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Numri i lëndës: 2019:106320 

Datë: 21.04.2020 

Numri i dokumentit:     00906819 

                                                                                                                      C.nr.74/2014 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-Dega Kaçanik, si gjykatë civile e shkallës së 

pare, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, duke vendosur në çështjen juridike të 

paditësit O.C , Rruga ... pn Ferizaj, të  cilin me autorizim e përfaqëson G.SH, avokate nga 

Kaçanik, kundër të paditurve Komuna e Ferizajit-Drejtoria pёr Gjeodezi dhe Kadastёr, tё cilёn 

me autorizim e pёrfaqëson A.M dhe E.K nga Ferizaji, për çështjen kontestuse kompenzim i 

dëmit, në seancën kryesore të mbajtur me datë 09.03.2020, në praninë e të autorizuarve të 

palëve ndërgjyqëse, ndërsa me datën 21.04.2020, bëri përpilimin me shkrim të këtij: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

             I. REFUZOHET,  kërkesëpadia e paditësit O.C, Rruga .... pn Ferizaj, e ushtruar me 

datёn 06.05.2014, kundër të paditurve Komuna e Ferizajit-Drejtoria pёr Gjeodezi dhe Kadastёr 

dhe E.K nga Ferizaji, me tё cilёn ka kёrkuar kompenzimin e dёmit pёr shkak tё vendosjes 

gabimishtё tё pikave kufitare nё mes tё ngastrёs kadastrale ... dhe ngastrёs kadastrale ..., nё 

tёrsi SI E PA BAZUAR.  

  

II. Secila palё i pёrballon shpenzimet e krijuara tё procedurёs. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditёsi pёrmes tё autorizuarёs, si nё padi ashtu edhe nё seancat e mbajtura gjyqёsore, 

ka kёrkuar nga gjykata qe kёrkesёpadin ta miratoj nё tёrsi si tё bazuar dhe ti detyroj tё paditurit 

qe nё mёnyrё solidare tё i’a paguajё paditёsit shumёn prej 9.336.00€, nё emёr tё dёmit 

material,  si dhe shpenzimet e procedurёs kontestimore.  
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Ka thekёsuar se tё paditurit me veprimet e tyre, i kanё shkaktuar dёm paditёsit sepse 

gabimisht kanё bёrё vendosjen e pika kufitare nё mes tё ngastrave kadastrale 113-1, pronё e z. 

Rabije Ibrahim dhe ngastrёs kadastrale 118-4, pronё e paditёsit. Paditёsi ka thekёsuar se pas 

vendosjes sё pikave kufitare nga tё paditurit, kam bёrё vendosjen e murit nё ato pika kufitare, e 

tё cilin murё mё vonё e kam rrёnuar, sepse nga tё paditurit gabimishtё janё vendosur pikat 

kufitare, e i cili fakt ёshtё vёrtetuar nga ekspertiza e kompanisё “L...” nga Ferizaji, e cila ka 

konstatuar se ёshtё bёrё vendosja e pikave kufitare gabimishtё. Prandaj duke i pasur pёr bazё 

kёto veprime tё tё paditurave kam pёsuar dёm materialё si nё shumёn e kёrkuar me 

kёrkesёpadi.  

    

Shpenzimet i ka kërkuar. 

 

E paditura e parё, si nё pёrgjigje nё padi, ashtu edhe nё seancat e mbajrura gjyqёsore, 

kёrkespadin e paditёsit e ka kontestuar dhe i ka propzuar gjykatёs që tё njejtёn ta refuzojё nё 

tёrsi si tё pa bazuar.  

 

I autorizuari ka thekёsuar se e paditura e parё nuk ka legjitimitet pasivё pёr tё qenё 

palё nё kёtё procedurё, sepse eksperti i cili ka qenë i caktuar pёr ti vendosur pikat kufitare, nuk 

ka qenë i caktuar me vendim tё komunёs sё Ferizajit, por ka qenё me vendim tё Gjykatёs nё 

Ferizaj. Kёtё fakt gjykata mundё ta vёrtetoj nga ftesa tё cilёn gjykatёs ja kemi dorëzuar sё 

bashku me pёrgjigje nё padi. Po ashtu ka thekёsuar se e paditura e parё se ka bёrё asnjё veprim 

apo mos veprim pёr ta shkaktuar kёtё dёm, sepse eksperti i cili ka qenë i caktuar pёr ti 

vendosur pikat kufitare nuk ka qenë si punёtorё i tё paditurёs por si ekspert i gjeodezisё i 

caktuar nga gjykata. Prandaj duke i pasur pёr bazё kёto fakte i ka propzuar gjykatёs qe 

kёrkesёpadin ta refuzoj si tё pa bazuar. 

 

Shpenzimet i ka kёrkuar. 

 

I padituri i dytё, si nё pёrgjigje nё padi ashtu edhe nё seancat e mbajtura gjyqёsore 

kёrkesёpadinë e paditёsit e ka kontestuar dhe i ka propzuar gjykatёs që tё njejtёn ta refuzoj nё 

tёrsi si tё pa bazuar. Ka thekёsuar se si ekspertёt pёr vendosjen e pikave kufitare, ka qenë i 

caktuar me vendim tё Gjykatёs Komunale nё Ferzaj dhe ka pasur pёr detyrё që ta bëjё 

identifikimin e ngastrave dhe vendosjen e pikave kufitare nё mes tё ngastrёs kadastrale ..., 

pronё e paditёsit, si dhe ngastrave kadastrale ... dhe ... pronё e R.I nga Ferizaji.  
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Po ashtu ka thekёsuar se me datёn 19.06.2007, sё bashku me gjykatёn, kanё dalur nё 

vendin e ngjarjes dhe e kanё bёrё identifikimin e ngastrave, por nuk e kanё bёrё vendosjen e 

pikave kufitare nё mes tё kёtyre ngastrave, sepse paditёsi-atёherё propozuesi e ka tёrhequr 

propozimin pёr caktimin e pikave kufitare. I padituri pёr ti vёrtetuar kёto fakte gjykatёs si 

provё ja ka prezentuar aktvendimin Nd.nr. 99/17 i datёs 26.08.2014, nga i cili aktvendim 

konstatohet se tani paditёsi e ka tёrhequr propozimin pёr caktimin e pikave kufitare. Prandaj 

me qenëse se ka bёrё vendosjen e pikave kufitare, nё mes tё parcelёs sё paditёsit dhe parcelave 

fqinje, pra paditёsit si kam shkaktuar dëmin pёr tё cilin pretendon. Po ashtu ka thekёsuar se 

pala paditёse me asnjё provё nuk e ka vёrtetuar se i padituri i dytё e ka bёrё vendosjen e pikave 

kufitare, se ka vёrtetuar se muri ёshtё ndёrtuar dhe se i njejti ёshtё larguar, nga kёto baza i ka 

propozuar gjykatёs që kёrkesёpadin e paditёsit ta refuzoj nё tёrsi si tё pa bazuar. 

 

Shpenzimet i ka kёrkuar.  

   

Gjykata për ta vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë 

çështje juridike civile me propozimin e palëve ndërgjyqëse e zhvilloi procedurën e provave 

duke e bërë leximin e këtyre provave të shkruara: U lexuan skica e matjeve, pёrgjigjet nё padi, 

propozimi pёr caktimin e pikave kufitare, aktvendimi i datёs 26.08.2014, skica e terenit e datёs 

05.06.2002, dhe çertifikata e pronёs, pa pyetje dhe pa vërejtje. 

 

Pas analizimit të provave në tërësi dhe të secilës veç e veç si dhe konform nenit 8 të 

LPK-së dhe bindjes së lire të gjykatës, gjykata lidhur me këtë çështje kontestimore juridiko-

civile vërtetoi këtë gjendje faktike:  

 

Paditёsi, ёshtё pronarё i ngastrёs kadastrale ... ZK ... Ferizaj. Tani paditёsi nё vitin 

2007, ka bёrё propozim pёr gjetjen e pikave kufitare dhe rregullimin e tyre me ngastrat fqinjё. 

Pikat kufitare nuk janё vendosur sepse propozuesit-tani paditёsi e ka tёrhequr propozimin pёr 

caktimin e pikave kufitare dhe paditёsi nuk ka pёsuar dёm me veprimet e tё paditurve.  

 

a) Se paditёsi (atёher propozuesi), ёshtё pronar i ngastrёs kadastrale ..., kёtё fakt 

gjykata e ka vёrteuar nga çertifikata e pronёs me numёr tё lёndёs 22-42742, e datёs 

03.10.2017, e lёshuar nga zyra kadastrale nё Ferizaj, mirpo ky faktё nuk ishte kontestus nё mes 

tё palёve ndёrgjyqёse.  
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b) Se tani paditёsi ka paraqitur propozim pёr caktimin e pikave kufitare, kёtё fakt 

gjykata e ka vёrtetuar nga thёnjet nё padi ku ёshtё shënuar se paditёsi me datёn 12.04.2007 , nё 

Gjykatёn Komunale nё Ferizaj ka paraqitur kёrkesё pёr caktimin e pikave kufitare. Po ashtu 

kёtё fakt gjykata e ka vёrtetuar edhe nga aktvendimi Nd.nr.99/07i datёs 26.08.2014, ku ёshtё 

shenuar se propzues ka qenë O.C nga Ferizaji, ndёrsa kundёr propzues R.I nga Ferizaji. Po 

ashtu edhe ky fakt nuk ishte kontestus nё mes tё palёve ndёrgjyqёse. 

 

c)  Pikat kufitare nuk janё vendosur as nga e paditura e parё as nga i padituri i dytё, 

kёtё fakt gjykata e ka vёrtetuar nga aktvendimi i Gjykatёs Komunale nё Ferizaj Nd.nr.99/07 i 

datёs 26.08.2014, me tё cilin aktvendim propozimi i propozuesit – tani paditёsit O.C nga 

Ferizaji, pёr qёshtjen jokontestuse rregullimi i mexhave ёshtё konsideruar i tёrhequr. Pra pala 

paditёse atёher propozuese, se ka vёrtetuar se ёshtё bёrё vendosja e pikave kufitare, pra nuk ka 

prezentuar vendim apo ekspertizё me tё cilin vёrtetohet se nga tё paditurit ёshtё bёrё vendosja 

e pikave kufitare, pastaj gjykata ska nxjerrё vendim me tё cilin janё caktuar pikat kufitare nё 

mes tё pronёs sё paditёsit dhe ngastrave fqinjё.  

 

ç) Pala paditёse me asnjё provё nuk e ka vёrteuar se ka pёsuar dёm, kёtё fakt gjykata 

e ka vёrteuar nga provat tё cilat gjinden nё shkresat e lёndёs, nga tё cilat prova konstatohet se 

eksperti se ka bёrё vendosjen e kufirit nё mes tё ngastrёs sё paditёsit dhe ngastrave fqinje, 

sepse paditёsi atёherë propozusi e ka tёrhequr propzimin pёr caktimin e pikave kufitare.  

 

              Gjykata pas analizimit tё thёnjeve nё padi, theksimeve tё bёra gjatё kёtijё procesi 

gjyqёsor, ka ardhur deri tek konstatimi se padia e paditёsit ёshtё e pa bazuar dhe tё njejtёn e ka 

refuzuar nё tёrsi si tё pa bazuar. Kёtё kёrkesё gjykata e ka refuzuar, sepse nga provat tё cilat 

gjinden nё shkresat e lёndё ёshtё vёrtetuar se as e paditura e parё e as i padituri i dytё se kanё 

bёrё vendosjen e pikave kufitare nё mes tё ngastrёs sё paditsёsit dhe ngastrave fqinje. Gjykata 

padinë e ka refuzuar sepse paditёsi se ka vёrtetuar se ka pёsuar dёm dhe e ka tёrhequr 

propozimin pёr caktimin e pikave kufitare. Po ashtu fakt vendimtarё pёr ta refuzuar 

kёrkesёpadinë e paditёsit ёshtё edhe pohimi i paditёsit i bёrё nё seancёn gjyqёsore tё datёs 

17.09.2014, ku paditёsi ka thekёsuar se nuk ka pranuar ekspertisё gjyqёsore pёr caktimin e 

pikave kufitare dhe as vendim gjyqёsor. 
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Po ashtu pala paditёse me asnjё provё se ka vёrtetuar se kur ёshtё ndёrtuar muri, nё qfar 

dimensione ka qenё, me qfar materiali ka qenë i ndёrtuar, sa ka kushtuar, kur ёshtё rrёnuar por 

vetёm ka pretenduar se i njejti ёshtё rrёnuar dhe nga ky rrёnim i ёshtё shkaktuar dëm material 

nё shumёn e kёrkuar si nё padi    

 

Prandaj gjykata duke i pasur për bazë këto fakte të shënuara më lart, ka ardhur në 

përfundim se kompenzimi i kёrkuar ёshtё i pa drejtё sepse nuk janё plotёsuar kushtet nga neni 

136 të LMD-së. 

 

Gjykata i analizoi theksimet e palës paditëse, e cila i propozoj gjykatës që kërkespadinë 

ta miratoj në tërësi si të bazuar, e këtyre theksimeve gjykata nuk u’a dha  besimin dhe i refuzoi 

si tё pa bazuara, sepse pala paditёse me asnjё provё se ka vёrtetuar se ёshtё bёrё vendosja e 

pikave kufitare  nga tё paditurit, po ashtu me asnjё provё nuk e ka vёrtetuar se dёmi ёshtё 

shkaktuar nga tё paditurit. 

  

               Gjykata i analizoi theksimet e të autorizuarit të të paditurës sё parё, i cili i ka  

propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj si tё pa bazuar, kёtyre theksimeve 

gjykata u’a dha besimin dhe kёrkesёpadinë e paditёsit e refuzoi si tё pa bazuar. Kёtё refuzim e 

bёri sepse pala paditёse me asnjё provё se ka vёrtetuar se ky dëm ёshtё shkaktuar me veprimet 

e tё paditurёs. Nga provat tё cilat gjinden nё shkresat e lёndёs vёrtetohet se eksperti i cili ka 

pasur pёr detyrё që tё bëjё caktimin e pikave kufitare, nuk ёshtё caktuar nga e paditura e parё 

por ёshtё caktuar me vendim tё gjykatёs, e i cili faktё vёrtetohet nga provat tё cilat gjinden nё 

shkrsat e lёndёs.  

 

Gjykata i ka analizuar edhe pretendimet e tё paditurit tё dytё, i cili ka propozuar 

gjykatёs që kёrkespadinë e paditёsit ta refuzoj nё tёrsi si tё pa bazuar, sepe vetёm e ka bёrё 

identifikimin e ngastrave kadastrale dhe jo edhe caktimin e pikave kufitare, sepse pala paditёse 

atёherё propozuesi e ka tёrhequr propzimin pёr caktimin e pikave kufitare, e i cili fakt 

vёrtetohet nga aktvendimi i Gjykatёs Komunale nё Ferizaj Nd.nr.99/07 i datёs 26.08.2014, me 

tё cilin aktvendim propozimi i propozuesit – tani paditёsit O.C nga Ferizaji, pёr qёshtjen 

jokontestuse rregullimi i mexhave ёshtё konsideruar i tёrhequr.  

 

Gjykata sa i pёrket shpenzimeve tё procedurёs vendosi qe secila palё ti pёrballoon 

shpenzimet e krijuara konform nenit  452. të LPK-së. 
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    GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Dega në Kaçanik 

C .nr.74/2014 prej datës 21.04.2020 

 

                                                                                                      

KËSHILLA JURIDIKE:                                                                                          Gjyqtari: 

Kundër këtij aktgjykimi është e                                                                         Riza LIVOREKA 

lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

nga dita e marrjes, ankesa i paraqitet 

Gjykatës së Apelit  në Prishtinë përmes  

kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme.  

 

Expeduar me data 21.04.2020 

Të paditurit  1x1 

Të paditurëve  1x1 

 

 

 

 

 


