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Numri i dokumentit:     02933088 

 

 

Ac.nr.6693/2021 

 

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

nga gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Hunaida Pasuli dhe Ardian Ajvazi- anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit I.Z dhe I.Sh, që të dy nga fshati “.........”, 

Komuna e Prizrenit, të cilin e përfaqëson me autorizim, av.S.V, nga Prizreni, kundër të 

paditurit Sh.R nga fshati “..............”,Komuna e Prizrenit, e të cilin me autorizim e përfaqëson, 

av.S.R, nga Prizreni, me objekt të padisë, pengim i posedimit të së drejtës së servitutit,  duke 

vendosur sipas ankesës së të paditurit, të ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore 

në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.36/18, të datës 14.06.2021, në seancën e kolegjit 

të mbajtur më 31.03.2022, mori këtë:    

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurit Sh.R, fshati “...............”, Komuna 

e Prizrenit, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.36/18, i datës 14.06.2021, VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktvendimin e atakuar C.nr.36/18, të datës 14.06.2021, 

në pikën e I të dispozitivit e ka pranuar si të bazuar, kërkesëpadinë e paditësve I.Z dhe I.Sh, 

dhe vërtetohet se i padituri, Sh.R nga fshati “............”, Komuna e Prizrenit, me vendosjen e 

laurës-gardhit me tela, të vendosura në hyrje të rrugës, të cilën paditësit e shfrytëzojnë për të 

hyrë në pronat e tyre, në këmbë, me automjete ngarkuese apo të udhëtarëve, karrocë, në gjerësi 

prej 3,55 m, i ka penguar paditësit, në posedimin e qetë dhe faktik të së drejtë së servitutit të 

kalimit në pronat e tyre dhe atë I.Z, deri në par.kat. të tij, nr.874 dhe nr.875, në vendin e quajtur 

“.........”-..........” ZK, ................., e në të cilat parcela e ka të ndërtuar shtëpinë familjare sa I.Sh 

deri në parcelën e tij nr.878, me kulturë arë, në vendin e quajtur “..........”-.........” ZK, ........, 
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ashtu që me datë 31.12.2017, e ka vendosur laurën-gardhin me tela në hyrje dhe dalje, të 

parcelës së tij katastrale, nr.880, në vendin e qujtur, “..........”- ........” ZK,........... Në pikën e II 

të dispozitivit, gjykata e ka urdhëruar të paditurin Sh.R, nga fshati “...............”, Komuna e 

Prizrenit, që menjëherë t’a kthej gjendjen e mëparshme të posedimit, në atë mënyrë që do ta 

largoj laurën-gardhin me tela, të vendosura në hyrje të rrugës, të cilën paditësit e shfrytëzojnë 

për të hyrë në pronat e tyre, në këmbë, me automjete ngarkuese apo të udhëtareve, karrocë në 

gjerësi prej 3,55 m, në të gjithë thellësinë e parcelës së tij katastrale nr.880 dhe i njëjti , 

ndalohet që në të ardhmen në mënyrë të njëjtë apo të ngjashme, t’i pengojë, paditësit në 

posedimin e qetë dhe faktik të së drejtës së servitutit të kalimit e përmes të cilave kalojnë në 

pronat e tyre, respektivisht, parcelave katastrale dhe atë në afatin prej 7 ditëve, pas ditës së 

plotfuqishmërisë së këtij aktvendimi e nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm.  Ndërsa 

pikën e III të dispozitivit, gjykata e shkallës së parë, më datën 24.06.2021 me aktvendim 

korrigjoj dhe permisoj, sipas detyrës zyrtare, aktgjykimin C.nr.363/2018, të datës 14.06.2021, e 

me të cilin është aprovuar kërkesëpadia e paditësve, dhe janë caktuar shpenzimet procedurale, 

në atë mënyrë që në pikën III të dispozitivit të këtij aktvendimi, si dhe për emrin e të paditurit, i 

cili duhet t’ia bart shpenzimet procedurale, në vend të numrit dhe tekstit të pikës III të 

dispozitivit të këtij aktvendimit siç ka qenë e shkruar, “VI. Obligohet, Sh.R nga fshati 

“..............”, Komuna e Prizrenit, dhe të njëjti, paditësve, Sh.R, nga fshati “..............”, Komuna 

e Prizrenit, t’ia paguajnë në mënyrë solidare shpenzimet e përgjithshme prej 1,595.00€”, kjo 

pjesë e tekstit, duhet të ishte e shkruar: “III.Obligohet, Sh.R, nga fshati “...........”, Komuna e 

Prizrenit, që t’i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore dhe i njëjti, paditësve I.Zdhe I.Sh 

që të dytë nga fshati “............”, Komuna e Prizrenit, t’ua paguaj në mënyrë solidare, 

shpenzimet procedurale në shumën e përgjithshme prej 1,595.00€ (një mijë e pesë qind e nëntë 

dhjetë e pesë), dhe atë në afatin prej 7 ditësh pas ditës së plotfuqishmërisë të këtij aktvendimi, 

nën kërcenim të përmbarimit me dhunë.  

Kundër këtij aktvendimi, brenda afatit ligjor, ka parashtruar ankesë i padituri për shkak 

të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike, si dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, duke i 

kërkuar Gjykatës së Apelit që aneksen të aprovoj si të bazuar, ndërsa aktvendimin e atakuar ta 

prishë në tërësi dhe lënda ti kthehej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje. 

Paditësi ka parashtruar përgjigje në ankesë me të cilën i ka kërkuar Gjykatës së Apelit 

ankesën e të paditurit ta refuzojë si të pathemeltë, ndërsa aktvendimin e atakuar ta vërtetojë.  

Gjykata e Apelit e Kosovës pasi që i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktvendimin e atakuar 

dhe pretendimet ankimore, e pas vlerësimit të tyre, në kuptim të neneve 194 dhe 195.1, pika 

(d), lidhur me nenin 200, të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) dhe gjeti se: 

Ankesa e të paditurit është e pathemeltë. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit, kanë ushtruar padi në gjykatën e shkallës së 

parë, më datën 12.01.2018, me objekt te kontestit-pengimi i posedimit të së drejtës së servitutit, 

kundër të paditurit Sh.R dhe i kanë propozuar gjykatës masën e përkohshme të sigurimit, me 

përmbajtje sikurse në padi dhe petitumin e saj.  
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Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësve, pas shqyrtimit dhe 

administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse, si në vijim: certifikatën, P-

71813011-00876-0, në emër të Sh.Sh, certifikatën në emër të M.R, certifikatën në emër të 

Sh.Sh, certifikatën në emër të I.A.Z, skicën e nxjerrur nga plani kadastral i vitit 1983, orto 

foton e ngastrave gjegjëse, procesverbalin me rastin e këqyrjes në vend të datës 16.10.2018 dhe 

skicës së ekspertit të gjeodezisë, B.S nga Prizreni, dhe dëgjimi i tij si ekspert, aktvendimin 

C.nr.338/78, të datës 06.5.1978 të Gjykatës Komunale të Prizrenit, dëgjimi i paditësve, I. Z dhe 

I.Sh, Sh.R, dëgjimi i dëshmitarit Sh.Sh, dhe pas vlerësimit të këtyre provave dhe të gjitha 

shkresave tjera të lëndës, gjykata e shkallës së parë ka nxjerrë aktvendimin e atakuar 

C.nr.36/2018, të datës 14.06.2021, me të cilën e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve. 

Në arsyetim të aktvendimit të atakuar, mes tjerash, gjykata e shkallës së parë ka 

theksuar se në bazë të provave të administruara ka vërtetuar gjendjen faktike në favor të 

paditësve, pasi që kemi të bëjmë me bashkë posedues të së drejtës së servitutit të kalimit, se 

edhe nga dëgjimi i dëshmitarit Sh.Sh, të cilit gjykata ja fali besimin, është vërtetuar se i 

padituri me vendosjen e laurës- gardhit me tela në hyrje dhe në dalje të parcelës së tij, ka kryer 

aktin e pengim posedimit të së drejtës së kalimit të paditësve, pra i padituri i ka penguar 

paditësit në posedimin e qetë dhe faktik të së drejtës së servitutit të rrugës, për kalim në pronat 

e tyre. Pas shqyrtimit të të gjitha provave, gjykata ka konstatuar se paditësit kanë në posedim të 

lirë parcelat e tyre kadastrale që një periudhë të gjatë kohore rreth 70 viteve qysh nga 

paraardhësit e tyre dhe se janë penguar në posedim të qetë dhe faktik nga këtu i padituri me 

vendosjen e laurës-gardhit. Ndërsa, vendimin mbi shpenzimet procedurale e ka mbështetur në 

nenin 449, 452 dhe nenit 463 të LPK-së, dhe sipas Tarifës së Odës Avokatëve.(më gjerësisht 

sikurse në arsyetim të aktgjykimit). 

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

juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktvendimi i atakuar 

nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, nga neni 

182.2, pikat b), g), j), k) dhe m) të LPK-së dhe se e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të 

drejtë, për të cilat shkaqe, Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrare, në bazë të dispozitës 

së nenin 194 të LPK-së, e po ashtu, ky aktvendim nuk është i përfshirë as në shkelje të tjera të 

dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese me ankësë. 

Në këtë kuptim, gjykata e shkallës së parë, me rastin e vendosjes rreth kërkesëpadisë së 

paditësve, drejtë dhe në mënyrë të plotë ka zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore, ka 

vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë gjendjen faktike, e si rezultat i kësaj, drejtë ka zbatuar 

edhe të drejtën materiale, për të cilat arsye, aktvendimi i atakuar është dashur të vërtetohet në 

tërësi. Gjithashtu, edhe dispozitivi i aktvendimit të atakuar është mjaft i qartë, e në përputhje të 

plotë me arsyet e aktvendimit, duke krijuar kështu harmoni logjike e juridike mes dispozitivit e 

arsyetimit. Përkatësisht, i njëjti është hartuar në përputhje të plotë me nenin 160, lidhur me 

nenin 175 të LPK-së. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për themelsinë 

e kërkesëpadisë së paditësve, e në lidhshmëri me këtë, ka arsyetuar mënyrën se si janë 

vërtetuar faktet, e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të 

provuar. Për këto arsye, refuzohen si të pabazuara pretendimet ankimore sipas të cilave gjykata 

e shkallës së parë ka bërë shkelje të tilla, me rastin e hartimit të vendimit gjyqësor.  
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Në rastin konkret, pas shqyrtimit të ankesës së të paditurit, por edhe shkresave të 

lëndës, Gjykatës së Apelit i rezulton se gjykata e shkallës së parë ka vendosur në mënyrë të 

drejtë dhe të ligjshme lidhur me kërkesëpadinë e paditësve, pasi që është konstatuar se pala e 

paditur ka penguar paditësin në posedimin e qetë dhe të lirshëm të pjesës së paluajtshmërive të 

përmendura sikurse në dispozitivin e aktvendimit të atakuar. Këto fakte gjykata e shkallës së 

parë i ka vërtetuar përmes administrimit të provave materiale përkatëse, përfshirë këtu skicën e 

ekspertit të gjeodezisë, B.S ku shihet se paditësit nuk kanë kyçje në rrugën publike, por vetëm 

përmes pronës së të paditurit Sh.R, por edhe me dëgjimin e dëshmitarit Sh.Sh, i cili se paditësit 

kanë qenë në posedim të fundit të ngastrave kontestuese, por edhe faktin se i padituri përmes 

vendosjes së laurës-gardhit në këto ngastra i ka penguar paditësit në posedimin e qetë të 

ngastrave të saj. Gjithashtu, Gjykata e Apelit ka vlerësuar se gjykata e shkallës së parë me të 

drejtë është thirrur në Ligjin për  Pronësi dhe të drejta tjera Sendore  dispozitat e nenit 103, pasi 

që në rastin konkret paditësit kanë pushtet faktik mbi pronën e cekur e shfrytëzimin e të cilës e 

ka penguar i padituri me hedhjen e laurës-gardhit. Në këtë drejtim, Gjykata e Apelit vlerëson se 

neni 480 i LPK-së, thotë se: “Shqyrtimi i çështjes sipas padisë për shkak të pengimit të 

posedimit do të kufizohet vetëm në konstatimin dhe të provuarit e fakteve të gjendjes së fundit 

të posedimit dhe të pengimit të bërë. Përjashtohet mundësia e shqyrtimit lidhur me të drejtën e 

posedimit, me bazën juridike, ndërgjegjshmërinë ose pandërgjegjshmërinë e posedimit.” Në 

pajtim me atë që kjo dispozitë përcakton, gjykata e shkallës së parë, pas marrjes së lëndës në 

shqyrtim, e ka shqyrtuar dhe vërtetuar gjendjen e fundit të posedimit dhe pengimin e bërë, për 

çka edhe të gjitha pretendimet e tjera të palës së paditur rreth çështjeve që dalin jashtë 

kufizimeve të përcaktuara me nenin 480 të LPK-së si më lartë, refuzohen si të paqëndrueshme. 

Si rrjedhojë, Gjykatës së Apelit i rezultoi se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe ligjshëm ka 

vendosur në këtë çështje kontestimore, duke zbatuar me saktësi dispozitat e neneve 113.2, 

lidhur me nenin 114 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore (LPDS), që është në 

fuqi. 

Përveç të cekurave si më lartë, për Gjykatën e Apelit është i pranueshëm dhe i drejtë 

fakti vendimtar i gjykatës së shkallës së parë i dhënë në arsyetim të aktvendimit të atakuar në 

lidhje me atë se kemi të bëjmë me kalimin e domosdoshëm në bazë të nenit 86 të LPDS-së, 

“Një kalim i domosdoshëm nëpër një paluajtshmëri duhet të lejohet, nëse paluajtshmëria fqinj nuk ka 

asnjë qasje tjetër në një rrugë ose nëse kjo është e lidhur me një rrugë më të gjatë dhe nëse dobia për 

paluajtshmërinë, në favor të së cilës lejohet kalimi, është më e madhe se sa dëmi për paluajtshmërinë, 

nëpër të cilin duhet kaluar”. Në lidhje me këtë, rezulton se paditësit, si fqinjë të paditurit, si dhe 

paraardhësi juridik të tyre, më shumë se 70 vite, pa pengesa, kanë kaluar përmes parcelës 

kadastrale të paditurit deri me datën 31.12.2017, kur i padituri e ka vendos laurën dhe në këtë 

mënyrë i ka penguar paditësit të shkojnë të parcelat e tyre kadastrale, me vet kalimin e 70 

viteve dhe mos kundërshtimin e paraardhësve dhe vet të paditurit, paditësit e kanë krijuar 

servitutin e rrugës për një kohë të gjatë. Në anën tjetër, pretendimet e të paditurit rreth çështjes 

së ligjshmërisë dhe arsyeshmërisë së ekzistimit të këtij servituti të kalimit, nuk mund të jenë 

objekt shqyrtimi në këtë procedurë të pengim posedimit, mirëpo të njëjtat mund të trajtohen 

eventualisht në ndonjë procedurë tjetër kontestimore. 
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Duke marrë parasysh të lartcekurat, Gjykata e Apelit i refuzoi si të pabazuara 

pretendimet ankimore të palës së paditur, të theksuara në ankesën e parashtruar, ku përveç që i 

padituri nuk ka ofruar ndonjë bazë mbi të cilën Gjykata e Apelit do të vendoste ndryshe nga ajo 

që ka vendosur gjykata e shkallës së parë, i njëjti, edhe për ato shkelje që i ka pretenduar, nuk 

ka dhënë sqarime të mjaftueshme, duke e bërë kështu ankesën të mangët në kuptim të nenit 

178, pika c), të LPK-së.  

Meqë aktvendimi i atakuar është vërtetuar në tërësi, automatikisht vërtetohet edhe 

vendimi mbi shpenzimet procedurale, me të cilin është obliguar pala e paditur si humbëse e 

kontestit, për kompensimin e shpenzimeve procedurale palës paditëse, konform nenit 452.1 të 

LPK-së.   

Gjykata e Apelit i mori parasysh edhe të gjitha pretendimet të tjera ankimore të palës së 

paditur, por të njëjtat nuk patën ndikim në vendosjen ndryshe nga kjo që është vendosur.  

Nga të lartcekurat, e në mbështetje të dispozitave nga nenet 194 dhe 195.1, pika d), 

lidhur me nenin 200, të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), Gjykata e Apelit vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.6693/2021, datë 31.03.2022 

 

                                                                                                                Kryetari i Kolegjit, 

       Lumni Sallauka 

 

 

 

 

 

 

 

 


