
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

Ac.nr.1290/2015 

 

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

Kujtim Pasuli - kryetar i kolegjit dhe Nenad Llaziq e Nora Bllaca-Dula anëtarë të kolegjit, në 

çështjen juridike të paditësit Sh.G. nga Komuna e Rahovecit, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i 

autorizuar av. Orhan Rekathati nga Prizreni, kundër të paditurve D.H.B. nga Komuna e 

Rahovecit dhe M.M.G. nga Komuna e Gjakovës, për shkak të vërtetimit të pronësisë,  duke 

vendosur sipas ankesave të  autorizuarit të paditësit av. Orhan Rakathat nga Prizreni dhe ankesën 

e përbashkët të paditurve të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë-

Dega në Rahovec, C.nr.64/2012 të datës 23.12.2014 , në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

28.01.2020,  mori këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 
 

 

REFUZOHEN si të pa bazuara ankesa e paditësit Sh.G. nga Komuna e Rahovecit dhe ankesa e 

përbashkët e të paditurve D.H.B. nga Komuna e Rahovecit dhe M.M.G. nga Komuna e 

Gjakovës, VËRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë-Dega në Rahovec, 

C.nr.64/2012 të datës 23.12.2014. 

 

 

A r s y e t i m 

 

   

Me aktgjykimin e goditur pjesërisht është miratuar kërkesëpadia e paditësit Sh.G. nga Komuna e 

Rahovecit dhe është vërtetuar se i njëjti është pronar i pjesës së parcelës kadastrale nr. 2164-2, në 

sipërfaqe të përgjithshme prej 0.12.13 ha, në vendin e quajtur “Bare”, me kulturë arë e klasës të 

IV-të e cila evidentohet sipas tabelës nr.231,ZK Xërxë, në bazë të kontratës mbi shitblerje e cila 

kontratë është evidentuar pranë Gjykatës Komunale në Rahovec, Le.nr.4103/2007, e cila nuk 

është zbatuar, prej datës 19.11.2007, dhe atë me këto dimensione: në anën verilindore, kufizohet 

me parcelën kadastrale nr.2262, në gjatësi prej 22.47m, në anën juglindore me pjesën e parcelës 

kadastrale 2164-2, në gjatësi prej 46,23 m, në anën jugperëndimore me parcelën kadastrale 

nr.2238-2, në gjatësi prej 27,46 m, dhe në anën veriperëndimore me parcelën kadastrale nr.2614-

2, në gjatësi prej 61,46 m, dhe janë detyruar të paditurit D.B. dhe M.G., që t’ia pranojnë 

pronësinë dhe t’ia dorëzojnë në posedim dhe shfrytëzim të lirë si me bazë, ndërsa kërkesëpadia e 

paditësit sa i përket pjesës së parcelës kadastrale nr.2164-2, në sipërfaqe prej 0.02,87 ha, në po të 

njëjtin vend e cila evidentohet sipas certifikatës pronësore nr.231, ZK Xërxë, me këto 

dimensione, në anën verilindore, kufizohet me parcelën kadastrale nr.2268, rrugë regjionale 

Gjakovë- Prizren, në gjatësi prej 6.59 m, në anën juglindore, me parcelën kadastrale nr.2164-2, 

më gjatësi prej 41,57 m, në anën jugperëndimore, me parcelën kadastrale nr.2238-2, në gjatësi 
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prej 8.38m, dhe në anën veriperëndimore, me parcelën kadastrale nr.2164-2, në gjatësi prej 46.23 

m, refuzohet si e pabazë. Ka vendosur që secila palë ti bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

 Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor kanë ushtruar ankesë i autorizuari i paditësit dhe 

ankesën e përbashkët të paditurve : 

 

I autorizuari i paditësit av. Orhan Rekathati nga Prizreni, 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 aprovon ankesën si të bazuar ndërsa aktgjykimin e goditur ta ndryshoj, duke  

aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit  Sh.G. si  të bazuar në prova, ose të prish dhe lëndën 

ta kthej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.  

 

Të paditurit D.B. dhe M.G., 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 aktgjykimi i goditur të ndryshohet 

ashtu që kërkesëpadia të refuzohet në tërësi si e pabazë,  si me shpenzimet procedurale të 

detyrohet paditësi, ose i njëjti të prishet dhe çështja ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim.  

 

Përgjigje në ankesë  ka  parashtruar i autorizuari paditësit av. Orhan Rekathati ,  me propozim që 

të refuzohet ankesa e paditurve, si e pabazuar. 

 

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:  

 

Ankesat janë të  pabazuara.  

 

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

vërtetohet se paditësi në bazë të kontratës mbi shitblerje Le.nr.4103/2007, e cila nuk është 

zbatuar në kadastër është pronar i pjesës së ngastrës kadastrale 6164-2 në vendin e quajtur 

“Bare”, me kulturë arë e klasit të 4,  në sipërfaqe prej 0.15,00 ha, e sipas fletës poseduese nr. 231 

ZK Xërxë, me dimensione dhe përkufizimet që do të përcaktohen nga ana e ekspertit përkatës 

dhe të detyrohen të paditurit që të pranojnë pronësinë dhe t’ia dorëzojnë në posedim dhe 

shfrytëzim të lirë dhe të papenguar paditësit, menjëherë pasi që aktgjykimi të bëhet i formës së 

prerë. 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 paditësi me punë juridike është bërë pronar i pjesës të 

parcelës kadastrale nr.2164-2, në sipërfaqe prej 0.15,00 ha, mirëpo pas matjes precize të bërë në 

vend nga ana e ekspertit gjeometër, është vërtetuar se këtu paditësi është në shfrytëzim dhe 

posedim faktik të pjesës së parcelës kontestuese në sipërfaqe prej 0.12,13 ha, dhe se kontrata mbi 

shitblerje të lidhur në mes të tij dhe këtu të paditurit të parë D.B., Leg.nr.4103/2007, nuk është 



zbatuar dhe pjesa e parcelës kontestuese nuk është bartur në emër të paditësit, ndërsa në anën 

tjetër gjykata e shkallës së parë po ashtu ka vërtetuar faktin relevant se pjesa e sipërfaqes prej 

0.11,97 ha, të parcelës kadastrale nr. 2164-2, me punë juridike dhe atë me kontratë mbi shitblerje 

të lidhur në mes të këtu paditurit të parë D.B. dhe të paditurit të dytë M.G., sipas kontratës mbi 

shitblerje Le.nr.1867/2008, të datës 21.05.2008, dhe Le.nr.4242/2010 të datës 24.12.2010, ku 

bënë pjesë edhe sipërfaqja kontestuese prej 0.02,93 ha, janë zbatuar dhe tani evidentohet si pronë 

e këtu paditurit të dytë M.G. me 9/23 të pjesës e sipas kontratës të përmendur sipërfaqe prej 

0.11,97 ha, ku bënë pjesë edhe sipërfaqja kontestuese 0.02,93 ha, e të cilën e shfrytëzon dhe e ka 

në posedim këtu i paditurit i dytë M.G.. Prandaj, për këto arsye gjykata e shkallës së parë 

pjesërisht e miratoj kërkesëpadinë e paditësit duke vërtetuar se i njëjti është pronar i ngastrës 

nr.2164-2, në sipërfaqe prej 0.12,13 ha, me punë juridike – kontratë mbi shitblerje, ndërsa ka 

refuzuar kërkesëpadinë për sipërfaqen prej 0.02,93 ha, pasi që paditësi kur nuk është futur në 

posedim dhe shfrytëzim të kësaj pjese si dhe nuk është zbatuar kontrata mbi shitblerje dhe nuk ka 

bartur pronësinë në emër të vet siç kërkohet me dispozitat e nenit 33 të Ligjit bazë mbi 

marrëdhëniet pronësore juridike. Vendimin për shpenzime e bazon në dispozitën e nenit 452.2 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 

relative në të cilat thirren ankesat e të autorizuarit të paditësit dhe ankesa e përbashkët e të 

paditurve, nga neni 182 par. 2 pika n) të LPK-së, të cilët do të ndikonin në drejtëshmërinë dhe 

ligjshmërinë e aktgjykimit. Kjo për faktin se aktgjykimi i goditur nuk përmban të meta për shkak 

të të cilave nuk mund të ekzaminohet, përkundrazi është i qartë, përmban arsye mbi faktet 

vendimtare si dhe dispozitivi i aktgjykimit të goditur është i qartë, dhe në këtë drejtim nuk ka 

kontradiktoritet në mes të dispozitivit dhe të arsyetimit dhe të fakteve vendimtare si dhe me 

provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës.  

 

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 dhe për vendimin e vet ka dhënë arsye të mjaftuara e të cilat arsye i pranon 

në tërësi dhe kjo gjykatë. Prandaj, edhe pretendimet ankimore si të autorizuarit të paditësit si dhe 

të paditurve paraqiten si të pabazuara. Kjo për faktin se gjykata e shkallës së parë drejtë ka 

vërtetuar se paditësi me kontratën mbi shitblerje të pjesës së ngastrës kadastrale nr. 2164-2, ka 

blerë nga i padituri i parë D.B., sipërfaqen prej 0.15,00 ha, dhe kjo kontratë është e vërtetuar në 

Gjykatën Komunale në Rahovec, nën  numrin Leg. nr.4103/2007. Mirëpo, gjykata e shkallës së 

parë drejtë ka vërtetuar se kjo kontratë asnjëherë nuk është zbatuar dhe si rrjedhojë nuk është 

bartur në emër të paditësit dhe se të njëjtin konstatim e ka edhe eksperti dhe ky ekspert gjatë 

matjeve të bëra në vend ka konstatuar se këtu paditësi është në shfrytëzim dhe posedim faktik të 

pjesës së ngastrës kontestuese në sipërfaqe prej 0.12,13 ha, dhe në këtë drejtim  ka dhënë 

dimensionet dhe përkufizimet. Njëherit gjykata e shkallës së parë sipas vlerësimit të kësaj 

gjykate drejtë ka konstatuar edhe faktin se këtu paditësi me rastin e blerjes së pjesës së ngastrës 

kadastrale dhe hyrjes në posedim këtë e ka bërë pa matje të sakta. Në anën tjetër gjykata e 

shkallës së parë drejtë ka vërtetuar se i padituri i dytë M.G. ka blerë prej paditurit të parë D.B., 

pjesën e ngastrës kadastrale nr.2164-2 në sipërfaqe prej 0.11,97 ha, me punë juridike , 

përkatësisht me kontratë mbi shitblerje të vërtetuar në Gjykatën Komunale në Rahovec, dhe atë 

Le.nr.1867/2008, të datës 21.05.2008, dhe Le.nr.4242/2010 të datës 24.12.2010, këto kontrata 

janë zbatuar dhe sipërfaqja së bashku me sipërfaqen kontestuese prej 0.02.93 ha, të cilën e 

shfrytëzon këtu i padituri i dytë është 0.11,97 ha, pra aq sa ka blerë me kontratën mbi shitblerje, 



e të cilën fakt e vërteton edhe eksperti gjeodet me ekspertizën e vet, dhe aq ma tepër eksperti dhe 

gjykata edhe në vend të ngjarjes kanë vërtetuar këtë, duke pasur parasysh faktin se ka pasur të 

rrethuar me murin rrethues dhe ka të ndërtuar objektin e banimit ku edhe zhvillon veprimtarin 

ekonomike.   

 

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

parë me zbatim të drejtë të së drejtës materiale, drejtë ka vendosur kur ka aprovuar pjesërisht 

kërkesëpadinë e paditësit duke vërtetuar se i njëjti është pronar i pjesës së ngastrës kadastrale 

2164-2 në sipërfaqe të përgjithshme prej 0.12,13 ha, në bazë të kontratës mbi shitblerje Le. 

nr.4103/2007 të datës 19.11.2007, me dimensionet e përshkruar më për së afërmi si në dispozitiv 

të aktgjykimit të goditur, duke detyruar të paditurin që të pranojnë pronësinë dhe të dorëzojnë në 

posedim dhe shfrytëzim të lirë si me bazë. Njëherit gjykata e shkallës së parë me zbatim të 

drejtës të së drejtës materiale, drejtë ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit sa i përket pjesës së 

ngastrës kadastrale nr.2164-2, në sipërfaqe prej 0.02,87 ha, si e pabazë.   

 

Kjo gjykatë vlerësoj edhe thëniet tjera ankimore të autorizuarit të paditësit dhe të paditurve dhe 

gjeti se janë të pabazuara dhe nuk kanë ndikim në marrjen e vendimit ndryshe nga ajo që ka marr 

gjykata e shkallës së parë, andaj 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.1290/2015, të datës 28.01.2020 

 

 

Kryetar i kolegjit – gjyqtari  

      Kujtim Pasuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ac.nr.1290/15 

  

    

PROCESVERBAL MBI KËSHILLIMIN DHE VOTIMIN 

 

 

I përpiluar pranë Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, në seancën kolegjit të mbajtur me 

datë 28.01.2020. 

 

TË PRANISHËM JANË: 

 

Kryetari i kolegjit-gjyqtari Kujtim Pasuli 

Anëtarët e kolegjit-gjyqtarët Nenad Llaziq e Nora Bllaca –Dula   

  

duke vendosur sipas ankesave të  autorizuarit të paditësit av. Orhan Rakathat nga Prizreni dhe 

ankesën e përbashkët të paditurve të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Gjakovë-Dega në Rahovec, C.nr.64/2012 të datës 23.12.2014 , në seancën e kolegjit të mbajtur 

me datë 28.01.2020,  mori këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 
 

 

REFUZOHEN si të pa bazuara ankesa e paditësit Sh.G. nga Komuna e Rahovecit dhe ankesa e 

përbashkët e të paditurve D.H.B. nga Komuna e Rahovecit dhe M.M.G. nga Komuna e 

Gjakovës, VËRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë-Dega në Rahovec, 

C.nr.64/2012 të datës 23.12.2014. 

 

 

 
  

Anëtarët e kolegjit                                                                            Kryetari i kolegjit 

 

Nenad Llaziq                                                                                       Kujtim Pasuli 

_____________   _______________ 

 

Nora Bllaca – Dula  

________________                 

 


