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Numri i lëndës: 2019:174424 

Datë: 08.11.2022 

Numri i dokumentit:     03618626 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË - DEGA DEÇAN,departamenti i përgjithshëm,civil si 

gjykatë e shkallës së parë me gjyqtarin Fatmir Dobraj , me bashkëpunëtorin Profesional Arijanit 

Balaj, ne çështjen juridike të paditesve, GJ.M1. e vajzerisë GJ., M.R. e vajzerisë  M., M.K. e 

vajzerisë M., L.L e Vajzerisë M.,V.M. dhe A.M. , që të gjitha nga Komuna e Junikut, të cilët i 

përfaqeson av.U.P. nga Komuna e Gjakovës, kundër ta paditurit Z.M. nga Juniku me vendbanim 

ne Deçan, të cilin e përfaqeson av.  I.K. nga Komuna e Pejës, me objekt kontesti Vërtetimi i 

drejtës së bashkëpronësisë në palujtshmeri sipas bazës së trashëgimisë, me vlera e kontesti 4.900 

(katërmijë e nëntëqind ) euro, në shqyrtimin kryesor të mbajtur me dt. 21/10/2022, ndërsa me dt. 

04/11/2022 përpiloj ketë  

 

A K T G J Y K I M 

 

I .APROVOHET PJESERISHTË, padia dhe kërkesë padia e paditesve GJ.M. e vajzerisë GJ., 

M.R. e vajzerisë  M., M.K. e vajzerisë M., L.L e Vajzerisë M.,V.M. dhe A.M. , që të gjitha nga 

Komuna e Junikut 

 

II.VËRTETOHET, se paditësit  si trashëgimtarë të domosdoshëm nga paraardhësi i tyre i ndjerë 

XH.M., janë bashkë pronar më të paditurin Z.M. secili nga 1/7 pjesës ideale të palujtshmerive 

sipas gjendjes faktike në teren, të evidentuara sipas çertifikatës së pronës, palujtshmeria në 

njësinë kadastrale P..., ne vendin e quajtur “...” pemishte e klasës se II në sipërfaqe prej 790 m2 

ZK-Junik, paluajtshmërinë në njësinë kadastrale P1..., në vendin e quajtur “...”, rrugë private 

sipërfaqe prej 110 m2 ZK-Junik, palujtshmeria në njësinë kadastrale P2...,në vendin e quajtur 

“...”, në sipërfaqe prej 1806 m2 ZK Junik,dhe palujtshmeria në njësinë kadastrale P3..., në vendin 

e quajtur “...” , livadh i klasës IV, në sipërfaqe prej 3009 m2 ZK Junik, dhe DETYROHET, i 

padituri Z. M. qe paditesve pas ndarjes fizike, tua dorëzoj në posedim të lirë dhe faktit, tua njoh 

të drejtën e pronësisë dhe të lejoj regjistrimin si bashkëpronësi në emrin e paditesve ne librat 

kadastrale pranë shërbimit për kadastër dhe pronësi në Junik,në afte prej 15 ditësh nga dita e 

pranimi të këtij aktgjykimi nen kercenim të përmbarimit me dhunë. 

 

III.REFUZOHET,pjesa me të cilën ka kerkuar që të shpallet nul, regjistrimi sipas airoinqizimit 

të vitit 1983 i jetësuar ne vitin 1990 dhe atë parcelat nr... (110 m2), ... (1806m2) , dhe ... (3009 

m2), sipas fletës poseduese nr.843 ZK-Junik me nga ½ më pjesën ideale në emer të 

bashkëpronareve XH. M. dhe Z.M. 

 

 

 

dhe parcela nr ... (790 m2)sipas fletës poseduese nr.877 ZK Junik 1/1 në pjesë ideale në emer të 

Z.M.. 
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IV.OBLIGOHET, i padituri që në emer të shpenzimeve procedurale t’ia paguaj shumën prej 

4,451.60 (katërmijë e katërqind e pesëdhjetë e një euro e gjashtëdhjetë cent ) euro gjitha këto ne 

afat prej 15 ditëve nga dita marrjes së këtij aktgjykimi e nen kërcenim përmbarimit me dhunë. 

 

                                                             A r s y e t i m 

 

Paditësit me padi,në shqyrtime gjyqësore, në precizimin e padisë dhe në fjalën përfundimtare, 

përmesë të autorizuarit të tyre, kan kerkuar aprovimin Ce kërkesëpadisë  duke theksuar se 

paditesja Nga administrimi i provave gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor në këtë çështje kontestimore 

është vërtetuar se padia dhe kërkesëpadia e palëve paditëse është e bazuar dhe i propozoj 

gjykatës që té njëjtën ta aprovoj pëf faktin se gjatë të gjitha seancave të shqyrtimit kryesor janë 

vërtetuar pretendimet si në padi dhe kërkespadin e paditësve se paluajtshmërit kontestuese 

përfaqësojnë masën trashëgimore të ish XH.M. nga Juniku. Me asnjë provë materiale dhe 

personale juridikisht të qëndrueshme nuk janë argumentuar pretendimet e të paditurit Z.M. se 

për të gjallë të paraardhësit té paditësve ish XH.M. është bërë ndonjë ndarje të bashkësis 

familjare apo pjesëtim i paluajtshmërive qoftë në formë të shkruar apo edhe verbalisht, e të cilat 

paluajtshmëri evidentohen në emrin e të paditurit si pjesë ideale 1/1 dhe 1/2 që janë objekt i 

këtij kontesti.Kjo do të thotë se barra e provave i ka takuar të paditurit në këtë rast i cili duhej 

të prezantonte gjykatës ndonjë marrëveshje me shkrim për të cilën marrëveshje do të ishin të 

pajtimit të gjithë pjesëmarrësit ndër ta edhe i padituri Z. M. i cili pretendon se është bërë ndarja 

fizike e paluajtshmërive që janë objckt i kontestit për faktin se paluajtshmërit juridikisht në 

asnjë mënyrë nuk ka mundur të jetë pjesë e ndarjes fizike së bashkësis familjare ngase në 

momentin dhe kohën e pretenduar të ndarjes së pronës në bashkësinë familjare kjo pronë ka 

qenë në emër të ish XH.M., por edhe në supozim se do të ishte ndarë, sipas normave pozitive 

të aplikueshme në Republikën e Kosovës, Ligjin mbi Trashëgiminë dhe Ligjin mbi Procedurën 

Jokontestimore marrëveshjet për ndarje të paluajtshmërisë detyrimisht duhet të jenë të punuara 

në formë të shkruar (formale), të pajtohen të gjithë pjesëmarrësit që kanë pretendime në atë 

ndarje dhe kjo marrëveshje është dashur të vërtetohet atë kohë të pretenduar në Vitin 1982-

1987, e veriflkuar në administratën e Gjykatës Komunale në Deçan, gjë e cila nuk është 

argumentuar në asnjë mënyrë për kundër supozimeve fiktive të përfaqësuesve të autorizuar të 

paditurit. Kjo do të thot përfundimisht se "nuk ekziston asnjë marrëveshje per ndarje të 

paluajtshmërive lëndore". 

Gjatë administrimit të provave janë proceduar disa nga paditësit dhe dëshmitarët e propozuar 

nga paditësit përkatësisht M.M. dhe S.M. Gjykata duhet të ja fal në tërësi besimin deklaratave 

të dhëna para kësaj gjykate bashkëshortes respektivisht vajzave të të ndjerit XH.M. XH.M1 , 

L.L. e vajzëris M. dhe A.M., si të vërteta dhe plotësisht té sinqerta, të cilat dëshmuan se 

paluajtshmëritë lëndore para vdekjes nga ish XH.M. dhe pas vdekjes së dekujuesit janë 

shfrytëzuar gjithmonë nga të gjithë paditësit e asnjëherë nga Z. M. i cili në asnjë moment nuk 

ka vizituar paditësit e lëre më të ketë shfrytëzuar ndonjëher paluajtshmëritë në të cilat 

evidentohet si pronar dhe bashkëpronar me paraardhësin e  

 

paditësve dhe se kur është bërë aeroincizimi në vitin 1982 apo 1983 është XH.M. ai që ka 

shënjuar paluajtshmërit e veta e jo Z. M.. 

Se deklarimet e palëve paditëse janë të vërteta këtë e mbështesin edhe dëshmitë e dëshmitarëve 

M. M. dhe S. M. si fqinjë të parë me paluajtshmëritë e paditësve të cilët dëshmuan me saktësi 

se të kujt janë paluajtshmëritë, kush i ka shfrytëzuar ato paluajtshmëri dhe se nuk janë në dijeni 
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se për të gjallë të XH.M.t i njëjti të ketë ndarë parcelat përmes ndonjë marrëveshje formale apo 

verbale me dikë tjetër e aq më pak me Z.M. 

Në mbështetje të të gjitha këtyre pohimeve këtë e konstatojnë ekspertizat e përpiluara nga 

eksperti i licencuar i gjeodezisë GJ.L. i cili përmes daljes në vend me gjykatën ka bërë vërtetimin 

e gjendjes juridike dhe faktike të të gjitha paluajtshmërive lëndore si në emër të kujt evidentohen 

dhe kush është shfrytëzuesi i tyre, fakte këto të cilat gjykata do të duhej t'iu jepte besimin e plotë 

pasi që janë profesionale dhe të mbështetura në njohuritë shkencore. 

Gjykata në asnjë mënyrë nuk duhet të ia fal besimin deklarimit të dëshmitarit Qerim Hebibi cili 

dëshminë e tij mjaftë konfuze lidhur me këtë çështje kontestimore për arsyet e ditura vetëm nga 

ai e ka dhënë në mënyrë tërësisht kontradiktore dhe aspak të saktë (þër çka do të jemi të detyruar 

të paraqesim kallëzim Penal Për deklarim tê mejshëm), dëshmi kjo e Cila nuk gjen mbështetje 

në asnjë provë materiale apo personale. I njëjti deklarativisht vërtetoi faktin se nuk është në dijeni 

se ka pasur ndonjë kontratë, dhurim apo diqka tjetër si marrëveshje të përpiluar nga XH.M. në 

favor të Z.M., kontradiktat në deklaratën e tij përshkallëzohen edhe të shumë kur i njëjti aludon 

se Z. M. pas vdekjes së XH.M. është kujdesur për tani të gjithë paditësit dhe se ka shfrytëzuar 

dhe punuar paluajtshmëriltë, se Z.M. ka qenë prezent kur është bër aerofotografimi që janë 

absolutisht të pavërteta që në mënyrë absolute u demantua nga dëgjimi i paditësve dhe i 

dëshmitarëve në këtë çështje kontestimore M. M. dhe S.M.. 

Fakti tjetër i pamohueshëm është edhe ai se paditësit asnjëherë nuk janë penguar nga i padituri 

në shfrytëzimin e paluajtshmërive lëndore, të njëjtit i kanë punuar, mbjellur, kositur dhe ujitur 

paluajtshmërit që rrjedhimisht nënkupton se paluajtshmërit janë në posedim të vazhdueshëm pa 

ndërprerje nga paditësit, ndërsa e njëjta nuk mund të thuhet për të paditurin i cili asnjëherë nuk 

ka poseduar paluajtshmërit dhe se bartja e paluajtshmërive në dobi të të paditurit dhe regjistnmi 

në librat publike kadastrale pranë Shërbimit për Kadastër dhe Pronë në Junik përmes punëve që 

nuk janë të besueshme siç është Aeroincizimi apo edhe Matja tersisht sikur dëshmohet në 

historiatin e pronës2, janë punë të pavlefshme juridike dhe si e tillë ky veprim duhet të 

ANULOHET' dhe të shpallet NUL. I padituri mundet të disponoj vetëm me pjesën e tij ideale të 

bashkëpronësisë që i takon në bazë të trashëgimisë e jo edhe me pjesët e trashëgtmtarve të tjerë 

të domosdoshëm apo paditësve-pasardhësve të XH.M. dhe se me regjistrtmin e paluajtshmërive 

Iëndore në librat kadastral si pronësi individuale dhe si bashkëponësi me parardhësin e paditësve 

nuk mund të cenoj pjesët e bashkëpronësisë të trashëgimtarve tjerë ligjor dhe se ky regjistrim i 

paluajtshmërive në bazë tê aerofotografimit të vitit 1983 tëjetësuar më 1990 absolutisht e 

pavlefshme juridike dhe duhet té' shpallet NUL.Kur e themi këtë ne mbështetemi në dispozitat 

ligjore dhe atë se Fitimi i pronësisë në paluajtshmëri parashihet përmes nenit 20 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore (LMTHJP) "E drejta e pronësisë fitohet sipas vetë 

ligiit, ne bazë të pune juridik (dhe me trashëgim " apo edhe nenin 36 par.l të ligjit për Pronësinë 

dhe të Drejtat tjera Sendore Ligji Nr. 03/L-154 ku theksohet se.Paditësit përkatësisht 
bashkëshortja dhe fémijët martesor të të ndjerit XH.M. sipas LTK-së bëjnë pjesë në rendin e 
parë ligjor të trashëgimis dhe se duhet të theksohet se lëndë e trashëglmit duhet të jetë pasuria 
trashëgimore të cilën e përbëjnë të gjitha të drejtat të cilat janë tè përshtatshme për trashëgim 
dhe që kanë ekzistuar në momentin e vdekjes së trashëgimlënësit. Gjithashtu është i 
pamohueshëm fakti se deri në ditën kur përpilohet kjo fialë përfundimtare, paditësit nuk kanë 
inicuar procedurën lidhur me përpilimin e aktit të trashëgimis pasi që të gjitha paluajtshmërit 
akoma evidentohen në emër të ish XH.M. nga Juniku. I autorizuari i të paditurit duke u thirrur 
në prashkrimin e të drejtës së trashëgmtarve-paditësve është neni 37 i LMTHJP i cili garanton 
të drejtën e pronarit i cili me padi mund të kërkoj nga mbajtësi kthimin e sendit të caktuar në 
mënyrë individuale. Pronari (tani paditësit) duhet të provojë se mbi sendin e kthimit të cilin e 
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kërkon ka të drejtën e pronësisë dhe se sendi që gjendet në zotërim faktik të paditurit konform 
par. I të këtij neni nuk parashkruhet, andaj rrjedhimisht për paditësit nuk ekziston afati i 
parashkrimit Edhe pse në aktin e vdekjes për ish XH.M. i padituri nuk evidentohet si 
tashëglmtar, paditësit nuk ia kanë mohuar të drejtën në trashëgimi të pjesës së domosdoshme 
për të paditurin Z.M. si fëmijë jashtëmartesor i të ndjerit XH.M., meqenëse këtë të drejtë ia 
garanton ligji dhe atë dispozita ligjore nga neni 3 prg.3.2 i LTK-së, me të cilën është e paraparë 
barazia në trashëgimi për fémijët e lindur jashtë martese atëherë kur atësia është e njohur 
rregullisht.Pas dëgjimit të palëve ndërgjyqëse dhe administrimit të të gjitha provave, pa asnjë 
mëdyshje u vërtetua se paditësit janë bashkëpronar në bazë të trashëgimit nga paraardhësi i 
tyre - bashkëshorti respektivisht babai i tyre i ndjerë XH.M. me të paditurin në pjesë ideale prej 
1/7 të paluajtshmërive të përshkruara më konkretisht si në padi dhe se i padituri është i 
detyruar që këtë të drejtë paditësve t'ua pranon/njoh dhe përmes ndarjes fizike t'ua dorëzoj 
në posedim të lirë pjesën e tyre trashëgimore. Këtë të drejtë paditësve ua garanton ligji dhe atë 
neni 2 dhe 12 prg.12.1 dhe prg.12.2 të Llgjit për Trashëglmin i Kosovës, Ligji nr. 2004/26, (të 
RSA të Kosovës gazeta zyrtare nr.43/74) dhe neni 20 dhe 37 i Ligjit mbi Marrëdhëniet 
Themelore Juridike-Pronësore. Andaj, propozoj gjykatës që ta aprovojë si të bazuar në tërësi 
padinë dhe kërkesëpadinë si në petitum të kërkesëpadisë shpenzimet I kerkuar specifikuar. 

Padituri me  përgjigje në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe ne fjalën përfundimtare  përmes 

përfaqësuesit  të tij të autorizuar,e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditëses në tërësi. Nga provat 

e administruara është vertetuar se paditesja XH.M1. ishte bashkëshortja e të ndjeri XH.M. I cili 

ka vdekur me dt. 25/09/1987. Paditesi M. , M1. , L., V.  dhe A. janë femijë e të ndjeri XH. të 

lindur ne martesë me paditesen e parë –XH1.  para kesaj martese I ndjeri XH. ka qenë I martuar 

me tani të ndjen Z.  nga e cila martes ka lindur të paditurin Z. M.  XH.  ka jetuar ne Komunen e 

Junikut pas punesimit ne Deqan ka jetuar ne Deqan ku ka lidhur martes me Z. dhe nga kjo 

bashkesi kanë lindur femijen e tyre perbashket Z.M. . 

I ndjeri XH.sa ishte gjalle e pasi kishte dy parë femijë nga martesat e ndryshme e benë ndarjen 

e patundhsmerisë dhe bashkesin familjare diku para vitit 1987 ashtu që ta paditurin nga martesa 

e parë I ndanë njesin kadastrale P... në siperfaqe prej 790 m2 në teresi ½ të njesisë kadastrale P... 

siperfaqe prej 3009 m2 dhe me rastin e airoinqizimit e bartë ketë pronë në emer të padituri. Ketë 

ndarje të palujtshmerisë as për se gjalli as kur ka vdekur nuk është kontestuar nga askush . Kjo 

ndarje joformale është realizuar ne teresi , çka askush nuk është paraqitur asnje kerkesë.Kjo 

ndarje joformale është permbushur ne teresi me çka është vertetuar nga deponimi I deshmitarit 

Qerim Hebibi i cili ndergjygjesit  i ka femijet e dajes. 

Prandaj kjo ndarje e patundshmerisë nga tani ndjeri XH. prodhon efekt juridik pasi që ka 

konvalidimi i ndarjës ne kuptim të nenit 73 Ligjit mbi mardheniet detyrimore I cili parashef se 

kontrata per lidhjen e se ciles kerkohet forma shkresore e fiuqishme, megjithse nuk është lidhur 

me ketë form çofte se palët kontraktuese  i kanë zbatuar ne teresi ose ne pjesen predominuese 

detyrimet që dalin nga ajo perveq në qoftë se nga qellimi për të cilin është parashkruar forma, 

është e qartë se nuk ekziston diqka tjeter. Prandaj palujtshmeria kontestuese nuk perfaqeson 

masen trashigimore e të ndjerit XH. , siq pretendojn; paditesit që të njejtit I ndjeri e ka tjetersuar 

të padituri për se gjalli të tij. 

Nga ana tjeter me dispoziten ligjore nenit 40 par 2 LPDTS parashihet se personi i cili ka (10) 

vjetë ne posedim panderprerë nje palujtshmeri edhe nese ai është regjistruar si posedues 

pronesore në  

kadaster e fiton pronesin në palujtshmeri ose ndonje pjes të saj , e ne qoft se brenda ketij afati 

nuk është regjistruar ndonje kundershtim lidhur me regjistrimin.  

Ne rastin konkret palujtshmeria kontestuese qysh nga airoinqizimi e bere ne vitin 1990 

evidentohet në emer të paditurit, ne bazë të ndarjes të kryer ne mes paditurit dhe babait të tijë 
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dhe brenda kohe nuk ka pas asnje kundershtim nga baba I tij sa ishte ne jetë, po as nga paditesit 

deri ne parashtrimin e padise me dt. 14/08/19 që do të thotë kane kaluar me teper se 30 vite ,andaj 

kerkesa e paditesve është parashkruar ne teresi në kuptim të dispozitave 28 Ligjit mbi pronesin 

dhe Drejtave tjera Sendore, nenin 40 dhe 124 LPTDS si dhe nenin 125 ligjit trashigimisë të 

KSAK-së e lidhur me nenin 138 ligjin mbi trashigiminë e Kosovës. 

Nga keto palujtshmeria kontestuse nuk perfaqeson masen trashigimore të të njejtit ,andaj nga 

keto arsye kerkoj nga gjykata ta refuzoj padinë ne teresi si të pa bazuar .Shpenzimet I ka kerkuar  

 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes 

faktike sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat: Leximin 

e:  çertifikata e pronës me numër 6-942/3-6718 e datës 05/08/19 ne emër të Z. XH.M. një deri 3 

faqe, Historiati i nxerrur nga Komuna e Junikut dt. 04/04/18 numer ref. 6-942/3-2651-1 

parashtruar nga Z.V. M. , numër prot. 6-941/6715 nje deri 2 faqe,shikimin  kopja e planit e 

nxjerrë nga Agjensioni kadastral zyra kadastrale Junik e datës 29/11/2016,çertifikata e vdekjes 

ne emër të XH.M. me numër ser V10281866 numër rendor 90 lëshuar me dt. 08/08/19 

Z.Junik,dëshmia e vdekjes lëshuar me dt. 28/02/2020 me numër 67/2020 në emër të XH.M. 

,Ekstrakti i regjistrit gjendjes civile ne emër XH.M. me numer ser …,deklarata bashkësinë 

familjare me numër … e rendor 31/001/1 e datës 05/08/19,Ekstrakti i regjistrit gjendjes civile ne 

emër M.R. me numer ser … e datës 05/08/19 ,çertifikata e lindjes në emër M1.M. me numer ser 

… e datës 08/08/19, Ekstrakti i regjistrit gjendjes civile ne emër L.L me numer ser … leshuar 

me dt. 05/08/19,çertifikata e lindjes V.M. me numer serik … leshaur me dt. 08/08/19 ,çertifikata 

e lindjes A.M.  me numer serik … leshaur me dt. 08/08/19 ,Ekstrakti i regjistrit gjendjes civile 

ne emër Z.M.  me numer ser … leshuar me dt. 05/08/2019, procesverbali për dalje teren dt. 

26/04/2021 nje deri 5 faqe, ekspertiza e ekspertit gjeodete XH.T. e datës 14/02/2022. 

 

Gjykata pas vlerësimit të thënieve të palëve ndërgjyqëse  dhe provave të nxjerra, mbështetur në 

dispozitat nga nenin  8  i Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me 

ndërgjegje bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku arriti në përfundim 

se në këtë çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Për gjykatën nuk ishte kontestuese se trashëgimlënësi këtu XH.M. kishte vdekur me dt. 

25/09/1987. 

 

Për Gjykatën nuk është kontestuese që paditësit këtu edhe i padituri janë bashkëshortja dhe  

femijë të XH.M. , 

 

Për Gjykaten nuk ishte kontestuese se femijë i të ndjerit XH.M. ishte edhe Z.M. të clin fakt nuk 

e kontestojnë edhe paditesit. 

 

Gjykata për nxjerrjen e gjendjes faktike ka dëgjuar edhe paditësen XH.M. në cilësinë e palës ne 

procedurë : e cila ka deklaruar se jam martuar me XH.  diku para 50 vjetëve, dhe në ketë bashkësi 

martesore kemi pasur katër vajza dhe një djalë, ne kemi jetuar ne Junik ne fillim kemi jetuar me 

s’bashku me vëllezërit e XH. t pastaj jemi ndarë, ketë pasuri Xheferi e ka trashëguar nga babai 

tij përpos kësaj palujtshmerie ku tani jetojmë; kemi edhe dy palujtshmeri  të cilat ishin të 

trashëguara nga baba i XH. Ne kohen e airoinqizimit XH. ka dalur ti qes shenjat e gurëve dhe se 

ska qenë me ndonje person tjetër, unë asnjëherë nuk kam ditur se XH. ka pasur lidhje tjetër 

bashkëshortore ku me atë martës ka pasur një fëmijë tjetër, dhe se ne pame sme ka treguar askush 

që ka qene Z. i pranishëm,dhe se para dy viteve V.  djali im me ka lajmruar telefon se ka folur 

me dikon që quhet Z.M. dhe është djali i XH.  aty kamë kuptuar se ka edhe një djalë. Dhe nuk 

kamë pasur asnjë informacion se gjatë jetës se tij ka berë ndarjen e pasurisë asnjëherë se kam 
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ditur. Dhe se shtëpia që tani banojmë e kemi shfrytëzuar dhe prej masë luftës djali im V.  e ka 

rindërtuar pasi që ka qenë e shkatërruar, dhe prej vdekjes se XH.M.t bashkëshortit tim jetojmë  

aty dhe asnjëherë askush s’na ka penguar, as nuk ka lajmëruar se kjo pronë është në emer të 

dikujt tjetër apo është ndarë kjo pasuri .Dhe tatimin në atë pronë e kam paguar gjithë ne emer 

timin. 

 

Gjykata ka dëgjuar palen L.L e lindur M. ne cilësinë e palës në procedure e cila ka deklarua se : 

jam fëmija e XH.M. dhe XHM1. , kam lindur ne Junik dhe kam jetuar ne ketë shtëpi deri sa jam 

martuar,e di që V. e ka ndërtuar shtëpinë pas luftës dhe asnjëherë s’kemi pasur ndihmë nga 

askush dhe atë shtëpi e kemi shfrytëzuar gjithmonë dhe skam ditur kurrë qe XH.M. prindi im ka 

edhe një fëmijë tjetër qe quhet Z. M., të cilin nuk e njoftë kurrë se kamë par edhe asnjëherë nuk 

e di si doket aj person. Unë i kam pasur 8 vjet kur ka vdekur babai im dhe ne kemi jetuar aty deri 

ne kur jamë martuar edhe V.  Vellai im e shfrytëzon qysh prej asaj kohe ne mënyre të pa penguar  

 

Gjykata ka dëgjuar palën A. M.  e lindur M. ne cilësinë e palës në procedurë e cila ka deklarua 

se : prej vdekjes se babait tim XH.M. ne kemi jetuar aty dhe V.  e ka ndërtuar atë shtëpi me 

ndihmën e  shoqatës humanitare, dhe asnjëherë nuk kam dëgjuar se babai im ka qene ne lidhje 

jashtë martesore dhe se ka pasur edhe një djalë i quajtur Z. M., të cilin kurrë nuk kam parë apo 

dëgjuar per të, në atë pronë ne si familje kemi mbjellur, korru dhe punuar që nga vdekja e babait 

tim, dhe V.  sa here që vjen ne pushime aty rrinë dhe kalon pushimet tek nena. 

 

Gjykata për veretuar gjendjen faktike ka dalur ne teren me ekspertin gjeodetë ku ka konstatuar 

se në ngastrën kadastrale me numër ..., se ne pjesën lindore të saj është ndërtuar një muri me 

blloka,dhe një pjesë e rrethuar me tela gjembor, ndërsa për pjesën jugore janë dyer të hymjes në 

lartësi prej 4 metrave, gjerësi prej 4 metra e gjysmë, ndërsa pjesën tjetër dallohet kufiri që ndan 

vijen  

e ujit. Ndërsa ne pjesën veriore rrethuar me tela mrezh me stuba të drurit pjesa perëndimore kufiri 

është i pa identifikuar ska kufij të ndar dhe kufizohet me ngastrën .... 

Gjykata ne ngastrën ... ku njëjta pjesën jugore kufizohet me kanal kufi natyror, ndërsa pjesën 

veriore rrethuar me tela kufizues me fqinje me numër kadastral ... 

Ndërsa pjesën perëndimore kufi natyror është me bagrena ,ndërsa ne lindje kufizohet me 

ngastrën ... kufi natyror i pa verejtur . 

Ngastra ... është ndërtuar një shtëpi P+0 njëjta është ndërtuar me ngjyre të bardhë dimensione 12 

me 8 m2, ku ne mes është një bredh. 

Gjykata ne verifikimin e ngastrave ..., ... , ku në pjesën e saj lindore është një perrua lumi trava , 

ndërsa pjesën veriore është i ndarë më tela gjembor në gjendje të dëmtuar . 

Aty është verifikuar edhe një gur ku është kufiri natyral me bagrena të trashësive të ndryshme, 

dhe me therra , pjesën perëndimore me bagrena dhe verra i rrethuar.Në ketë pronë ska kufi 

ndarës, në pjesën veri-perëndimore është një arrë. 

 

Gjykata sipas eksperti ne ekspertizën e tije ka konstatuar ketë gjendje faktike : në parcelën numer 

... duke filluar nga ana perindimore e saj dhe e vazhduar në jugë-lindje gjer në të kufirin me 

parcelën ... ekziston kanali betonuar për ujitje, Ky kanal ka një gjerësi mesatare prej cca=1,120 

m , ndërsa gjatësia e tij në ketë parcel është : 37,82=m.Siperfaqe e këtij kanali është S=44=m2 

.Kjo parcel në bazë të evidencës kadastrale mban kultuar :”pemishte Kl 2”në sipërfaqe prej : 

S=0-07-90 ha , dhe evidentohet në emër të Z. M. , ndërsa shfrytëzues është XH. M. , i lindur GJ.. 

Në parcelën ... ekziston kjo gjendje faktike: duke filluar nga ana veri-perindimore dhe duke 

përfunduar në pjesën jug-lindore vazhdon kanali i ujitje .Ky kanal ka një gjerësi mesatare pej cca 

-1,04 =m , ndërsa gjetesia e tij është 14,04=m.Siperfaqe e këtij kanali është S=22=m2 .Në ketë 

parcel egziston dhe hyrja për parcelën nr.... e cila sipërfaqe prej S=8=m2.Nga kjo parcelë është 
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ankesuar prej objektit Motel “Gjeravica” sipërfaqe prej : S=20=m2 .Pjesa tjetër e ndodhur mes 

kanalit ujit dhe objekt Motel “Gjeravica# është : S=18=m2. Ndersa pjesën e mbetur nga kjo 

parceëe e cila është sipërfaqe prej S =42=m2 shfrytezohet si rrug kalimi për parcelën nr...-0.   Kjo 

në parcel nr. ... ekziston objekti i destinimit me banim me etazhe P+0 në sipërfaqe prej 

S=107=m2. Kjo parcelë në bazë të evidencës kadastrale mban sipërfaqe prej S=0-04-10ha dhe 

evidentohet në emër të XH.M.t , ndërsa shfrytëzuesi është XH. M. e lindur GJ. . 

Parcela me numër nr..., ... , ... : Kurfizohet.Veriu në parcelën me nr. ... e cila evidentohet në emër 

të H.M. ,Veri-Lindja me parcelën nr.... e cila evidentohet në emër të M.M.  

Lindja me parcelën numër ... e cila evidentohet në emër të S.M. . 

Jugu me parcelën numer ... e cila është rrugë publike –Udhë Junik Rastavic. 

Perendim me parcelën me numer ... evidentohet në emër të SH.M.  

Veri-Perendim me parcelën nr .... e cila evidentohet në emër të B.M.. 

 

Gjykata gjendjen faktike e vërtetoi duke marr për bazë pjesërisht edhe deklarimin e dëshmitarit 

M. M. i cili në seancën e shqyrtimit kryesor ka sqaruar se  unë jamë kushëri i XH.M.t tani të 

ndjerit, dhe se Gruja e tijë është XH.M1.dhe vajzat dhe djali i tyre V. M., ndërsa kamë dëgjuar 

se ka edhe një djalë por nuk e kamë takuar apo shumë rrallë, pronën kontestuese e kanë 

shfrytëzuar paditësit.Me Z. M. nuk kam kontaktë dhe para një vitit jemi takuar me ka thëne po 

me njeh, unë i kam thëne po dhe prej asaj dite sjam takuar kurrë me të.Ne ditën e airoinqizimit 

kur është bere kam dalur mi ndihmu mi qit pikat sepse babai im ka qene i vjetër dhe sme kujtohet 

se ka qene dikush tjetër aty, nuk me kujtohet se a ka Z. M. prezent ne ditën e qitjes se pikave, 

unë Z.n nuk e kamë par vetëm që u flitke se XH. ka edhe një fëmijë, gjatë jetës sime skam dëgjuar 

që XH.  ka ndar parcelat sa ka qene gjallë, dita airoinqizimit nuk me kujtohet ndoshta 1967, XH.  

ka vdekur dikur para 35 ose 36 vjetë nuk e di datën e saktë, ne vorrimin e XH.  Kam dëgjuar se 

ka qene i pranishëm edhe Z. por nuk e kam parë, dhe ne vitin 1988 kamë dalur jashtë vendit, 

para se me ardhë ftesa nuk e kam ditur që ajo pronë është e regjistruar në emer të Z. M. deri sa 

nuk me ka ardhur ftesa dhe jamë njoftuar nga V.  . 

 

Gjykata ka marur dëshminë e dëshmitarit të Q.H. i cili ka deklaruar se : kame jetuar 40 vite ne 

Junik dhe Pastaj kamë dalur ne Komunën e Gjakovës, XH.  me XH.M1. ishte martuar vonë , me 

herët ka qenë i martuar me Z.  të cilin kishin femijë të perbashket Z. M. . 

Ne ditën e vdekjes se XH.  ka qene Z. prezent dhe prona ne vitin 1987 ka kaluar ne emer ta Z.M. 

të cilin ja kishte bartur vetë XH. , Z. ka qenë djali i parë i XH.  keta tjeter janë pas tij , Z. fëmijët 

e Gjeves i ka këqyr dhe është kujdesur per ta pas vdekjes se babait të tyre XH.M., ne ditën e 

airoinqizimit Z. ka qene i pranishëm dhe ka punuar tokën deri sa babai tij XH.ka vdekur, diku 

ka punuar afër 18 vite aty, dhe prej vdekjes se babai të tij ka dalur prej atyhit dhe ka jetuar ne 

Deqan me nenën e tij Z. , unë ne Junik ka diku 30 vite që nuk kam shkuar, prej se ka vdekur XH.  

skam shkuar ne atë shtëpi,të cilit deshmitare nuk i fali besimin. 

 

Gjykata gjendjen faktike e vërtetoi duke marr për bazë në tërsi edhe deklarimin e dëshmitarit,S. 

M. i cili në seancën e shqyrtimit kryesor  ka dekalaruar se:unë të dy i kam djem të mixhës, dytë 

po mendojnë mi nda tokat babi im me babain  e tyre kan qen vëllezër dhe unë kam qen i ri dhe 

kan ndare tokat ,kam njohuri cilat toka ime dhe cila është toka e mixhës tjetër dhe kur ka vdekur 

axha diku i kam pasur 24-25 vjetë,,dhe ka deklarur se asnjeher ska pasur marveshje se XH.  ka 

dashtur me jap totë Z. apo V.  skam dëgjuar asnjëherë. Dhe qetë tokë e ka XH. dhe pas vdekaje 

se tij e ka shfrytëzu V.  dhe se Z. asjnher ska punar në atë tokë. 

 

Gjykata duke u thirrur ne Ligjin mbi Pronësinë dhe te Drejtat tjera sendore e përcakton se për 

fitim e drejtës së pronësisë duhet te  plotësohen kushtet si vijon : ne bazë të Ligjit , baze punës 

juridike me trashëgim, si dhe ne bazë organit kompetent, Gjykata ne baze të provave të paraqitur 
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nga palët ndergjygjese dhe ekspertizës  ka konstatuar se Z.M. është pronar i ngastrave .. dhe ...  

nga  ½ në mes Z. M. dhe XH.M., mire po padituri Z. M. sipas gjykatës nuk ka pruar asnjë 

dokument, kontratë, apo marrëveshje lidhur me të cilin është bartur ajo pronë nga XH.M. tek Z. 

M. Dhe ne bazë të provave prona ishte bartur tek padituri Z. M. me anë të airoinqizimit, që për 

gjykatën kjo menyr e fitimit të drejtës pronesisë nuk parashihet me ligj dhe si i tillë nuk e njeh si 

bazë për fitim e drejtës se pronesë.Duke u mbeshtetur dhe neni 36 par 1 LPDTS i cili thoë “ Për 

bartjen e pronësisë në paluajtshmëri është e nevojshme një punë juridike e vlefshme ndërmjet 

tjetërsuesit dhe fituesit si bazë juridike dhe regjistrimi i ndryshimit i pronësisë në Regjistrin e të 

drejtave në paluajtshmëri.Kontrata për bartjen e paluajtshmërisë duhet të lidhet me shkrim në 

prezencë të dy palëve në një zyrë kompetente.Andaj nga keto lartcekurat pala e paditur nuk ka 

paraqitur asnjë provë me të cilin do të deshmonte se fitimi i palujtshmerise kontestuese është 

bartuar ne bazë të Ligjit . 

 

Pala e paditur ne përgjigje ne padi dhe në gjatë procedurë pretendon se ju ka ceduar pjesa e 

palujtshmerië nga trashigimlenesi XH.M., mire po nuk ka parqitur atë marrveshje ose dokument 

apo Kontratë  dhe se ne bazë të Ligjit mbi Trashigimin e Kosovës , parashef se per barjten e kesaj 

pasurie ne form cedimi duket të egzistoj kontrata, të veretohet në Gjykatë apo tek noteri, si dhe 

të gjithë trashigimlenesit duhet te japin pelqimin, po ashtu ne rastin e cedimit të kesaj pasurie 

bashkeshorti gezon të drejten e dhenies dhe mos dhenies se pelqimit per nenshkrimin e kontratës 

mbi cedimin e pasurisë si ne nenin 59 Ligjit mbi Trashigimin në Kosovë. Nga keto prova gjykata 

nuk ka arritur të provoj se palujthsmeriar është bartuar me ndonjë punë juridike . 

 

Gjykata në bazë të provave të administruata ka vertetuar se gjitha janë trashigimtar të pjesës së 

pasurisë trashigimore të XH.M., duke u mbeshtetur ne nenin 30 par 1,i cili thotë “ Trashëgimtarë 

të domosdoshëm janë: pasardhësit e trashëgimlënësit, të adoptuarit e tij dhe pasardhësit e tyre, 

prindërit dhe bashkëshorti i tij.” Dhe neni 31 par 1 I cili thotë “Trashëgimtarët e domosdoshëm 

kanë të drejtë në pasurinë trashëgimore me të cilën trashëgimlënësi nuk mund të disponojë dhe 

e cila quhet pjesë e domosdoshme”.andaj nga të lartëcekurat ju fali besimin deshmitarit, M.M., 

i cili ka deshmuar sipas procevrbalit datës.22.08.22,dhe deshmitait S.M. si ne procesverbalin e 

dt 21.10.22 dhe eksperit gjeodet.XH.T. Andaj gjykata nga të lartcekurat ka ardhur ne perfundim 

se gjithë si paditesit ashtu edhe I padituri gezojnë drejten e 1/7 të pjeses trashigimore të 

trashigimlenesit XH.M.. Andaj ka vendosur si në pikën I të ketij dispozitivi. 

 

Gjykata ka marrur parasysh edhe deklarimin e autorizuarit të paditurit i cili ka deklaruar se kjo 

ndarje e patundshmerisë nga tani ndjeri XH. prodhon efekt juridik pasi që ka konvalidimi i 

ndarjës ne kuptim të nenit 73 Ligjit mbi mardheniet detyrimore I cili parashef se kontrata per 

lidhjen e se ciles kerkohet forma shkresore e plotëfuqishme, megjithse nuk është lidhur me ketë 

form qofte se palët kontraktuese  I kanë zbatuar ne teresi ose ne pjesen predominuese detyrimet 

që dalin nga ajo , perveeq në qoftë se nga qellimi për të cilin është parashkruar forma, është e 

qartë se nuk ekgiston diqka tjeter.Prandaj palujtshmeria kontestuese nuk perfaqeson masen 

trashigimore e të  ndjerit XH. , siq pretendojn; paditesit që të njejtit I ndjeri e ka tjetersuar të 

padituri për se gjalli të tij . 

Nga ana tjeter me dispoziten ligjore nenit 40 par 2 LPDTS parashihet se personi I cili ka (10) 

vjetë ne posedim panderprerë nje palujtshmeri edhe nese ai është regjistruar si posedues 

pronesore në kadaster e fiton proneesin në palujtshmeri ose ndo pjes të saj, e ne qoft se brenda 

ketij afati nuk është regjistruar ndo nje kundershtim lidhur me regjistrimin. Mire po gjykata nga 

administrimi I provave ka gjetur se nuk ekziston ndonje bartje ligjore mbi të drejten e trashigimis 

apo aktvendimi mbi trashigimin, andaj nga keto lartcekurat gjeti se drejta në parashkrim nuk 

ekziston andaj e drejta që të kerkoj vertetim e pronesisë nuk parashkruhet dhe është absolute . 
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Gjykata lidhur me pjesen e refuzuar te cilen paditesit ka kerkuar qe të anulohet regjistrimin i 

palujthsmerië, gjykata gjeti se është procedur e brendshme e Organit Kadastral, e cila nuk hyn 

ne kompetencen e gjykates sepse njejta është regulluar ne procedurë Administrative,andaj 

gjykata vendosi si ne pikën III të ketij aktgjykmi.Se për të drejtën e kërkuar ju është njohur si në 

piken II të dispozitivit.  

 

Gjykata vendosi lidhur me shpenzimet e procedurës duke u mbështetur në dispozitat e nenit  449 

dhe 452  e lidhur me nenin 463 të LPK-së, duke marr për bazë suksesin e palës paditëse në këtë 

procedurë.shpenzimet gjyqësore”andaj lidhur me shpenzimet detyrohet ti paguaj dhe atë : për 

perpilim e padisë 370 euro taksë gjyqesore 40 euro për përfaqesimin e 6 senacve nga 470.20 euro 

dalje ne tern 470,20 euro  përfaqesim e 2 seancve të shtyre 470,20 përpilim e ekspertizes se 

gjeodetit 280 euro  ti paguaj shumën prej 4,451.60 (katermijë e katerqind e pesedhjetë e një euro 

e gjashtedhjetë cent ) euro gjitha keto ne afat prej 15 diteve nga dita marrjes  së ketij aktgjykimi 

e nen kercenim permbarimit me dhunë 

 

Andaj nga të cekurat me lartë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                          

                                 GJYKATA THEMELORE NË PEJË- DEGA NË DEÇAN,  

                                                      C.nr. 268/19, me dt. 04.11.2022 

 

                                                                                   GJYQTARI 

                                                                                                          Fatmir Dobraj                 

 

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

ditësh,nga dita e marrjes së të njëjtit, drejtuar Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

Gjykate. 


