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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

    

Ac.nr.2915/17 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët 
Halide Reka, kryetare e kolegjit, Nora Bllaca-Dula dhe Zenel Leku anëtar, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit B.K. nga fshati ..., Komuna e Novobërdës, të cilin sipas autorizimit e 
përfaqëson M.M. avokat nga Gjilani, kundër të paditurit F.K. nga fshati ..., Komuna e 
Novobërdës, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson SH.P., avokat nga Gjilani, për shkak të 

pengim posedimit, duke vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të paditësit e paraqitur kundër 
Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në Novobërdë C.nr.14/15, i datës 

13.04.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 22.04.2020, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditësit B.K. nga fshati ..., Komuna e 
Novobërdës ndërsa Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në Novobërdë C.nr.14/15, 

i datës 13.04.2017, VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktvendimin e ankimuar C.nr.14/15, i datës 13.04.2017, në pikën I 
(një) të dispozitivit e ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit B.K. nga fshati ..., 
Komuna e Novobërdës me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se i padituri F.K. me datë 

04.04.2015 e ka penguar paditësin ashtu që ngastrën kadastrale numër ..., në vendin e quajtur 
“Padina”, me kulturë kullosë, arë e klasit 5, në sipërfaqe prej 18515 m2 e ka lëvruar dhe e ka 

mbjellur me tërshërë si dhe ka kërkuar që të obligohet i padituri që të kthejë në gjendje të 
mëparshme dhe të përmbahet në të ardhmen nga çdo shqetësim dhe pengim dhe t’ia mundësoj 
paditësit që në mënyrë të qetë ta shfrytëzoj këtë ngastër edhe ate në afat prej 8 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktvendimi nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm si dhe që t’ia 
paguaj shpenzimet e procedurës. Në pikën II (dy) të dispozitivit e ka obliguar paditësin B.K. nga 
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fshati ..., Komuna e Novobërdës që të paditurit F.K. nga fshati ..., Komuna e Novobërdës t’ia 
paguaj shpenzimet e procedurës në shumë prej 374 €uro si dhe shumën prej 40 €uro në emër të 

taksës gjyqësore për përpilimin e këtij aktvendimi.  

Kundër këtij aktvendimi në afat ligjor ankesë ka paraqitur i autorizuari i paditësit duke e atakuar 
të njëjtin për shkak të shkeljes së dispozitave të LPK-së, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 
gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim bërë Gjykatës së 

Apelit që të anulohet aktvendimi i atakuar dhe të aprovohet kërkesëpadia e paditësit në tërësi si e 
bazuar apo lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje.  

Ankesa e të autorizuarit të paditësit i është dërguar të autorizuarit të t’paditurit për përgjigje, por 
i njëjti nuk ka paraqitur përgjigje në ankesë.  

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur me 
aktvendimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 208 dhe 209 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

Ankesa e të autorizuarit të paditësit është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi B.K. nga fshati ..., Komuna e Novobërdës me datë 
07.04.2015, përmes të autorizuarit të tij, ka paraqitur padi për pengim posedimi kundër të 
paditurit F.K. nga fshati ..., Komuna e Novobërdës, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se i 

padituri me datë 04.04.2015 e ka penguar paditësin ashtu që ngastrën kad.nr.P-...-..., në vendin e 
quajtur “Padina”, me kulturë kullosë, e klasit 5, në sipërfaqe prej 18515 m2, e ka lëvruar dhe e ka 

mbjellur me tërshërë, të obligohet i padituri që ta kthej në gjendje të mëparshme, në të ardhmen 
të përmbahet nga çdo shqetësim dhe pengim si dhe t’ia mundësoj paditësit që në mënyrë të qetë 
ta shfrytëzoj këtë ngastër dhe ate në afat prej 8 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktvendimi nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm si dhe të obligohet i padituri që t’i barti 
shpenzimet e procedurës. Me rastin e ushtrimit të padisë gjykatës së shkallës së parë i ka 

propozuar që të caktohet edhe masa e përkohshme e sigurimit, me të cilën palëve ndërgjyqëse do 
t’iu ndalohet çdo punim, tjetërsim apo veprim tjetër në ngastrën kadastrale nr.P-...-..., në vendin e 
quajtur “Padina”, me kulturë kullosë, e klasit 5, në sipërfaqe prej 18515 m2, ZK ..., KK 

Novobërdë deri sa të zgjidhet kontesti për këtë çështje.  

Gjykata e shkallës së parë duke vendosur sipas propozimit të t’ autorizuarit të paditësit për 

caktimin e masës së përkohshme të sigurimit jashtë seancës gjyqësore me dt. 22.04.2015 ka marr 
Aktvendimin C.nr.14/2015 me të cilin e ka refuzuar si të pabazuar kërkesën e të autorizuarit të 

paditësit me të cilën ka kërkuar që të caktohet masa e përkohshme e sigurimit, e që palëve 
ndërgjyqëse do t’iu ndalohet çdo punim, tjetërsim apo veprim tjetër në ngastrën kadastrale nr.P-
...-..., në vendin e quajtur “Padina”, me kulturë kullosë, e klasit 5, në sipërfaqe prej 18515 m2, 

ZK ..., KK Novobërdë deri sa të zgjidhet kontesti për këtë çështje.  

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë, ka caktuar dhe mbajtur seancën e 
shqyrtimit kryesor në të cilën sipas propozimit të palëve ka nxjerr dhe administruar provat nga 
shkresat e lëndës, ku pas vlerësimit dhe analizimit të tyre secilën veç e veç e në lidhshmëri njëra 

me tjetrën në kuptim të nenit 8 të LPK-së, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar, 
ku edhe ka vendosur si në dispozitivin e aktvendimit të ankimuar, ashtu siç është përshkruar më 

detajisht në pasusin e parë të arsyetimit të këtij aktvendimi. 
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Marrjen e aktvendimit të ankimuar gjykata e shkallës së parë e ka arsyetuar me faktin se në rastin 
konkret në bazë të të gjitha provave të nxjerra dhe të administruara është argumentuar se ngastra 

kadastrale nr.... e cila është objekt i kontestit nuk ka qenë në posedimin e fundit faktik të 
paditësit, fakt ky i vërtetuar edhe nga vet deklarimi i paditësit i dëgjuar gjatë shqyrtimit kryesor 

në cilësi të palës si dhe nga dëshmia e dëshmitarit E.K., sipas dëshmive të të cilëve vërtetohet 
fakti se paditësi 10 vitet e fundit nuk e ka pasur në shfrytëzim dhe posedim të drejtpërdrejtë 
ngastrën lëndore siç parasheh neni 103 i Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore, apo se 

paditësi ka qenë posedues i tërthortë si dhe posedues pronësor siç parashohin nenet 109 dhe 110 
të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore. Në fund ka shtuar se nga provat e 

administruara nuk u vërtetua se posedues i ngastrës nr.... para datës 04.04.2015 ka qenë paditësi 
dhe gjithashtu nuk u vërtetua se i padituri me datë 04.04.2015 e ka penguar paditësin duke 
lëvruar një pjesë të ngastrës kontestuese dhe për këtë arsye vendosi që kërkesëpadinë e paditësit 

ta refuzojë si të pabazuar. 
 

Për bazën juridike të kërkesëpadisë i është referuar dispozitës së nenit 103, 109 dhe 110 të Ligjit 
për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore ndërsa për shpenzimet e procedurës vendimin e ka 
mbështetur në dispozitën e nenit 452.1 të LPK-së. 

 
Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi 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 paragrafi 2, pika b), 
g), j), k) dhe m) e LPK-së, për të cilat Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim 

të dispozitës së nenit 194, e po ashtu nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave të 
procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar ankuesi. Përveç kësaj edhe e drejta materiale 

është zbatuar në mënyrë të drejtë, për të cilën si bazë ankimore kujdeset sipas detyrës zyrtare 
Gjykata e Apelit. 

Pretendimet ankimore të t’autorizuarit të paditësit se dispozitivi i aktvendimit të atakuar është 
kundërthënës dhe i pa arsyetuar gjykata e shkallës së dytë i ka vlerësuar si të pabazuara pasi që 
dispozitivi i aktvendimit të atakuar është i qartë dhe në përputhje të plotë me arsyet e 

aktvendimit, ndërsa arsyet janë të paraqitura në kronologji dhe rrjedhë logjike për secilin fakt 
vendimtar duke plotësuar kështu kërkesat e dispozitës së nenit 160 paragrafi 4, të LPK-së, për 

përmbajtjen e arsyetimit të aktvendimit.  

Gjykata në arsyetim të aktvendimit ka arsyetuar të gjitha faktet vendimtare duke specifikuar se si 

i ka vërtetuar faktet, cilat prova i ka shfrytëzuar, si i ka vlerësuar ato për vërtetimin e secilit fakt 
dhe për fuqinë provuese të tyre, e po ashtu ka arsyetuar se si ka arritur në përfundimin për 

refuzimin e kërkesëpadisë si të pabazuar. 
 
Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë për vërtetimin e drejtë dhe të saktë të 

gjendjes faktike ka nxjerrë prova me ekspertizë të gjeodezisë, ka bërë këqyrjen në vend,  ka 

dëgjuar dëshmitarë si dhe ka bërë dëgjimin e paditësit dhe të paditurit në cilësi të palës dhe si 

rezultat i kësaj ka vërtetuar drejtë gjendjen faktike. Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë 

vlerëson se me të drejtë gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se ngastra kadastrale nr.... e cila 

është objekt i kontestit nuk ka qenë në posedimin e fundit faktik të paditësit dhe se me asnjë 
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provë nuk është vërtetuar fakti se me dt. 04.04.2015 i padituri e ka penguar paditësin në 

posedimin e lirë të kësaj prone, andaj edhe sipas vlerësimit të kësaj gjykate nuk janë plotësuar 

kushtet e parapara me dispozitat e nenit 103, 109, 110 dhe 113 të Ligjit për Pronësinë dhe të 

Drejtat Tjera Sendore e lidhur me nenin 480 të LPK-së. 

Është i drejtë vlerësimi juridik i gjykatës së shkallë së parë ngase gjykata gjatë gjithë procedurës 
në çështjen e pengim posedimit duhet ti përmbahet kufizimit që përcakton dispozita e nenit 480 

të LPK-së, e cila përcakton 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. 
Përjashtohet mundësia që në kontestet për shkak të pengimit të posedimit të parashtrohet 

kërkesa për shpërblimin e dëmit të shkaktuar me anë të veprimeve me të cilat është bërë pengimi 
i posedimit''.  Nga interpretimi i kësaj dispozite rezulton se gjykata me rastin e vendosjes në 

çështjen e pengim posedimit nuk i vlerëson rrethanat që lidhen me të drejtën e pronësisë dhe të 
drejtave tjera, por kufizohet vetëm në konstatimin dhe të provuarit e fakteve të gjendjes së fundit 
të posedimit dhe të pengimit të bërë. 

 
 Ndërsa sipas dispozitës së nenit 113 paragrafi 2 i Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera 

Sendore përcaktohet se:” Nëse poseduesi pengohet në posedim në mënyrë të kundërligjshme, 
atëherë poseduesi mund të kërkojë nga penguesi mënjanimin e pengesave. Nëse priten pengime 
në të ardhmen poseduesi mund të kërkojë mbrojtje gjyqësore”. Nga interpretimi i kësaj dispozite 

rezulton se gjykata do ti ofrojë mbrojtje gjyqësore subjektit që i është cenuar e drejta subjektive 
në posedimin e sendit të caktuar për shkak të aktit të pengimit të posedimit nga veprimi i 

subjektit tjetër, por gjithmonë nën kushtet që kërkuesi duhet ta provojë para gjykatës posedimin e 
fundit dhe pengimin e bërë.  
 

Në kuptim të dispozitave ligjore të sipërcituara , gjykata e shkallës së parë në bazë të shkresave 
të lëndës rezulton se është lëshuar vetëm në konstatimin dhe të provuarit e fakteve të gjendjes së 

fundit të posedimit dhe pengimit të bërë, ku në bazë te provave të administruara të njëjtës me të 
drejtë i ka rezultuar se paditësi nuk e ka pasur posedimin e fundit faktik dhe se i padituri nuk ka 
ndërmarrë asnjë veprim në ngastrën lëndore me të cilin paditësin do ta pengonte në çfarëdo 

forme në shfrytëzimin dhe posedimin e qetë dhe të lirë të kësaj ngastre, me çka mbi bazën e 
kësaj gjendje faktike rezulton se pushtetin e fundit faktik por edhe juridik faktik mbi këtë ngastër 

e ka këtu i padituri. 
 
Gjykata i vlerësoi edhe pretendimet e tjera ankimore por nuk gjeti se të njëjtat përbëjnë bazë për 

një qëndrim apo përfundim tjetër. 
 

Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194, 208 dhe 209  paragrafi 1 
pika (b)  e LPK-së,  u vendos si ne dispozitiv te këtij aktvendimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr. 2915/17, me datë 22.04.2020 

                                                                                                                 Kryetarja e kolegjit 

                  Halide Reka, d.v 
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