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C.nr.612/18 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm si 

gjykatë civile e shkallës së parë, gjyqtari Shaban Shala, me bashkëpunëtorin profesional 

Arlind Sharani, në çështjen juridike të paditësve O. B, Sh. K. dhe N. K. që të gjithë nga 

Prizreni  të cilët me autorizim i përfaqëson av.Y. K. nga Prizreni, kundër të paditurit F. G. 

nga Prizreni, të cilin me autorizim e përfaqëson av. A. H. nga Prizreni, me objekt të padisë 

pengim posedimi, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datë 04.03.2019 mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

     I.  REFUZOHET si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësve O. B, Sh. K. dhe N. K. 

që të gjithë nga Prizreni, me të cilën kanë kërkuar që të “Vërtetohet se i padituri F. G. nga 

Prizreni, me datën 30.03.2018 ka rrënuar murrin e oborrit të shtëpisë së paditësve që 

shtrihet në parcelën kadastrale nr. ...ZK Prizren në pjesën jugore në gjatësi prej 25 m, në 

trashësi prej 50 cm të ndërtuar me material qerpiç, gjithashtu me datën 12.04.2018 në këtë 

pjesë të murit të rrënuar të shtëpisë së paditësve në mënyrë arbitrare në brendi të posedimit 

të paditësve në parcelën e njëjtë dhe në thellësi prej 1 m nga muri i rrënuar dhe në gjatësi 

prej 25 m ka vendosur shtyllat e hekurta dhe e ka rrethuar me tela gjembore, me të cilën 

rast ka kryer aktin e pengim posedimit ndaj posedimit të paditësve, dhe për këtë urdhërohet 

i padituri që menjëherë të ndërtojë murin rrënues të paraqitur si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi, si dhe të largojë shtyllat e vendosura të hekurta me telat gjembore të rrethuar, 

nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm”. 

 

 II. OBLIGOHEN paditësit O. B, Sh. K. dhe N. K. që të gjithë nga Prizreni, që në 

emër të shpenzimeve të procedurës të paditurit F. G. nga Prizreni tia paguajnë në mënyrë 

solidare shumën prej 2.028,00 € dhe atë në afat prej 7 ditësh pas pranimit të këtij 

aktvendimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit O. B, Sh. K. dhe N. K. përmes të autorizuarit të tyre av. Y. K. nga Prizreni 

më datë 26.04.2018, kanë parashtruar padi në Gjykatën Themelore në Prizren, kundër të 

paditurit F. G. nga Prizreni, me objekt të padisë pengim posedimi, me kërkesë që e njëjta të 

aprovohet dhe të vendoset si në pikën I të dispozitivit të këtij aktvendimit. 

 

Në shqyrtimet e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësve av. 

Y. K. ka deklaruar: se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë duke i propozuar 

gjykatës që pas administrimit të provave materiale të propozuara në padi të aprovojë 
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kërkesëpadinë si të bazuar. Ndërsa në fjalën përfundimtare të cilën e ka dorëzuar në formën 

e shkruar ndër të tjera ka theksuar se me propozimin e të autorizuarit të  paditurit, gjykata 

ka bërë dëgjimin e dëshmitarit A. M. i cili ka qenë bashkëpronar i shtëpisë të  paditurit deri 

në shitje, si dhe dy punëtorëve të paditurit Ilir dhe J. R. përndryshe vëllezër. Nga deklarata 

e këtyre dy dëshmitarëve u konstatua se dëshmia e tyre ka të bëjë me rrënimin e një pjese të 

shtëpisë së paditësve dhe sanimin e dëmeve që janë shkaktuar në shtëpinë e paditësve. 

Dëshmitarët kanë deklaruar se ky dëmtim i shtëpisë së paditësve është shkaktuar me rastin 

kur i padituri ka rrënuar shtëpinë e vet që ka qenë e përkufizuar me shtëpinë e paditësve, 

pra këta dëshmitarë kanë dëshmuar për diçka që nuk ka qenë objekt i kësaj çështje të 

pengim posedimit, e që është rrënimi i murit të oborrit të shtëpisë së paditësve që shtrihet 

në parcelën kadastrale ..... ZK Prizren me dimensione që janë paraqitur në petitumin e 

kërkesëpadisë për këtë dëshmitë e këtyre dëshmitarëve janë të pavlefshme dhe gjykata nuk 

duhet të njëjtat të i pranojë. Ndërsa, më dëgjimin e dëshmitares Gj. M. u vërtetua gjendja 

faktike e murit të oborrit të shtëpisë së paditësve, e cila detalisht e ka paraqitur  se ku 

shtrihej muri para rrënimit nga ana e të paditurit. Në vazhdim ka theksuar se gjykata ka 

refuzuar të bëjë dëgjimin e dëshmitarit të propozuar nga ana e paditësve dhe atë J. H. i cili 

me shtëpi është në fqinjësi të ndërgjyqësve, me arsyetim se dëshmia e njëjtë është e tepërt. 

Gjithashtu edhe ekspertët e gjeodezisë dhe të ndërtimtarisë janë përqendruar vetëm në 

paraqitjen e gjendjes së patundshmërive kontestuese në librat kadastral. Shton se paditësi 

Sh. K. është i përkatësisë turke dhe din të korespondojë vetëm në gjuhën turke, për këtë ka 

kërkuar nga gjykata të sigurojë përkthyesin gjyqësor në gjuhën turke, të njëjtit i është 

siguruar përkthyesi vetëm në dy shqyrtime të fundit gjyqësor dhe në këto shqyrtime 

përkthyesi nuk e ka kryer punën e vet, meqenëse asnjëherë nuk ka bërë përkthimin në 

gjuhën turke për paditësin Sh. K. dhe meqenëse paditësit Sh. K. i janë shkelur të drejtat 

themelore që parashihen me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ku parashihet e drejta e 

përdorimit të gjuhës amtare-turke, kurse të njëjtit nuk i është mundësuar përkthyesi nga ana 

e gjykatës, kështu që personi i tretë ia ka përpiluar një deklaratë në gjuhën shqipe të cilën 

gjuhë paditësi Sh. K. nuk e ka kuptuar, prej të njëjtit është kërkuar të nënshkruan atë 

deklaratë dhe nga pa dijenia e njëjta deklaratë është dorëzuar gjykatës, kështu që sikur të 

bëhej dëgjimi i të njëjtit drejtpërdrejt në shqyrtimin gjyqësor, me përkthyesin gjyqësor nga i 

njëjti do të merrej deklarata mbi gjendjen e vërtet faktike mbi aktin e pengim posedimit të 

kryer nga ana e të paditurit të paraqitur në kërkesëpadi. Në faqen e dytë të deklaratës në 

gjuhën shqipe të Sh. K. dhe atë në par.2, gabimisht janë shënuar fjalët e tij të cilën edhe nuk 

e ka dhënë këtë deklaratë të shkruar, meqenëse ai ka menduar në të vërtet se në muajin 

shkurt 2018 nga veprimet jo-ligjore të të paditurit është rrënuar një pjesë e murit të shtëpisë 

të paditësve, e jo murit kontestues, nga këto arsye i ka propozuar gjykatës ta aprovon 

kërkesëpadinë dhe i ka kërkuar shpenzimet procedurale  në shumën e përgjithshme prej 

3.146 € të cilat i ka specifikuar më parashtresën e përpiluar me dorë.     

    

I autorizuari i të paditurit av. A. H. në shqyrtimet e mbajtura dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar: se e kundërshton në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë. Ndërsa 

në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në këtë çështje kontestimore është mbajtur një 

numër i mjaftueshëm i seancave gjyqësore dhe nga provat e administruara  është vërtetuar 

në tërësi se në rastin konkret kemi të bëjmë me një padi e cila është e pa afatshme. Provat të 

cilat e vërtetojnë faktin se kemi të bëjmë me padi të pa afatshme janë deklarata e 

dëshmitarit A. M. e dhënë me datë 12.08.2018 ku në këtë gjykatë ka deklaruar se rrënimi i 

shtëpisë dhe mureve është kryer në dhjetor të viti 2017 dhe se me këtë rast i njëjti është 

lënduar dhe sot i vuan pasojat. Deklaratë të ngjashme ka dhënë dhe dëshmitari I. R. dhe J. 
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R. të dy janë vëllezër punëtor krahu të cilët kanë qenë  të ftuar nga A. M. për të bërë 

pastrimin nga gërmadhat me rastin e rrënimeve- shembjeve e të cilat përafërsisht njëjtë 

kanë përcaktuar periudhën kohore që e tëra ka ndodhë mesin e dhjetorit 2017 dhe në 

fillimin e janarit 2018. Shton se me propozimin e paditësve është dëgjuar dhe dëshmitarja 

Xh. M. e cila ndër të tjera ka deklaruar se muri për të cilën po diskutohet është muri i 

familjes Myftiu dhe se nuk i kujtohet koha e rrënimit. Më tej ka shtuar se nga provat 

materiale, rekomandimi nga Këshilli për Trashëgimi Kulturore i dt. 08.01.2018 dhe pëlqimi 

me nr.460/2 i dt. 29.12.2017 vërtetohet se këtu paditësi Sh. K. ka marrë pëlqimin për 

sanimin e mureve në fjalë. Shton se ajo që për gjykatën dhe palën e paditur konsiderohet 

çështje shumë e rëndësishme është deklarata e Sh. K. e dorëzuar në gjykatë me parashtresën 

e dt. 23.11.2018, ku ndër të tjera në fq. 2 deklaron shprehimisht se e tëra ka ndodhur në 

muajin shkurt të viti 2018 konkretisht dy muaj pas rrënimit të shtëpisë e që i bie sipas vetë 

paditësit së shtëpitë janë rrënuar në dhjetor të viti 2017 kurse muri në ditën e diel të muajit 

shkurt të viti 2018. Nga kjo rezulton se vetë paditësi e ka pohuar faktin se rrënimi ka 

përfunduar në shkurt të vitit 2018, kurse padia është dorëzuar në gjykatë më 26.04.2018 

andaj nga ky fakt apo pohimi i vetë paditësit vërtetohet se kemi të bëjmë me padi të pa 

afatshme në kuptim të nenit 114 të LPDTS dhe se në kuptim të saj i propozojmë gjykatës 

që padia të refuzohet si e pa afatshme. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar në shumën prej 

2.065,00 € dhe atë për 6 seanca të mbajtura nga 337.50 € duke u bazuar në tarifën 10 të 

OAK dhe nga 20 € për dëshmitarët Ilir dhe J. R.   

 

Gjykata pas pranimit të padisë dhe shkresave tjera të lëndës, respektivisht 

shqyrtimit paraprak të saj, vlerësimit dhe analizimit të shkresave të lëndës, nuk ka mundur 

të konstatojë se padia a është parashtruar në afatin e paraparë ligjor, kështu që ka hapur 

shqyrtimin gjyqësor dhe ka bërë administrimin e provave, andaj nga provat e administruara 

gjatë shqyrtimit gjyqësor, e veçanërisht me leximin e rekomandimit të Komunës së 

Prizrenit të Këshillit për Trashëgimi Kulturore i dt. 03.01.2018, pëlqimit nr 469/2 i datës 

29.12.2017 i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit-Qendra Rajonale për Trashëgimi 

Kulturore Prizren, deklaratës të paditësit Sh. K. e dorëzuar me parashtresën e datës 

23.11.2018 dhe dëgjimin e dëshmitarëve A. M., J. R. dhe I. R. ka konstatuar se padia e 

paditësve e cila është  pranuar në gjykatë më datë 26.04.2018 është e pa afatshme dhe për 

këtë vendosi ta refuzon si të pa bazuar, për faktin se e njëjta është parashtruar në gjykatë 

pas kalimit të afatit të paraparë ligjor.   

 

Çështjen e afatshmërisë së parashtrimit padisë së pengim posedimit e përcakton 

dispozita e nenit 114 të Ligjit nr.03/L-154 për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore 

(LPDTS) e cila përcakton shprehimisht  se : “Kërkesa mund të parashtrohet vetëm në 

afatin 30 ditësh, pasi që poseduesi merr dijeni lidhur me privimin apo pengimin e 

posedimit të tij...”.  
 

Nga dëgjimi i dëshmitarit A. M. ( pronar i mëparshëm i cili ia ka shitur pronën e tij 

këtu të paditurit )  është vërtetuar fakti se pengimi posedimi i cili pretendohet se është kryer 

nga ana e të paditurit ka filluar në muajin dhjetor të vitit 2017, respektivisht me 18 dhjetor, 

ku fillimisht për shkak të vjetërsisë së objektit (shtëpisë) dhe rrezikut që të mos shembet në 

shtëpinë e paditësve e njëjta ishte rrënuar, gjithashtu në këtë kohë edhe pjesa e murit 

kontestues është pastruar-rrënuar me bager. Edhe nga dëgjimi i dëshmitarëve I. R. dhe J. R. 

(të cilët kanë qenë të angazhuar nga dëshmitari A. M. si punë kryerës), vërtetohet se fillimi 

i punimeve për rrënimin e shtëpisë dhe murit kontestues ka filluar me datën 18 dhjetor 2017 
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dhe punimet kishin vazhduar deri më datën 28-29 dhjetor 2017,  por për shkak mos pajisjes 

me leje përkatëse Inspekcioni Komunal i kishte ndërprerë ato, dhe me tu pajisur me leje 

përkatëse ato kishin vazhduar përsëri, deri ka gjysma e muajit janar i vitit 2018 të cilat ishin 

ndërprerë përsëri për shkak të mosmarrëveshje që kishin lindur rreth murit. Nga këto 

deklarata konstatohet koha e saktë e fillimit të pengim posedimit të pretenduar nga ana e të 

paditësve të cilat fakte të cekura më lart vërtetohen dhe nga rekomandimi i Komunës së 

Prizrenit të Këshillit për Trashëgimi Kulturore i dt. 03.01.2018 dhe pëlqimi nr.469/2 i datës 

29.12.2017 i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit-Qendra Rajonale për Trashëgimi 

Kulturore Prizren, në bazë të cilës është aprovuar kërkesa e paditësit Sh. K. për rrënimin 

dhe sanimin e murit të dëmtuar të shtëpisë dhe oborrit në ngastrën kadastrale nr.021680-0. 

Se vërtet pengimi posedim ka ndodhur me herët se koha e pretenduar në padi, gjykata pa 

dyshim e ka vërtetuar edhe nga parashtresa e vet paditësit e dorëzuar në gjykatë 23.11.2018 

( e cila është administruar si provë), ku ndër të tjera në këtë deklaratë konstatohet ( faqja e 

dytë pasuesi i dytë) se paditësi i lartpërmendur ka pohuar faktin se muri kontestues është 

rrënuar ditën e diel, ditë vikendi (në muajin shkurt 2018 pra dy muaj pas rrënimit të 

shtëpisë së familjes M.) nga e cila deklaratë rrjedh konkludimi i qartë për gjykatën se edhe 

nëse merret si datë e fillimit të punimeve (pengim posedimit) muaji shkurt i vitit 2018 

atëherë sërish kemi të bëjmë me parashtrimin e padisë nga ana e paditësve pas kalimit të 

paraparë ligjor prej 30 ditësh. Në këtë drejtim, gjykatës i rezultoi se dëshmitë e 

dëshmitarëve të cekur më lartë janë të besueshme (ia fali besimin), pasi që të njëjtat janë në 

përputhje me provat tjera materiale.  

 

Gjykata nga konstatimi i gjendjes faktike si më lartë ka vlerësuar se veprimet e 

pengim posedimit për të cilat pretendojnë paditësit kanë filluar në muajin dhjetor të vitit 

2017, konkretisht më 18 dhjetor të këtij viti ( fakt ky i vërtetuar nga deklaratat e 

dëshmitarëve dhe provave materiale) e që kanë vazhduar edhe pas kësaj date, por të cilat 

veprime kanë përfunduar të gjitha në muajin janar të vitit 2018, e jo siç kanë theksuar 

paditësit në padi më datën 30.03.2018 se i padituri ka ndërmarrë veprimet dhe ka rrënuar 

murin e oborrit të paditësve në pjesën jugore të parcelës kadastrale nr.2168 ZK, ndërsa në 

anën tjetër kur të merret për bazë fakti se padia është parashtruar në gjykatë me datë 

26.04.2018, çka do të thotë pas kalimit të afatit ligjor 30 ditor të paraparë me nenin 114 të 

LPDTS i cili afat është prekluziv dhe me kalimin e tij  humbet e drejta për të kërkuar 

mbrojtje gjyqësore në kontestet e këtij lloji, pra të pengim posedimit.    

 

         Gjykata vlerëson se edhe sikurse padia të ishte parashtruar në afatin e paraparë ligjor, 

s’ka asnjë dyshim se nga provat e administruara gjatë shqyrtimit kryesor, rrjedh se paditësit 

nuk kanë dorëzuar prova të mjaftueshme dhe bindëse me të cilat do të vërtetonin faktin se i 

padituri ka kryer aktin e pengim posedimit. Para se gjithash nuk është kontestues fakti se në 

afërsi të ngastrës kontestuese është ngastra e të paditurit i cili këtë ngastër e ka blerë nga 

familja M. ku ka qenë i ndërtuar objekti-shtëpia e vjetër me muret rrethuese dhe pas 

rrënimit të tyre i padituri ka vënë shtylla metalike të lidhur me tela gjëmborë dhe rrjetë 

plastike, e që nga raporti i ekspertit të gjeodezisë K. G. dhe ai i ndërtimtarisë L. M.  rrjedh 

qartë se këto janë vendosur në ngastrën e të paditurit ( evidentuar me vijë ngjyrë të kuqe), 

ndërsa në anën tjetër nga dëshmia e dëshmitares Xh. M. – D. ( e propozuar nga paditësit) pa 

mëdyshje është vërtetuar se muri kontestues nuk ka pasur fare strehë nga ana e paditësve 

(familja e K.) por ka pasur strehë nga ana e familjes M. ( pronarët e mëparshëm) dhe se 

muri kontestues ka qenë i M. respektivisht familjes M. prandaj në dritën e këtyre fakteve  

gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi duke refuzuar kërkesë padinë e 
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paditësve si të pabazuar duke u bazuar në nenin 480 të LPK-së se më rastin e vendosjes 

lidhur më këto lloje të kontestit kufizohet në gjendjen e fundit faktike dhe aktin e pengim 

posedimit. Por gjykata sugjeron se palët në këtë kontest konkretisht paditësit nëse 

pretendojnë se nga ana e të paditurit i janë cenuar të drejtat pronësore apo i është shkaktuar 

ndonjë dëm mund të iniciojnë padi tjera adekuate më të cilat do kërkonin mbrojtje 

gjyqësore. 

 

         Ndërsa lidhur me pretendimet e përfaqësuesit të autorizuar të paditësve se paditësi Sh. 

K. është i përkatësisë turke, se gjatë shqyrtimit gjyqësor pas kërkesës së tij është siguruar 

përkthyesi gjyqësor vetëm dy herë, i cili përkthyes nuk e ka kryer punën e tij dhe se 

deklarata e përpiluar dhe nënshkruar në gjuhën shqipe nga ana e vet paditësit Sh. K. është 

përpiluar nga personi i tretë, ndërsa ky nuk e ka kuptuar, sipas vlerësimit të gjykatës këto 

pretendime janë tërësisht të pa bazuar ngase nga procesverbalet e mbajtura (të 15.10.2018 

dhe të dt.23.01.2019) vërtetohet se ka prezentuar përkthyesi gjyqësor i gjuhës turke F. Sh. 

dhe palët nuk ka dhënë asnjë vërejtje lidhur me përkthimin, ndërsa nga procesverbali i 

seancave të mbajtura (të datës 14.12.2018 dhe të dt.04.03.2019), është konstatuar se palët, 

respektivisht paditësi Sh. K. ka dhënë pëlqim që shqyrtimi të mbahet pa prezencën e 

përkthyesit të gjuhës turke, ngase i njëjti e kupton gjuhën zyrtare shqipe në të cilën është 

duke u zhvilluar procedura. Gjithashtu pretendimi i paditësit Sh. K. se gjatë zhvillimit të 

procedurës nuk e kuptuar gjuhën në të cilën zhvillohet procedura sepse nuk e kupton këtë 

gjuhë (gjuhën shqipe) respektivisht nuk ka prezentuar përkthyesi një pretendim është i pa 

bazuar duke u nisur nga fakti se në procesverbalet e cekura më lartë shprehimisht ka 

deklaruar se e kupton këtë gjuhë, ndërsa në anën tjetër gjatë gjithë zhvillimit të procedurës 

paditësin dhe paditësit të tjerë i ka përfaqësuar avokati i tyre i autorizuar dhe një pretendim 

i tillë jo vetëm që nuk është ligjor, por është dhe jo etik.          

  

            Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata vendosi bazuar në nenin 452.1 të LPK-

së dhe TA-së ku e aprovoi kërkesën e palës së paditur për kompensimin e shpenzimeve të 

procedurës dhe atë për përfaqësim në 6 (gjashtë) seanca gjyqësore shumën prej 338€  apo 

shumën e përgjithshme prej 2.028 €.  

 

 Nga të lartcekurat dhe bazuar në nenin 114 të LPDTS-së, lidhur me nenin 391 pika 

f) të LPK-së, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 
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Arlind Sharani                     Shaban Shala 

 

UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktvendimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankesë në afat prej 7 ditëve nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

të kësaj gjykate. 


