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Numri i lëndës: 2022:015575 

Datë: 17.10.2022 

Numri i dokumentit:     03537408 
                                    

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA NË DEÇAN,Departamenti i 
Përgjithëshem,civil me gjyqtarin Fatmir Dobraj, në çështjen juridike-kontestimore të 
paditësës A.R1. nga Komuna e Pejës , të cilin e  përfaqëson më autorizim A.K  nga 
Prishtina .Kundër të paditurit  B.R nga Komuna e Isotgut  ,të cilin e perfaqeson  F.A  av 
nga Komuna e Pejës.Bazë juridike pengim posedimi, pas mbajtës dhe përfundimit të 
shqyrtimit kryesorë,në prezencen paditëses dhe të autorizuarës së sajë dhe paditurit 
dhe të autorizuarit të paditurit,më datën 05/10/2022,dhe përpiluar me dt.14/10/2022 
mori këtë: 
 
A K T V E N D I M 
 
I. REFUZOHET NË TËRSI SI E PA BAZUAR,Kërkespadia e paditëses A.SH nga 
Komuna e Pejës  ,më të cilën ka kërkuar që të: 
II. VËRTETOHET se  paditesja është penguar në posedim, gjegjesishtë në të drejten e 
shfrytezimit,të njesisë të biznesit në Deçan, të trashëguar nga i ndjeri A.R ,biznesi 
individual,A.R  B.I në emer tregtar ”B. ”me numër NUI ...,me numer të biznesit ... e 
numër fiskal ..., në lokalin afarist, me siperfaqes totale prej S=141 m2, i përberë prej 
bodrumi dhe kati perdhes,në ngastren kadastrale P... Zona Kadastrale,me siperfaqe 
totale prej S=141 m2,në  Deçan.III. DETYROHET, i padituri  B.R. nga Istogu që brenda 
fatit prej 8 ditesh nga dita e pranimit të ketij aktvendimi të bejë lirimin nga pengimi i 
posedimit, të njesisë banesore në Deçan të biznesit A.R. B.I me emer tregtar N.Sh.”B.” 
NUI ...,numer biznesit ...,e numer fiskal ... dhe gjitha paisjeve të biznesit ne të ardhmen 
të përmbahet nga pengimi i ketillë apo i ngjajshem,ne kercenimit të ekzekutimit.IV. 
Detyrohet i padituri të i paguaj shpënzimet procedurale 350 sipas tarifës OAK-së gjiha 
keto ne afat prej 15 ditësh nen kercenim permbarimit me dhunë. 
 
Detyrohet,paditesja A.R1. ,që paditurit tia paguaj shpenzimet procedurale shumën prej 
810.00 €,(tëteqind e dhjetë euro) gjitha këto ne afatë prej 15 ditësh nen kercenim 
permbarimit me dhunë. 
 
   
A r s y e t i m 
 
 Paditësja nëpërmes të autorizuarës të saj, më padin e gjatë shqyrtimit 
kryesore,dhe në fjalën përfundimtare ka mbetur në tërsi pranë padisë dhe kërkesës së 
sajë  në bazë të theksimeve  të autorizuarit,ka theksuar se Zonja A.R1. është penguar 
ne posedim, gjegjesisht ne të drejten e shfrytezimit,të njejesisë së pretendimit se është 
penguar në posedim, gjegjesisht ne të drejten e shfrytezimit,të njesisë se biznesit ne 
Deçan, të trashëguar nga i njderi A.R , biznesi individual, A.R. B.I me emër tregtar ”B...” 
NI ..., numër biznesi ... e numer fiskal ... në lokalin afarist, me siperfaqe totale prej S=141 
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m2, i përbër prej bodrumi dhe katit perdhes,Objekti, në ngastren kadastrale P... Zona 
Kadastrale , me siperfaqe totale prej S= 141 m2,në Deçan. Po ashtu ka deklaruar se 
nuk ishte konstetuese se A.R1. ishte bashkeshortja e A.R  dhe nga kjo martes kishin dy 
femijës A. dhe R.R. , dhe se keta janë trashigimtarë te ligjshem të tani të ndjerit A.R  siq 
shihet ne aktvendmimin mbi trashigiminë me numer rendor LRP.ne.rend. 20067/32021 
dhe LPR.nr .ref 411/2021 e datës 12/08/2021 dhe baze nenit 4 kater të po tij aktvendimi 
kanë trasheguar gjitha drejtat dhe detyrimet qe rrjedhin ne biznesin B...” NI ..., numër 
biznesi ... e numer fiskal ... në lokalin afarist, me siperfaqes totale prej S=141 m2,i 
përbër prej bodrumi dhe katit perdhes,Objekti,në ngastren kadastrale P...Zona 
Kadastrale. Ne kuptim të nenit 106 Ligjit 03/L-159 Ligjit pronesisë dhe drejtave tjera 
sendore ka percaktuar se ” me vdekjen e poseduesit, posedimi kalon tek trashigimtaret 
”. Meq rast prona ka kaluar ne baz të trashigimisë tek pasardhesit e të paditeses dhe 
femijeve të saj . 
Po ashtu ka shtuar se lokali afarist ishte me posedim të ndjeri A.R , mire po ne kuptim 
të nenit 105 LPDTS-s” ne baze ketij neni në situatë të tillë nuk e njeh si posedues, por 
si detendto i posedimit ,dhe i padituri me ketë rast nuk e ushtron pushtetin faktit por ligji 
nuk i njeh si posedues por si detentor, pra ketu ushtrumi i kësaj të drejte nga ana e 
paditurit është ardhur si rrezultat i keqebësimi dhe me mashtrim, si dhe nga momenti i 
paraqitjes se kerkeses per kthimin ne posedim sipas neni 97 LPDTS-së, konsiderohet 
si posedues me keqebesim nese ai ose detendotir i tij ishte me dijeni ose ka mund të 
dijë, se nuk ka pasur të drejtë në posedi,si posedues me keqebesim konsiderohet 
poseduese nga çasti kur kerkon kthimin e sendit ose kur paraqitet kerkesa sipas nenit 
95 LPDTS-s. 
Po ashtu ne deklarimin e deshmitarit qeradhenesit të objektit të dhene me qira ka 
theksuar se une kam lidhur kontrate me A.R , dhe se vdekjen e tijë kam marrur vesh ne 
internet, dhe kam kontaktuar me B.R. dhe kamë lidhur kontrate të re mbi qeran.Ketu 
ështe vertetuar se ushtrimin faktik e ka ushtruar A.R  deri ne vdekjen e tij, dhe ne kuptim 
të nenit 614 LMD-së, ku kontrata pas vdekjes se qiramaresist kalon tek trashigimtaret. 
Dhe nga keto deklarime ka kerkuar që padia e paditesës të aprovohet,si e bazuar dhe 
ka kerkuar shpenzimet procedurale. 
 
Padituri  përmes pergjigjejes ne padi,e ka kundërshtuar bazën e kërkesëpadisë si dhe 
gjatë shqyrtimit kryesore, ndersa gjatë deklarimeve të theksuara në fjalën përfundimtare 
prane kësajë gjykatë,duke kundershtuar padin si per nga baza ashtu edhe per nga 
formati, të cilat janë në kundershtim me njera tjetren,ndersa pala paditese pretendon se 
ndaj saj është kyer akti i pengimit posedimit atëhere duhet të na argumentoj kur është 
kryer akti i pengim posedimi dhe nga kush është kryer dhe veprimet me çka është kryer 
akti i pengim posedimit,po ashtu do të na argumentoj se kush e ka posedimin e fundit 
ndersa pala paditese pretendon lirimin e lokalit atehere vie ne shprehje baza juridike e 
lirimit të pronës , ateher kërkojm nga e njejta që të na argumentoj a mund të jetë palë 
në këtë procedur dhe a ka subjektivitet ne ke objekt kontesti, të kerkohet lirmi i lokalit 
është një gjë jashtë ligjike  sepse rastin konrket ka kontrate ne mes qiramarresi dhe 
qiradhenesit,  B.R perkatesisht V.K., me ketë paditesja kerkon qe të anulohet ajo 
kontrate dhe te lidh kontratë dhe ti lirohet lokali me pretendimet e paditese të dergojnë 
jashtë çdo gje logjikshme të pa imagjinueshme.Ndersa sa i perket pengim posedimit i 
paditur  B.R kinse ka bere pëngim posedimin, i njejti ne posedim të qete të pushtetti 
faktit nga data 24/09/2020, të cilen njesi e kan hapu ne kuader të biznesit me emër të  
B.R B.I me numer unik indetifikues 810296857 ne emer tregtar N.SH  B. , e cila 
veprimtari ushtrohet  ne Deqan, po ashtu me dt. 24/09/2022 , ka lidhur kontrate mbi 
qerat me V.K.   nga ajo kohë është në posedim të qetë faktik.ndersa padituri thirur të 
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deklarohet ne cilesin e palës nuk e din saktë aktin e pengim posedimi  por terthorazi 
referohet dates se akvednimi mbi trashigimin dhe kinse e ka kuptuar aktin e pengimi me 
dt. 28/12/2021, me ketë e ka vene ne lajthim gjykaten dhe palen e paditur duke mos 
specifikuar daten e aktit të pëngim posedimi për tju shmangur me qellim sa i perkëtë 
afatit objektiv dhe subjektiv, në baze të provavee dhe deshmive verehet fakti që nga 
vitit 2021  A.R1. ska qene e pranishme ne lokalin B... ne Deqan  ashtu qe nje e vit 
padituri e ushtron pushtetin faktit mbi lokalin ne menyrë të pa penguar .andaj nga keto 
lartcekurat ka kerkuar qa padia e paditeses të refozohet si e pa bazuar .    
 
Gjykata në ketë çeshtje juridike-kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes 
faktike,sipas propozimit të paleve ka zhvilluar proceduren dhe ka administruar provat 
dhe atë:Aktvendimi mbi trashigiminë me numer LRP.nr rendor 2067/2021, Çertifikaten 
e regjistrimit me numer ... e leshuar nga Ministria e Tregtise dhe Industrisë në emer të 
A.R.  me numer unik emri biznesit A.R  B.I në emër tregtar B...e datës 13/04/2012,data 
e leshimit 10/07/2019, me adresë  në Pejë, Kërkesa e Drejtuar Minsitrisë së 
Shendetesisë me numer prot. 05-5883 e datës 18/09/2020 drejtuar nga  B.R. , Licenca 
me numer ... me pershkrim B... Poliklinika e datës 01/10/2020 vlershme deri me 
30/09/2025 , licenca me numer ...  me përshkrim B... poliklinika e datës 26/09/2017 e 
deri me dt.25/09/2022, Çertifikata e regjistrimit me numer unik ... në emer të Biznesit  
B.R B.I leshuar me dt. 22/03/2019 e datës regjistrimit 10/05/2004 istog,Kontrata mbi 
qeran me numer LRP.nr 2269/2017 me numër ref. 52517 e lidhur ne mes V.K.  dhe 
N.SH. B..., me pronar A.R   e datës 04/05/2017,Kontrata mbi qerat me numer LRP.nr 
4433/2020 numer ref 1140/2020 e lidhur ne mes  B.R dhe V.K.  e datës 24/09/2020, 
listingu i pasqyres të Bankes NLB e dates 04/03/2020 , procesverbali i datës 2/07/2022 
konstatimi i gjendjes ne teren , ekspertiza e Ekespertit gjeodet e dates 19/09/2022 , 
provat paraqitura permes mesazheve , shkresat dhe procesverbali i bashkangjitur 
marrjes pytje të demtuares 23/09/2022,procesverbali i datës 27/09/2021 nxjerrjen e 
provave permes deshmitareve dhe degjimin e paleve si dhe sqarimin nga eksperti 
gjeodetit XH.T. 
 
Pasi qe gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç ë veç, dhe të gjitha së bashku e në 
lidhëshmeri njëra me tjetrën,e duke u mbeshtetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit për 
Proceduren Kontestimore,arriti në përfundim se në këtë çështje juridike-civile është 
vendosur si në piken I,II,III dhe IV të  dispozitivit të ketij aktvendimi ,pasi që: 
 
Nuk është kontestuesë fakti se paditësja  A.R1. ishte bashkeshortja e A.R. dhe nga kjo 
martes kishin dy femijë, për gjykaten po ashtu nuk ishte kontestuese se A.R  ishte 
shfrytezuesi i lokalit të marru me qera për biznesin e tij B...ne Deqan me NUI ...,numër 
biznesi ... e numër fiskal ... të lokalit afarist ne total prej S=141 m2 ne Deqan 
,por ëshe kontestuese akti i pengimit të posedimit. 
 
Për ta vertetuar gjendjen faktike gjykata me propozimin e palës paditësë së bashku ,me 
ekspertin gjeodet si dhe palët ndërgjyqësë ka dalur në vendë dhe ka konstatuar si në 
proceverbalin në tëren 2.07.22 është objekt B...e cila gjendet ne  Komunen  e Deçanit 
ky objekt është me numër 18115-0 i cili evidentohet ne leter poseduese Deçan,sipas 
shenimeve të shkresave të lendes i njejti lokal është regjistruar në emër të V.K.  nga 
Deçani, gjykata nga konstatimi ne teren ka verejtuar se lokali 80% është ne rinovim 
duke punuar puntoret punë të vrazhda . 
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Ndersa pjesa e cila është ne funksion është hyrja një koridor permasa 3 me 2 metra , 
ndersa me der lidhese hyne pejesen e laboratorit,2 me 3 e gjys metra  ku shihet pjesa 
e laboratorit e rezervuar për pacient. 
Gjykata ka verifikuar aparatur integra 400+ ne permasa 1.50 me gjatesi 70 centimetra, 
ndersa aparatura itach me dimensione 1.50 cmt me 70 cm, po ashtu ishin edhe 
aparatura Eba 20 dy copa, dhe nje ftohes me ngjyr e zez me emrin Ecoterra , ndersa 
nje tjeter me emer CË 330., nfrtds nr krye pjesë është ndertuar nje kuzhin ne pjesen 
veriore dhe lindore dhe jugore deri tek dera, me ngjyr të bardhë, po ashtu ne ketë dhom 
laboratorit është 1 meter lartesi ngjyr kafe tavolin ku ka printer me emrin samsung dhe 
filips dhe shtepiza kompjutesit H.P. dhe nje mikroskop LITZ. 
Po ashtu gjykata ne kete konstatim ne dhom janë edhe nje krevat dhe nje tavolin e 
punës i punuar nga druri dhe ka 8 rafte ngjyr tejdukshme, po ashtu edhe disa mjete per 
marrjen e analizave . 
Ne pjesen e fundit të korridori ne formë Z është një dhom ku shihet një tavolin pune nje 
orman dhe fioka dimensione te ndryshme  diku 19 fioka,2 të mbyllur dhe nje krevat dhe 
nje kompjuter HP, dhe nje aparat EKAGES, po ashtu ne fund koridorit është edhe nje 
dhom pune nje kompjuter dhe monitor HP dhe shtepia e kompjuterit Lenova,po ashtu 
edhe nje krevat me gjashtë karrika formave të ndryshme, ndersa pjesa tejter e lokalit 
është ne renovim. 
 
Për të vertëtuar gjendjen faktike gjykata në cilësi të provavë ka xjerrë ekspertizen e 
ekspertit gjeodet XH.T. ,i cili e ka berë incizimin e gjendjës faktike në tëren siç është 
dhenë në ekspertizë e dt.19/09/22,nga ana e ekspertit dhe në bazë të kësajë 
ekspertize,ka berë identifikimin e padundshmerisë lendore respektivishtë njesisë 
kadastralë ... Deqan, i cili objekt është ndertuar ne keto etazhe dhe përdhesa 
shfytezohen nga Laborati  B..., dimensione të objektit në perdhes janë të theksuara 
pjesen grafike të ekspertizes nr.1 ndersa siperfaqja e totale e objektit në përdhesë është 
141 m2 . 
Bodrumi i ketij objekti perdoret si poliklinik me ndarje si : Koridori i poliklinikes , dhomë 
mjeku pa destinim,ordinacan e mjekut F.B. –Reotamolog, Orrdinacna e mjekut M.M- 
Kardiolog , ekziston edhe një hapësir në të cilen nuk kemi patur qasje (dera e 
mbyllur),shkallët që gravitojn; nga perdhesa në podrum dhe anasjelltas. 
Perdhesa e ketij objekti shfrytezohet si poliklinik me ndjarje si: recepcioni , dhoma 
pranimit , loboratori Bio-Kimik, Ordinanca e mjekut specialist pa emertim 
specialisit,ordinanca e specialistit pa emertim specialistit, Banjo toalete për poliklinik, 
shkallët që gravijojn nga bodrumi në perdhesa dhe anasjelltas . 
Parcela nr ... bazë të evidencen kadastrale ecidentohet ne emer të V.K. (gjendet nen 
hipotek). 
Parcela kufizohet me , Veriu me parcelen ... e cila evidentohet ne emer të B.K.,Lindja 
me parcelen ... e cila evidentohet ne mer të bashkepronarve pjeses ideale ½ S.M.  dhe 
M.M, Jugu me parcelen ... e cila evidentohet ne emer të K.K ,Perendim me rrugen 
Publike Deshmoret e Kombot, -Deqan –udha Gjakovë ,ku njeti deklaron se ekspertizen 
e ka bazuar ne matjen e gjedjes faktike ne tëren dhe krahasimin i atyre matjeve 
kadastrale. 
 
Për të vertetuar gjendjen faktike gjykata me propozim të pales paditese ka marr deshim 
e qeradhenesit V.K.  i cili ne deklarimin e tij ka theksuar se ne vitin 2016 jemi marr vesh 
me A. ku objekti ka qenë i pa perufunduar dhe ne vitin 2019 kam lidhur kontratë me A.R  
ndersa vdekjen e A. e kam marr vesh permes Facebbokut e kam pasur shok dhe aty e 
kam marr vesh per vdekjen e tij dhe pastaj kam kontaktuar me  B.R dhe në  vitin 2020 
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kam lidhur kontratë ne fakt e kam ripetrirë me  B.R. . Nuk e di sa femijë i ka A, nuk e di 
a ka qenë i martuar apo jo, une me  B.R kamë lidhur kontratë mbi qerat deri ne vitin 
2025, deri ne lidhjen e kontrates se re Alberti i ka bere pagesat ne rregull dhe skemi 
pasur probleme, pas lidhjes se kontrates me  B.R aj i ka bere pagesat e deri me tani . 
Për të vertëtuar gjendjen faktike e me propozim e palës paditësë në cilësi të provavë,ka 
dëgjuar paditësën,në cilësi të palës e cila në sëancën e shqyrtimit kryesore ka deklaruar 
se burri im kishte vdekur ne vitin 2020, unë ne firm kam shkuar vazhdimisht pas 
vdekjese se tij dhe kam verejtuar se kam disa pengesa nga  B.R. , të cilat ku ishte 
bashkeshorit im A.R  nuk i kisha , skam pasur qasje ne gjiro llogari bankare, skam pasur 
fare qasje ne arken e B...it edhe punetoret me kanë refuzuar qe të kem qasje për shkak 
urdhrave të  B.R. .Ne vitin 2021 kam marr aktvendimi mbi trashigimin rreth muajit korrik 
ku është shitur nje vetur nga  B.R i cili ka qene ne emer timin dhe i është nevojitur 
nenshkrimi im per shtijen e asaj veturre.aty per here të pare kamë pare pjeset e mia të 
ndara me anë të procedurës trashigimore per mua dhe femijet e tij. Burri im ka pasur 
biznes ne Pejë dhe Deçan prej vitit 2017 të cilin ka punuar deri ne vitin 2020, ku pas 
vdekjes se tij gjitha bizneset ishin bartur tek B.R. të cilin nuk e di as sesi kanë kaluar 
ato ne emer të tij .  
Kam kerkuar që të lirohet biznesi mire po ende nuk mund të veproj me biznes , në 
Deçan skam qene shpesh per shkak të angazhimeve të mija, vetme kam hyr dhe dalur 
nga aty,dhe kam qene per her të fundit kur është bere ekspertiza kam par lokalin të 
demoluar per shkak të investimit ne të nga  B.R . 
 
Ndersa me deklarimin e paditurit ne cilësi të palës. Ka deklaruar,se B...i është themeluar 
ne vitin 2004 në Istog  , ku ne kemi vepruar si familje e menagjojmë ter B...in edhe pse 
B... është ne emer timin, une më vllaznit e A, punoj ne menyrë perfekte, dhe ne i kemi 
qelur deg ne Pejë të B...it i cili ka qene ne emer të A.R., por se gjitha kanë qenë pronë 
e imja , me vdekjen e A, i është bllokuar gjiro llogaria bankare nga permbaruesit privat 
per shkakë të borxheve të cilat ne si familje i kemi shlyer .  
Une gjithmon i kam mbrojtur familjen e A, gruan dhe femijet e tij, me vdekjen e tij nga 
pronari i objektit ne Deqan me është kerkuar që ta vazhdoj kontraten e qira të cilen e 
kam vazhduar unë si pronar.Komplet pasurin e A.  ia kemi bartur gruas dhe femijeve të 
A. duke perfshir parcela, palujtshmeris,vetura të cilat une i paguaj si bashkehuammares 
dhe hipoteklanes i kredis prej 250 mij euro. Unë çdo muaj paguaj gruan e A. nga 1000 
euro, femijeve nga 300 per dhe gjitha shpenzimet tjera berllogu,rryma etj ,për shkakë 
se e kam obligim moral ndaj A.   
 
Deri të kjo gjendje faktike gjykata ka ardhur duke u mbështetur ne  dispozita të nenit 
113 parg.1,të ligjit për pronë dhe të Drejta tjera Sendore, i cili shprehimishtë e parshehë 
se nësë poseduesi privohet nga posedimi në menyrë të kundërt ligjshme,poseduesi 
mund të kerkojë rivendosjen prej personit ndërhyrës,i cili me raport me poseduesin 
pengon në posedim në menyrë të kundërligjeshme atëherë poseduesi mund të kërkoi 
nga pseduesi mënjanimin e pengesave nësë pengimi në të ardhmen të kërkoi mbrojtje 
gjyqësore. 
 
Sipas dispozitës së nenit 480 të ligjit për procedurën kontestimore shprehimishtë 
parashehë se shqyrtimi i çeshtjes sipas padisë për shkakë të pengim posedimit do të 
kufizohet vetëm në konstatimin dhe të provuarit e gjendjes së fundit të 
posedimit,mebazë juridike,ndërgjegjshmeria dhe pandërgjegjeshmerie posedimit. 
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Gjykata duke vendosur lidhur me kërkesë padinë e paditësit e duke u mbështetur ne 
dispozitat e nenit 7.1, 319.1 dhe 480 të LPK-së ,dhe 113 parg 1 të ligjit prones dhe të 
drejtat tjera sendore,erdhi ne perfundim se kërkëse padia e paditëses është e pa bazuar 
për faktin se paditësja  A.SH. me asnje provë të vetme nuk e ka argumentuar pushtetin 
e fundit faktikë të posedimit si dhe aktin e pengim posedimit të bëre e qe kerkohet në 
kuptim të dispozitës se nenit 480 të LPK-së dhe dispozitës së nenit 113 ligji i pronësisë 
dhe të drejtës tjera sendore.Të cilët e kan pasur për obligim ta bejnë në kuptim të nenit 
7.1 lidhur me neni 319.1 të LPK-së, për të ardhur në nje konstatim të tillë gjykata me 
rastin e daljes në vendë dhe duke marrë për bazë  deklarimin e ketu paditese se nuk 
ka qene shpesh ne B...ne Deçan prej vdekjes se A.R  (bashkeshorti i saj ) me ketë 
gjykata ka vertetuar se nuk ka pasur pengim ne ushtrimin e drejtes të pushteti faktit mbi 
palujtshmerin kontestuese,sepse asnjehere nuk e ka vertetuar se si e ka ushtruar në 
çform e ka ushtruar pushtetin faktik dhe si është penguar në ushtrimin e pushtetit faktit, 
Po ashtu gjykata ja ka falur besimin ketu deshmitari V.K. i cili ka deklaruar se ne vitin 
2020 e deri ne vitin 2025 ka nenshkruar kontratë mbi qeran me nr LRP .nr 4433/2020 
ref .1140/2020 e lidhur në mese V.K. dhe B.R. e dt 24.09.2020,ketu paditurin  B.R. , 
gjykata verejti se prej asaj kohe e deri me tani pushtetin faktik të posedimin e ka pasur 
ketu i paditurit, andaj gjykata nga të larcekurat ka vendosur si ne dispozitiv ë ketij 
aktvendimi. 
 
Gjykata me rastin e vendosjesë i vlërsoi edhe pretendimet e palës paditësë e të cilat 
pretendime të theksuar në kuptim të padisë,mirpo të njetat nuk qenë me ndikim për të 
vendosur ndryshe,sepse në rastin konkretë gjykata kërkesëpadinë e paditësit e ka 
shqyrtuar në kuadër të autorizimeve që parashihen në kuptim të dispozittave të nenit 
480 të LPK-së dhe duke u mbeshtetur në ketë dispozitë siç është theksuar edhe me 
lartë gjykata duhet të shqyrtoi kërkesën vetëm në konstatimin e të provuarit e fakteve 
të gjendjes se fundit të posedimit dhe të  pengimit të berë,dhe si  ne bazë të nenit 113 
të ligjit pronesorë dhe të drejtat tjera sendore. 
Gjykata vendosi lidhur me shpenzimet e procedurës duke u mbështetur në dispozitat e 
nenit  449 dhe 452  e lidhur me nenin 463 të LPK-së,  në këtë procedurë. 
 
Lartësia e shpenzimeve të procedurës të aprovuara i referohen shpenzimeve të 
përfaqësimit të autorizuarit të palës paditur dhe atë: për gjashtë seanca të mbajtura, 
nga 135 për secilën seancë veç e veç, e në shumën e tërësishme prej 810 euro, sipas 
Tarifës së Odës së Avokatëve të Republikës së Kosovës. 
 
Andaj duke ju referuar të lartë cekurave u vendos si në dispozitv të këtij aktvendimi. 

GJYKATA THEMELORE PEJË  - DEGA E GJYKATËS DEÇAN  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2022:015575, 14.10.2022 

 
                                                                                                            G j y q t a r i 
                                                                                                          Fatmir Dobraj 
 
KËSHILLA  JURIDIKE:Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa,Në afat prej 
7 ditësh,nga dita e marrjes se të njetit,drejtuar Gjykatës së Apelit në Prishtinë,e 
përmes kësaj gjykatë.                                                
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