
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

   

           Ac.nr.5225/19 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjykatësit: Gëzim Llulluni 

kryetar Nora Bllaca-Dula dhe Halide Reka anëtarë, në çështjen kontestimore të paditësve A.I. 

dhe M.I. nga Ferizaj, të cilët i përfaqëson Av.L.E. me seli në Viti, Rr.”...”, kundër të paditurës 

Firma “E...” me pronar U.D., Ferizaj, për rregullimin-caktimin e kufijve sinorëve të 

paluajtshmërisë, duke vendosur lidhur me ankesën e të paditurit, e paraqitur kundër Aktgjykimit 

të Gjykatës Themelore në Ferizaj C.nr.920/18  të dt.30.08.2019, në seancën e kolegjit e mbajtur 

më dt.18.02.2021 mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHET e pa bazuar ankesa e të paditurës Firma “E...” me pronar U.D., ndërsa 

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj C.nr.920/18  i dt.30.08.2019, VËRTETOHET. 

 

 

                                                                  A r s y e t i m 

 

 

Me aktgjykimin e atakuar të gjykatës së shkallës së parë, në pikën I të dispozitivit, aprovohet në 

tërësi kërkesëpadia e paditësve A.I. dhe M.I. nga Ferizaj, kundër të paditurës Firma “E...” me 

pronar U.D., Ferizaj, për rregullimin-caktimin e kufijve sinorëve të paluajtshmërisë, si e bazuar. 

Në pikën e II të dispozitivit, bëhet rregullimi dhe caktimi i kufijve sipas raportit të ekspertit 

gjeodet për ngastrat Nr.334-14 ZK Ferizaj, pronë e A.I.t dhe ngastrës nr. 327-8 ZK Ferizaj 

pronë e M.I. që të dy këto ngastra me ngastrën e të paditurit B.D., Firma “E.” Nr.03052-0 ZK 

Ferizaj , ashtu që kufiri në mes të ngastrave të sipërpërmendura shtrihet si vijon: nga ana 

Veriore parcela 3052-0 është e kufizuar me parcelën me numër kad.334-14 prej pikës 100-101 

me gjatësi 15.587, kufizohet me parcelën 319-46 (rruga publike) prej pikës 101-102 me gjatësi 

1.66 m, prej pikës 102-103 me gjatësi 4.88 m, po ashtu kufizohet edhe me parcelën me numër 

kad.319-41 prej pikës 103-104 me gjatësi 14.77 m e cila gjendet brenda parcelës 319-41. 

Parcelën 3052-0 dhe parcelat 334-14 dhe 319-41 i ndan një mur dhe një shupë ku në mes të 

parcelës 3052-0 dhe 334-14 muri gjendet në parcelën 3052-0 me sipër.5.90 m
2
 si dhe shupa 3.88 

m
2
gjendet në ngastrën kadastrale 319-46 (rrugë publike). Me të njëjtin aktgjykim në pikën III të 

dispozitivit, detyrohet i padituri që paditësve t’iu paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore 

në shumë prej 374 €, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit në dorëzim, nën 

kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


Kundër këtij aktgjykimi, i padituri në afat ligjor ka paraqitur ankesë, për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që gjykata e 

shkallës së dytë, ta aprovoj ankesën e të paditurit, ndërsa aktgjykimi i kundërshtuar të prishet 

dhe të hedhet poshtë padia e paditësve në mungesë legjitimiteti, ose i njëjti të prishet  dhe 

lëndën  ta kthej në gjykatën e shkallës së parë  në rivendosje. 

 

Përgjigje në ankesë, ka paraqitë i autorizuari i paditësve me propozim që, ankesa të refuzohet si 

e pa bazuar, ndërsa aktgjykimi i atakuar të vërtetohet. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar, pretendimet 

ankimore, ato të përgjigjes në ankesë dhe pas vlerësimit të tyre në pajtim me dispozitat e nenit 

194 të LPK-së, gjeti se: 

 

Ankesa e të paditurës, e ushtruar nga U.D. është e pa bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se: paditësit nëpërmjet të autorizuarit të tyre kanë ushtruar  padi 

në gjykatën e shkallës së parë, kundër të paditurit Firma “E.” me pronar U.D. nga Ferizaj, për 

shkak se paditësi A.I. nga Ferizaj, është pronar i paluajtshmërisë ngastrave kadastrale P-

72717092-00334-14 e shënuar në Certifikatën  mbi regjistrimin e paluajtshmërisë nr.108566-

2018 dt.26.09.2018 me sip.610 m
2
, vendi i quajtur Arë te Dardha ZK Ferizaj dhe paditësja M.I. 

është pronare e paluajtshmërisë-ngastrës P-722170092-00327-8 në vendin e quajtur  Ara te 

Dardha me sip.196 m
2 

të paraparë në Certifikatën mbi regjistrimin e paluajtshmërisë 

nr.1018569-2018 e dt.26.09.2018 ZK Ferizaj. Kanë theksuar se i padituri, është pronar juridik  

dhe faktik i ngastrës së paluajtshmërisë  ngastra nr. 03052-0 vendi i quajtur Ara te Dardha  me 

sipërfaqe prej 607 m
2
, ndërsa ngastra kufizohet me ngastrat e paditësve, kështu që paditësit kanë 

kërkuar që përmes gjykatës që këtë çështje ta zgjidhin në procedurë jo kontestimore, ashtu që 

nga gjykata është caktuar eksperti gjeodet, i cili së bashku me gjykatën ka dalë në vend shikim 

dhe ka bërë incizimin dhe matjen e kufijve dhe ka hartua raportin përkatës. Mirëpo për shkak të 

kundërshtimeve nga i padituri, atëherë gjykata ka nxjerrë aktvendim, me sugjerimin që kjo 

çështje të zgjidhet në procedurë kontestimore. Kështu që paditësit përmes të autorizuarit të tyre 

në padi dhe në fjalën përfundimtare, ka mbetur si në deklarimet e mësipërme dhe ka shtuar se 

Firma e paditur me pronar U.D. nga Ferizaj, ka filluar një ndërtim të lartë, pa i caktuar kufijtë në 

mes të ngastrave përkatëse dhe pa e përfillë distancën e objektit të ndërtuar dhe kufijve të 

pronave të paditësve. Kanë propozuar që kërkesëpadia e paditësve të aprovohet si e bazuar. 

 

Gjykata e shkallës së parë, ka shqyrtuar padinë, i ka administruar provat dhe vlerësuar ato dhe 

në fund ka marrë aktgjykimin, me të cilin e ka aprovuar në tërësi kërkesë padinë e paditësve dhe 

ka vendosur më decidivisht si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar. 

 

Në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është theksuar se, nuk është 

kontestuese se paditësit janë pronar legjitim të ngastrave 00334-14 dhe 00327-8 në vendin e 

quajtur Ara te Dardha  ZK. Ferizaj pasi që një gjë e tillë vërtetohet në bazë të Certifikatave të 

pronësisë në emër të paditësve. 

 

 

 



 Nuk ka qenë kontestuese, se paditësit kanë pasur lëndën në procedurë jo kontestimore, e cila 

nuk është zgjidhur në atë procedurë për shkak të kundërshtimeve nga kundër propozuesi U.D., 

pasi që një gjë e tillë vërtetohet nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor  në procedurë Jo 

kontestimore për lëndën CN.nr. 661/17. Po ashtu nuk është kontestuese që ngastrat e 

lartpërmendura të paditësve dhe të paditurit, kufizohen në mes vete dhe një fakt të tillë gjykata e 

ka vërtetuar në bazë të ekspertizës së bërë nga gjeometri M.M. e punuar për lëndën CN.nr. 

661/17. Nga ekspertiza e tillë e gjeometrit në fjalë, të cilën e ka përpiluar pas daljes në vendin e 

ngjarjes, është përshkruar  kufiri  në mes të ngastrave të sipër përmendura me detaje të tjera si 

në ekspertizën e tij, përkatësisht në arsyetimin e aktgjykimit të atakuar. Gjykata e shkallës së 

parë kësaj ekspertize ia fali besimin, pasi që ekspertiza është përpiluar në bazë të njohurive 

shkencore dhe profesionale si dhe me daljen në vendin e ngjarjes, ku pas caktimit të pikave 1-11 

të parcelën kadastrale 3052-0 është caktuar kufiri dhe është bërë vendosja e shufrave metalike 

(armaturave) dhe është bërë incizimi i gjendjes faktike dhe është bërë caktimi i kufijve për 

ngastrat nr. 334-14 dhe ngastrës nr. 327-8 ZK.Ferizaj. 

 

Edhe pse i ka analizuar pretendimet e të paditurit, gjykata e shkallës së parë ato i ka konsideruar 

si të pa bazuara, me arsyetim se i padituri në asnjë moment nuk ka arritur që ti argumentoj 

theksimet e tij, si me prova ashtu edhe në deklarimet e tij gjatë seancave gjyqësore. 

 

Këtë gjendje faktike të çështjes, gjykata e shkallës së parë e ka bazuar në dispozitat e nenit 8, 

452.1, 453 dhe 449 të LPK-së, si dhe nenit 79 dhe 80 par.1 të Ligjit mbi Pronësinë dhe të 

Drejtat e tjera Sendore dhe ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar.  

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, nisur nga kjo gjendje faktike e çështjes vlerëson se, qëndrimi dhe 

përfundimi juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi 

i atakuar nuk është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore nga 

neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) e LPK-së, dhe e drejta materiale është zbatuar në 

mënyrë të drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të 

dispozitës së nenit 194 të LPK-së.  

 

Gjykata e Apelit vlerëson se, është i pa bazuar pretendimi ankimor i të paditurit, për shkelje 

esenciale të dispozitave nga neni 182.2 nën n) të LPK-së, siç i referohet në referatin e ankesës së 

paraqitur, sepse aktgjykimi i atakuar është i kuptueshëm, dhe si i tillë është edhe i 

ekzaminueshëm, dispozitivi i tij është i qartë dhe në harmoni me arsyetimin e dhënë, e në të 

cilin arsyetim janë dhënë arsye konkrete lidhur me faktet me rendësi vendimtare për një 

vendosje të tillë. Kështu që pretendimi ankimor i të paditurit për shkelje nga neni 182.2 pika n) 

e LPK-së, është i pa bazuar dhe njëkohësisht i pa qëndrueshëm, dhe si i tillë u refuzua nga kjo 

gjykatë. 

Po ashtu, pretendimi ankimor se në seanca ka marrë pjesë U.D. i cili nuk ka mund të jetë 

përfaqësues i Firmës së paditur, është i pa qëndrueshëm, sepse në të gjitha seancat ku ka marrë 

pjesë U.D. i njëjti është deklaruar lidhur me kërkesëpadinë e paditësit, dhe asnjëherë gjatë 

seancave nuk e ka potencua një pretendim të tillë, e as që ka pasur ndonjë provë mbështetëse 

për këtë. 

 

 

 



 

 

 

 Kurse tani në këtë fazë të procedurës ankimore në Gjykatën e shkallës së dytë, kjo provë edhe 

sikur të ekzistonte, nuk  shqyrtohet nga kjo gjykatë për shkak se këtë e ndalon dispozita e nenit 

180 par.1 të LPK-së, ku në mënyrë eksplicite parasheh se, “në ankesë nuk  mund të paraqiten 

fakte të reja dhe të propozohen prova të reja, përveç se kur ankuesi jep prova se pa fajin e vet 

nuk ka mundur t’i paraqesë, përkatësisht t’i propozojë gjerë në përfundimin e shqyrtimit 

kryesor në gjykatën e shkallës së parë”. Kështu që, në rastin konkret kjo nuk argumentohet nga 

i padituri, i cili edhe ashtu deri në marrjen e aktgjykimit të atakuar, veç se ka deklaruar se nuk 

është aksionar i firmës së paditur, por duke mos e mbështetur me prova konkrete, kurse në anën 

tjetër edhe Raporti i inspektorëve të ndërtimtarisë  i dt. 22.05.2018 thekson se  pronar i Firmës 

“E...” është Urim Dërnogllava. Ndërkaq, dokumentacioni shtesë i cili i është bashkangjitur 

ankesës ku është i shënuar pronar Shaban Rahmani mban datën 07/08/2019, ndërsa shqyrtimi 

kryesor lidhur me këtë çështje ka përfunduar me datën 01.08.2019, pra para se të bëhet 

regjistrimi i sipër cekur. Pra shkresat e tilla të bashkangjitura ankesës pas përfundimit të 

shqyrtimit kryesor  dhe për të cilën nuk ipen  prova se pa fajin e tij i padituri nuk ka mundur për 

ti paraqitur më herët gjatë kësaj procedure në shkallë të parë, atëherë edhe përkundër kësaj për 

Gjykatën e Apelit shkresat e tilla janë irelevante dhe pa ndikim në aktgjykimin e atakuar.Kështu 

që, edhe përkunder këtij pretendimi ankimor, Gjykata e Apelit vlerëson se legjitimiteti i palës së 

paditur, është i vërtetuar, ndërsa pretendimi ankimor në këtë aspekt nuk qëndron. Prandaj është 

vlerësim i Gjykatës së Apelit se, pretendimet ankimore të paditurit, përgjithësisht janë të pa 

bazuara dhe njëkohësisht të pa qëndrueshme, nga se nuk kanë asnjë mbështeje në prova 

konkrete. 

 

Është vlerësim i Gjykatës së Apelit se, edhe pretendimi ankimor i të paditurit, për konstatim të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike është i pa bazuar, sepse gjykta e shkallës së parë, pasi 

që ka dëgjuar palët ndergjyqëse, ka administruar provat, përfshirë këtu edhe ekspertizën 

përkatëse të gjeodezisë, mbi bazën e së cilës gjykta e shkallës së parë i ka rregullue përkatësisht 

i ka caktuese kufijt e palujtëshmërive në mes paditësit dhe të paditurit, ndërsa provat i ka 

vlerësuar në pajtim me dispozitat ligjore përkatëse të LPK-së, ashtu që ka vërtetuar bazën 

juridike të këtij kontesti në mes ndergjyqësve dhe së fundi ka marrë aktgjykimin e drejtë dhe të 

ligjshëm, duke vendosur më decidivisht si në dispozitivin e tij.    

 

Meqë, gjendja faktike është vërtetuar plotësisht dhe drejtë dhe gjatë kësaj procedure nuk kemi 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, për të cilat Gjykata e Apelit 

kujdeset sipas detyrës zyrtare e as shkelje të tjera për të cilat pa të drejtë pretendohet në ankesën 

e të paditurit, atëherë është vlerësim i gjykatës së shkallës së dytë se edhe e drejta materiale 

është zbatuar drejtë, kur gjykata në aktgjykimin e saj i referohet dispozitave përkatëse ligjore, 

që aplikohen për situata të tilla, si kjo e paditësit, siç janë dispozitat e nenit 8, 452.1, 453 dhe 

449 të LPK-së, si dhe nenit 79 dhe 80 par.1 të Ligjit mbi Pronësinë dhe të Drejtat e tjera 

Sendore dhe me të drejtë  ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar.  

 

 

 

 



 

 

 

Prandaj, qëndrimin dhe përfundimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, lidhur me këtë  

çështje, e pranon edhe Gjykata e Apelit e Kosovës.  

 

Meqenëse gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të plotë, e drejta materiale është zbatuar në 

mënyrë të drejtë, dhe nuk ekzistojnë shkelje esenciale të theksuara në ankesë, as shkelje 

esenciale  për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare, sipas nenit 194 të LPK-së, 

konform dispozitës së nenit 195 par.1 pika d) të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.5225/19, me datë 18.02.2021 

 

 

                                                                                                             Kryetari i kolegjit-gjykatësi 

                                 Gëzim Llulluni 

 


