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Numri i lëndës: 2021:167543 

Datë: 08.06.2022 

Numri i dokumentit:     03106237 

C.nr.1104/21 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Durim Balaj, në çështjen juridike të paditësit-propozuesit P. K. nga Gjakova, me vendbanim 

në fshatin S., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Ahmet Idrizaj, avokat në Gjakovë, rruga 

“Tirana”, pa numër, kundër të paditurës-kundërshtares se sigurimit Kompania Rajonale e 

Ujësjellësit “Gjakova”, me seli në Gjakovë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson Meriton 

Zika – zyrtar ligjor tek e paditura, lidhur me çështjen juridike për pengim posedim dhe 

propozim për caktimin e masës se sigurimit, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor me datë 

20.05.2022, në të cilin prezent ishin paditësi-propozuesi, i autorizuari i paditësit-propozuesi, 

si dhe i autorizuari i të paditurës-kundërshtares së sigurimit mori, ndërsa me 08 qershor 2022, 

përpiloj këtë: 

 

A K T V E N D I M  

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit P. K. nga Gjakova, me të cilën ka kërkuar 

APROVOHET kërkesëpadia e paditësit P. K., nga fshati S. - Komuna e Gjakovës, ashtu që të 

VËRTETOHET se e paditura "K.R.U. GJAKOVA sh.a., në Gjakovë me datë 23.07.2021 

(përmes kontraktuesit të saj V. Q.) duke e prishur rrugën ekzistuese me ekskavator (duke e 

zbritur nivelin e rrugës), e cila rrugë gjendet në drejtimin veri-perëndim-jug, në parcelën 

kadastrale nr.....-. ZK Zh. të te paditurës (e cila shërben për të u lidhur - qarkulluar me 

parcelën e paditësit me numër ...-. ZK Zh.) dhe fillon nga hyrja në anën veriore (tek hyrja 

zyrtare:..) në gjerësi prej 9,05m, dhe vazhdon me tej 5,99m, 5,08m, 4,65m, 3,99m, 4,25m, 

6,24m, 5,58m, 5,08m, d.m.th. një gjerësi mesatare: 5.64m; në gjatësi nga ana veriore prej 

9,54m, 11,52m, 2,97m, 9,27m, 22,47m, 12,96m, ku thyhet vazhdon kah jugu në gjatësi prej 

10,21m, 12,41m, ku thyhet dhe vazhdon në drejtim kah veri-perëndim në gjatësi 10,20m, 

7,59m, 8,82m, 21,28m, 7,86m, 7,82m, 14,87m dhe 8,32m d.m.th., gjatësia e gjithë 

rrugëkalimit është 108,77m, e cila rrugë është në sipërfaqe të përgjithshme prej 535 m2, e ka 

kryer aktin e pengim posedimit në dëm të paditësit dhe në këtë mënyrë e ka privuar të njëjtin 

në shfrytëzimin e mëtejmë të këtij rrugëkalimi dhe të DETYROHET e paditura që menjëherë 

të pushoj se shqetësuari paditësin në këtë mënyrë apo të ngjashme, si dhe të e kthej gjendjen e 

parapengim posedimit, si dhe të ja kompensojë të gjitha shpenzimet e shkaktuara procedurale, 

e gjitha këto në afatin prej 7 ditëve, nga dita e marrjes së aktvendimit, e nën kërcenim të 

përmbarimit, si e PABAZUAR. 
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II. REFUZOHET I PABAZUAR propozimi i propozuesit P. K. nga Gjakova, me të cilin kanë 

kërkuar që të caktohet masa e sigurimit dhe të urdhërohet e paditura – kundërshtarja e 

sigurimit Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova”, me seli në Gjakovë që të mos ndërtoj 

asgjë në pjesën veri-perëndimore të parcelës kadastrale me numër ....-., ZK Zh., deri 

përfundimin në formë të prerë të kësaj çështje kontestimore apo deri në ndonjë vendim tjetër 

të kësaj gjykate.  

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

A r s y e t i m 

Paditësi-propozuesi P. K. nga Gjakova, përmes të autorizuarit të tij av. Ahmet Idrizaj, me 

datë 29.07.2021 në ketë gjykatë ka paraqitur padi, kundër të paditurës-kundërshtares se 

sigurimit Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova”, me seli në Gjakovë, me objekt 

kontesti, për pengim posedimi dhe caktimin e masës së sigurimit.  

Në padi ka parashtruar se është posedues dhe shfrytëzues faktik i pjesës veri perëndimore të 

parcelës kadastrale numër ....-. ZK Zh., me kulturë arë e klasit të tretë në sipërfaqe prej 3530 

m2 dhe oborr në sipërfaqe prej 1553 m2, e cila formalisht evidentohet në emër të palës së 

paditur. Po ashtu ka parashtruar se paditësi është posedues dhe shfrytëzues faktik i parcelës 

kadastrale me numër ...-. ZK Zh., me kulturë arë e klasit të tretë në sipërfaqe prej 1923m2 

dhe arë e klasit të pestë në sipërfaqe prej 5530 m2, përkatësisht në sipërfaqe të përgjithshme 

prej 7453 m2, e cila formalisht evidentohet në emër të P. K., paraardhësi juridik i paditësit. 

Ka shtuar se paditësi pjesën veri perëndimore të parcelës numër ...-. ZK Zh., që 40 vite e 

këndej e shfrytëzon pa ndërprerë si rrugë kalim, në mënyrë të qetë dhe të papenguar nga 

askush, derisa me datë 23.07.2021, duke shkuar në parcelën kadastrale të tij me numër ...-., 

ZK Zh., ka vërejtur V. Q. nga fshati B., i cili kishte qenë me ekskavatorin e tij duke e 

groposur-qelë themelet për ndërtimin e murit dhe rrethimin pikërisht të pjesës veri 

perëndimore të parcelës kadastrale numër .....-. ZK Zh., në të cilën ka qenë rrugë kalimi, të 

cilin rrugë kalim e kishte prishur me ekskavator dhe në këtë kontekst ia ka pamundësuar 

paditësit shfrytëzimin normal të kësaj rruge dhe me veprime të këtilla e paditura e ka kryer 

aktin e pengim posedimit në dëm të paditësit, duke e detyruar kontraktuesin që të e rrënoj dhe 

prish rrugën e tij dhe të i pamundësoj qasjen në pronën e sipërcekur. Për fund ka theksuar se 

për të evituar vetëgjyqësinë dhe për të realizuar të drejtën e tij subjektive, konform nenit 114 

të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, sipas të cilës është paraparë se “Kërkesa 

mund të parashtrohet vetëm në afatin prej 30 ditësh pasi që poseduesi ka marrë në dijeni 

lidhur me privimin apo pengimin e posedimit të tij. Kërkesa shuhet pas kalimit të një viti nga 

privimi ose pengimi i posedimit”, është detyruar të parashtroj padi dhe pas administrimit të 

provave ta aprovoj në tërësi kërkesëpadinë e paditësit.  

Paditësi po ashtu se bashku me padi ka parashtruar propozim për caktimin e masës se 

sigurimit, duke parashtruar se pasur parasysh faktin se nëse eventualisht e paditura vazhdon 

me ndërtimin e murit kufizues, do të sjellë para aktit të kryer palën aktive në procedurë dhe 

në këtë kuptim do të ia vështirësoj dukshëm realizimin e të drejtës se tij subjektive, ashtu qe 
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konform nenit 297 paragrafi 1, pika a) dhe b) të Ligjit për Procedurën Kontestimore (në 

tekstin e mëtejmë LPK), ta aprovoj kërkesën e paditësit dhe të caktoj masën e sigurimit, ashtu 

që ta urdhëroj të paditurën KRU Gjakova, me seli në Gjakovë, që të mos ndërtoj asgjë në 

pjesën veri perëndimore të parcelës kadastrale me numër ...-. ZK Zh., deri në përfundimin në 

formë të prerë të kësaj çështje kontestimore apo deri në ndonjë vendim tjetër të kësaj gjykate.  

Paditësi përmes të autorizuarit të tij edhe gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar se mbetemi në tërësi pranë parashtrimeve si në padi dhe në parashtresën e 

paditësit lidhur me caktimin e masës se sigurimit, duke parashtruar se konform nenit 480 të 

LPK-së, çështje relevante është se kush ishte posedues i fundit faktik i rrugëkalimit 

kontestues dhe pengimi i bërë, nga rezulton se paditësi është posedues i asaj rrugë me mbi 40 

vite. Ka parashtruar se nga procedimi i dëshmitarëve P. K. dhe T. K., është vërtetuar në 

mënyrë të padyshimtë se paditësi ishte posedues dhe shfrytëzues i fundit faktik, i rrugëkalimit 

deri më datë 23.07.2021, kur kontraktuesit e të paditurës me ekskavator e kanë zbritur nivelin 

e këtij rrugë kalimi, duke shmangur një sasi të konsideruar të dheut dhe duke ia pamundësuar 

paditësit shfrytëzimin e mëtejmë të këtij rrugëkalimi, fakt i pakontestuar edhe nga ana e të 

paditurës. Po ashtu ka shtuar se edhe nga procedimi i dy dëshmitarëve V. Q. dhe J. Q., u 

vërtetua fakti se data 22-23 korrik ka qenë momenti kur të njëjtit në cilësinë e kontraktuesve 

të palës së paditur, kanë filluar punimet në rrugë kalimin lëndor, në të cilin rrugëkalim i kanë 

vendosur shenjat e rrugës personat kompetent të te paditurës K.R.U. “Gjakova” sh.a., ku kanë 

theksuar se gjatë punimeve e kemi hekë dheun, e kemi prish rrugën krejt dhe e kemi ulë në 

një nivel me të ulët, duke e bërë edhe pastrimin e rrugës sepse në një pjesë do të bëhej edhe 

ndërtimi i murit rrethues, pra nga procedimi i këtyre dy dëshmitarëve u vërtetua fakti se 

kërkesëpadia e paditësit është parashtruar jo vetëm brenda afatit objektiv prej 1 viti, por edhe 

brenda afatit subjektiv prej 30 ditëve, në kuptim të nenit 114 të LPDTS. Ka theksuar se nga 

ekspertiza e gjeodezisë e datës 08.10.2021, në mënyrë detale është përshkruar gjendja faktike 

e rrugë kalimit – objekt shqyrtimi, i cili shtrihet nga ana jug perëndimore e parcelës me 

numër .....-. ZK Ja. dhe përfundon në pjesën veriore të kësaj parcele, pra përfundon në rrugën 

Sopot – Lugbunar, që shpie edhe të liqeni R., në përmasat detale të rrugëkalimit. Ka 

parashtruar se gjykata nuk duhet falur besimin dëshmisë se dëshmitarëve Xh. H. dhe F. A., 

për faktin se të njëjtit janë punëtor tek e paditura, e që deklaratat e tyre pavarësisht faktit se 

nuk kanë kurrfarë relevance në rastin konkret, ekziston edhe konflikti i interesit, ku të njëjtit 

vetëm kanë tentuar të shpjegojnë një mosmarrëveshje që ka ekzistuar në mes të palëve në 

procedurë me datë 23.06.2021, e që kjo datë përkon kinse më një takim ku pala e paditur dhe 

komponentët e saj kanë tentuar që të e bindin paditësin në ndërrimin e trasesë së rrugës në një 

gjatësi të konsideruar, në pjesën veriore të parcelës nr.....-. ZK J. dhe të zhvendosin nga kjo 

parcelë e tyre nëpër parcelën numër ...-. ZK J. – “O.”, e që sipas ekspertit kjo parcelë nuk 

është e tani të paditurës. Andaj, përgjatë këtij shqyrtimi e paditura nuk e ka kontestuar 

gjendjen faktike në teren dhe posedimin e fundit faktik, mirëpo i vetmi pretendim i të 

paditurës, ishte parashtrimi i padisë jashtë afatit prej 30 ditëve, mirëpo një tentim i tillë të 

njëjtës i rezultoj pa sukses, pasi qe e njëjta duhet të jetë në njohuri që afati subjektiv për 

parashtrim të padisë është prej 1 viti.  
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Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë: për përpilimin e padisë dhe propozimit për 

masë të sigurisë shumën prej 120,00 euro, për taksë gjyqësore për padi dhe propozim për 

masë të sigurisë shumën prej 72,00 euro, për dy parashtresa nga 80,00 euro (parashtresën e 

datës 05.10.2021 dhe 17.11.2021), për 4 seanca të mbajtura shumën prej nga 135,00 euro 

(540,00 euro), për një seancë të daljes në vend shumën prej 168,95 euro, për dy seanca të 

shtyra shumën prej nga 67,60 euro (135,20 euro), për hartimin e ekspertizës se gjeodezisë 

shumën prej 250,00 euro, e në shumë të përgjithshme prej 1.447,35 euro.  

E paditura në përgjigje në padi të parashtruar në gjykatë 28.09.2021, ka parashtruar se e 

paditura me datë 23.06.2021 ka nisur pastrimin përreth objektit të stacionit të pompave në 

fshatin S., ku ngastra kadastrale me numër......., P-ZK Zh., evidentohet në emër të Kompanisë 

Rajonale të Ujësjellësit “Gjakova” sh.a., ku gjatë pastrimit janë paraqitur dy persona, këtu 

paditësi P. K. se bashku me Gj. K., duke pretenduar se janë pronar të rrugëkalimit dhe duke 

kërkuar të largohemi me pretendimin se kemi hyrë në pronën e tyre, e që punëtorët e të 

paditurës kanë pasur konflikt verbal me paditësin dhe kushëririn e tij. Ka theksuar se po me 

datë 23.06.2021, e paditura ka paraqitur rastin në Policinë e Kosovës, në Stacionin Policor në 

Gjakovë, duke i njoftuar lidhur me mosmarrëveshjen sa i përket pronës se të paditurës, ku pas 

disa qastesh është paraqitur policia, duke sugjeruar qe të mbajmë një takim në zyrën e 

kompanisë. Ka shtuar se takimi është mbajtur me datë 24.06.2021, e që në atë takim ishin 

paditësi P. K. dhe Gj. K., e që se bashku me ta ishte edhe B. M. nga Gjakova, ndërkaq për të 

paditurën ishin prezent drejtori teknik V. h., drejtori i shitjes Xh. H., J. J. shef i gjeodezisë, F. 

A. shef i sigurimit, si dhe M. Z., zyrtar ligjor, ndërkaq qëllimi i takimit ishte mundësia e 

arritjes se ndonjë marrëveshje me tani paditësin. Po ashtu, në përgjigje në padi, ka parashtruar 

se padia e parashtruar nga paditësi është e pasafatshme në kuptim të nenit 114 të LPDTS-së, 

pasi që edhe nga raporti i policisë i datës 23.06.2021, vërtetohet data e saktë e fillimit të 

pengimit të posedimit, në shfrytëzimin e rrugëkalimit. Andaj meqenëse është vërtetuar se akti 

i pengim posedimit ka ndodhur me datë 23.06.2021 dhe në vazhdimësi, ndërsa padia është 

paraqitur në gjykatë me datë 29.07.2021, do të thotë se padia është paraqitur pas kalimit të 

afatit prej 36 ditëve. Me propozim për gjykatën që kërkesëpadinë e paditësit si dhe 

propozimin për caktimin e masës se sigurimit, ta hedhë poshtë si të pasafatshme.  

 

Në përgjigje në propozimin për caktimin e masës së sigurimit, e paditura me datë 17.08.2021, 

ka parashtruar se e kundërshtojmë në tërësi propozimin për caktimin e masës së sigurimit, 

sepse paditësi nuk ka ofruar asnjë provë që do të vërtetonte të drejtën subjektive të tij, pasi që 

propozimit nuk ia ka bashkangjitur asnjë provë, siç kërkohet me nenin 297 të Ligjit të 

Procedurës Kontestimore, ku me këtë nen kërkohet që të përmbushën në mënyrë kumulative 

dy kushte dhe atë: kur propozuesi i sigurimit e bën të besueshme ekzistimin e kërkesës apo të 

drejtës së tij subjektive dhe kur ekziston rreziku se pa caktimin e masës siguruese pala 

kundërshtare do të mund të pamundësonte apo vështirësonte dukshëm realizimin e 

kërkesëpadisë. Me propozim për gjykatën që propozimin për caktimin e masës së sigurimit ta 

refuzoj si të pabazuar.  

 

E paditura përmes të autorizuarit të saj, edhe përgjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare ka parashtruar se padia e paditësit është e parashtruar jashtë afatit ligjor pranë 
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kësaj gjykate, ku me shikimin e padisë është vërtetuar fakti se pengim posedimi i cili 

pretendohet se është kryer nga ana e të paditurës ka ndodhur me datë 23.06.2021 dhe në 

vazhdimësi, ndërsa padia është parashtruar në gjykatë me datë 29.07.2021, që do të thotë pas 

kalimit të 36 ditëve prej fillimit të pengimit të posedimit të pretenduar, andaj nga të 

lartcekurat, e në kuptim të nenit 114 të LPDTS-së, ku është paraparë se “Kërkesa mund të 

parashtrohet vetëm në afatin prej 30 ditëve pasi që poseduesi e merr në dijeni lidhur me 

privimin apo pengimin e posedimi të tij”, andaj n ë kuptim të kësaj i propozojmë gjykatës që 

padinë e palës paditëse ta hedhë si të pasafatshme përkatësisht jashtë afatit prekluziv të se 

drejtës materiale. Ka theksuar se këto pretendime të palës së paditur janë theksuar përgjatë 

shqyrtimit gjyqësor, si dhe janë vërtetuar nga deklarimet e dëshmitarëve: Xh. H. dhe F. A., në 

seancën e mbajtur me datë 12.01.2022, e po ashtu në provat e dorëzuara në përgjigje në padi 

si: raporti i policisë i datës 23.06.2021, foto nga takimi i datës 24.06.2021 i mbajtur në 

objektin e të paditurës, si dhe fotot e punimeve në teren të datës 23.06.2021. Po ashtu nga 

deklarimet e dëshmitarëve V. Q. dhe J. Q. në seancën kryesore me datë 20.05.2022, 

vërtetohet fakti se para fillimit të punimeve nga operatori ekonomik i kontraktuar nga e 

paditura, tereni në atë pjesë ka qenë i pastruar nga punëtoret e të paditurës të cilët kanë prerë 

dru. Për fund ka parashtruar se data kur pretendohet të jetë kryer pengim posedimi, është data 

23.06.2021, e jo data 23.07.2021, pasi që më këtë datë Operatori Ekonomik ka filluar 

ekzekutimin e punimeve, ndërsa para kësaj datë (saktësisht me datë 23.06.2021), e paditura si 

kompani ka bërë pastrimin e terrenit, duke i prerë drunjtë dhe pastruar dheun, pasi që kjo nuk 

ishte pjesë e kontratës me operatorin ekonomik, e që këto pretendime janë vërtetuar edhe nga 

dëgjimi i dëshmitarëve V.Q. dhe J.Q.  Me propozim për gjykatën që ta hedhë padinë e 

paditësit si të pasafatshme se bashku me propozimin për caktimin e masës së sigurisë, ndërsa 

në rast se lëshohet në administrimin e provave ta refuzoj si të pabazuar kërkesëpadinë e 

paditësit se bashku me propozimin për caktimin e masës së sigurimit.  

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

 

Përgjatë kësaj procedure gjyqësore, nuk ishte kontestues fakti se paditësi ka qenë në 

shfrytëzimin e fundit faktik të pjesës së ngastrës kadastrale me numër ....-. ZK Zh., e po ashtu 

nuk ishte kontestues fakti se paditësi është penguar në posedimin faktik të kësaj ngastre, e 

cila i ka shërbyer si rrugë për qasje në pronën e tij, mirëpo kontestuese në këtë rast ishte 

parashtrimi i padisë për pengim posedim, ku paditësi ka pretenduar se padia është ushtruar 

brenda afatit subjektiv dhe objektiv, ndërsa e paditura ka parashtruar se padia është 

parashtruar pas kalimit të afatit prekluziv prej 30 ditësh. 

 

Kjo Gjykatë, ka qenë e vetëdijshme së për afatshmërinë e padisë duhet vendosur qysh në 

fazat fillestare të procedurës, mirëpo me qëllim që paditësit t’i jepet mundësia që t’a 

argumentoj të kundërtën dhe me qëllim që të jepet mbrojtje efektive gjyqësore, pasi që në 

fillim nuk kishte prova të besueshme për të vendosur lidhur me afatshmërinë e padisë, ka hyr 

në shqyrtim, ka bërë administrimin e provave relevante për të vërtetuar nder të tjera edhe 

afatshmërinë e padisë, dhe erdhi në përfundim që padia e paditësit është parashtruar jashtë 

afatit ligjor të paraparë me nenin 114 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore, ku 

parashihet se “Kërkesa mund të parashtrohet vetëm në afatin prej 30 ditësh pasi që poseduesi 
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ka marrë në dijeni lidhur me privimin apo pengimin e posedimit të tij. Kërkesa shuhet pas 

kalimit të një viti nga privimi ose pengimi i posedimit”, andaj si të tillë, kërkesën e paditësit e 

refuzoj si të pabazuar. 

 

Përgjatë këtij shqyrtimi në mënyrë të padyshimtë është provuar fakti se pengimi i parë nga 

ana e të paditurës përmes punëtorëve të saj, është bërë saktësisht me datë 23.06.2021, fakt ky 

i provuar nga përgjigja në kërkesë, e lëshuar nga Stacioni Policor në Gjakovë, i datës 

27.09.2021, në të cilin qëndron konstatimi se “...me datë 23.06.2021 zyrtarët policor në 

stacionin policor në Gjakovë, kanë pranuar informatat nga punëtorët e Kompanisë Rajonale 

të Ujësjellësit “Gjakova”, lidhur me një mosmarrëveshje në fshatin S., Komuna Gjakovë, dhe 

se me të arritur në fshatin S., kishin takuar menaxherin nga KRU “Gjakova” Xh. H. dhe 

palën e kundërt P. K., ku të njëjtit kishin një mosmarrëveshje lidhur me pronën ku K.R.U. 

“Gjakova” po kryente punime...”. Pra, nga përgjigja në kërkesë e paraqitur nga Stacioni 

Policor në Gjakovë, provohet saktë se pengimi fillimisht është bërë me datë 23.06.2021, e që 

paditësi nga ajo ditë ka marrë dijeni se e paditura ka filluar me pastrimin e terrenit – 

rrugëkalimit lëndor, pra afati subjektiv prej 30 ditësh, ka filluar të rrjedh që nga data 

23.06.2021. Andaj, fillimi i afatit subjektiv dhe dijenia e paditësit për pengimin e bërë, 

përjashton në mënyrë kategorike rrjedhjen e afatit objektiv (afatin një vjeçar), çka për 

gjykatën, fakti se paditësi ka zënë afatin objektiv, ishte pretendim i pambështetje, duke u 

gjendur para faktit të provuar në këtë shqyrtim se paditësi ditën kur edhe është bërë pengimi 

në posedimin e pjesës së ngastrës lëndore, ishte datë 23.06.2021, e jo data 23.07.2021.  

 

Fakti i pasafatshmërisë se padisë, është provuar edhe nga procedimi i dëshmitarëve Xh.H dhe 

F. A., të dy punëtor të te paditurës, pasi që deklarimet e tyre përshkruajnë në mënyrë detale 

ditën (datë 23.06.2021) kur paditësi P. K. se bashku me Gj. K., ka ndaluar punimet e të 

paditurës në pastrimin e rrugës dhe heqjen e dheut në atë pjesë, të cilët ishin duke përgatitur 

terrenin për ndërtimin e murit në atë pjesë, të cilët ishin paralajmëruar se janë duke punuar në 

pronën e huaj. Ndërsa, fakti se e paditura ka filluar punimet para datës 23.07.2021, është 

vërtetuar edhe nga procedimi i dy dëshmitarëve të dëgjuar me datë 20.05.2022, V. Q.dhe J. 

Q.,  të cilët deklaruan se ata ishin të kontraktuar vetëm për pastrimin e terrenit të asaj pjese 

nga ana K.R.U. “Gjakova” sh.a., e cila kishte prerë drunjtë në atë pjesë dhe heqje të dheut, 

ndërsa këtu dëshmitarët ishin kontraktuar për të hequr drunjtë e prerë, rrënjët e drurëve si dhe 

për të pastruar terrenin për ndërtimin e murit aq sa ka qenë e nevojshme për ndërtimin e atij 

muri, mirëpo që gjatë punës kanë bërë heqje edhe me të madhe të dheut, për shkak të rrënjëve 

të drurëve. 

Andaj, gjykata duke u bazuar në të lartcekurat, si dhe bazuar në nenin 114 të LPDTS-së, 

vendosi që padinë e paditësit ta refuzoj si të pabazuar për shkak se paditësi ka lëshuar afatin 

subjektiv prej 30 ditësh, që të kërkoj mbrojtje gjyqësore kundër të paditurit, mirëpo i njëjti 

padinë për pengim posedim e ka bërë saktësisht pas kalimit të afatit prej 36 ditëve, nga dita 

kur paditësi ka marrë dijeni për pengimin e bërë. 

Gjykata vendosi qe propozimin për caktimin e masës se sigurimit të refuzoj si të pabazuar, 

pasi që paditësi me lëshimin e afatit për paraqitjen e padisë për pengim posedim, i njëjti 
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përgjatë këtij shqyrtimi nuk ka arritur të bëjë të besueshme të drejtën e tij subjektive siç 

kërkohet me nenin 297 paragrafi 1, pika a) të LPK-së, e që në mungesë të kushtit të parë për 

aprovimin e propozimit për caktimin e masës së sigurimit, kushti i paraparë me pikën b) të 

nenit 297 paragrafi 1 të LPK-së, ishte irelevant, pasi që për aprovimin e një propozimi të tillë, 

gjykata nuk mjaftohet vetëm me ekzistimin e njërit kusht, por kushtet e parapara me nenin 

297 të LPK-së, duhet të përmbushen në mënyrë kumulative.  

Lidhur me shpenzimet gjykata vendosi duke u bazuar në nenin 450 të LPK-së, ashtu qe 

vendosi qe secila palë ti bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

Nga se u tha më lartë e duke u bazuar në nenin 114 të LPDTS-së, si dhe nenin 297 të LPK-së, 

gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.1104/21, me 08 qershor 2022 

                     GJ Y Q T A R I, 

                              Durim Balaj 

U përpilua me 08 qershor 2022 

 

 KËSHILLA JURIDIKE:  

Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në 

afat prej 7 ditësh, prej marrjes së të njëjtit, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj 

gjykate. Ankesa duhet të paraqitet në kopje të 

mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 

 

 


