilen është 

refuazuar kërkespadia e paditësit. I.Q.1 ka vazhduar se paditësit i mungon ligjimitetit aktiv me 

qenë palë në procedurë sepse ngastra kadastrale  kontestuese evidentohet  në emrin e I.Q.2, i ka 

propozuar gjykatës që kërkespadien  e paditësit ta refuzoj si të pa bazuar në munges të  prova 

dhe se të njetjit i mungon ligjimiteti aktiv me qenë palë në këte procedurë. 

 

I padituri i dyte I.Q.2 ka deklaruar se une kam njohuri që këte palujtshmeri e kan 

ndrruar pridërit e mi para 50 viteve në siperfae prej 30 ari, ndërësa nëse paditësi dhe i padituri 

kërkojnë nga une ta bëjnë bartjen unë do ta bëjë bartjen, sespe ngastren kadastrale është ende 

në emrin tim. 

 

Gjykata ka ndëgjuar në cilësin e dëshmitarit F.Q.,  i cili ka ka deklaruar se paditësi jeton 

në Prishtinë që nga viti 1979, duke vazhduar se  objekti është ndërtuar në vitin 1985 në ndërtimi 
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e këtij objekti kemi marrë pjesë une me vllazërit e mi dhe babin tim.Ka deklarua se I.Q.1 nuk ka 

kontribuar në ndërtimin e këtij objekti ky objekt është ndëtuar me kredi që janë dhën në at kohë 

për bujqësi, palujtshmerin e cila tani është objekt kontesti është ndarë në tri pjesë S.Q.t i ka ra 

pjesa e mesme midisi, ndërsa neve na ka ra pjesa e poshtme, kurse I.Q.1t i ka ra pjesa e epërme e 

lartë  të cilën e ka zgjedhe vetë,dhe mendoj se është ma e mira. Shtalla e cila është e ndërtuar 

është në pjesën e cila i takon S.Q..Renovim e kësaj shtalle e ka bërë S.Q. të cilën e ka adaptuar 

në shtëpi banimi dhe tani injeti jeton në atë shtëpi me familje dhe e njeta është renovuar me 

mjete të veta  dhe nuk i kemi ndihmuar as ne dhe as I.Q.1 sepse kjo ka qenë pronë e Sylejmanit. 

 

Gjykata ka ndëgjuar në cilesin e dëshmitarit E.Q.,  i cili ka ka deklaruar se kam ndëgjuar 

nga pleqët  tanë se kete palujtshmeri e kan ndërruar, por nuk e di para sa viteve. 

 

Gjykata ka ndëgjuar në cilesin e dëshmitarit M.Q. i cili ka deklaruar ngastra katastrale që 

tani është objekt kontesti është ndërruar nga prindërit e I.Q.1, S.Q., A.Q.,  dhe babit tim T.. 

 

 

Gjykat ka ndëgjyar edhe ekspertin A.L.i i cili ka deklaruar se ngastra kadastrale që 

është objekt kontesti evidentohet në emrin e pronarit juridik I.Q.2.  

 

Gjykata në proceduren e provave ka lexuar si në vijim:ka Lexuar aktvendimi i 

trashëgimisë T.nr .../2003 i datë 16.09.2003, fletë posedimi me numër ......... i datë 04.09.2011, 

skica e ndarjes me shenjen P = .........,  fatura e tatimit në pronë në emër të S. ( N.) Q.,  shkresa 

– propozimi për ndarje e vëllezërve Q., e datë 28.04.2002,  aktvendimi i Gjykatës Themelore 

ne Ferizaj GJA.nr ........../16 i datë 24.08.2016,  procesverbali i vendit të ngjarjes i datë 

06.10.2016,  procesverbali i datë  01.11.1985  kontrata e përpiluar ndërmjet KBI – “.............” 

OTH – Koperativa Shtime dhe A. ( N. ) Q., e datë 02.04.1985, ekspertiza gjeodezike e punuar 

nga eksperti A.L.i e datë 06.10.2016, certifikata e pronës me numër 2105/2016 e datë 

07.10.2016 në emër të I. ( I.) Q.2.., ZK- Shtime,  kopja e planit për ngastrën kadastrale P-

72809072-00468-0 e datë 07.10.2016. 

 

  Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj Nd.nr446/04 i datë 30.05.2008, 

propozimi për ndarjen Fizike të trashëgimisë e datë 08.08.2003,  propozimi për ndarjen Fizike 

të trashëgimisë e datë 04.03.2015,  procesverbali i datë 18.03.2001, i mbajtur në fsh. 

..................., të vërtetuar nga I.Q.3, E.A.dhe N.Z.,  aktvendimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj 
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me shenjen C.nr ........./13 i datë 16.01.2017, aktvendimi mbi trashëgiminë në  Gjykatës 

Komunale në Ferizaj me shenjen T.nr ........../83 i datë 01.07.1983,  procesverbali C.nr ........./04 

i datë 28.06.2006, i mbajtur pranë Administrata e Përkohshme e Kosovës, ( në Gjykatën 

Komunale ne Ferizaj ),  aktgjykimi penal i Gjykatës Qarkut në Prishtinë P.nr ..../2006 i datë 

02.11.2009, aktgjykimi P.nr ....../13 i datë 13.11.2014 i Gjykatës Themelore në Ferizaj,  

aktgjykimi  ............/13 i datë 03.03.2017 i Gjykatës Themelore në Ferizaj,  aktgjykimi i datë 

C.nr ............/14 i datë 08.06.2018 i Gjykatës Themelore në Ferizaj, Aktgjykimi C.nr ........./13 i 

datë 15.05.2019 i Gjykatës Themelore në Ferizaj, fatura e tatimit në pronë me numër .............. 

e vitit 2019 në emër të S.Q.t,   

 

Gjykata pas pohimit të palëve  ndërgjyqëse dhe provave të larcekuara në kuptim të nenit  

8 të LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjgjegjëje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha së 

bashku  dhe ka gjetur se: Kërkespadie e paditësve  është e pa bazuar.  

 

Nga leximi i Çertifikates se pronën me nr.........../16 e datë 07.10.2016 P-..........-00468-1  

ZK.................... Komuna Shtime, gjykata konstaton se  në Librat e Regjistrit Kadastral, pran 

Drejtoris për Gjeodezi, Kadaster dhe Pronesi në Komunen e Shtimes, si pronar juridik 

evidentohet I.Q.2, sipas gjendjes së fundit të operatit kadastral në Shtime.  

 

Meqense paditësit nuk është titullar-ponar i ngastres kadastrale-njësis, që tani është 

objekt kontesti, dhe nga kjo gjykata ka ardhur në përfundim se paditësi i mungon ligjimiteti 

aktivë me qenë palë në procedurë, sepse titullarë juridik  i kësaj palujtshmere është I.Q.2, të cili 

në këte procedurë është si palë e paditur.  

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, deklaratat e 

dëshmitareve provat që gjenden në shkresat e lëndës, por ka ardhur në përfundim se të njejtat 

janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij Aktgjykimi. 

 

Andaj Gjykata duke u bazuar në gjitha këto prova dhe fakte të pakontestueshme duke 

qenë i pavarur në vendosje, refuzon kërkespadin e paditesit si të pa bazuar. 

        Shpenzimet e procedures do ti bartë se cila pale për veti në pajtim me nenin 467 i LPK-së.  

 

Gjykata vendosi si në dispozitiv të ketij Aktgjykimi.  
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GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

C.nr. 549/ 19,   Më datë 29.11.2019 

 

                                                 Gj y q t a r i 

                                                                                                                            Misin Frangu 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet Ankesë, në  afat 

prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij Aktgjykimi, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes 

kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


