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Numri i lëndës: 2019:129346 

Datë: 11.02.2020 

Numri i dokumentit:     00877471 

C.nr.679/18 

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

gjyqtari Habib Zeqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditëses XH.M.1, të 

cilën e përfaqëson me autorizim av. A.H, kundër të paditurit XH.M.2, të cilin e përfaqëson me 

autorizim av. E.SH, në çështjen juridike vërtetim i të drejtës së pronësisë, në seancën e mbajtur 

me datë 11 shkurt 2020, në prani të palëve dhe të autorizuarve të tyre, të njëjtën ditë mori këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses XH.M nga fshati ... komuna e Ferizajt, 

si e bazuar. 

II. VËRTETOHET se paditësja është pronare e pjesës së paluajtshmërisë nr...., me 

sipërfaqe të përgjithshme prej 1340 m², në vendin e quajtur ‘’ T...’’, Zona Kadastrale ..., e cila 

pjesë duhet të ndahet nga njësia kadastrale aktual dhe do të marr numër të ri në regjistrin kadastral 

si dhe e paluajtshmërisë me nr. ... me sipërfaqe prej 801 m² në vendin e quajtur ‘’T...’’, Zona 

Kadastrale .... 

III. DETYROHET i padituri XH.M.2 nga fshati ... komuna e Ferizaj, që t`ia njoh paditëses 

të drejtën e pronësisë të përshkruar si në pikën II të dispozitivit brenda afatit prej 15 ditësh, pas 

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

paditëses për bartjen e pronësisë në drejtorin për pronë gjeodezi dhe kadastër në Komunën e 

Ferizaj pa prezencën e tij. 

IV. DETYROHET i padituri që në emër të shpenzimeve të procedurës kontetimore të ja 

paguaj shumën prej 879 € (tetëqind e shtatëdhjetë e nëntë euro) brenda afatit prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 
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A r s y e t  i m i 

Më datë18 korrik 2018, paditësja XH.M, përmes të autorizuarit të saj av. A.H ka ushtruar padi 

në këtë gjykatë, përmes së cilës ka kërkuar që t’i njihet e drejta e pronësisë në parcelën ... me 

sipërfaqe prej 1500 m², Zona Kadastrale në ..., kundër të paditurve: Z..., Sh..., M..., Q... dhe 

SH.M që të gjithë ng fshati ... komuna e Ferizajt. 

Në ndërkohë, i autorizuari i paditëses me parashtresën e datës 14 shkurt 2019, e ka bërë 

precizimin e padisë në kuptimin subjektiv, ashtu që tani si të paditur ka përcaktuar vetëm 

XH.M.2, për faktin se i njëjti është shpallur trashëgimtar për paluajtshmërinë, objekt kontesti i 

kësaj çështje. 

Gjithashtu, kërkesëpadia e paditëses me parashtresën e datës 06 qershor 2019 është ndryshuar 

në kuptimin objektiv dhe atë pas ekspertizës nga ana ekspertit gjeodet, ashtu që paditësja ka 

kërkuar të drejtën e pronësisë për ngastrën kadastrale nr. ... me sipërfaqe prej 1340 m² dhe 

ngastrën kadastrale nr.... me sipërfaqe prej 801 m². 

Përveç veprimeve tjera procedurale, gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor më 11 

shkurt 2020, në të cilën i autorizuari i paditëses ka mbetur pranë kërkesëpadisë së precizuar, si 

në aspektin subjektiv, po ashtu edhe në aspektin objektiv të çështjes, duke theksuar: Nga 

administrimi i provave janë plotësuar gjitha kushtet që paditëses ti njihet e drejta e pronësisë në 

njësinë kadastrale ... me sipërfaqe prej 1340 m² dhe njësinë kadastrale ... me sipërfaqe prej 801 

m², të cilat ngastra kanë qenë dhe janë në posedim të pa penguar nga askush, fillimisht nga 

bashkëshorti i paditëses dhe tani nga paditësja. Ka theksuar se është vërtetuar fakti se paditësja 

ka ndërtuar shtëpinë në vitin 2003, domethënë qe 17 vjet, e që është vërtetuar nga dëshmitarët, 

për çka është plotësuar kushti ligjor që ka të bëjë me posedimin e paluajtshmërisë mbi 10 vjet. 

Ka shtuar se  bashkëshorti i paditëses E.M ka qenë i ngarkuar me tatimin në pronë pranë 

Drejtorisë për Financa duke e paguar në vazhdimësi tatimin me bindjen se prona është e tij. Po 

ashtu ka shtuar se paditësi duke qenë në dijeni për padinë e paditëses e ka regjistruar në emër të 

tij palusjtshmëritë edhe të paditëses, edhe pse asnjëherë nuk e ka penguar të njëjtën në posedimin 

dhe shfrytëzimin e tyre. I ka propozuar gjykatës që ta aprovojë kërkesëpadinë e paditëses, ashtu 

që të obligohet i padituri të ja njohë paditëses të drejtën e pronës për paluajtshmëritë të theksuara 

më lartë. Gjithashtu i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës kontestimore, dhe atë për 

përpilimin e padisë104 €, për pjesëmarrje në 5 (pesë) seanca nga 135 €, pë një seancë dhe për 

taksën gjyqësore 100 €. 
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E autorizuara e të paditurit gjatë gjithë rrjedhës së këtij shqyrtimi e ka kundërshtuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditëses, ndërsa në mënyrë specifike në seancën e shqyrtimit kryesore ka 

theksuar: Gjatë zhvillimit të kësaj procedure u pa qartë se i padituri këtë të drejtë të pronësisë e 

ka në bazë të ligjit dhe atë me trashëgimi nga babai i tij i ndjeri M.M, gjë që dëshmohet me 

aktvendimin e trashëgimisë që gjindet në shkresat e lëndës. Ka shtuar se pas dëgjimit të 

dëshmitarëve shihet qartë se këto parcela babai i të paditurit ja kishte dhënë vetëm ta shfrytëzojë 

për ndërtimin e një shtëpie deri sa të ishte gjallë (bashkëshorti i paditëses) dhe pas vdekjes ta 

lironte. Po ashtu dëshmitarët vetëm supozojnë se këto parcela që janë objekt kontesti i takojnë 

paraardhësit të paditëses, vetëm për faktin se është ndërtuar shtëpia, pasi që të njëjtit 

(dëshmitarët) nuk e dinë se si janë ndarë ato parcela. Po ashtu ka shtuar se paditësja nuk ka jetuar 

më në atë shtëpi pas vdekjes së bashkëshortit të saj, andaj mbi bazën e këtyre argumenteve i ka 

propozuar gjykatës që ta refuzojë kërkesëpadinë e paditëses si të pa bazuar, ndërsa në të njëjtën 

kohë i ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore dhe atë për përgjigje në padi 100 € dhe 

për pjesëmarrjen në 5 (pesë) seanca nga 135 € për një seancë. 

Gjykata ka bërë administrimin e provave në seancën e shqyrtimit kryesor dhe atë: 

- Kopja e certifikatës së pronës me numër P-72217056-00..., e lëshuar me datën 

18.06.2018; 

- Certifikata e Vdekjes në gjuhën Kroate me numër 0087/2018 në emër të E.M; 

- Certifikata e Lindjes me numër të referencës 25/1955RL/25006 lëshuar me datën 

07.06.2018 nga ZGJC në ....- Ferizaj, për E.M; 

- Certifikata e Martesës me numër të referencës 25/2005RM/25006 lëshuar me datën 

07.06.2018 nga ZGJC në ....- Ferizaj; 

- Faturë e tatimit në pronë me numër 1526398; 

- Faturë e tatimit në pronë me numër 1526388; 

- Aktvendimi për Trashëgimi LRP.nr.12862/2018 dhe Ref.nr.4292/2018 lëshuar nga Zyra 

Noteriale në Ferizaj Noter S.D.SH; 

- Kopja e ekstraktit me nënshkrime e datës 28.08.2003; 

- Ekspertiza gjeodezike e datës 03.05.2019 nga eksperti A.H; 

 

Paraprakisht gjatë seancës gjyqësore të datës 21 janar 2020, me qëllim të vërtetimit të gjendjes 

faktike janë dëgjuar tre dëshmitarë dhe atë: 



 Numri i lëndës: 2019:129346 
 Datë: 11.02.2020 
 Numri i dokumentit: 00877471 
 

4 (9)  

 2
0

2
0

:0
3

1
5

5
2

 

Dëshmitari i parë, N.M ka theksuar: Se shtëpia e përshkruar në ekspertizë me foto është e J.... 

(E.M) duke sqaruar se J... dhe paditësja janë bashkëshortë, ka theksuar se nuk e din saktësisht 

kur është ndërtuar shtëpia, vetëm e dinë me saktësi se shtëpia është ndërtuar derisa J... ka qenë 

gjallë, duke shtuar se i njëjti ka qenë bukëpjekës, ndërsa furrë ka pasur në shtëpinë e M.... dhe 

se i njëjti kanë punuar së bashku. Nuk e din që me rastin e ndërtimit të shtëpisë te ketë pasur mos 

marrëveshje me M...., ndërsa sa i përket pyetjes se a ka rrethoja prona që është objekt kontesti, 

ka theksuar se është me tel dhe se është fqinjë me këtë pronë, duke shtuar se ajo tokë ka qenë e 

përbashkët si tërësi, ndërsa ajo është ndarë në tre pjesë: një pjesë i ka takuar Isës, një metit (M....) 

dhe një J.... (E...., burrit të paditëses) ndërsa mënyrën e ndarjes së asaj pasurie nuk e din. Po ashtu 

ka theksuar se J.... (dëshmitari vazhdimisht i është referuar ish bashkëshortit të paditësit E.... si 

J....) nuk ka qëndruar vazhdimisht në shtëpi, pasi që i njëjti ka punuar në Zagreb si bukëpjekës, 

ndërsa e ka të njohur faktin se J.... i ka takuar kjo pjesë me vetë faktin se i njëjti ka ndërtuar 

shtëpinë. Krejt në fund ka theksuar se bashkëshorti i paditëses ka pasur edhe prona tjera të cilat 

i ka shitur. 

Dëshmitari i dytë, B.M në seancën gjyqësore mes tjerash ka theksuar: Se shtëpia (e cila i është 

ofruar për shiqim) është e J.... dhe gruas së tij, pr të cilën nuk i kujtohet saktësisht kur është 

ndërtuar, por përafërsisht ka qenë viti 2004, 2005 apo 2006 dhe se që nga ndërtimi i asaj shtëpie 

as bashkëshorti i paditëses por as paditësja nuk kanë qenë të penguar nga askush në shfrytëzimin 

e pronës, përfshirë edhe shtëpinë. Sa i përket shtëpisë së ndërtuar ka theksuar se është e J...., i 

cili e ka ndërtuar me parat e M...., ndërsa punën teknike të ndërtimit e kanë bërë familjarët e 

paditëses që nga themeli deri në fund. Po ashtu ka theksuar edhe faktin se në shtëpinë e 

përbashkët që e kanë pasur bashkëshorti i paditëses me vëllaun e tij, në bodrumin e asaj shtëpie 

ka pasur aparatura-mjete të furrës, e të cilat në ndërkohë i ka shitur. Gjithashtu ka theksuar se 

edhe oborri përreth shtëpisë i ka takuar bashkëshortit të paditëses. 

Dëshmitari i tretë, SH.M.2 në seancën gjyqësor mes tjerash ka theksuar: Nuk i kujtohet saktësisht 

viti, mirëpo ka theksuar ka qenë viti 2004, 2005  apo 2006 kur isha bashkëshorti i paditëses e ka 

shkëputur bashkësinë e gjerë familjare me vëllezërit e tij, gjë që nuk kanë pasur marrëveshje me 

shkrim, por vetëm gojarisht janë marrë vesh. Sa i përket shtëpisë që është objekt i kësaj çështje 

ka theksuar se kjo shtëpi është e J...., në të cilën shtëpi deri para tetë viteve ka jetuar së bashku 

me Xh.... (paditësen) ndërsa qysh para tetë viteve në këtë shtëpi nuk jeton askush. Këtë shtëpi e 

ka blerë me parat e axhës M.... i cili e ka shitur një parcelë, ndërsa ndërtimin e shtëpisë e kanë 

bërë miqtë e tij (familjarët e paditëses) e që të gjithë kanë kontribuar në baza vullnetare për 

ndërtimin e saj. Ka shtuar se prona me sipërfaqe prej 45 ari ka qenë e gjyshit të tij M.M.2 dhe 
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nga ajo sipërfaqe pesë ari për shtëpi për babain e tij (i quajtur I....) ku është edhe duke jetuar, 

ndërsa pjesën prej 40 ari gjithherë e ka punuar M.... dhe pak para se të vdiste gjyshi i tij, babai i 

tij e ka kërkuar hI..., me çka është ndarë parcela prej 40 ari në dy hise, për I... dhe M... për shkak 

se parcelat e arave tjera nuk kanë qenë të njëjta, njëra ka qenë 96 ari, njëra 55 ari dhe tjetra 35 

ari. Sipas dëshmitarit ka qenë ideja e babait të tij që në sipërfaqen prej 40 ari të ndërtohen 3 

shtëpi, njëra ti takoj atij, tjetra M... dhe tjetra J..... Ka shtuar se shtëpia që është objekt kontesti 

është e J...., ndërsa parcela është e M....  

Gjykata pasi beri shqyrtimin provave një nga një dhe të gjitha s’bashku në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me çka është aprovuar sie bazuar 

kërkesëpadia e paditëses,  duke vërtetuar këtë gjendje faktike:  

Paraardhësi i paditëses, ish bashkëshorti E.M si rezultat i kontributit të tij gjatë bashkësisë së 

gjerë familjare ka ndërtuar shtëpinë e cila është e ndërtuar në parcelën ... në vitin 2004 dhe që 

nga ajo kohë e deri më tani nuk ka qenë i penguar nga askush fillimisht paraardhësi i paditësit (i 

cili rezulton i vdekur) dhe  tani paditësja. Këto fakte janë provuar me prova gjatë këtij shqyrtimi 

gjyqësore, dhe atë: Me daljen në vendin kontestues nga gjykata në prani të palëve dhe ekspertit 

gjeodet më datë 18 prill 2019, e që vërehet qartazi përkufizimi i parcelave, që është konstatuar 

se është e ndërtuar një shtëpi, pastaj ka të mbjellura pemë. Për më tepër ekspertiza e ekspertit e 

përshkruar edhe në formë të skicuar dhe përmes fotografive e bënë edhe më të besueshëm dhe të 

qartë përshkrimin faktik të parcelave kontestuese dhe shtëpisë së ndërtuar. 

Pikërisht mbi bazën e matjeve nga ana ekspertit ka ardhur edhe deri të konstatimi se paditësja 

është në shfrytëzim të dy parcelave, dhe atë parcelën ...  me sipërfaqe prej 801 m²  dhe parcelën 

... me sipërfaqe prej 1340 m² , e të cilat figurojnë në emër të tani të paditurit. Eksperti ka 

përshkruar në detaje se si kufizohet parcela, duke përshkruar edhe faktin se është e ndërtuar 

shtëpia e banimit P+NK, e që fund ka konstatuar Nga matjet e bëra sipas gjendjes faktike në 

teren pasqyrohet një formë e rregullt e shfrytëzimit së parcelës ... dhe parcelës ... Zona 

Kadastrale ... të cilat janë paraqitur në skicën e matjes.  

Për gjykatën kjo ekspertizë ka qenë bindëse dhe nuk kishte ndonjë paqartësi në vetvete, që mund 

të vihej në dyshim, e njëjta përbëhet nga përshkrimi, skica, fotografitë dhe çertfikata e pronësisë, 

që e bënë të plotësuar si të tillë. 

Me dëgjimin e dëshmitarëve në seancën gjyqësore të datës 21 janar 2020, vetëm sa është 

vërtetuar saktësisht pretendimi i paditëses të theksuar në padi, respektivisht në precizimin e 
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padisë. Dëshmia e dëshmitarit  N.M dhe B.M, ishin pothuajse në kohezion me njëra tjetrën, të 

dy këta dëshmitar në mënyrë bindëse kanë deklaruar se shtëpia dhe parcelën e rrethuar me tel e 

ka në shfrytëzim të pa penguar paditësja. Niveli i besueshmërisë së këtyre dëshmitarëve ngritët 

edhe më shumë, marrë parasysh moshën e tyre, njëri i lindur në vitin 1949 e tjetri në vitin 1958 

e të cilët kane deklaruar se me paraardhësit e palëve janë kushërinj mes tyre e që njëkohësisht 

është nënkuptuar se të njëjtit janë dijeni në mënyrë të drejtpërdrejt lidhur me ndarjen e pasurisë 

së përbashkët, mes paraardhësve të palëve.  

Po ashtu pjesërisht edhe deklarimi i dëshmitarit SH.M.2 ka qenë e besueshme, por jo gjithë 

dëshmia. I njëjti mes tjerash kur është pyetur rreth pronës që është objekt kontesti, i njëjti është 

përgjigjur: Shtëpia është J.... (duke nënkuptuar për ish bashkëshortin e paditëses) ndërsa parcela 

e M.... Sipas këtij deklarimi, gjykata vlerëson se janë të sakta theksimet e dy dëshmitarëve tjerë 

janë të sakta dhe të besueshme, siç ka rezultuar e besueshme dhe e bazuar kërkesëpadia e 

paditëses, ngase do të ishte e pa kuptim dhe e pa logjikshme që shtëpia të jetë e një pronari e 

parcela jo.   

Pretendimet e të paditurës se i paditura të drejtën e pronësisë e ka fituar në bazë të ligjit dhe atë 

me trashëgimi nga babai i tij M.M, duke përmendur edhe aktvendimin e trashëgimisë që është 

administruar si provë në këtë çështje kontestimore dhe se babai i të paditurit ja kishte vetëm ta 

shfrytëzoj për ndërtimin e një shtëpie deri sa të ishte gjallë dhe pas vdekjes ta lironte, për gjykatën 

janë të pa qëndrueshme, të pa besueshme dhe si rrjedhojë të pa bazuara. Nga shkresat e lëndës 

është fakt se tani i padituri, përveç tjerash edhe për këto parcela objekt kontesti, është shpallur 

trashëgimtarë sipas aktvendimit për trashëgimi.1  

Mirëpo nga shkresat e lëndës rezulton se i padituri me të kuptuar që paditësja ka ngritur padi dhe 

atë e ka kuptuar me pranimin e padisë dhe aktvendimin për përgjigje në padi më datë 19 shtator 

2018, ndërsa procedura trashëgimore është bërë menjëherë të nesërmen më 20 shtator 2018, çka 

rrjedhe një konkludim i qartë se i padituri ka ndërmarrë verime të shpejta për t’u garantuar 

formalisht se i takon e drejta e pronësisë, e që për gjykatën zhvillimi i procedurës trashëgimore 

është pa dyshim e drejtë e garantuar me ligj. Mirëpo në rastin konkret çështja ka qenë se e drejta 

e pronësisë në fakt i ka takuar dhe tani sipas këtij aktgjykimi i takon paditëses dhe atë bazuar në 

provat e administruara në gjykatë.  

                                                 
1 Procedura trashëgimore është zhvilluar në Zyrën Noteriale në Ferizaj, Noter Selatin D.Shahini sipas evidencës 

LRP.nr.12862/18 dhe REF.nr.4292/18 të datës 20 shtator 2018, e që sipas pjesës hyrëse të aktvendimit për 

trashëgimi, në fakt bëhet fjalë për pasurinë e gjetur më vonë. 
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Shpallja trashëgimtar mbi ndonjë send përmes procedurës trashëgimore, nuk nënkupton se edhe 

të jesh pronar faktik mbi atë send, ngase po të ishte kështu  që gjitha qarkullimet juridike që kanë 

të bëjnë me të drejtën e pronësisë të bëhen vetëm me rrugë administrative, do të krijohej pa siguri 

juridike karshi të drejtave në përgjithësi dhe të drejtës pronësore në veçanti.  

Po ashtu edhe pretendimi nga i paditurit në përgjigje në padi dhe në seancën e shqyrtimit kryesor 

se ka qenë marrëveshje me paraardhësit të paditurit dhe isha bashkëshortit të paditësit që shtëpinë 

e ndërtuar ta shfrytëzojë bashkëshorti i paditëses së bashku me paditësen deri sa të jetë gjallë 

bashkëshorti i paditëses, ndërsa pas vdekjes së tij paditësja të ja liroj, për gjykatën ky pretendim 

është skajshmërishtë i pa logjikshëm dhe i pa arsyeshëm. Për më tepër e paditura nuk ka 

prezantuar asnjë provë me të cilën do ta bënte të besueshme pretendimin e tij, për një marrëveshje 

eventuale të tillë. 

Andaj, gjykata bazuar në këto prova, ka arritur në përfundim se kërkesëpadia e paditëses është e 

bazuar dhe se e njëjta ka plotësuar kushtet ligjore që përpos faktik se është pronar faktik mbi 

këto paluajtshmëri, përmes këtij aktgjykimi mund të bëhet pronar juridik mbi to. 

Sa i përket bazës ligjore të kërkesëpadisë, gjykata i është referuar dispozitës së nenit 40 par.2 të 

Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore (Ligji Nr.03/L-154 ) e që përcakton, tekstualisht 

‘’personi i cili ka dhjetë (10) vjet në posedim të pandërprerë një paluajtshmëri dhe nëse ai është 

i regjistruar si posedues pronësor në kadastër e fiton pronësinë në paluajtshmërinë ose në ndonjë 

pjesë të saj, në qoftëse brenda këtij afati nuk është regjistruar ndonjë kundërshtim lidhur me 

regjistrimin.  Sipas formulimit të kësaj dispozite del se, për të fituar një person të drejtën e 

pronësisë duhet plotësuar tre kushte: kushti i parë ka të bëjë me mirëbesimin, që do të thotë se 

personi duhet të jetë në dijeni se me të vërtetë prona është e tij dhe se ky mirëbesim duhet të jetë 

i vazhdueshëm, kushti i dytë ka të bëjë me kohëzgjatjen e posedimit që ligjvënësi ka paraparë 

periudhën kohore prej dhjetë (10) vjet dhe kushti i tretë nënkupton që paluajtshmëria duhet të 

jetë e regjistruar. 

Gjykata vlerëson së këto kushte janë përmbushur në mënyrë kumulative, për tu konsideruar se 

paditësja gëzon të drejtën e pronësisë sipas kësaj dispozite. Lidhur me kushtin e parë, lidhur me 

mirëbesimin, është vërtetuar me prova bindëse që paditësja këtë pronë e shfrytëzon me 

mirëbesim e bindur se e ka të trashëguar nga bashkëshorti i saj, ashtu qysh është vërtetuar edhe 

kushti rreth kohëzgjatjes së posedimit me mirëbesim, sepse po ashtu nga provat e administruara 

është vërtetuar se pronësinë e paluajtshmërive, ku është e ndërtuar edhe shtëpia paditësja së 

bashku me bashkëshortin e saj e kanë shfrytëzuar në mënyrë të qetë që nga viti 2004. Sa i përket 
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kushtit të tretë rreth regjistrimit të paluajtshmërisë në kadastër gjykata vlerëson se edhe ky kusht 

ligjor është plotësuar edhe ngase është vërtetuar se paditësja e ka të regjistruar në emër të 

bashkëshortit të saj E.M pronën ku është e ndërtuar shtëpia, e cila është objekt kontesti, e për të 

cilën edhe është pagues i rregullt i tatimit në pronë, me çka vërtetohet pushteti faktik mbi pronën. 

Po ashtu e drejta e pronësisë mbi këto paluajtshmëri, për paditësen buron edhe nga Ligji për 

familjen e Kosovës (Ligji Nr.2004/32) konkretisht sipas dispozitave që kanë të bëjnë me 

marrëdhëniet pasurore të anëtarëve të bashkësisë familjare, të përcaktuar në pjesën e shtatë të 

këtij ligji. Sipas nenit 271 të këtij ligji bashkësi familjare konsiderohen: bashkëshortët dhe 

familjen e tyre të ngushtë, që në këtë ligj përfshijnë fëmijët dhe prindërit e bashkëshortëve. 

Personat tjerë (vazhdim i citatit ligjor) të afërm të familjes si dhe personat të cilët janë të varur 

ekonomikisht dhe të cilët jetojnë në shtëpi të përbashkët me bashkëshortët, mund të konsiderohen 

anëtarë të bashkësisë familjare për qëllimet e këtij ligji. Meqenëse është vërtetuar se paditësja 

dhe ish bashkëshorti i saj kanë jetuar së bashku me paraardhësin e të paditurit, gjykata 

konsiderohen se kanë jetuar në bashkësi familjare në frymën e kësaj dispozite ligjore. 

Ndërsa nenit 272 të këtij ligji përcakton Tërë pasuria e fituar gjatë kohëzgjatjes së këtij bashkimi 

konsiderohet të jetë pasuri e përbashkët e të gjithë anëtarëve të cilët kanë marrë pjesë në fitimin 

e saj.  

Gjykata pas analizimit të këtyre dispozitave vlerëson se paditëses së bashku me ish bashkëshortin 

e saj, në pjesën e pasurisë së përbashkët i ka takuar pikërisht pjesa për të cilën është  bërë padia, 

respektivisht precizimi i padisë, ngase ashtu siç është konstatuar më lartë, e gjithë pjesa e pasurisë 

për të cilën ka kërkuar paditësja ka qenë e ndarë, respektivisht ka qenë e rrethuar e që ky fakt ka 

qenë i besueshëm se me rastin e ndarjes së pasurisë së përbashkët ajo pjesë i ka takuar personit 

të quajtur E.M, ish bashkëshorti i paditëses.    

Gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës e mbështeti në nenin.452.1 të LPK-së andaj 

obligohet paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës në shumë të përgjithshme prej 879 €, dhe 

atë për përpilimin e padisë 104 €, për pjesëmarrje të autorizuarit të tij në pesë seanca gjyqësore 

675 € dhe për taksë gjyqësore 100 €, në afat prej 15 dite nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

Lidhur me lartësinë a aprovuar të shpenzimeve të procedurës, gjykata është bazuar në rregulloren 

për tarifat e OAK-së. 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 
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GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.679/18, me datën 11 shkurt 2020 

 

                                              Gjyqtari, 

                                           Habib Zeqiri 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e pranimit, Gjykatën së Apelit të Kosovës, përmes kësaj 

Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


