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Numri i lëndës: 2019:0858... 

Datë: 22.07.2019 

Numri i dokumentit:     00420855 

 

    C.nr.1718/17 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Fahret Vellija, në kontestin e paditëses M.M nga Prizreni, me banim në rrugën “...” nr. ..., të 

cilën sipas autorizimit e përfaqëson e autorizuara e saj av. N.N nga Prizreni, kundër të 

paditurve A.K dhe E.K që të dytë nga Prizreni, të cilët sipas autorizimit i përfaqëson i 

autorizuari i tyre av. S.M nga Prizreni, për shkak të vërtetimit të së drejtës së pronësisë së 

përbashkët të fituar në martesë dhe bashkësi familjare, vlera e kontestit 11.470 euro, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datën 17.06.2019, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
 

I. APROVOHET Pjesërisht kërkesëpadia e paditëses M.M nga Prizreni, dhe 

OBLIGOHEN të paditurit A.K dhe E.K që të dytë nga Prizreni, që në mënyrë solidare 

paditëses t’i paguajnë shumën prej 11.470,00 euro, në emër të kontributit të saj të dhënë në 

blerjen e banesës e cila evidentohet me numër ... ZK Prizren, në sipërfaqe prej 60 m2, dhe në 

renovimin e kësaj banese, duke e aftësuar për banim, gjatë jetesës në bashkësi familjare dhe 

martesore, dhe atë në afat prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, me kërcënim 

për përmbarim të dhunshëm. 

 

II. REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses M.M nga Prizreni, me anë të së cilës ka 

kërkuar “që të obligohen të paditurit që në emër të kontributit tjetër të paditëses gjatë jetesës 

në bashkësi familjare dhe martesore, të paditurit ti paguajnë shumën prej 25.000 euro, në 

afatin prej 15 dite nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, me kërcenim për përmbarimit 

të dhunshëm” si tërësisht e pa bazuar. 

 

III. REFUZOHET kërkesëpadia alternative e paditëses M.M nga Prizren, me të cilën 

ka kërkuar “ti njihet e drejta e pronësisë në bazë të kontributit në martesë, në banesën e cila 

është e evidentuar në ngastër kadastrale ... ZK Prizren, në sipërfaqe prej 60 m2, dhe atë në 1/3 

e drejtës së pronësisë, gjë të cilën obligohet i padituri i parë A.Ktë pranoj dhe të lejoj që 

paditësja të regjistrohet si bashkëpronare, pranë zyrës kadastrale në Prizren, në afatin prej 15 

ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, me kërcenim për përmbarimin e 

dhunshëm”, si tërësisht e pa bazuar. 

 

IV. DETYROHEN të paditurit A.K dhe E.K, që emër të shpenzimeve procedurale në 

mënyrë solidare t’ia paguajnë paditëses shumën në lartësi prej 2.528,00 euro, në afatin prej 15 

ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim për përmbarim të dhunshëm. 

              

                    A r s y e t i m 
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 Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

 Paditësja përmes të autorizuarës së saj av. N.N nga Prizreni, pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar padi, në të cilën ka theksuar se me të paditurin e dytë ka lidhur martesë në vitin 

1992, dhe se prej asaj kohe kanë jetuar në bashkësi familjare së bashku me familjarët e tij. 

Sipas padisë, bashkësia familjare mes bashkëshortëve (paditëses dhe të paditurit të dytë) dhe 

familjarëve përkatësisht të paditurit të parë është ndarë në vitin 2007, e që kjo nënkupton që 

paditësja ka dhënë kontributin e saj në rritjen e pasurisë së përbashkët familjare dhe atë si në 

aspektin financiar ashtu edhe në mirëmbajtjen dhe kryerjen e punëve tjera të shtëpisë. Martesa 

mes bashkëshortëve të lartë cekur është zgjidhë me vendim të kësaj gjykate pasi që është 

iniciuar sipas propozimit të përbashkët të ish bashkëshortëve. Në padi është theksuar se nga 

martesa mes bashkëshortëve të lartë cekur kanë lindur tre fëmijë dhe se paditësja pa dyshim ka 

kontribuar me rritjen dhe edukimin e tyre. Sipas paditëses në vitin 2007, ka ardhur deri tek 

ndarja e bashkësisë familjare të paditëses dhe paditurit të dytë me këtu të paditurin e parë, 

andaj, është padyshim se paditësja pesëmbëdhjetë vite me radhë ka dhënë kontribut edhe në 

krijimin e pasurisë e cila në rastin konkret është banesa e blerë përmes kontratës së vërtetuar 

pranë kësaj gjykate me numër Leg.nr. ...e datës 27.06.2007, e cila është evidentuar në emër të 

paditurit të parë A.K. Regjistrimi i banesës në emër të padituri të parë ishte vetëm me qëllim të 

regjistrimit në librat kadastral, por që pronari faktik, poseduesi dhe shfrytëzuesi që nga viti 

2007, e deri në parashtrimin e kësaj padie ishin këtu paditësja dhe i padituri i dytë me fëmijët e 

tyre. Faktet e cekura më lartë sipas padisë mund të vërtetohen nga faturat e ndryshme 

komunale të cilat evidentohen në emër të ish bashkëshortëve. Paditësja po ashtu, potencoi se 

ajo kishte kontribuar edhe në gjësende tjera për nevoja familjare, kishte marrë kredi disa herë 

sikurse që është për blerjen e veturës familjare, shpenzimet për fejesën e vajzës dhe nevojat e 

saja për studimin e saj në Turqi dhe se ajo i kishte kryer të gjitha shpenzimet e tjera familjare 

sikurse janë rryma, uji, telefoni, mbeturina etj. Andaj, gjykatës i ka propozuar që ta aprovoj në 

tërësi kërkesëpadinë e saj. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar.  

 

 Edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor e autorizuara e paditëses av. N.Nnga Prizreni, ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë duke bërë edhe precizimin e 

kërkesëpadisë duke i propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e precizuar ta aprovoj në tërësi si të 

bazuar. Sipas të autorizuarës, paditëses duhet t’i njihet kontributi i saj në bashkësinë martesore 

me të paditurin E.K, e cila është themeluar më 07.02.1992 e deri më datën e zgjedhjes së 

martesës mes tyre apo deri më 23.11.2017, e që për këtë periudhë asaj duhet t’i njihet 1/2 e 

pasurisë së tyre. Ajo shtoi se paditëses po ashtu duhet t’i njihet kontributi i saj për të gjitha 

format në bashkësinë familjare edhe me të paditurin e parë A.K, dhe atë që nga viti 1992 deri 

në vitin 2007, kur është ndarë kjo bashkësi familjare dhe ka vazhduar të jetojë në banesën e cila 

është objekt i këtij kontesti. E gjitha kjo është e drejtë e paditëses dhe atë duke u bazuar në 

nenin 47 të Ligjit për Familjen e Kosovës, pasi që nuk është kontestuese fakti se paditësja prej 

momentit të lidhjes së martesës ishte në marrëdhënie pune dhe me këtë ka kontribuar në 

bashkësinë familjare. Gjatë kësaj periudhe kohore (bashkësinë familjare) familja K. me të 

ardhurat e tyre të përbashkëta kanë blerë banesën e cila tash është objekti i këtij kontesti dhe 

atë në bazë të kontratës së vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në Prizren, me numër Leg.nr. 

...të datës 27.06.2007, e cila është evidentuar në emër të kryefamiljarit A.K, por që ishte e 

dedikuar për bashkëshortët përkatësisht këtu paditëses dhe të paditurin e dytë E.K. Sipas 

paditëses përkatësisht të autorizuarës së saj, gjykata duhet ta ketë parasysh edhe kontributin e 

saj të cilin e ka dhënë në bashkësi martesore duke marr kredi në vlerë prej 3000 eurove, për 

blerjen e një veture, kontributin e dhënë në renovimin e banesës në vlerë prej 2940 euro, gjë e 

cila nuk është kontestuar as nga palët e paditura. Sipas paditëses përkatësisht të autorizuarës së 

saj, kontributi i saj është vërtetuar edhe në bazë të ekspertizës financiare të përpiluar nga 

eksperti financiar A.G të datës 16.07.2018. Sipas të njëjtës kundërshtimet e palëve të paditura 
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në lidhje me ekspertizën e lartë cekur janë të pabazuara, duke vazhduar se të njëjtit kanë pasur 

të drejtë të paraqesin pretendimet dhe vërejtjet e tyre pasi që eksperti ka prezantuar në seancë 

dhe se gjykatës i ka propozuar që këto kundërshtime të mos i merr për bazë. Gjykata, sipas 

paditëses në rastin konkret duhet të merr parasysh dispozitat ligjore të Ligjit për Familjen e 

Kosovës, përkatësisht nenin 52, 54 paragrafi 1 nga e cila mund të vihet në përfundim se 

paditësja pa mëdyshje kishte kontribuar në bashkësi familjare, sikurse në aspektin material 

ashtu edhe në kryerjen e obligimeve për mirëmbajtjen e shtëpisë dhe gjësende tjera. Pas 

marrjes së ekspertizës financiare, gjykatës i ka propozuar që ta aprovoj në tërësi kërkesëpadinë 

e paditëses duke ia njohur 1/3 e të drejtës së pronësisë, në banesën e cila është objekt i këtij 

kontesti apo t’i detyrojë të paditurit që asaj t’ia paguajnë shumën prej 10.000 euro, në kundër 

vlerë për të drejtën në banesën e lartë cekur si dhe gjithë kontributin tjetër në bashkësi 

martesore t’i paguajë shumën prej 25.000 euro, të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar në shumën e 

përgjithshme prej 2528 euro, dhe atë duke marrë parasysh që në rastin e konkret janë dy të 

paditur dhe se vlera e kontestit është mbi 10.000 euro, ndërsa shpenzimet i ka kërkuar për: 

përpilimin e padisë shumën prej 312 euro, për pesë seanca të mbajtura gjyqësore shumën prej 

2025 euro, taksën gjyqësore shumën prej 41 euro dhe ekspertizën financiare shumën prej 150 

euro.  

 

I autorizuari i të paditurve av. S.M nga Prizreni, përmes përgjigjes me shkrim në padi, 

ka kërkuar nga gjykata që ta refuzoj kërkesëpadinë e paditëses, me arsyetimin se e njëjta është 

e pa bazuar. Sipas përgjigjes në padi nuk është kontestuese fakti se paditësja dhe i padituri i 

dytë kanë jetuar në bashkësi martesore e cila është zgjidhur me aktgjykimin e plotfuqishëm të 

Gjykatës Themelore në Prizren. Por, sipas përgjigjes në padi kontestuese del të jetë fakti 

përkatësisht e drejta e pronësisë mbi e banesën e cila gjendet në Prizren, e cila është objekt i 

këtij kontesti, e cila është pronë e veçantë e të paditurit të parë, të cilën e ka blerë me mjete të 

tija vetanake, duke paguar çmimin e blerjes së banesës në vlerë prej 30.000 euro. Këto fakte 

vërtetohen me fletëpagesa ...në Prizren të datës 27.06.2006, dhe se shitblerja e kësaj banese 

është legalizuar në Gjykatën Komunale në Prizren, me nr. Leg.nr. ...të datës 27.06.2007. Sipas 

tij, pretendimet e paditëses për marrjen e kredisë për blerjen e kësaj banese janë të pabazuara 

dhe të pa argumentuara ngase edhe i padituri i dytë gjatë jetesës bashkëshortore ka marrë kredi 

për qëllime familjare pasi që nga bashkësia martesore kanë lindur 3 vajza, të cilat janë rritur 

dhe shkolluar. Gjykatës i ka propozuar që padinë e paditëses ta refuzojë në tërësi si të 

pabazuar. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar. 

 

Edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i të paditurve av. S.Mnga Prizreni, ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë përgjigjes me shkrim në padi, si dhe në deklarimet e tija në 

seancat e kaluara duke shtuar se pas administrimit të provave paditësja me asnjë provë të vetme 

materiale nuk ka mundur të vërtetojë se kërkesëpadia e saj është e bazuar. Ai theksoi se nuk 

është kontestues fakti se paditësja dhe i padituri i dytë kanë jetuar në bashkësi martesore, por 

që gjatë zgjatjes së martesës së tyre të njëjtit nuk kanë krijuar asnjë pasuri të përbashkët qoftë 

të luajtshme apo të paluajtshme, si dhe banesa për të cilën pretendon paditësja se është 

kontribut i saj, e cila pronë ka sipërfaqe prej 60 m
2
, dhe evidentohet me nr. ..., Zona Kadastrale 

Prizren, dhe se e njëta është blerë me mjete vetanake nga i padituri i parë A.K, i cili ka paguar 

çmimin e blerjes në vlerë prej 30.000 euro, fakt i cili vërtetohet nga fletëpagesa e ...Bankë në 

Prizren, të datës 27.06.2007, dhe se shitblerja lëndore është legalizuar në ish Gjykatën 

Komunale në Prizren, me nr. Leg.nr. ...të datës 27.06.2007. Andaj, sipas tij i padituri i parë, me 

mjetet vetanake e ka blerë banesën e lartcekur dhe pasi që ka bërë shitjen e disa pronave të tij. 

Sipas të autorizuarit të paditurit, i padituri i parë në vitin 1994 ka shitur një pjesë të pronës së 

tij (si është e përshkruar në shkresat e lëndës), në shumë prej 40.000 DM, në vitin 2001, ka 

bërë dy shitje të pronave tjera të tij (si është përshkruar në shkresat e lëndës), njërën në shumë 
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prej 95.000 DM, ndërsa tjetrën në shumë prej 20.000 DM, në vitin 2003, ka shitur pronën tjetër 

(si është përshkruar në shkresat e lëndës), në shumë 9.000 euro, dhe në vitin 2006 ka realizuar 

edhe një shitje tjetër (si është përshkruar në shkresat e lëndës), me çmimin e shitblerjes prej 

22.500 euro. Sipas të autorizuarit të paditurve me këto shitje, të cilat kanë ndodhur para blerjes 

së banesës e cila është objekt i këtij kontesti dhe mjeteve financiare të fituara nga ato, i padituri 

i parë ka blerë banesës kontestuese. Ai shtoj se, i padituri i parë vetëm e ka lejuar të paditurin e 

dytë dhe familjen e tij që të jetojnë përkohësisht në banesën në fjalë, derisa nuk e bëjnë ndonjë 

zgjidhje konkrete. Ai e ka kundërshtuar edhe ekspertizën e ekspertit financiar të datës 

16.07.2018, të punuar nga eksperti A.G, duke theksuar se e njëjta nuk është e bazuar në prova 

konkrete dhe se gabimisht ka ardhur deri tek konstatimi se banesa e cila është objekt i këtij 

kontesti, është kontribut i jetës bashkëshortore apo familjare, ngase ajo ka qenë pronë e të 

paditurit të parë A.K, e blerë nga mjetet vetanake. Po ashtu, e kundërshtoj konstatimin e 

ekspertit në fjalë se, në Ndërmarrjen e Ujërave si pronar i banesës është i evidentuar këtu i 

padituri i dytë E., kjo pasi që bazuar në praktikën e kësaj ndërmarrjeje si dhe organeve të tjera 

komunale, të gjitha pagesat e ujit, higjienës, rrymës, tatimit etj, i paguajnë shfrytëzuesit e që në 

këtë rast, të lartë cekurit janë vetëm shfrytëzues e jo pronar. Sipas tij, ekspertiza është e 

papranueshme dhe nuk mund të shërbejë si bazë për të vendosur në këtë çështje juridike meqë 

paditësja ka tentuar që ta vë në lajthim gjykatën dhe ekspertin se e njëjta ka dhënë kontribut për 

blerjen e banesës. Andaj, gjykatës i ka propozuar që kërkesëpadia e paditëses të refuzohet si e 

pa bazuar. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar dhe atë për përfaqësim në katër seanca 

gjyqësore, shumën prej  540 euro (4x135). 

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

  

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në vijim:  

Certifikatën nga librat amzë të martesës me nr. ... të datës 24.04.2017; Kontratën e punës me 

nr. ...të datës 01.09.2015; Vërtetimin e Qendrës për Arsim të Nxënësve me Aftësi të Kufizuara 

me nr. ...të datës 08.10.2008; Vërtetimin e Qendrës së Rehabilitimit të Personave me vështirësi 

në zhvillimin në dëgjim dhe shikim nr. ... të datës 15.06.1993; Vërtetimin e Shkollës Fillore në 

Mamushë me nr. ...të datës 05.10.2017; Libreza e Punës me nr. të regjistrimit ... në emër të 

paditëses M. K.; Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren me nr. C.nr. 805/2017 të datës 

23.11.2017; Kontratën e Shitblerjes së Banesës, të vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në 

Prizren, me nr. Leg.nr. ...të datës 27.06.2007; Listën Poseduese për Ngastrën Kadastrale ... të 

datës 04.10.2017; Pagesa në Bankën ... të datës 30.06.2015; Listën e pagesës së kredisë tek 

Banka ... të datës 06.10.2017; Pagesa e bërë përmes ...të datës 27.06.2007, në shumë prej 

30.000 euro, në emër të shitblerjes së banesës; Raportin e transaksioneve në emër të 

kompensimit për punë tek “...”; Historiati i pagesave përmes Bankës ... prej datës 15.02.2018, 

deri më 14.02.2018, në emër të E.K; Raportin e Bankës ...për deponimin e shumës në emër të 

A.K; Raportin e Trustit Pensional në emër të M. K. me gjendjen deri më datën 11.04.2018; 

Raportin e Bankës ... në emër të transaksioneve të bëra për përfituesin A. K.; Vërtetimin e 

Shkollës Fillore ”...” me nr. ...të datës 17.04.2018; Kontrata e shitblerjes së paluajtshmërisë e 

vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në Prizren, me nr. Leg.nr....të datës 09.04.2001; Kontrata e 

shitblerjes së paluajtshmërisë të datës 17.05.2003 e lidhur në mes të A.K dhe I., M., I.B; 

Deklarata e A. dhe A.H, B.V dhe A.K, e vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në Prizren, me 

Leg.nr. ...të datës 21.04.2006; Kontrata e shitblerjes së paluajtshmërisë e vërtetuar pranë 

Gjykatës Komunale në Prizren, me nr. Leg.nr. ...të datës 13.06.2001; Listën poseduese me nr. 

... të datës 28.09.1998; Çertifikatën e pronësisë me nr. ...të datës 09.01.2006; Ekspertizën e 

Ekspertit financiar A.G të datës 16.07.2018; Është bërë dëgjimi i palës paditëse M.M në 

cilësinë e palës; Është bërë dëgjimi i paditurit të parë A.K në cilësinë e palës; Është bërë 

dëgjimi i të paditurit të dytë E.K në cilësinë e palës. 
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 Gjykata pas vlerësimit të pretendimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura 

në kuptim të nenit 8 të LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç 

dhe të gjitha ato së bashku duke gjetur se: 

 

Kërkesëpadia e paditëses ËSHTË PJESËRISHTË E BAZUAR.  

 

 Në bazë të certifikatës nga librat amzë të martesës me nr. ... të datës 24.04.2017, 

gjykata ka vërtetuar faktin se  paditësja dhe i padituri i dytë E.K, kanë lidhur martesë pranë 

organeve kompetente të komunës së Prizrenit, me datën 07.02.1992, martesë kjo e cila është 

regjistruar me nr. të referencës ..., dhe me nr. rendor .... 

 

Në bazë të vërtetimit të Qendrës për Arsim të Nxënësve me Aftësi të Kufizuara me nr. 

...të datës 08.10.2008, vërtetimit të Qendrës për Rehabilitimin e Personave me vështirësi në 

zhvillimin në dëgjim dhe shikim nr. ... të datës 15.06.1993, vërtetimin e Shkollës Fillore në 

Mamushë me nr. ...të datës 05.10.2017, Librezën e Punës me nr. të regjistrimit ... në emër të 

paditëses M. K., raportin e Trustit Pensional në emër të M. K. me gjendjen deri më datën 

11.04.2018, dhe vërtetimin e Shkollës Fillore ”...” me nr. ...të datës 17.04.2018, gjykata ka 

vërtetuar faktin se këtu paditësja ishte në marrëdhënie pune nga viti 1992, e deri më sot. Nga 

provat e lartë cekura gjykata ka konstatuar se paditësja kishte punuar në disa vende të 

ndryshme të punës. 

 

Në bazë të Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren, me nr. C.nr. 805/2017 të 

datës 23.11.2017, gjykata ka konstatuar faktin se martesa mes paditëses dhe të paditurit të dytë 

është zgjidh me shkurorëzim dhe atë pasi që palët kanë ushtruar propozim të përbashkët për 

zgjidhje të martesës.  

 

Në bazë të kontratës së shitblerjes së Banesës, të vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në 

Prizren, me nr. Leg.nr. ...të datës 27.06.2007, gjykata ka vërtetuar faktin se e njëjta është lidhur 

mes Zh.S(të cilën sipas autorizimit e ka përfaqësuar i padituri i dytë E.K), në cilësinë e shitësit 

dhe të paditurit të parë A.K në cilësinë e blerësit. 

 

Në bazë të listës poseduese për ngastrën kadastrale ... të datës 04.10.2017, gjykata ka 

vërtetuar faktin se banesa e cila është objekt i këtij kontesti ka një sipërfaqe prej 60 m2, gjendet 

në katin e tretë dhe evidentohet në emër të paditurit të parë A.K. 

 

Në bazë të fletë pagesës në Bankën ... të datës 30.06.2015, gjykata ka konstatuar se nga 

llogaria e M. K. është transferuar shuma prej 202 euro. 

 

Në bazë të listës së pagesës së kredisë tek Banka ... të datës 06.10.2017, në të cilin 

figuron se këtu paditësja ka marr kredi në shumë prej 1.500 euro, pranë bankës së lartcekur, ku 

janë të përfshirë edhe këstet të cilat i ka paguar dhe datat e pagimit të tyre. 

 

Në bazë të pagesës së bërë përmes ...të datës 27.06.2007, në shumë prej 30.000 euro, 

gjykata ka konstatuar se sipas përshkrimit në fletëpagesë, kjo pagesë është kryer në emër të 

shitblerjes së banesës, ku paguesi është i padituri i parë A.K, ndërsa marrësi i shumës është 

Zhivoratka Savic.   

 

 Në bazë të raportit të transaksioneve në emër të kompensimit për punë tek “...”, gjykata 

ka vërtetuar faktin se i padituri i dytë në emër të 20 %, të shitjes së firmës ku kishte punuar, ka 

përfituar shumën prej 1905.54. po ashtu nga kjo provë mund të konstatohet se i njëjti shumën e 

përfituar e ka transferuar në xhirollogarinë e këtu paditëses.   
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Në bazë të historiatit të pagesave përmes Bankës ... prej datës 15.02.2018 deri më 

14.02.2018 në emër të E.K, gjykata ka konstatuar se për këtë periudhë kohore cilat pagesat, 

deponimet dhe transferet janë bërë nga i padituri i dytë E.K. 

 

Në bazë të raportit të Bankës ...për deponimin e shumës në emër të A.K, gjykata ka 

mundur të konstatoj se për këtë periudhë kohore cilat pagesat, deponimet dhe transferet janë 

bërë nga i padituri i parë A.K. 

 

Në bazë të raportit të Bankës ... në emër të transaksioneve të bëra për përfituesin A. K., 

gjykata ka konstatuar se për këtë periudhë kohore të gjitha deponimet që janë bërë në 

xhirollogarinë e A. K., e cila është bija e paditëses dhe të paditurit të dytë, dhe mbesa e të 

paditurit e parë. 

 

Në bazë të kontratës së shitblerjes së paluajtshmërisë e vërtetuar pranë Gjykatës 

Komunale në Prizren, me nr.  Leg.nr....të datës 09.04.2001, e lidhur në mes të paditurit të parë 

dhe dy motrave të tij, në cilësinë e shitësit dhe personit tjetër S.S, në cilësinë e blerësit, 

kontratës së shitblerjes së paluajtshmërisë të datës 17.05.2003, e lidhur në mes të A.K dhe I., 

M., I.B, e cila nuk është vërtetuar nga organet komptente, deklaratës së dhënë nga A. dhe A.H, 

B.Vdhe A.K, e cila është vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në Prizren, me nr. Leg.nr....të 

datës 21.04.2006, dhe  kontratës së shitblerjes së paluajtshmërisë e vërtetuar pranë Gjykatës 

Komunale në Prizren, me nr. Leg.nr. ...të datës 13.06.2001, gjykata ka konstatuar se i padituri i 

parë në të gjitha këto kontrata është paraqitur si njëri prej shitësve së bashku me dy motrat e tij, 

në këto kontrata, mund të konstatohet saktë prona e cila është shitur, koha e lidhjes së 

kontratave dhe çmimi i shitblerjes. Më gjerësisht sikurse në këto kontrata. 

 

 Në bazë të çertifikatës së pronësisë me nr. ...të datës 09.01.2006, gjykata ka konstatuar 

se i padituri i parë ishte bashkëpronar me 1/3 të së drejtës së pronësisë, në ngastrën kadastrale 

5680/3 ZK Prizren, e cila më vonë është shitur.  

 

Në bazë të ekspertizës së ekspertit financiar A.Gtë datës 16.07.2018, gjykata ka 

konstatuar se, pasi që eksperti ka bërë elaborimin e shkresave të lëndës dhe deklarimeve të tij 

sikurse në këtë ekspertizë, i njëjti ka ardh në përfundim se kontributi i paditëses në bashkësi 

martesore me të paditurin e dytë, e cila martesa ka zgjatur afër 25 viteve, është kontributi në 

blerjen e banesës e cila është objekt i këtij kontesti dhe atë në barasvlerë me të drejtën e saj prej 

1/3 në blerjen e së njëjtës. Sipas ekspertit, 1/3 e vlerës së kësaj banese në rastin konkret është 

shuma prej 10.000 euro. Eksperti po ashtu ka ardh në përfundim se përveç kontributit të 

paditëses në blerjen e banesës, paditësja ka kontribuar edhe në renovimin e banesës në fjalë, 

përkatësisht në kontributin e saj për ta aftësuar banesën në fjalë për banim, kontribut i cili 

vlerësohet të jetë shuma prej 1.470.00 euro. Sipas ekspertizës kontributi i tërësishëm i paditëses 

është në shumë prej 11.470 euro.  

 

Në bazë të dëgjimit të paditëses M. Malta, në cilësinë e palës, gjykata ka konstatuar se 

sipas të njëjtës, ajo është punësuar në momentin kur ka lidhur martesë me këtu të paditurin e 

dytë dhe atë në Shkollën Speciale në Prizren “...”. Sipas saj, të ardhurat mujore nga 

marrëdhënia e punës i kishte dhënë ish vjehrrit të saj A.. Sipas të njëjtës, ajo kishte jetuar 16 

vite në bashkësi familjare e cila është përbërë përveç bashkëshortit të saj edhe nga prindërit e 

tij përkatësisht këtu të paditurit të parë A.K dhe bashkëshortes së tij B. K.. Ajo potencoi se 

gjatë të gjitha këtyre viteve ishte në marrëdhënie pune, por që ka ndodhur që disa herë të bëjë 

ndërrimin e vendit të punës. Në vazhdimin e deklaratës së saj, ajo shtoi se banesën kontestuese 

e cila është objekt i këtij kontesti e ka blerë vjehrri i saj apo i padituri i parë A.K, por që ajo 
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ishte e dedikuar përkatësisht është blerë për bashkëshortët (E.Kdhe M.Mdhe fëmijët e tyre). 

Bashkësia familjare me të paditurin e parë dhe bashkëshortes së tij (ish vjehrrit) e kanë ndarë 

në vitin 2007 dhe që nga ajo kohë këtu paditësja, i padituri i dytë dhe fëmijët e tyre kanë filluar 

të jetojnë në banesën e cila është objekt i këtij kontesti, në të cilën i padituri i dytë vazhdon të 

jetojë edhe sot e kësaj dite. Ajo shtoi se të gjitha obligimet Komunale (rryma, uji, mbeturina 

etj) i kishte paguar vetë paditësja nga paga e saj dhe se në banesë ka bërë edhe investime tjera, 

duke bërë renovime, izolimin e jashtëm të banesës, dhomën e vajzave, dhe se ka bërë pagimin 

e shkollimit për vajzën e tyre të parë A. K. e cila është  shkolluar në shtetin e Turqisë (së 

bashku me të paditurin e parë dhe vëllai dhe motrës së saj), gjë e cila sipas saj, nuk kontestohet 

as nga i padituri i dytë E.K. Paditësja kishte deklaruar se gjatë kohës sa ka jetuar në bashkësi 

familjare me të paditurin e parë ajo është kujdesur për anëtarët e familjes derisa nuk ishte në 

punë, por që në momentin kur ajo ishte në punë kujdesi i saj ishte më i vogël. Ajo u shpreh se 

ishte kujdesur për gjithçka përkatësisht për të gjitha sendet në shtëpi por që ushqimin e ka 

përgatitur vjehrra e saj. Sipas paditëses, në bashkësinë familjare përveç asaj që ishte në 

marrëdhënie pune, ish vjehrrit ishin në pension ndërsa kunati i saj ka punuar në Postën e 

Kosovës ndërsa sa i përket vetë të paditurit të dytë i njëjti kishte punuar privat, por që më pak 

kishte punuar dhe më shumë ishte pa punë. Banesa është e regjistruar në emër të paditurit të 

parë, pasi që i njëjti ishte kreu i familjes dhe duke i marrë parasysh rrethanat në Kosovë, kjo 

nuk është asgjë e re dhe se sipas paditëses ata nuk e kanë parë të arsyeshme asnjëherë ta bartim 

banesën në emrin e tyre. Gjatë kohës (bashkësi familjare me të paditurin e parë dhe të dytin), 

për fëmijët e saj, derisa ajo ishte në punë është kujdesur vjehrra e saj dhe e ëma e saj, por 

meqenëse është punëtore e arsimit 3 muaj gjatë verës ishte në pushim, andaj vetë është 

kujdesur për fëmijët e saj. Më gjerësisht sikurse në deklaratën e saj. 

 

Në bazë të dëgjimit të paditurit të parë A.K në cilësinë e palës, gjykata ka konstatuar se 

sipas tij i njëjti ende nuk e ka të qartë se për çka këtu paditësja e ka paditur, pasi që ajo me të 

njëjtin nuk ka pasur asnjë lidhje. Ai shtoi se banesën kontestuese e ka blerë nga të ardhurat e 

tija personale pasi që më herët kishte shitur disa paluajtshmëri të tij. Ai deklaroi se është 

pension dhe në atë kohë pensioni i tij ishte i lartë. Sipas tij i njëjti gjatë bashkësisë familjare me 

fëmijët e tij dhe familjeve të tyre, prej fëmijëve të tyre kishte kërkuar që gjysmën e të 

ardhurave të tyre mujore t’ia dorëzojnë atij (të paditurit të parë A.K) ndërsa gjysmën tjetër ta 

mbajnë për veti. Gjë e cila ka vlejtur edhe për këtu paditësen, e cila gjysmën e pagës së vet i ka 

dorëzuar atij. Ai deklaroi se banesën kontestuese e ka blerë për vete duke bërë plan se një ditë 

do të plaket dhe do të jetojë prej qirasë së saj, ndërsa birit të tij dhe të rejës i ka lejuar që në të 

njëjtën të jetojnë derisa nuk krijojnë kushtet për vete. Më gjerësisht sikurse në deklaratën e tij. 

 

Në bazë të dëgjimit të paditurit të dytë E.K në cilësinë e palës së paditur, gjykata ka 

konstatuar se sipas deklaratës së tij ai qysh në vitin 1987 përkatësisht kur ishte vetëm 17 vjeç 

kishte krijuar marrëdhënie pune dhe se gjatë gjithë kohës sa ka zgjatur martesa me këtu 

paditësen 80% të kohës ishte në marrëdhënie pune. Gjatë jetesës me prindërit e tij, ai deklaroi 

se së bashku me ish bashkëshorten e tij përkatësisht këtu paditësen çdo muaj të atit të tij 

përkatësisht këtu të paditurit të parë i kanë dhënë nga 150 marka gjermane të asaj kohe. Ai 

shtoi se për 10 vite sa ka jetuar me këtu paditësen dhe fëmijët e tyre në banesën e cila është 

objekti i këtij kontesti, këtu paditëses nuk i ka kërkuar pagën e saj. I njëjti deklaroi se është e 

vërtetë se paditësja i kishte paguar të gjitha komunalitë, por që i njëjti ka blerë gjësende për 

ushqim dhe në atë mënyrë kanë funksionuar si familje. Sipas tij banesën e cila është objekt i 

këtij kontesti e ka blerë i ati i tij përkatësisht këtu i padituri i parë me mjetet e tij vetanake dhe 

se atë dhe familjen e tij i kishte lejuar të jetojnë aty derisa nuk e rregullojnë jetën e tyre, ai ka 

blerë edhe mobiljet dhe gjësendeve të tjera në këtë banesë, ndërsa këtu paditësja ka bërë 

pagesën e izolimit të banesës e cila ka kushtuar 500 euro dhe roletat të cilat kanë kushtuar 400 

euro. Sa i përket shpenzimeve për rregullimin e dhomës së fëmijëve sipas të paditurit të dytë, 
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ato i kishte paguar i padituri i parë ndërsa paditësja ka paguar vetëm një orman, ndërsa të 

ardhurat e tij janë shpenzuar për nevojat e familjes. I njëjti shtoi se shkollimin e vajzës së parë 

në shtetin e Turqisë, e kanë paguar bashkërisht me këtu paditësen. Banesën të cilën e posedon i 

ati i tij në Republikën e Turqisë, sipas të paditurit të dytë, i ati i tij e ka blerë para se 

bashkëshortët të lidhin martesën. Është e vërtetë se paditësja ka marrë kredi në shumë prej 

3000 euro dhe atë për blerjen e një veture e cila në tërësi ka kushtuar 5800 euro, ndërsa pjesën 

tjetër sipas këtu të paditurit e ka paguar ai vetë. Sipas tij, paditësja ka marrë edhe kredinë tjetër 

në shumë prej 1500 euro, e cila është marr për ceremoninë e fejesës së vajzës së tyre të madhe. 

Ai deklaroi se edhe sot e kësaj dite apo që nga viti 2007, jeton në banesën e cila është objekt i 

këtij kontesti. Banesën kontestuese sipas atij e ka blerë i ati i tij përkatësisht i  padituri i parë 

ndërsa në kontratën ai figuron si i autorizuari i shitëses, kjo për faktin se shitësja për shkaqe 

sigurie nuk ka mundur të prezantojë në gjykatë, ku është lidhur kontrata e shitblerjes por edhe 

për faktin se blerësi i vërtetë i kësaj banese ishte i ati i tij. Gjatë kohëzgjatjes së martesës me 

paditësen i njëjti shtoi se kishte marrë 3 herë kredi (1000 euro, 1500 euro dhe 1800 euro) si dhe 

kishte marrë shumën prej 2150 euro, që i ka marrë me shitjen “...” punëtor i së cilës ishte dhe 

se pjesën e kësaj shume përkatësisht shumën prej 1850 euro, ia ka transferuar këtu paditëses 

për pagimin e kredisë të cilën e njëjta e ka marrë për blerjen e automjetit. 

 

Baza ligjore 

 

Në bazë të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore neni 77 pika 2 “ pronësia e 

përbashkët mund të krijohet përmes ligjit ose përmes kontratës. Marrëveshja me të cilën 

krijohet pronësia e përbashkët mund të lidhet vetëm nëse shprehimisht është e lejuar me 

ligj”. 

Në bazë të nenit 47 të ligjit mbi nr. 06/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 

2004/32 për Familjen e Kosovës, del se “Pasuri e përbashkët e bashkëshortëve është pasuria 

e fituar me kontribut të përbashkët gjatë vazhdimit të martesës, si dhe të hyrat që rrjedhin 

nga pasuria e tillë”, paragrafi 2 i këtij neni parasheh se “Kontribut i përbashkët i 

bashkëshortëve gjatë vazhdimit të martesës konsiderohet: të ardhurat personale dhe të hyrat 

e tjera të secilit bashkëshort; ndihma e bashkëshortit e afruar bashkëshortit tjetër, siç është 

kujdesi për fëmijët, udhëheqja e punëve të shtëpisë, përkujdesja dhe mirëmbajtja e pasurisë, 

si dhe çfarëdo forme tjetër e punës dhe e bashkëpunimit lidhur me administrimin, 

mirëmbajtjen dhe shtimin e pasurisë së përbashkët; Kontributi i përbashkët i bashkëshortëve 

gjatë vazhdimit të martesës për fitimin e pasurisë së përbashkët konsiderohet i 

barasvlershëm; Bashkëshortët janë pronarë të përbashkët në pjesë të barabarta të pasurisë 

së përbashkët, nëse nuk janë marrë vesh ndryshe; Pasuria e bashkëshortëve e fituar 

bashkërisht përmes lojërave të fatit konsiderohet pasuri e përbashkët; Pasuria e përbashkët e 

bashkëshortëve mund të përfshijë të drejtat sendore dhe të detyrimeve”. 

 

Ndërsa ligji për Familjen e Kosovës, nr. 2004/32, në nenin 50 pika 1, 2 dhe 3, parasheh 

që “Të drejtat e bashkëshortëve për sendet e paluajtshme, të cilat janë pasuri e tyre e 

përbashkët, ashtu siç parashihet në nenin 47 të këtij Ligji, regjistrohen në Regjistrin publik 

të pasurive të paluajtshme në emër të të dy bashkëshortëve, si pasuri e përbashkët në pjesë të 

papërcaktuara”, “Kur vetëm njëri prej bashkëshortëve regjistrohet si bartës i së drejtës 

pronësore për pasurinë e përbashkët në regjistrin e të drejtave në pasuri të patundshme, do 

të konsiderohet se regjistrimi është bërë në emër të dy bashkëshortëve. Pasuria nuk mund të 

tjetërsohet pa pëlqimin e të dy bashkëshortëve, ashtu siç është përcaktuar me ligjin në fuqi”, 

“Në rastet kur që të dy bashkëshortët janë të regjistruar në Regjistrin publik të 

paluajtshmërive si pronarë të përbashkët në pjesë të caktuara, konsiderohet se ata në këtë 

mënyrë e kanë bërë pjesëtimin e pasurisë së përbashkët”. 
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Po ashtu në nenin 54 paragrafi 1, të të njëjtit ligj është paraparë se “Nëse nuk arrihet 

marrëveshja në kohën kur pjesa e secilit prej bashkëshortëve i takon pasurisë së përbashkët, 

ajo duhet të vendoset nga gjykata. Vendimi duhet të bazohet në kontributin e 

bashkëshortëve, përmes vlerësimit të të gjitha rrethanave dhe jo duke marrë parasysh vetëm 

të ardhurat personale dhe të hyrat e tjera të secilit bashkëshort, por edhe ndihmën e njërit 

prej bashkëshortëve të ofruar bashkëshortit tjetër, si kujdesin për fëmijët, udhëheqjen e 

punëve të shtëpisë, përkujdesjen dhe mirëmbajtjen e pasurisë si dhe çfarëdo forme tjetër të 

punës dhe të bashkëpunimit lidhur me administrimin, mirëmbajtjen dhe shtimin e pasurisë 

së përbashkët, ndërsa paragrafi 2 i po këtij neni parasheh “Gjykata kompetente vendos po 

ashtu në rast të mosmarrëveshjes lidhur me pjesët e pasurisë së bashkëshortëve të paraparë 

sipas këtij neni”. Ndërsa neni 271 të po këtij ligji ka paraparë se “Bashkësia familjare 

përfshin bashkëshortët dhe familjen e tyre të ngushtë, që në këtë Ligj përfshijnë fëmijët dhe 

prindërit e bashkëshortëve. Personat tjerë të afërm të familjes si dhe personat të cilët 

kryesisht 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”. Në nenin 272 është paraparë se “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”, përfundimisht neni 275 të ligjit të cekur më lartë, ka paraparë se “Nëse ligji nuk parasheh 

ndryshe, marrëdhëniet pronësore ndërmjet anëtarëve të bashkësisë familjare në këtë ligj do të 

aplikohen në analogji lidhur me udhëheqjen e marrëdhënieve pasurore në mes të 

bashkëshortëve”. 

 

Me nenin 7.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) është paraparë se “palët 

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

propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”. 

 

Vlerësimi përfundimtar i gjykatës 

 

Në rastin konkret, në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe dispozitave ligjore të 

cekura më lartë, gjykata e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditëses sikurse në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Nga provat e administruara gjatë kësaj procedure kontestimore dhe vetë deklarimeve të 

palëve ndërgjyqëse, gjykata ka vërtetuar se mes palëve nuk është kontestuese fakti se paditësja 

M.Mdhe i padituri i dytë E.K kanë lidhur martesë pranë organeve kompetente të komunës së 

Prizrenit, me datën 07.02.1992, martesë e cila është e regjistruar me nr. rendor ... dhe me nr. të 

referencës .... Po ashtu, mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se kjo martesë është 

zgjidhur me shkurorëzim, me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren, me nr. C nr. 

805/2017 të datës 23.11.2017, dhe atë pasi që palët kanë bërë propozim të përbashkët për 

zgjidhje të martesës. Po ashtu, palët nuk e kanë kontestuar faktin se, tash ish bashkëshortet 

M.Mdhe i padituri i dytë E.K, që nga momenti i lidhje së martesës (në vitin 1992), kanë jetuar 

në bashkësi familjare me të paditurin e parë A.K(i cili është i ati i të paditurit të dytë E.Kdhe 

ish vjehrri i paditëses), dhe bashkëshortes së tij. Nga provat të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës dhe deklarimeve të vetë palëve, palët ndërgjyqëse në bashkësi familjare kanë jetuar nga 

viti 1992 e deri në ndarjen e bashkësisë në vitin 2007. Nga kjo kohë paditësja dhe i padituri i 

dytë, së bashku me fëmijët e tyre kanë jetuar në banesën e cila është objekt i këtij kontesti dhe 

atë deri në momentin e zgjidhjes së martesës mes tyre në fund të vitin 2017.   

 

Kontestuese mes palëve ka mbetur ndarja e pasurisë së paluajtshme, përkatësisht 

kontributi i paditëses në blerjen e banesës e cila evidentohet ... në sipërfaqe prej 60 m2, banesë 

kjo e cila është blerë në vitin 2007. Paditësja ka pretenduar se e njëjta ka kontribuar në blerjen 

e kësaj banese, më vonë në aftësimin e saj për banim dhe izolimin e saj, si në aspektin financiar 
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ashtu edhe në mënyrat tjera siç është kujdesi ndaj fëmijëve, edukimi i tyre si dhe kujdesi ndaj 

bashkëshortit të saj përkatësisht këtu të paditurit dhe se asaj përveç kësaj duhet të njihet edhe 

kontributi tjetër në vlerë prej 25.000 euro. Ndërsa në anën tjetër të paditurit pretendojnë se 

banesa në fjalën është blerë nga mjetet vetanake të të paditurit të parë A.K dhe se paditëses nuk 

i takon asgjë. Gjykata në bazë të gjendjes faktike të paraqitur nga ana e palëve ndërgjyqëse dhe 

provave të administruara gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor ka vërtetuar se kërkesëpadia e paditëses 

është e bazuar pjesërisht sikurse është aprovuar më lartë. Para së gjithash gjendjen faktike 

gjykata e ka vërtetuar nga vetë pretendimi i palëve që paluajtshmëria përkatësisht banesa është 

blerë në vitin 2007,  apo gjatë ekzistimit të bashkësisë martesore dhe bashkësisë familjare mes 

palëve ndërgjyqëse, ndërsa siç mund të shohim nga nenin 47 të ligjit të familjes së Republikës 

së Kosovës, secila pasuri e cila fitohet gjatë ekzistimit të bashkësisë martesore konsiderohet si 

pronë e përbashkët e tyre, ndërsa neni 272 parasheh se 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 dhe se sipas nenit 275 në mënyrë analoge zbatohen të gjitha 

dispozitat ligjore sikurse me pasuri të fituar gjatë martesës së bashkëshortëve ashtu dhe me 

pasuri të fituar në bashkësi familjare. Nga provat materiale mund të shohim po ashtu se 

kontributi i paditëses në bashkësinë familjare është i konsiderueshëm pasi që e njëjta që nga 

viti 1992, ka krijuar marrëdhënie pune dhe se gjatë gjithë kohës sa ka zgjatur bashkësia 

martesore dhe ajo familjare ishte në marrëdhënie pune (gjë e cila vërtetohet nga vërtetimet të 

cekura më lartë, librezës së punës dhe trustit pensional në emër të paditëses), dhe gjatë zgjatjes 

së bashkësisë familjare (prej vitit 1992-2007), ka dhënë një kontribut i cili është vlerësuar si 

1/3 të drejtës në blerjen e banesës e cila është objekti i këtij kontesti, përkatësisht shumën prej 

10.000,00 euro, shumë kjo e përcaktuar nga ana e ekspertit financiar A.G, përmes ekspertizës 

së tij të datës 16.07.2018. Andaj, sipas bindjes së kësaj gjykate për kundër faktit se 

paluajtshmëria përkatësisht banesa kontestuese është e regjistruar në emër të këtu të paditurit të 

parë, ajo sipas ligjit konsiderohet si pronë e përbashkët e palëve ndërgjyqëse (secilit prej tyre 

nga 1/3 të drejtës së pronësisë), pasi që ajo është blerë gjatë ekzistimit të bashkësisë familjare 

dhe ekzistimit të bashkësisë martesore mes paditëses dhe të paditurit të dytë E.K. Kontributi i 

paditëses në blerjen e banesës kontestuese gjykata e ka vërtetuar përmes vërtetimeve të cekura 

më lartë, librezës së punës dhe trustit pensionale, me të cilin vërtetohet se gjatë tërë zgjatjes së 

bashkësisë familjare dhe martesore ajo ishte në marrëdhënie pune dhe ka krijuar të ardhurat 

financiare. Se paditësja ka dhënë kontribut në bashkësi martesore dhe asaj familjare, gjykata e 

ka vërtetuar duke marr për bazë edhe vete deklarimeve të palëve të paditur përkatësisht 

deklaratës së të paditurit të parë i cili në seancën e datës 13.05.2019, kur është dëgjuar nga 

gjykata në cilësinë e palës, ndër të tjera ka deklaruar se “... edhe paditësja gjysmën e pagës më 

ka dorëzuar mua”, por edhe deklaratës së të paditurit të dytë i cili gjatë seancës së njëjtë, kur 

është dëgjuar në cilësinë e palës, i cili ndër të tjera deklaroj se “...së bashku me ish 

bashkëshorten time përkatësisht këtu paditësen çdo muaj të atit tim përkatësisht këtu të 

paditurit të parë i kemi dhënë nga 150 marka gjermane të asaj kohe”. Andaj, duke i marr për 

bazë të gjitha këto të cekur më lartë, gjykata ka ardh në përfundim se kërkesëpadia e paditëses 

është pjesërisht e bazuar, duke iu njohur paditëses kontributin e saj të dhënë në bashkësi 

familjare dhe martesore. 

 

Duke marr për bazë se paditëses i është njohur kontributi i dhënë në blerjen e banesës e 

cila është objekt i këtij kontesti, ndërsa në anë tjetër se objekti i këtij kontesti është banesa dhe 

se ndarja fizike e saj në tre pjesën nuk është e mundshme dhe se vetë pala paditëse si kërkesë 

alternative ka parashtruar edhe kërkesën për pagimin e shumës së kontribuar (e cila shumë 

është përcaktuar nga eksperti financiar), gjykata ka vendosur që të paditurit të obligoj që në 

mënyrë solidare ti obligoj që palës paditëse ti kompensojnë shumën e kontributit të dhënë dhe 

që ajo të jetë e kompensuar për të drejtën e saj, përkatësisht për kontributin e saj. Andaj, 

gjykata ka vendosur sikurse në pikën I dhe pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  
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Të paditurit gjykatës nuk i kanë parashtruar asnjë provë bindëse materiale me të cilën 

do të bindin gjykatën se në rastin konkret kjo paluajtshmëri është blerë me mjetet vetanake të të 

paditurit të parë A.K. Të paditurit për të vërtetuar faktin se banesa e cila është objekt i këtij 

kontesti është blerë nga mjetet vetanake të të paditurit të parë, gjykatës i kanë ofruar provat dhe 

atë: kontratën e shitblerjes së paluajtshmërisë të vërtetuar nga ana e Gjykatës Komunale në 

Prizren, me nr. Leg.nr....të datës 09.04.2001, në të cilën i padituri i parë është paraqitur në 

cilësinë e shitësit, por që me analizimin e kësaj kontrate gjykata ka ardh në përfundim se i 

padituri i parë, në këtë kontratë është shitësi i tretë dhe se paluajtshmërin e cila është objekti i 

kësaj kontrate e kanë shitur së bashku me dy persona tjerë, dhe se çmimi i shitblerjes ishte 

50.000,00 dm, apo 16.666 dm (apo 8.333 euro), do ti takojnë këtu të paditurit të parë. Duke e 

marr parasysh kohën e lidhjes së kësaj kontrate dhe kohën e blerjes së banesës e cila është 

objekt i këtij kontesti, gjykata ka ardh në përfundim se periudha kohore është shumë e gjatë 

dhe se nuk mund të konsiderohet se nga këto mjete është blerë banesa e cila është objekt i këtij 

kontesti. Andaj, kësaj prove gjykata nuk ia ka falur besimin. Si provë tjetër të paditurit kanë 

ofruar edhe kontratën e shitblerjes së paluajtshmërisë të datës 17.05.2003, e lidhur në mes të 

A.Kdhe dy personave tjerë dhe I., M. dhe I.B, e cila nuk është e vërtetuar nga organet 

komptente, gjykata ka ardh në përfundim se çmimi i shitblerjes në këtë kontratë është shuma 

prej 1800 euro (sipas pikës II të kësaj kontrate), dhe se këtu i padituri i parë është njëri prej tre 

shitësve, andaj shitja e kësaj paluajtshmërie me këtë shumë të shitblerjes në asnjë rast nuk 

mund të ndikoj apo të vërtetoj faktin se nga këto mjete është blerë banesa kontestuese. Andaj, 

kësaj prove gjykata nuk ia fali besimin edhe për faktin se kontrata është lidhur në vitin 2003, 

ndërsa banesa kontestuese është blerë në vitin 2007. Pretendimi tjetër i të paditurve se i padituri 

me mjetet vetanake e ka blerë paluajtshmërin kontestuese e kanë mbështetur edhe me 

deklaratën e A. dhe A.H, B.Vdhe A.K, e cila është e vërtetuar tek Gjykata Komunale në 

Prizren, me nr. Leg.nr. ...të datës 21.04.2006, të cilës gjykata nuk ja ka falur besimin për shkak 

se kjo është vetëm një deklaratë dhe se nuk ka asnjë provë se edhe është vepruar sipas asaj që 

është deklaruar, dhe se shumën e paraparë që duhet të e merr këtu i padituri i parë përkatësisht 

shumën prej 7.500 euro (pasi që ai sipas deklaratës së bashku edhe për dy motra tjera ka marr 

shumën e tërësishme prej 22.500 euro, 22.500:3=7.500), nuk ka asnjë prove material se e ka 

marr, andaj gjykata nuk mund t’ia fal besimin të njëjtës. Ndërsa si prove tjetër është edhe 

kontrata e shitblerjes së paluajtshmërisë, të vërtetuar nga Gjykata Komunale në Prizren, me nr. 

Leg.nr. ...të datës 13.06.2001, por nëse analizohet kjo kontratë në përmbajtje të saj, vim në 

përfundim se me lidhjen e kësaj kontrate vetëm se është bërë legalizim i shitblerjes e cila në 

realitet ka ndodhur në vitin 1994, dhe se këtu i padituri i parë nga lidhja e kësaj kontrate nuk ka 

përfituar asgjë, andaj, gjykata as kësaj prove nuk ia ka falur besimin. Duke i marr për bazë të 

cekur më lartë dhe elaborimin e të gjitha këtyre provave gjykata ka ardh në përfundim se 

pretendimet e palëve të paditur se banesa kontestuese është blerë nga mjetet vetanake të të 

paditurit të parë janë të pa bazuara dhe të pa vërtetuara në prova materiale. Ndërsa nga 

dispozitat ligjore të cekura më lartë, është paraparë se nëse ndonjë nga bashkëshortët apo 

familjare pretendon se ka dhënë kontribut më shumë, apo se bëhet fjalë për pasuri të veçantë të 

tij, ai këtë fakt duhet të dëshmoj me prova materiale. Andaj, ka aprovuar pjesërisht 

kërkesëpadinë e paditësit.  

 

Është fakt se banesa e cila është objekt i këtij kontesti është paguar përmes 

xhirollogarisë së të paditurit të parë, por që kjo në rastin konkret nuk luan rolin në vendosje 

ndryshe të kësaj gjykate, pasi që nga provat e elaboruara më lartë, del konstatimi se gjatë 

ekzistimit të bashkësisë familjare paditësja të njëjtit i ka dorëzuar gjysmën e pagës së saj dhe 

ka dhënë kontributin tjetër të saj (nga viti 1992 deri në vitin 2007), dhe me këtë fakt mund të 

konstatojmë se ajo ka dhënë kontributin e saj në blerjen e së njëjtës. Ndërsa nga dispozitat e 

cekura ligjore mund të konstatoj se çdo pasuri e cila është krijuar në bashkësi martesore 
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përkatësisht në bashkësi familjare konsiderohet se i takon bashkëshorteve apo anëtarëve të 

familjes në pjesë të barabarta, përveç nëse nuk vërtetohet se bëhet fjalë për pasuri të veçantë të 

bashkëshorteve apo anëtarëve të familjes, gjë të cilën palët të paditura nuk kanë mundur të 

vërtetojnë.  

 

Gjykata ka vërtetuar se në bazë të certifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtëshme 

me nr. ... të datës 04.10.2017, pasuria e paluajtshme kontestuese evidentohet në emër të të 

paditurit të dytë A.K. Po ashtu me shiqim në kontratën mbi shitblerjen e paluajtshmërisë të 

vërtetuar nga Gjykata Komunale në Prizren, me nr. Leg.nr. ...të datës 27.06.2007, e cila për 

objekt ka banesën kontestuese, apo gjatë ekzistimit të bashkësisë familjare dhe bashkësisë 

martesore mes paditëses dhe të paditurit të dytë, e që duke i bazuar në nenin 50 paragrafi 2 të 

Ligjit të Familjes së Kosovës, ku është paraparë se “Kur vetëm njëri prej bashkëshortëve 

regjistrohet si bartës i së drejtës pronësore për pasurinë e përbashkët në regjistrin e të drejtave 

në pasuri të patundshme, do të konsiderohet se regjistrimi është bërë në emër të dy 

bashkëshortëve”, dhe nenit 272 është paraparë se “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” mund të konstatohet se edhe për kundër faktit se paluajtshmëria është e 

regjistruar në emër të këtu paditurit, ajo sipas vetë ligjit konsiderohet pasuri e përbashkët e 

bashkëshortëve – bashkësisë familjare apo në rastin konkret edhe të këtu paditëses M.Mme të 

drejtën prej 1/3, kontribut ky i cili është vlerësuar edhe me ekspertizë financiare të ekspertit 

A.Gnga data 16.07.2018, të cilës gjykata iu fal besimin e plotë. 

 

Gjykata e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëse me anë të së cilës ka kërkuar, që gjykata 

ti obligoj të paditurit që në mënyrë solidare paditëses ti paguajnë shumën prej 25.000,00 euro, 

në emër të kontributit tjetër, si të pa bazuar. Një gjë e tillë për faktin se paditësja me asnjë 

provë materiale nuk ka vërtetuar se ka dhënë ndonjë kontribut tjetër, jashtë asaj të cilës është 

përfshirë në ekspertizën e ekspertit të lartcekur. Paditësja me asnjë provë nuk ka vërtetuar se 

gjatë jetës në bashkësi familjare apo tani vetëm në atë bashkëshortore ka dhënë ndonjë 

kontribut tjetër (përveç asaj që është cekur më lartë) dhe me këtë kontribut është krijuar ndonjë 

pasuri tjetër përveç pasurisë së cekur më lartë, apo se ndonjë pasurie ekzistuese i është rritur 

vlera dhe se me ekspertizë të lartcekur është konstatuar dhe vlerësuar kontributi i tërësishëm i 

paditëses. Nga provat e administruar dhe nga vetë deklarimi i paditëses mund të konstatojmë se 

e njëjta gjatë gjithë kohës ishte në marrëdhënie pune dhe me vetë këtë fakt kontributi i saj në 

punë tjera është tejet i zvogëluar. Përveç asaj, paditësja vetë ka deklaruar se në mungesën e saj 

për fëmijët është kujdesur vjehrra e saj dhe e ëma e saj. Ajo gjithashtu deklaroj se ushqimin në 

bashkësi familjare e ka përgatitur vjehrra e saj, andaj kërkesëpadia e saj në këtë pjesë është 

refuzuar. Ndërsa sa i përket kujdesit të saj për fëmijët, investimet në shkollimin e vajzës së saj, 

gjykata i vlerëson si të pa bazuar për faktin se edhe asaj si e ëma (e vajzës e cila është 

shkolluar), i takon të investoj në të ardhmen e fëmijëve, për më shumë e ka obligim ligjor të 

paraparë me dispozita ligjore të LFK-së. Në këtë drejtim të gjitha kërkesat e paditëses janë të 

pa bazuara. Po ashtu, pretendimet për pagimin e komunalive (ujit, rrymës, mbeturinave etj), 

sipas kësaj gjykate janë të pa bazuar për faktin se vet paditësja së bashku me fëmijët e saj, ka 

jetuar në banesën e cila është objekt i këtij kontesti dhe se edhe ajo vetë ka krijuar këto 

shpenzime duke harxhuar ujë, rrymë etj, andaj këto nuk janë vetëm barrë e të paditurit të dytë, 

por edhe të vetë paditëses. Si të pa bazuar i ka vlerësuar, gjykata pretendimet e paditëses se e 

njëjta ka marr kredi për blerjen e veturës familjare, dhe atë për faktin se ajo me asnjë provë 

materiale nuk ka vërtetuar se tash ku është ajo veturë, në pronësi të kujt është dhe kush është 

duke e shfrytëzuar, andaj pa prova materiale gjykata ka vendosur sikurse në pikën II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi.  
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Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet dhe provat e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka 

gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 

143 të LPK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452.1 të LPK-së, dhe 

tarifës së Odës së Avokatëve të Kosovës, dhe atë për shpenzimet si në vijim: për përpilimin e 

padisë shumën prej 312 euro, për pesë seanca të mbajtura gjyqësore, shumën prej 2025 euro, 

për taksën gjyqësore për padinë e ushtruar, shumën prej 41 euro dhe ekspertizën e ekspertit 

aktuar shumën prej 150 euro, apo shumën e përgjithshme prej 2528 euro. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C.nr.1718/17, me datë 17.06.2019. 

 

                                                                    Gjyqtari,         

                                     Fahret Vellija 

 

 

UDHËZIM JURIDIKË: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankesë 

në afatin prej 15 ditëve pas ditës së pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


