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Ac.nr.6398/2021 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët 

Frosina Sylejmani, kryetare e kolegjit, Arsim Hamzaj dhe Besnik Feka, anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit H.T nga Komuna e Deçanit, të cilin me autorizim e 

përfaqëson av. Q.F nga Deçani, kundër të paditurës Kompania Ndërtimore “L...” me seli në 

komunën e Pejës, me përfaqësues S.L nga Komuna e Deçanit, të cilën me autorizim e përfaqëson 

av. I.O nga Deçani, për shkak të pengim posedimit, duke vendosur sipas ankesës së të autorizuarit 

të të paditurit e paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Dega në Deçan, 

C.nr.7/2019, i datës 20.05.2017, në seancën jo publike të mbajtur me datë 27.05.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

APROVOHET si e bazuar ankesa e të paditurës Kompania Ndërtimore “L...” me seli në 

Komunën e Pejës, PRISHET aktvendimi i Gjykatës Themelore në Pejë – Dega në Deçan, 

C.nr.7/2019, i datës 20.05.2021 dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe 

rivendosje.     

 

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë, me aktvendimin e ankimuar C.nr.7/19, i datës 20.05.2021,  në pikën 

I (një) të dispozitivit e ka vërtetuar se e paditura Kompania Ndërtimore “L...” me seli në Pejë, e 

ka penguar paditësin H.T nga komuna e Deçanit, në posedim dhe shfrytëzim të qetë e të lirë të 

ndërtesës (shtëpisë) të tipit P+1 me sipërfaqe totale prej 170 m2, bashkë me oborr me sipërfaqe 

0.07.60 m2 e cila gjendet në Deçan në vendin e quajtur Gogishte, pasi që me datën 23.12.2018, 

pa pëlqimin paraprak të paditësit në oborrin e kësaj shtëpie nga ana jugore e saj e ka shtruar në 

pllakë betoni në sipërfaqe diku rreth 36 m2. Në pikën II (dy) të dispozitivit është detyruar e 

paditura që menjëherë ta heqë (dislokoj) në vendin ku ishte e vendosur pllaka 0.07.60 m2 ta kthej 

në gjendjen e mëparshme, nën kërcënim të përmbarimit. Në pikën III të dispozitivit është 

detyruar që e paditura të ja paguaj paditësit shpenzimet e procedurës kontestimore në shumën 

prej 694.00 euro (gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër euro), të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga 

dita e marrjes së këtij aktvendimi, nën kërcënim të përmbarimit. 
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Kundër këtij aktvendimi i autorizuari i të paditurës në afat ligjor ka paraqitur ankesë  duke e 

atakuar aktvendimin e goditur për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

kontestimore, vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozim që gjykata e shkallës së dytë ta aprovoj ankesën e të paditurës si të 

bazuar, ashtu që ta prish aktvendimin e goditur dhe  lëndën të ja kthej gjykatës së shkallës së 

parë në rigjykim dhe vendosje. 

 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur paditësi përmes të autorizuarit të tij, duke propozuar që 

aktvendimin e atakuar ta vërtetoj, ashtu që ta refuzoj ankesën e të paditurës si të pa bazuar. 

 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës se dytë, pas vlerësimit te pretendimeve ankimore lidhur 

me aktvendimin e atakuar dhe pas vlerësimit të  komplet shkresave te lëndës, ne mbështetje te 

dispozitës se nenit 194, 208 dhe 209 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

Ankesa e të paditurës është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton së paditësi me datën 09.01.2019, ka paraqitur padi kundër të 

paditurës për pengim të posedimit me propozim për caktimin e masës së sigurisë, ndërsa gjykata 

e shkallës së parë pas administrimit të provave të prezantuara nga palët ndërgjyqësore në seancë 

të shqyrtimit kryesor ka vendos të aprovoj në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit si në 

aktvendimin e atakuar, ndërsa propozimin e paditësit për caktimin e masës së sigurisë ndaj të 

paditurës e ka refuzuar për arsye që nuk janë plotësuar kushtet ligjore për lëshimin e saj. Në 

arsyetim të aktvendimit ka theksuar së paditësi në paditësi ka deklaruar se me datën 23.12.2018, 

në oborrin që e shfrytëzon dhe që e disponon të pa penguar nga askush, veç se e paditura me 

datën si me lartë pa pëlqimin paraprak të paditësit dhe pa lejen e askujt e ka shtruar me beton një 

pjesë të oborrit nga ana jugore e shtëpisë së ndërtesës me një sipërfaqe prej 36 m2 dhe me një 

veprim të tillë paditësit iu është pamundësuar shfrytëzimi i qetë dhe i lirë dhe i pa penguari kësaj 

shtëpie me oborr me çka e paditura ka kryer aktin e pengim posedimit. Ndërsa nga ekspertiza 

gjyqësore e datës 02.09.2019, e nxjerrë sipas propozimit të paditësit, është vërtetuar se kjo pllakë 

ndërtimore është ndërtuar në oborrin e një objekti në etazhitet P+1, i cili objekt në bazë të provave 

është konstatuar që shfrytëzohet nga dy familje, kati përdhese shfrytëzohet nga paditësi H.T dhe 

kati i parë shfrytëzohet nga P.T. Me këtë rast është vërtetuar se me ndërtimin e kësaj pllake është 

bërë pengimi i posedimit, ku paditësi nuk mund të shfrytëzoj sipërfaqen e oborrit që e ka 

shfrytëzuar deri në ndërtim të pllakës, prandaj gjykata ja fali besimin kësaj ekspertize 

profesionale dhe provave të administruara gjatë seancës së shqyrtimit kryesor, ku në bazë të nenit 

113 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Pronësore përcakton se: “Nëse poseduesi privohet 

nga posedimi në mënyrë të kundërligjshme, poesduesi mund të kërkojë rivendosjen e posedimit 

prej personit ndërhyrës, i cili në raport me poseduesin është në posedim me të meta.” 

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi i gjykatës 

së shkallës së parë nuk është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktvendimi i  atakuar është i përfshirë 

në shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par.2 pika n) të LPK-së, 

gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë dhe rrjedhimisht edhe e drejta 

materiale është zbatuar në mënyrë të gabuar.  
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Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit aktvendimi i atakuar është i përfshirë në shkelje të 

dispozitave të sipër cekura pasi që dispozitivi i aktvendimit të atakuar është kontradiktor me 

vetvete respektivisht me arsyetimin, nuk janë dhënë arsye fare për faktet vendimtare mbi bazën 

e të cilave gjykata duhet të vendos për themelësinë e kërkesëpadisë. Dispozitivi i aktvendimit 

është i pakuptueshëm, i pa ekzaminueshëm dhe i papërmbarueshëm nga shkaku se gjykata nuk 

ka vërtetuar se cili është akti i pengimit të posedimit ashtu siç nuk është e përcaktuar mënyra e 

pengimit, koha e pengimit të posedimit gjithashtu nuk është përcaktuar në mënyrë të saktë 

përkatësisht ka mospërputhje sa i përketë objektit përkatësisht sipërfaqen në të cilën pretendohet 

se kemi pengim posedimi. 

 

Në çdo rast kur kërkesa për mbrojtjen gjyqësore nuk është konkrete dhe e përmbarueshme, 

gjykata ka për detyrë të ftojë palën paditëse që ta plotësojë, korrigjojë, parashtresën me të dhënat 

me të cilat do të zënë vend. Padia si parashtresë përveç të tjerave duhet të përmbajë kërkesën 

kryesore dhe atë aksesore nëse do të ketë, e cila para gjykatës duhet të paraqitet në formën e 

propozimit për mbrojtje gjyqësore, të kërkuara nga ana e gjykatës. Në çdo rast kur kërkesa nuk 

është e parashtruar në mënyrë të saktë dhe konkrete, atëherë gjykata duhet të veprojë konform 

dispozitës së nenit 102 par. 1, lidhur me nenin 99 të  LPK-së.  

 

Në çdo rast në procedurën kontestimore çdo veprim i ndërmarrë nga çfarë do subjekti i 

procedurës, veçanërisht nga paditësi duhet të justifikohet me interesin juridik të palës për 

veprimet e caktuara, nëse veprimet e palës së paditur kualifikohen si veprime që i konsumojnë 

elementet e pengimit të posedimit, atëherë interesi juridik do të duhej të ishte rivendosja e 

gjendjes së mëparshme dhe urdhri që në të ardhmen të mos përsëritet pengimi i posedimit.  

 

Për shkak të shkeljeve esenciale në të cilat është përfshirë vendimi i pengimit të posedimit, për 

shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike ka ardhur deri te zbatimi i gabuar 

edhe i të drejtës materiale, të cilat sipas Gjykatës së Apelit  kualifikohen si shkaqe për shkak të 

cilave duhet të anulohet vendimi dhe çështja të kthehet në rigjykim. 

 

Nisur nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti se gjykata e shkallës së parë nuk ka vendosur 

në mënyrë të drejtë dhe të ligjshëm, prandaj e udhëzon të njëjtën që në riprocedurë të eliminojë 

shkeljet e sipër theksuara fillimisht të bëjë shqyrtimin e rregullsisë formale të padisë dhe të 

vlerësoj nëse e njëjta është e rregullt dhe varësisht nga vlerësimi i ndërmarrë i veprimeve për 

evitim të të metave formale, atëherë gjykata të përgatitë shqyrtimin dhe të vendos në mënyrë 

meritore për themelësinë e kërkesëpadisë.  

 

Gjykata e shkallës së parë është e rëndësishme që të kufizohet në shqyrtimin e rrethanave që 

përcakton specifikisht kjo procedurë, por po ashtu është e rëndësishme që nëse konstatohet akti 

i pengimit të posedimit, të dhënat për ngastrën në të cilën potencialisht është kryer akti i pengimit 

të posedimit, të përshkruan mënyrën e pengimit, kohën e pengimit, përshkrimin specifik se në 

cilën pjesë, në çfarë gjatësie është kryer pengimi i posedimit.  
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Varësisht nga vendimi i gjykatës për themelësinë e kërkesëpadisë dhe arsyetimi i vendimit duhet 

të jetë në një rrjedhë logjike dhe koherente me dispozitat e vendimit duke përfillur me saktësi 

kërkesat e LPK-së nga neni 160 për arsyetimin e vendimit. 

 

Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 195, 208 dhe 209   par. 1 pika 

(d)  e LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.6398/2021, me datë 27.05.2022 

 

           Kryetare e kolegjit, 

                        Frosina Sylejmani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


