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Numri i lëndës: 2020:166965 

Datë: 16.09.2021 

Numri i dokumentit:     02216642 

         C.nr.1849/20 

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

gjyqtari Habib Zeqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditëses B.A., të cilin 

e përfaqëson av. Ilir Rashiti nga Gjilani, kundër të paditurit S.I., në çështjen juridike vërtetim i 

të drejtës së pronësisë, në seancën e mbajtur me datë 16 shtator 2021, mori këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses B.A. nga Ferizaj rr. ‘...” nr..., kundër 

të paditurit S.I. nga Ferizaj rr. ‘’...’’ si e bazuar. 

II. VËRTETOHET se paditësja është pronare i paluajtshmërisë nr...., me sipërfaqe të 

përgjithshme prej 603 m², vendi i quajtur ‘’...’’, Zona Kadastrale Ferizaj. 

III. DETYROHET i padituri që t`ia njoh paditëses të drejtën e pronësisë të përshkruar si 

në pikën II të dispozitivit brenda afatit prej 15 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, në të 

kundërtën ky aktgjykim pas plotfuqishmërisë do ti shërbej paditësit për bartjen e pronësisë në 

drejtorin për pronë gjeodezi dhe kadastër në Komunën e Ferizaj pa prezencën e tij. 

A r s y e t  i m i 

Më datë 30 nëntor 2020, paditësja ka ushtruar padi në këtë gjykatë, përmes së cilës ka kërkuar 

që t’i njihet e drejta e pronësisë në parcelën ... me sipërfaqe prej 603 m², Zona Kadastrale në 

Ferizaj. Lidhur me këtë gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën gjyqësore më 5 maj 2021, në të 

cilën paditësja, përmes të autorizuarit të saj ka mbetur pranë kërkesëpadisë së tij. 

I padituri në atë seancë e ka pohuar kërkesëpadinë e paditësit, duke theksuar se gabimisht 

përcaktohet titullar juridik i parcelës që ka qenë objekt shqyrtimi, duke theksuar se asnjëherë 

nuk ka qenë pronar faktik. Pavarësisht faktit se në seancën gjyqësore të datës 5 maj 2021 e ka 

pohuar kërkesëpadinë e paditëses, gjykata sipas propozimit të paditëses, përmes të autorizuarit 
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të saj ka vendosur që fillimisht të bëhet nxjerrja e provës me këqyrjen në vend dhe atë më 31 

maj 2021, me ç’ rast përveç tjerash konstatuar se parcelë është e ndërtuar një shtëpi dykatëshe, 

ndërsa si rrjedhojë edhe është urdhëruar nxjerrja e provës me ekspertizë të gjeodezisë përmes 

ekspertit V.M., i cili ekspertizën e ka përpiluar më 31 maj 2021, në të cilën ekspertizë nuk 

rezulton asnjë ndryshim me të dhënat nga certifikata e së drejtës pronësore. 

Pas këtyre veprimeve procedurale, gjykata më 16 shtator 2021, në të cilën i padituri prapë e ka 

pohuar kërkesëpadinë, duke theksuar se paditësja me familjen e saj jetojnë në shtëpinë e saj ku 

ndodhet parcela objekt shqyrtimi, për një kohë të gjatë dhe se këtë fakt e kanë të njohur edhe 

tërë lagja  dhe nuk e dinë që ndonjëherë paditësja të jetë penguar nga dikush në shfrytëzimin e 

parcelës. Pas këtij deklarimi nga ana të paditurit, i autorizuari i paditësit i ka propozuar 

gjykatës që të merr aktgjykim në bazë të pohimit. 

Për gjykatën theksimet e të paditurit në seancën e shqyrtimit kryesor, janë të bazuara dhe të 

qëndrueshme dhe për më tepër janë të strukturuara në mënyrë kronologjike dhe logjike, andaj  

gjykata me aktvendim procedural e ka aprovuar propozimin e të autorizuarit të paditurit për 

nxjerrjen e aktgjykimit në bazë pohimit, duke u bazuar në dispozitën e nenit 148 par.1 të LPK-

së, e cila dispozitë përcakton në qoftë se i padituri deri në përfundimit e shqyrtimit kryesor të 

çështjes e pohon kërkesëpadinë....tërësisht, gjykata e jep, pa shqyrtim të mëtejmë aktgjykimin 

me të cilin e aprovon.....gjithë kërkesëpadinë (aktgjykim në bazë pohimit).Meqenëse i padituri e 

ka pohuar kërkesëpadinë, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit, duke e aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar duke e vërtetuar të drejtën e pronësisë së paditëses siç 

përshkruhet në dispozitiv të aktgjykimit.  

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.1849/20, me datën 16 shtator 2021 

                                              Gjyqtari, 

                                           Habib Zeqiri 

 

 

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

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

Gjykate. 


