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Numri i lëndës: 2019:103118 

Datë: 01.04.2022 

Numri i dokumentit:     02873278 

                                                                                                                       C.nr.1853/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ- Departamenti i Përgjithshëm- 

Divizioni Civil, me gjyqtarin Bekim Salihu, me procesmbajtësen Anita Zefi, në çështjen 

juridike të paditësve M.B., B.B., F.B., M.M., D.B., F.B., S.Z.dhe L.G.nga fshati ...., Komuna 

Ferizaj, të cilët me autorizim i përfaqëson avokat Gëzim Berisha nga Prishtina, ...., Zona ...., 

Hyrja., nr.., ...., kundër të paditurit Zh. (Q.) K. nga ...., rruga “....” nr....., R.Serbisë, në çështjen 

juridike vërtetim pronësie, në prani të palëve ndërgjyqëse, në seancën e mbajtur me datë 

01.04.2022, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

- në bazë të pohimit – 

 

I. APROVOHET  si a bazuar kërkesëpadia e paditësve M.B., B.B., F.B., M.M., D.B., 

F.B., S.Z.dhe L.G., të gjithë  nga fshati ..., Komuna Ferizaj, kundër të paditurit Zh. K. 

Nga..., R.Serbisë,. 

 

II. VËRTETOHET se paditësit  si trashëgimtar  të G. B., janë pronar të paluajtshmërisë 

me nga 1/8, e pjesës ideale në parcelën kadastrale  numër P- ..... ZK ..., me sip. prej 

9267m², në vendin e quajtur “.....”, tokë bujqësore, arë e klasit të tretë. 

III.  Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësit përmes të autorizuarit  të tyre kanë deklaruar  se mbetemi pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë dhe precizimit të saj, ku është e pakontestueshme se paraardhësit juridik të 

palëve ndërgjyqëse në vitin 1972, kishin lidhur marrëveshje gojore për shitblerjen e 
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paluajtshmërisë në ngastrën kadastrale nr....., ZK ..., Komuna Ferizaj, lloji i njësisë parcelë me 

sipërfaqe prej 9267m² , me çmimin e shitblerjes  prej 50.000 dinar të atëhershëm, të cilën e 

kanë paguar dhe janë hyrë në posedim të papenguar në atë paluajtshmëri. Andaj pas deklarimit 

të paditurit dhe pranimit të kërkesë padisë e cila nuk është në kundërshtim as me nenin 3.3 të 

LPK-së, i propozoj gjykatës të bie aktgjykim në bazë të pohimit. 

 

I të paditurit në fjalën e tij ka deklaruar se unë jam trashëgimtar i vetëm i prindërve të 

mi Q. dhe V.K. dhe nuk kanë pasardhës tjetër.  Lidhur me çështjen objekt kontesti dua të shtoj 

se prindërit e mi në vitin 1972, ja kanë shitur prindit të paditësve G. B., i cili e ka paguar 

çmimin dhe të njëjtit e posedojnë pa asnjë problem dhe un deklaroj se e pranoj në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësve si të bazuar dhe nuk e kundërshtoj propozimin e paditësve  që 

gjykata të merr aktgjykim në bazë të pohimit. 

Gjykata gjatë shqyrtimit vendosi në kuptim të nen.148.1 të LPK-së, dhe mori aktgjykim 

në bazë të pohimit si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, meqenëse i padituri e ka pohuar 

kërkesëpadinë e paditësve, ndërsa nuk ka pengesa në dhënien e këtij aktgjykimi siç e përcakton 

nenin 148 par.2 dhe 3 pasi që e njëjta kërkesat e palëve ndrëgjyqëse nuk ka qenë edhe në 

kundërshtim me nenin 3.3 të LPK-së. 

            Vendimin mbi shpenzimet e procedurës gjykata e mbështeti në nenin 450 të LPK-së, që 

secila palë ti bart shpenzimet e veta të procedurës.  

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.1853/20, me datën 01.04.2022 

                                                       Gjyqtari,             

                                           Bekim Salihu 

 

              KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prej 15 ditësh, pas pranimit të tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 


