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C.nr.268/2017 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN,DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI CIVIL, Gjyqtarja Mevlide Shabani, duke vendosur në çështjen kontestimore të 

paditësit XH.V.  nga .... , të cilin e përfaqëson sipas autorizimit jurisiti ....  nga .... , kundër të 

paditurit F.V.  nga .... , të cilin e përfaqëson sipas autorizimit ....  nga .... , me objekt kontesti 

vërtetim i të drejtës së pronësisë, në bazë të së drejtës së trashëgimis, pas mbajtjes së seancës 

publike të dt.23.09.2019, mori këtë:  

                                                  A  K  T  GJ  Y K  I  M 

 

REFUZOHET në tërësi si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit XH.V.  nga .... , e 

paraqitur kundër të paditurit F.V.  nga .... ,  me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se në bazë të 

drejtës së trashëgimis, është pronar prej ½ e pjesës ideale,  në ngastrën kadastrale P – 

70403013-004471-8, në sipërfaqe prej 521m2, të evidentuar në fletën poseduese 4474 ZK 

Gjilan, e cila evidentohet në emër të F.V. , si   dhe të obligohet i padituri që të pranoi dhe duroi  

që paditësi të regjistrohet si bashkëpronar në DGJKP.  

 

Secila palë i bart shpenzimet e veta të procedurës. 

 

A  r   s  y  e  t   i  m  

 

Paditësi në këtë gjykatë përmes të autorizuarit të tijë ka paraqitur padi me 

dt.31.03.2017, ndaj të paditurit, me objekt kontesti vërtetimi i të drejtës së pronësisë në bazë të 

së drejtës së trashëgimis,   me propozim për caktim të masës së përkohshme, duke cekur se i 

padituri ka vërtetuar të drejten e pronësisë në ngastrën kadastrale P-70403013-00471-8, në 

vendin e quajtur ‘’Dardania I’’, ZK Gjilan me keqbesim , pasi që i njejti në mënyrë të një 

anshme ka filluar dhe përfunduar procedurën  gjyqësore duke mos qenë në dijeni vëllëzërit e tij 

dhe me Aktgjykimin C.nr.346/07 të datës 16.07.2007, i padituri e ka bartur pronësinë në emër 

të tij në Drejtorinë për Kadastër dhe Gjeodezi  të Komunës së Gjilanit. Ka shtuar se  për blerjen 

e kësaj parcele dhe ndertimin e shtëpisë ka kontribuar me të ardhura të cilat ia kishte derguar 

prindit të tij tani të ndjerë A.V. .Andaj nga gjykata ka kërkuar që kërkesëpadia e paditësit të 

aprovohet si e bazuar dhe të vërtetohet se është pronar i pjesës ideale prej ½ në ngastrën 
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kadastrale P – 70403013-004471-8, në sipërfaqe prej 521m2, të evidentuar në fletën poseduese 

4474 ZK Gjilan në emer të të paditurit F.V. .   

 

Pas pranimit të padisë, kjo gjykatë duke vepruar në pajtim me nenin 394 dhe 395 të  

LPK-së, palës së paditur ia ka dërguar padinë, në mënyrë që i njëjti të paraqes përgjigje lidhur 

me pretendimet e paditësit, i padituri  përmes të autorizuarit të tij ka kundërshtuar 

kërkesëpadinë e paditësit duke i propozuar gjykatës që ta refuzoj në tersi si të pabazuar.  

 

Përfaqësuesi i paditësit si ne seancën përgatitore ashtu edhe gjatë shqyrtimit gjyqësore, 

ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesë padisë dhe provave të propozuara, 

duke theksuar se paditësi dhe i padituri janë vëllezër, dhe me familjet e tyre punonin dhe 

jetonin ne gjermani, kthimi ne vendlindje i bashkonte tek prindërit. Paditësi,  i padituri si vëllau 

i tyre më i ri XH. , nga kursimet e punës së tyre në botën e jashtme kishin ndërtuar shtëpi, ashtu 

që paditësi në Prishtinë kurse i padituri në Gjilan dhe vellau i tij XH.  në Gjilan, ndërsa motrat 

e tyre ishin martuar dhe kishin krijuar familjet e tyre. Në vitin 1975 babai i ndërgjygjsve A.V.  

dhe djali tij F.  tani i paditur kishin blerë truallin dhe shtëpinë  nga R.A.  ne Gjilan. Derisa ishte 

në jetë babai i palëve ndërgjygjëse pikërisht 27 ditë para se të vdes, i padituri F.V. me 

aktgjykimin në bazë të pranimit C.nr.346/07 të Gjykatës Komunale në Gjilan në mënyrë 

tinzare dhe pa i njoftuar trashigimtarët e tjerë gjegjësisht paditësin vëllaun e tij XH.  dhe 5 

vajzat e A. . Paditësi asnjëherë nuk e ka kontestuar faktin s e te hollat per blerjen e  shtëpisë i 

kishte paguar vet F. , mirëpo e konteston faktin dhe kërkon qe pjesa e cila si trashigimtar i A.V.  

i takon dhe për këtë arsye kërkon pjesën e trashëgimisë. Provat dhe faktet e nxjerra japin bazë 

të mjaftueshme që kërkesë padia e paditësit të aprovohet në tërësi si e bazuar dhe të caktohet 

pjesa e shtëpisë dhe e trollit e cila i takon paditësit në bazë të trashigimis nga babai A.V. . 

 

I autorizuari i të paditurit si ne shqyrtimin përgatitor, kryesor dhe  fjalën përfundimtare, ka 

deklaruar se në tërësi e konteston padinë dhe kërkesë padin e paditësit si të pa bazuar nga fakti 

se e njëjta nuk gjen mbështetje në prova dhe fakte nga shkresat e lëndës dhe se  ndërmjet 

ndërgjygjësve nuk është kontestues fakti se paluajtshmërinë e cila evidentohet si njësi 

kadastrale numër 0471-8, në emër të paditurit F.V. , po ashtu nuk është kontestues edhe fakti se 

i padituri këtë paluajtshmëri e ka blerë në vitin 1975, nga se i njëjti ka qenë me punë të 

përkohshme në botën e jashtme dhe kjo shtëpi ishte blerë në shumë prej 50.000 DM këto 

rrethana me padyshim i vërtetojnë edhe motrat e palëve ndërgjygjëse SH.M. , A.L. , A.N. , 

R.C. , A.M.  dhe vëllau i ndërgjygjësve XH.V. , të cilët kanë dhënë deklaratë nën betim tek 

noteri, dhe kane vërtetuar rrethanën se i padituri F.  kishte blerë shtëpinë me oborr ne Gjilan 

dhe ne te njëjtën shtëpi është vendosur te banoj me familjaret e tij, e cila ishte blerë ne vitin 

1975,  me mjetet e te paditurit F.  pa kontributin e asnjë familjari tjetër se edhe vëllau tjetër 

XH.V.  kishte blerë po ashtu  shtëpinë në Gjilan, ndërsa i padituri XH.  kishte blerë truallin ne 

lagjen Velania, kështu qe secili prej tyre me mjetet e veta kishin blerë shtëpi dhe oborre, pra 

me padyshim vërtetohet se shtëpia dhe oborri tani kontestues ne te cilën jeton i padituri F.  

eshte prone ekskuzive e tij dhe se paditësi nuk ka kurrfarë kontributi ne të. I padituri XH.  ne 

deklaratën e tij të dhënë ne gjykate është sqaruar se shtëpija  ne Gjilan ne vitin 1975, per 

shumen prej 50.000DM, eshte blerë me të hollat e të paditurit F.  i cili ka punuar ne Gjermani, 

por meqenëse ma ka bllokuar malin afër 7-8 hektar ne fshatin Marevc k.Prishtinë,  edhe une e 

pengoj edhe pse eshte shtëpia e tij. Po ashtu ka shtuar se nuk eshte kontestues fakti se babi i 

ndërgjyqësve ka jetuar se bashku me te paditurin F.  dhe se i njëjti ka qenë ne jete kur eshte 

iniciuar procedura per vërtetim të pronësisë,  andaj nga të lartëcekurat i propozojë gjykatës që 

ta refuzojë në tërësi kërkesë padinë nga fakti se pala paditëse nuk ka arritur me fakte ta 

vërtetojë themelësin e kërkesë padisë por intensa e të njëjtit gjatë tërë kohës ka qenë 
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paluajtshmëria përkatësisht pyelli i cili gjendet në fshatin Marevc, e që për atë kompetent është 

Gjykata Themelore në Prishtinë. 

 

Paditësi  në cilësi të palës ka deklaruar se shtëpia në Gjilan, është blerë në vitin 1975, në shumë 

prej  50.000 DM , ku këtë shtëpi e ka blerë F.  me të hollat që ka punuar në Gjermani. Ka 

shtuar se babai i tijë A.  kishte vdekur në shtëpin e F.  ndërsa nëna kishte vdekur në shtëpin e 

djalit tjetër XH. . Më tutje ka shtuar se shtëpin e tijë në Prishtinë e ka ndërtuar në vitin 1983. 

Po ashtu ka deklaruar se nuk e ka paditur F.  në vitin 2005, kur i njëjti e kishte bërë bartjen e 

shtëpis në emër të tijë me arsyetimin  se e ka vëlla por meqë i njëjti ia kishte ndërprerë punën 

me rastin e prerjes së malit(pyellit) në fsh. Marevc, i ka paraqitur padi.  

 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe te plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike 

në procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova: Aktgjykimi C.nr.346/07 i datës 

16.07.2007 i plotëfuqishëm me datë 08.08.2007, Çertifikata mbi të drejtat e pronës me numër 

të njësisë P-70403013-0047-8 e datës 24.03.2017, Leja Ndërtimore e datës 25.10.2016 e 

lëshuar nga Drejtoria për Urbanizem, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit  për (F.A. ) V. 

,deklarata e dhënë nën betim LRP-nr.1550/17 e dhënë  tek noteri nga SH.M.  i vajzërisë V.  e 

datës 20.04.2017, deklarata LRP-nr.1589/2017  e dhënë tek noteri nga A.L.  e lindur V.   e 

datës 24.04.2017, si dhe deklarata e dhënë tek noteri nga A.N.   e lindur V.  e datës 24.04.2017, 

si dhe deklarata  LRP-nr.1549/2017 e dhënë tek noteri  nga XH.V.  e datës 20.04.2017, 

deklarata LRP-nr.1688/2017 e dhënë tek noteri nga R.C.  e datës 02.5.2015, deklarata  LRP-

nr.1092/17 e dhënë tek noteri  nga A.M.  e datës 19.04.2017, si dhe deklarata LRP-nr.8439/19 

e dhënë tek noteri nga M.V.  e datës 23.05.2019,deklarata me shkrim ka dhënë B.V.  – Gruaja e 

paditësit sipas aktit noterial LRP.nr.12887/19, të datës 31.07.2019, ....  sipas aktit noterial 

LRP.nr.13001/19, të datës 01.08.2019, .... sipas aktit noterial LRP.nr.9919/19, të datës 

05.07.2019. Gjykata ka dëgjuar  edhe dëshmitarët  M.V. , S.D.  dhe G.D. ,   

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, 

mbështetur në dispozitat nga neni 8 i LPK –së, arriti në përfundim se  kërkesëpadia e paditësit 

është e bazuar në ligj dhe në këtë çështje juridike civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi për këto arsye:  

Gjykata nga provat që i janë bashkangjitur padisë edhe ate,nga Aktgjykimi C.nr.346/07 

i datës 16.07.2007 i plotëfuqishëm me datë 08.08.2007,gjykata vërtetoi faktin se  është  

aprovuar kërkesëpadinë e -paditësit (tani i paditur) se i njëjti është pronar i  i ngastrës 

kadastrale 471-8. 

 

Nga Çertifikata mbi të drejtat e pronës me numër të njësisë P-70403013-0047-8 e datës 

24.03.2017, gjykata vërtetoi faktin se i padituri F.V.  evidentohet si posedues - pronar  i kësaj 

paluajtshmërie . 

 

Nga Leja Ndërtimore e datës 25.10.2016, e lëshuar nga Drejtoria për Urbanizem, 

Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit,  gjykata vërtetoi faktin se në bazë të ligjit për ndërtim 

nr.04/L-110 dhe Ligjit për Proceduren Administrative është lëshuar leja ndërtimore në emër të 

paditurit Faik Vrajolli për ndërtim në ngastrën kadastrale 471-8. 

 

Nga deklaratat e dhëna nën betim LRP-nr.1550/17 tek noteri nga SH.M.  i vajzërisë V.  

e datës 20.04.2017, deklarata LRP-nr.1589/2017  e dhënë tek noteri nga A.L.  e lindur V.   e 

datës 24.04.2017, si dhe deklarata e dhënë tek noteri nga  ,   A.N. e lindur ....  e datës 

24.04.2017, dhe vëllau i ndërgjygjësve XH.V. , gjykata vërtetoi faktin se i padituri F.  kishte 
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blerë shtëpi në Gjilan në vitin 1975 dhe pagesa ishte bërë me mjejtet e paditurit F.  pa 

kontributin e asnjë familjari tjetër. 

 

Nga deklarata e  paditësi në cilësi të palës, i dëgjuar në seancen e dat.23.07.2019, 

gjykata vërtetoi faktin se paluajtshmërinë tani kontestuese, i padituri F.  e kishte blerë në vitin 

1975, me kursimet e tija që kishte punuar në Gjermani, e të cilat fakte gjykata i vërtetoi edhe në 

deklarimet e paditësit të dhënë në procesverbalin mbi shqyrtimin e masës së sigurisë sipas 

kësaj lënde C.nr.268-17 të datës 27.11.2018, në faqen e 4 pasuesi i tretë, ku paditësi  ka cekur  

se : shtëpia e cila gjindet në Gjilan në vitin 1975 për shumën 50.000 DM e njëjta është blerë me 

të hollat e të paditurit  F.  i cili ka punuar në Gjermani, ndërsa në pasuesin e 6 të faqes së njëjtë 

në rreshtin e tretë ka cekur, citojë : ‘’Meqë F.  më ka bllokuar malin afër 7-8 hektar në fshatin 

Marevc edhe unë e  pengojë në shtëpinë në Gjilan edhe pse shtëpia është e tij’’.  

 

Dëshmive të dëshmitarëve S.D. , G.D.  dhe M.V.  gjykata nuk ja u shprehi besimin e 

plotë meq dëshmit e të njëjtëve janë shumë kontradiktore dhe të njëjtit pjesën më të madhe të 

dëshmive të tyre e kan dhënë sa i përketë paluajtëshmërisë në fshatin Marevc, K. Prishtinë, e 

që kjo paluajtëshmëri për kompetencë ekskluzive e ka Gjykatën Themelore në Prishtinë. 

 

Nga provat e administruara dhe të analizuara si më lartë gjykata ka ardhur në përfundim 

se kërkesëpadia e paditësit  nuk ka bazë ligjore, meqë nuk është vërtetuar themelsia e saj ashtu 

që paditësi të këtë të drejtën e pronësisë në bazë të trashëgimis për ½ e pjesës ideale në  

ngastren kadasdtr.00471-8, në siperfaqe prej 521m2,  e evidentuar sipas certificates me nr.të 

lëndës 4474-17, e dat.24.03.2017, në emër tani të paditurit  F.V. . 

 

Andaj, në rastin konkret gjykata e refuzoj si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit duke 

u bazuar në dispozitat ligjore të LPK-së, gjegjësisht në nenin 319. 1, ku shprehimisht ceket se 

‘’ cila nga palët ndërgjygjëse ka për detyrë të provojë faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe 

pretendimet e veta, e po ashtu duke u bazuar edhe në nenin 322 pika 1 ku ceket se ‘’ gjykata në 

bazë të provave të marra nuk mund të konstatojë me siguri ndonjë fakt për ekzistimin e faktit  

do të përfundojë duke i aplikuar rregullat mbi barrën e provës.’’ 

 

Vendimi mbi shpenzimet është marr konform nenit 450 te LPK-së, ngase asnjëra nga 

palët ndergjyqëse nuk i ka kërkuar ato.  

Nga të cekurat më lartë, e bazuar në nenin 143, 319.1 dhe 322.1 të LPK-së,  u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

 C.nr.268/17, dt.23.09.2019                   

  

       

Gjyqtarja 

                                                                                                                            Mevlide Shabani 

 

Këshilla juridike : Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë, Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi ,përmes  

kësaj gjykate . 
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