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Numri i dokumentit:     01924392 

 

Ac.nr.1199/17 
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë prej 

gjyqtarëve Kujtim Pasuli - kryetar i kolegjit dhe Nenad Llaziq e Makifete Saliuka, anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike të paditësit T.D. nga Peja, me adresë banimi në Rr. “..”, nr. 38, të 

cilin e përfaqëson av. R.SH. nga Istogu, kundër të paditurve S.K., K.K. dhe B.K. – H. nga Peja, 

me adresë banimi në Rr. “...”, nr. ..,  për shkak të vërtetimit të pronësisë, vlera e kontestit 5.000 

€, duke vendosur sipas ankesës të paditurës së tretë B.K. – H., të ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Pejë, C.nr.459/16 të datës 06.01.2017 , në seancën e kolegjit të mbajtur 

me datë 22.06.2021,  mori këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 
 

 

REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e të  paditurës së tretë B.K. - H. nga Peja, 

VËRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, C.nr.459/16 të datës 06.01.2017. 

 

A r s y e t i m 

   

Me aktgjykimin e goditur është vërtetuar se paditësi T. (S.) D. nga Peja, Rr. “...” nr. 38, është 

pronar i sipërfaqes së truallit prej 19m2, neto 25 m2/bruto, dhe shtojcës së lokalit me të njëjtën 

sipërfaqe e cila është ngritur mbi këtë sipërfaqe që përbën tërësi të pandashme, e cila 

evidentohet në ngastrën 890/1, fl. pos nr. 2608 ZK Pejë, ashtu që kjo sipërfaqe e shkëputur, nga 

sipërfaqja e tërësishme dhe identifikuar me pika kadastrale do të regjistrohen në librat 

kadastral, me numër të veçantë, pran DGJK në Pejë, në emër të paditësit , T. S. D., nga Peja, 

detyrohen të paditurit t’ia njohin të drejtën e pronësisë si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, e në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e në 

kërcënim të përmbarimit me dhunë.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka ushtruar ankesë  e paditura e tretë B.K. – H.  nga 

Peja,  duke mos theksuar arsyet e ankesës por nga ankesa rezulton se të njëjtën e godet për 

shkak të:   

 

-Shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore   

-Vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

-Zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës në 

Prishtinë, të aprovoj  si të bazuar ankesën, ndërsa aktgjykimin e goditur ta prish dhe lëndën ta 

kthej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 
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Përgjigje  në ankesa ka parashtruar i autorizuari i paditësit av. R.SH. nga Istogu, me propozim 

që të  refuzohet ankesa e të paditurës së tretë dhe të vërtetohet aktgjykimi i goditur.   

 

Gjykata  e Apelit e Kosovës si gjykatë e shkallës së dytë, duke vepruar në kuptim të nenit 194, 

të Ligjit të Procedurës Kontestimore, ka vlerësuar aktgjykimin e goditur në kuadër të kufijve të 

arsyeve të theksuara në ankesë, duke pasur kujdes sipas detyrës zyrtare për shkeljet thelbësore 

të dispozitave  të procedurës kontestimore nga neni 182 par. 2 dhe për zbatimin e drejtë të së 

drejtës materiale dhe gjeti se:  

 

Ankesa është e pabazuar.  
 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi ka parashtruar padi, me të cilën kërkon që të 

vërtetohet se është pronar i sipërfaqes së truallit prej 19 m2, neto, 25m2, bruto dhe shtojcës së 

lokalit me të njëjtën sipërfaqe e cila është ngritur mbi këtë sipërfaqe që përbën një tërësi të 

pandashme e cila evidentohet si ngastër 890/1 fleta poseduese nr. 2608, ZK Pejë, ashtu që kjo 

sipërfaqe e shkëputur nga sipërfaqja e tërësishme dhe identifikuar me pika kadastrale të 

regjistrohet në librat kadastrale me numër të veçantë pran DGJK në Pejë në emër të paditësit. 

Ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës kontestimore. 

 

Gjykata e shkallës së parë ka marr aktgjykim të përshkruar më për së afërmi si në dispozitiv të 

aktgjykimit të goditur, duke gjetur se është jo kontestuese se paditësi me të paditurit kanë 

lidhur marrëveshje jashtë gjyqësore e cila marrëveshje është legalizuar në zyrën e Noterit B.S. 

me dt. 15.10.2012, ndërsa mbi bazën e kësaj marrëveshje të autorizuarit e paditurve në çështjen 

e udhëhequr në shenjen C.nr.133/10  në seancën e dt. 13.03.2013, paditësit në tërësi ia kanë 

pohuar kërkesëpadinë. Pra, me këtë marrëveshje vërtetohet se të paditurit si pasardhës juridik 

të ndjerit S.K. janë pronar mbi bazën e trashëgimisë sipas aktvendimit T.nr.168/12 të dt. 

04.10.2012, dhe atë secili nga 1/3 të ngastrës 890/1, që ka sipërfaqe të përgjithshme prej 1115 

m2, kështu që në këtë drejtim në këtë çështje kontestimore janë të legjitimuar në aspektin 

pasivë dhe se të paditurit nga kjo marrëveshje janë pajtuar që paditësit nga sipërfaqja e 

përgjithshme ti japin sipërfaqen prej 570 m2.  Njëherit gjykata e shkallës së parë ka pas 

parasysh se marrëveshja e arritur dhe e legalizuar në zyrën e Noterit B.S. ka qenë shprehje e 

vullnetit të palëve të cilët kanë arritur atë marrëveshje dhe ajo marrëveshje ende është në fuqi, 

duke marr për bazë faktin se kërkesa e paditësit në këtë çështje kontestimore nuk cenon 

kërkesat e paditësve tjerë në kontestet të cilat udhëhiqen në këtë gjykatë. Vendimi lidhur me 

shpenzimet bazohet në dispozitën e nenit 452 të LPK-së.   

 

Pranë gjendjes së tillë të çështjes sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, në 

procedurën e marrjes së aktgjykimit të shkallës së parë, nuk janë bërë shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore të parapara në nenin 194, e lidhur me nenin 182 par 2 

pika b),g),j),k) dhe m), për të cilat gjykata e shkallës së dytë shikon sipas detyrës zyrtare, e as 

në ato në të cilat thirret ankesa.  

 

Me vlerësim të drejtë të provave të administruara, gjykata e shkallës së parë në mënyrë bindëse 

dhe në tërësi ka vërtetuar gjendjen faktike relevante për marrjen e vendimit të drejtë në këtë 

çështje juridiko civile. Kjo për faktin se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vërtetuar nga 

provat e administruara dhe të vlerësuara se në rastin konkret këtu paditësi me të paditurat ka 

lidhur marrëveshjen jashtë gjyqësore e cila marrëveshje është legalizuar në zyrën e Noterit 

Bashkim Stavileci me dt. 15.10.2012, ndërsa mbi bazën e kësaj marrëveshje të autorizuarit e 

paditurve në çështjen e udhëhequr nën shenjen C.nr.133/10, në seancën e dt. 13.03.2013, 
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paditësit në tërësi ia kanë pohuar kërkesëpadinë. Njëherit pasi që janë trashëgimtar të 

paraardhësit S.K. secili me nga 1/3 të ngastrës 890/1, këtu të paditurat janë pajtuar që paditësit 

nga sipërfaqja e përgjithshme prej 1115 m2 ti japin sipërfaqe prej 570 m2, dhe është saktësuar 

edhe ana gjeografike si dhe kjo marrëveshje është konvolidim i gjithë marrëveshjeve tjera të 

mëparshme të arritura ndërmjet këtu paditësit dhe  të paditurve. Njëherit kjo gjykatë gjen se 

edhe të paditurit me marrëveshjen e përpiluar te avokati, përkatësisht me parashtresën e 

emërtuar si parashtresë e të paditurve për pranimin e kërkesëpadisë e që ka të bëjë me lëndës 

C.nr. 133/2010, tërësisht e kanë pranuar kërkesëpadinë e paditësit T.D. të bazuar e ku këtu të 

paditurat kanë qenë palë në atë procedurë. Marrëveshja e lidhur te Noteri B.S. ende është në 

fuqi dhe ka qenë shprehje e vullnetit të palëve, prandaj në këtë drejtim gjykata e shkallës së 

parë drejtë ka vërtetuar gjendjen faktike. 

 

Prandaj, pran  gjendjes faktike të vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, gjykata e shkallës së 

parë drejtë ka zbatuar edhe të drejtën materiale, andaj edhe pretendimet për zbatim të gabuar të 

së drejtës materiale paraqitet si i pabazuar.  

 

Kjo gjykatë vlerësoj edhe thëniet tjera ankimore dhe gjeti se janë të pabazuara dhe pa ndikim 

në marrjen e vendimit ndryshe nga ajo që ka marrë gjykata e shkallës së parë.   

 

Në bazë të lartcekurave e në kuptim të dispozitës të nenit 195 paragraf 1 pika d) të LPK-së, u 

vendos si në dispozitiv. 

   

  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

 Ac.nr.1199/17 të datës 22.06.2021 

 

 

 

Kryetar i kolegjit – gjyqtari  

      Kujtim Pasuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


