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Numri i dokumentit:     02242979 

     

                                    C.nr.1134/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja  Afërdita 

Mulhaxha, në çështjen  kontestimore të paditësit Gj.(E.)G., nga fshati ........., Komuna e ........, të 

cilin e përfaqëson sipas autorizimit A. N., avokat në Pejë, kundër të paditurit M.(I.)G., nga fshati 

........., Komuna e Pejës, të cilin e përfaqëson sipas autorizimit I. I., avokat në Pejë, për shkak të 

pengim posedimit, pas shqyrtimit kryesor të mbajtur me dt.22.09.2021, në prezencën e të 

autorizuarve palëve ndërgjyqëse, me dt.01.10.2021, bie këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

VËRTETOHET se i padituri M.(I.)G., nga fshati ........., Komuna e ....., e ka penguar 

paditësin Gj.(E.)G., nga fshati ........., Komuna e ......, në shfrytëzimin e lirë dhe të papenguar të 

paluajtshmerisë e cila evidentohet si ngastër kadastrale nr.00154-5, ne sipërfaqe prej 853m², ZK 

........., sipas çertifikatës se Zyrës Kadastrale Komunale në Pejë, ne atë mënyrë që me 

dt.10.09.2019, ka vendosur pengesa fizike ne rrugën e kësaj paluajtshmërije, ashtu që 

DETYROHET i padituri M.(I.)G., nga fshati ........., Komuna e ......, që në afat prej 7 ditësh, duke 

filluar nga dita e pranimit të këtij aktvendimi, të rivendos gjendjen para pengim posedimit, 

konkretisht ti largojë pengesat nga rruga dhe t’ia mundësoj paditësit shfrytëzimin e lirë dhe të 

papenguar të rrugës, si dhe DETYROHET i padituri që t'ia paguaj paditësit shpenzimet e 

procedurës kontestimore, në shumën prej 1.229€, në afat prej l5 ditësh, nga dita e pranimit të 

këtij aktvendimi, nën ekzekutim të përmbarimit të detyrueshëm. 

 

    A r s y e t i m   

 

 

Pala paditëse me padi, gjatë shqyrtimit kryesor e nëpërmes të autorizuarit të tij, ka 

parashtruar se me dt.10.09.2019, i padituri ka bllokuar rrugën e paluajtshmerisë se paditësit, 

përkatësisht parcelën nr.00154-5, ZK ........., Komuna e Pejës, të cilën paditësi e ka blerë nga 

pronari i mëparshëm S. P., dhe kjo paluajtshmëri është blerë me të drejtën e shfrytëzimit të rrugës 

si barrë juridike sepse kjo gjendje faktike ka ekzistuar se paku që 60 vite dhe asnjëherë nuk ka 

pasur kontest nga askush, përshirë edhe të paditurin.  

 Ka cekur se i padituri ka qenë në dijeni për këtë shitblerje dhe nuk ka shprehur asnjë 

kundërshtim, se kur paditësi ka kërkuar nga ai që të largoj disa pengesa, të cilat i kishte vendosur 

për t’i penguar bagëtinë që mos t'ia dëmtojnë kopshtin e tij, atëherë i padituri e ka lutur paditësin 

që të pres deri sa t’i heq kungujt, të cilat ishin shtrirë në këtë rrugë, por se me dt.10.09.2019, i 

padituri kishte vendosur gardh me tela gjembor, dhe mbi te ka vendosur degë të ndryshme, dhe 

në këtë mënyrë ka bllokuar tërësisht këtë rrugë, si dhe vijën e ujitjes (jazit), me çka paditësi ka 

provuar që të bind të paditurin që ta liroj rrugën, mirëpo i njëjti nuk ka shprehur mirëkuptim 

ndonëse sipas tij të gjithë e dinë se rruga ka qenë gjithmonë në interes të paluajtshmerisë lëndore, 



 Numri i lëndës: 2019:207751 
 Datë: 05.10.2021 
 Numri i dokumentit: 02242979 
 

2 (9)  

 2
0

1
9

:2
0

7
7

5
2

 

pasi që kjo pronë nuk ka rruge tjetër, andaj, duke i marr për bazë këto rrethana pala paditëse ju 

ka drejtuar gjykatës me këtë padi. 

Në fjalën përfundimtare ka ritheksuar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe thënieve të 

saj, duke shtuar se me gjithë përpjekjet e palës së paditur që ta ndryshojë gjendjen faktike në 

teren, është vërtetuar se me dt.10.09.2019, ka ndodhur akti i pengim posedimit nga i padituri, i 

cili ka bllokuar hyrjen e rrugës me tela me gjemba dhe thera, duke mos lejuar paditësin në qasjen 

e lirë që e kishte deri atë ditë, se ky fakt është vërtetuar: në radhë të parë nga pamjet në ortofoto, 

si dhe nga dëshmitë e dëshmitarëve: Xh. G., F. G. dhe S. P., të cilët me dëshminë e tyre kanë 

pohuar se për më shumë se 50 vite, kjo rrugë ishte e vetmja për qasje në parcelën nr.00154-5 në 

ZK ........., ka cekur se ish pronari gjatë tërë jetës së tij e kishte shfrytëzuar këtë rrugë pa asnjë 

shqetësim, mirëpo pasi që kjo pronë ishte blerë nga vëllai i paditësit, i padituri Mentor i kishte 

penguar ata në shfrytëzimin e kësaj rruge. Lidhur me dëshmitë e dëshmitarëve, konsideron se të 

tre dëshmitarët japin një të vërtetë, për ekzistimin e kësaj rruge, dhe aktit të pengim posedimit, 

ndërsa pala e paditur faktikisht është mbrojtur vetëm me dëshminë e një dëshmitari, ngase 

dëshmitari B. G., ndonëse i ftuar nga pala e paditur nuk ka dëshmuar në favor të tyre, 

dëshmitarja-nëna e të paditurit A. G., në pyetjen e gjykatës ,,se a e keni mbyllur rrugën që po e 

kërkon Xh.”, e njëjta e ka pohuar këtë fakt duke thënë ,,se kemi vendosur thera për mos me hy 

këta me kamiona”, andaj i autorizuari i palës paditëse konsideron se gjykata ka prova të 

mjaftueshme për të konstatuar pengim posedimin, me ketë rast duke pasur parasysh nenin 480 

të LPSD, ngase kemi të bëjmë me një rrugë të shkurtë, por e cila është e shfrytëzuar mbi 50 vite, 

nga pronarët e pronës së cekur më lartë, kërkon që të kthehet gjendja e mëparshme, të lirohet 

pengimi i posedimit dhe të obligohet pala e paditur që të mos e pengoi paditësin në shfrytëzimin 

e lirë të kësaj rruge, shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë: për padi shumën prej104€, 

për taksë për padi 50€, dhe për 8 seanca të mbajtura shumën prej 1.080€, dhe shpërblimin për 

ekspert në shumë prej 130€. 

Pala e paditur nëpermes të autorizuarit të tij, me përgjigjje në padi, gjatë shqyrtimit 

kryesor e ka kontestuar padinë dhe kërkesën e saj, duke theksuar se është e vërtetë se në të njëjtin 

kompleks gjegjësisht në të njëjtat ngastra, është një rrugë nëpër bahçen e të paditurit, por ajo 

është rrugë ekskluzive për nevojat familjare për të paditurin, e jo rrugë e fqinjëve, e as e paditësit. 

Ka theksuar se paditësi nga paluajtshmëria e tij, e ka rrugën të cilën duhet ta shfrytëzoj pa 

kurrfarë pengese, por kohë pas kohe ka kaluar edhe këndej si fqinjë dhe kushëri, por pa 

pretendime se ndonjëherë do të kërkojë të drejtën e servitutit, aty ku vërtetë i njëjti nuk ekziston. 

Ka sqaruar se kur është blerë ngastra fqinjë nga ana e V. G.,  me një kontratë mbi korrigjimin e 

megjave, është precizuar se blerësi me tani të paditurin, kanë rregulluar megjat ne mënyre 

drejtvizore dhe pikërisht në paragrafin II të kontratës, kanë marr detyrim që secila palë tani e 

tutje në mënyrë të lirë dhe të papenguar te shfrytëzoj paluajtshmerinë e tij sipas gjendjes se re të 

krijuar me këtë kontratë, ku gjithashtu ne paragrafin III të kësaj kontrate është paraparë që të 

respektohet ky korrigjim dhe se po ashtu është konstatuar se korrigjimi i megjes  nuk e preke 

tërësinë e parcelës 154-5, me sipërfaqe prej 853m². 

Gjatë shqyrtimit kryesore i autorizuari i të paditurit ka theksuar se nuk qëndron fakti se i 

padituri e ka thur këtë rrugë me tela me gjemba për ta mbyllur, nga se i padituri kohë pas kohe e 

ka hapur dhe e ka mbyllur sipas nevojave të bujqësisë, andaj konsideron se nuk ka posedim të 

servitutit e as që ka ekzistuar servitut ndonjëherë, dhe logjikisht dhe faktikisht kur shikohet 

trualli, gjegjësisht ngastra nr.154-5, e cila ka dalje në rrugën kryesore të fshatit 40-45 metra, 

atëherë paditësi nuk ka nevojë që të sillet rreth e rrotull shtëpijave për të dalë në rrugën kryesore 

të fshatit. Ka potencuar se paditësi me asnjë provë të vetme nuk e ka provuar faktin se ai apo 

paraardhësi juridik i ngastrës nr.154-5, e kanë pas të drejtën e kalimit nepër pjesën e ngastrës së 

të paditurit. 

Në fjalën përfundimtare i autorizuari i palës së paditur, fillimisht ka kontestuar faktin se 

padia për pengim të posedimit duhet të ushtrohet brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e pengimit, 

kurse ne e kemi autorizimin e muajit qershor të vitit 2020, kur për herë të parë autorizohet avokati 

A. N., me çka nënkuptohet se padia është e pasafatshme. Nga dalja në vend me gjykatë është 
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vërtetuar se në pjesën ku pretendohet se ka patur rrugë dhe pengim posedimit nuk kemi parë 

shenja të rrugës por është  vërtetuar se paluajtshmëria e të paditurit aty ka qenë e rrethuar si 

gjithmonë. Është vërejt se përskaj murit, shtrihet vija apo kanali për ujitje i cili nuk është 

kontestues, se ka ekzistuar dhe është përdorë nga të gjithë ata që kanë pasur nevojë për ujitje. 

Nga ana tjetër nga dokumentacioni i bashkangjitur prej ekspertit gjeodet posaçërisht pjesa ku 

shifen të gjitha ngastrat në kopjen e planit e kemi të njohur se behët fjalë për ngastrën 154/5 e 

cila është me ngjyrë të gjelbërt, shihet se të gjitha këto ngastra kanë dalje direkt në rrugën 

kryesore, e cila është me ngjyrë portokalli si rrugë qendrore e lagjes e quajtur në fshat ,, teste”. 

Ka cekur se nuk qëndrojnë pretendimet e të autorizuarit të paditësit, se nëna e të paditurit ka 

deklaruar siç thotë paditësi sepse ajo decidifisht në deklaratën e saj thekson ,, se mbi 50 vite 

martesë që jeton aty asnjëherë nëpër pjesën e pretenduar nuk ka patur rrugë përveç kanalit për 

ujitje”. Nga kjo në bazë të të gjeturave të ekspertit të gjeodezisë, gjendjes reale, deklarimit të 

dëshmitares A. G., dhe D. G. i moshës 77-78 vjeçare, që deklaron se si më i vjetri në atë lagje 

asnjëherë në atë pjesë nuk ka patur rrugë, dhe logjikisht sipas tij thotë se ajo edhe nuk është e 

nevojshme ngase e tërë lagjja kur kemi shkëputur bashkësinë familjare i kemi ndarë 

patundshmëritë në atë mënyrë që secili prej nesh të dalim në ,,teste” . Edhe kjo ngastër siç shifet 

nga plani dhe kopjet e skicave ka drejtë për së drejti dalje në  rrugën e asfaltuar në tërë gjerësinë 

sa e ka truallin për afërsisht 20 m gjerësi. Nga kjo gjykatës i ka propozuar që në bazë të provave 

që ka në shkresa të  lëndës të bie aktvendim meritor me të cilin në tërësi të refuzoi si jo të bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit, pasi që nuk ka mundur të ketë pengim posedimi ngase aty asnjëherë 

nuk ka pasur servitut të drejtës së kalimit. I autorizuari i palës së paditur i ka kërkuar edhe 

shpenzimet gjyqësore dhe atë në lartësi prej 1.184€, të specifikuara si ne vijim: për përgjigje në 

padi 104€, dhe për 8 seanca gjyqësore 1.080€. 

 

 Gjykata në këtë çështje kontestimore, me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, 

sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën e provave ku u administruan këto prova:  

kontrata mbi korrigjimin e megjës e dt.07.08.2019; kontrata mbi shitblerjen e përpiluar tek noteri 

e dt.14.08.2019; deklarata e shkruar nga disa persona-fqinjët e ndërgjyqësve se ka ekzistuar rruga 

lëndore dhe orto foto për pronën lëndore; proc. i daljes në vend i dt.13.11.2020, ekspertiza e 

ekspertit gjeodet e dt.13.11.2020, bashkë me raportin me shkrim, kopjen e planit, skicën e matjes, 

ortofoton, fotot nga vend shikimi, certifikata e pronës; deklarimet e dëshmitarëve: A. G., S. P., 

H. G., Xh. G., Daut G., dëshmia e paditësit dhe të paditurit në cilësinë e dëshmitarve; deklarimet 

edhe të autorizuarve të palëve ndërgjyqësore, si dhe shkresat tjera të lëndës .  

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç, dhe të gjitha së bashku, e në 

lidhmëni me njëra tjetrën, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8, të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK-së), erdhi në përfundim se në këtë çështje juridiko-civile duhet vendosur si 

në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

Në bazë të kontratës mbi shitblerjen e patundshmërisë, te përpiluar tek noteri, me 

nr.6156/2019, të dt.14.08.2019, gjykata ka vërtetuar faktin se shitësi Skender(Hasan)Pepaj, i'a 

ka shitur, blerësve V.(E.)G., dhe H.(M.)G., patundshmërinë e evidentuar si njësi kadastrale P-

716611086-00154-5, në sipërfaqe prej 853m²,  ZK ........., me çmimin e përgjithshëm, në shumën 

prej 14.000€. 

Në bazë të certifikatës të pronësore të lëshuar nga ZKK Pejë, me të dt.02.10.2020, gjykata 

e ka konstatuar faktin se ngastra kadastrale me nr.00154-5, në sipërfaqe prej 853m2, ZK .........ë, 

Komuna e Pejës, evidentohet në emër të V.(E.)G., dhe H.(M.)G. (të cilët janë familjarët e 

paditësit). 

Në bazë të çertifikatës të pronësore të lëshuar nga ZKK Pejë, me dt.16.01.2020, gjykata 

e ka provuar faktin se ngastra kadastrale nr.00123-2, në sipërfaqe prej 3930m², ZK .........ë, 

Komuna e Pejës, evidentohen në emër të M. Zh.(ud.A., rodj.R.) në 1/1 të saj. Gjithashtu ne bazë 

të certifikatës të pronësore të lëshuar nga ZKK Pejë, me dt.16.01.2020, gjykata e ka konstatuar 
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se ngastra kadastrale nr.00106-4, në sipërfaqe prej 5376m², ZK .........ë, Komuna e Pejës, 

evidentohen në emër të K.(H.)G.. 

 

Në bazë të kontratës mbi korrigjimin e megjës,  e dt.07.08.2019, gjykata ka konstatuar se 

V. G. dhe M. G., janë marr vesh dhe që për shkak të gjendjes faktike e kanë rregulluar megjën 

në mënyrë drejtvizore dhe për këtë kanë marr obligim që t’ju mundësojnë shfrytëzimin e lirë dhe 

të pa penguar secilës palë, ne bazë të gjendjes se re faktike të krijuar me këtë marrëveshje. 

Në bazë të eksperitizës së ekspertit të gjeodezisë F. H. të dt.19.11.2020, bashkë me skicën 

përcjellëse, gjykata ka konstatuar se ngastra kadastrale nr.106/4 ZK ........., Komuna e Pejës, me 

kultur pemishte, kl.2 ne sipërfaqe prej 5376m², evidentohet në evidencat kadastrale në emër të 

K.(H.)G., ndërsa parcela kadastrale me nr. të njësisë 154/5 ZK ........., me kulur oborr, shtëpi dhe 

arë, kl.2, në sipërfaqe prej 853m², evidentohet në evidencat kadastrale në emër të V.(E.)G., dhe 

H.(M.)G.. Paditësi ka shfrytëzuar një pjese të ngastrës 106/4, dhe të pjesën veri-perëndimore, 

drejtimi perëndim-lindje, është konstatuar se pjesa kontestuese duke filluar nga pika A, B dhe C, 

ana veri-perendimore kufiri kadastrale ku një pjese është muri nga bllokat e betonit, pjesa tjetër 

me shtylla të betonit dhe rrjetë metalik të shoqëruar me shemshira, dhe një pjesë nga pika C deri 

në pikën 3, shtylla të drurit dhe rrjetë metalike përgjatë pikave A, B dhe C, shihet dhe një vije e 

ujit për vaditje, nga pika A, në gjerësi prej 7.5m pika 1, nga pika 1 në gjatësi prej 24m pika 2, 

nga pika 2 në gjerësi prej 5m pika 3, nga pika 3 në gjatësi prej 6m pika C, dhe pika C në gjatësi 

prej 11.52m pika B, dhe nga pika B ne gjatësi prej 12.79m pika A, mes pikave të lartcekura është 

144m². Në anën jug-perëndimore pika 1, 2 dhe 3 nuk kanë vijë ndarëse apo ndonjë kufi 

ekzistuese, ndërsa nga pika A gjerë në rrugën e asfaltuar e cila rrugë nuk është e regjistruar në 

evidencën kadastrale(plane), por evidentohet në emër të M. Zh., si pjesë e ngastrës kadastrale 

123/2. 

 

Me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike gjykata ka bërë 

dëgjimin e dëshmitares A. G.,  e cila para gjykatës ka deklaruar se: këtë truall që e ka blerë vëllai 

i paditësit V., dikur ka qenë pronë e përbashkët e vjehrit të saj K. dhe B., dhe diku në muajin 

gusht të vitit 2019, i kanë vendosur megjat me pajtimin e të gjithëve, ndërkohe ka kuptuar se Xh. 

dhe V. po lypin (dyer-rrugën) për me dalë nga bashqja e saj, mirëpo ka cekur se këtu rrugë nuk 

ka pasur, por është e vërtetë se ka ekzistuar vija e ujitjes, dhe me atë vijë kanë ujitur të gjithë që 

kanë pasur nevojë, dhe për ujitje kurrë askënd nuk do ta pengoj, ndërsa Xh. dhe V. i kanë rrugët 

e tyre për tu lidhur me asfalt, por të njëjtit po dëshirojnë me i bë dy(2) rrugë. Potencoj se ka 50 

vjet që është e martuar aty, dhe asnjëherë aty nuk pasur rrugë, e tani si u formua rruga?!. Ka 

dëshmuar se si familje i kanë vendosur disa thera, për mos me më hi këta me (fapa e kamiona) 

në bashqen e tyre. Dhe ka konfirmuar se është e vërtetë se në muajin gusht, i kanë vendosur ato 

thera, edhe pse më parë aty ka pasur tela që e kanë rrethuar kopshtin, por telat këputëshin dhe 

hynin kamionat, B. e ka pas rrugën e vet që e lidhte për asfalt, por sqaron se kur kanë qenë bashke 

B. dhe vjehrri i saj-K., atëherë s'ka pasur nevojë të ketë rrugë pasi që kanë qenë bashkë, por me 

ndarjen e B. nga bashkësia, ai e ka pasur rrugën nga asfalti, sikurse edhe nipi i tij mbas andej,  i 

cili i ka sjellë bletët pas luftës në këtë pronë, por kah rruga e asfaltit, dhe unë jam kujdesur edhe 

për këto bletë, dhe dëshmitarja në fund ka përsëritur se vijën e ujit kurrë se kanë ndalë, dhe 

gjithnjë njerëzit kanë kaluar edhe në këmbë. Në fund ka përsëritur se vijën e ujit se kanë ndalur 

dhe kanë kaluar në këmbë. 

 

Gjykata, ka bërë dëgjimin të dëshmitarit S. P., i cili ka deklaruar se një pjesë të jetës e ka 

kaluar në fshatin ........., në shtëpinë e gjyshit, e cila ka qenë në krye të parcelës që i'a ka shitur 

V. G., vëllait të paditësit. Ka dëshmuar se shtëpia ka qenë e vjetër dhe krejt gjerësia e parcelës e 

ka pas murin e shtëpisë-qosh më qosh, prapa kësaj shtëpia ka ekzistuar kanali(jazi i shtetit),  

prapa tij rruga e ,,mëhallës”, e familjes G., konkretisht dhe atë për gjyshin B., dhe gjyshin e M.-

K., dhe kjo rrugë nuk ka qenë e diskutueshme për këto dy parcela sepse ata më parë kanë qenë 

në bashkësi pasi që kanë qenë vëllezër, dëshmitari ka theksuar se prej kësaj shtëpie kalonin nëpër 
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oborrin e tyre, përgjatë gjatësisë së tij dhe arrinin në fund të oborrit, kur lidheshin me automjetin 

e tyre, apo me kerr e kali, dhe më këmbë(me rrugë në fjalë), sepse nuk ka pasur rrugë tjetër,  për 

ata, dhe se e  mban mend, kjo rrugë lëndore, ka qenë gjithmonë rrugë, dhe këtë fakt e dinë edhe 

të gjithë fshatarët tjerë. Dëshmitari potencon se është bletar dhe gjithnjë i ka vendosur bletët aty, 

edhe pse nuk e kishte shtëpinë aty, dhe është endur nga rruga në fjalë dhe s'ka pasur problem. 

M., në marrëveshje me mua, pa e shitur unë pllacin e gjyshit, i ka vendosur telat për mos me hy 

kafshët, dhe cilit do prej neve që iu është nevojitur i’a ka heq telat, që e rrethojnë këtë rrugë në 

fjalë, pra e ka rrethuar bashqen e vet, dhe kur e ka vendosur telin M., normalisht rruga ka hyrë 

ngjitur me bashqen, se telat largoheshin sa herë kishin nevojë për me bajt diçka, si një derë të 

oborrit që e qel dhe e mbyllë, dhe unë nuk kam shkuar shpesh por sa po më kujtohet, këta tela 

janë vendosur aty ndoshta që 5-6 vite të fundit. V. dhe M. janë pajtuar që t’i bëjnë disa korrigjime 

në disa pika pa problem, dhe është bëre edhe matja me gjeodet, dhe M. i ka thënë se në fund të 

parcelës se tij, pasi që i ka pasur të mbjellura disa kunguj, dhe lojëzat kishin dalë në rrugë, i ka 

thëne që të largoje këto ma mirë më herët mos mi shkelë blerësit, se ata duhet me bajtë materialin, 

sepse e ka ditë edhe M. që blerësit nuk kanë derë tjetër, dhe i njëjti i ka thënë se do t’i hek më 

vonë se nuk ka problem Në fund dëshmitari ka potencuar se blerësit e kanë daljen-hyrjen në këtë 

rrugë, sepse në asnjë anë nuk ka mundësi mu kyç tjetër, kjo është rruga e vetme, për është fakt i 

pa diskutueshme. M. edhe para 5-6 viteve e ka pasur të rrethuar pjesën e vet me gardhë, ndërsa 

rruga ka qenë jashtë gardhit, por edhe unë e kam pasur pjesën time me telë të rrethuar, dhe rruga 

edhe te unë, ka qenë jashtë telit, se i kujtohet se gjerësia ka qenë në fillim të rrugës 5-6 metra. 

 

Gjykata, ka bërë dëgjimin edhe të dëshmitarit H. G., i cili ka dëshmuar se ka dijeni për 

këtë rrugë dhe për pengesat që i ka bërë M. ndaj paditësit, se aty e ka thur, dhe i ka vendosur 

edhe do thera. Ka cekur se familja e tij është e fundit që është ndarë me familjen e M., sepse 

kanë qenë në bashkësi, dhe çdo herë e kemi shfrytëzuar të njëjtën rrugë, mirëpo me ndarje ne 

jemi lidhur me rrugën tjetër, sepse e kemi shtëpinë tani më poshtë, ndërsa Xh. nuk ka zgjidhje 

tjetër. Sa e di unë kjo rrugë është mbyllë pasi që V. e ka blerë prej S. t këtë pronë. Ka Potencuar 

se nuk ka pas rrugë tjetër, përveç kësaj, se familja i ka kaluar andej edhe M., dhe të gjithë.  

 S.  edhe M. i kanë rrethuar pronat e veta, për mos me i hy shtazët brenda me ju bë zarar, 

ka qenë një gardh i thjeshtë me telë, por edhe rrugën e ka pas brenda telave, por ky telë nga të 

dyja palët, largohej kur ata kishin nevojë, dhe këtë veprim e kanë bërë pasi që S. e ka prish 

shtëpinë e s'ka jetuar aty, por i ka pasur bletët dhe sa herë që ka ardhë në pllacin e vet, e ka largu 

rrethojën dhe ka hyrë në pllacin e vet, mirëpo M. pasi që S. e ka shitur pronën, nuk i ka lenë 

blerësit të hyjnë brenda. Ka dëshuar se i kujtohet kur paditësi e pat blerë token nga S. , Xh. i pat 

thënë M. (në prezencë të A.), që ti largojë disa misirë që i kish në pronën e S. t, dhe M. i patë 

thënë ,,blemi ti hujtë unë e thuri e ta lo rrugën qysh duhet”,. Ne fund dëshmitari potencon se këtë 

rrugë e kanë përdorur edhe ata, kur kan qenë në bashkësi, por pas nesh e ka përdorur familja e 

S. dhe e M., sepse as M. as S. nuk kanë rrugë tjetër, por sa ka dijeni tani M., e ka hapur edhe një 

rrugë tjetër për vete për ta mbyllur këtë rrugë. 

 

Gjykata, ka bërë dëgjimin edhe të dëshmitarit B. G., i cili ka dëshmuar se në fshat, ka 

dëgjuar për këtë çështje por nuk ka dijeni të sakta rreth kësaj çështje. Ka lindur dhe ka jetuar 5-

6 vite të moshës fëminore, në shtëpinë e B. H., i cili ka qenë gjyshi i tij, e din se aty s'ka pasur 

rrugë, ndërsa për pjesën tjetër të jetës dhe për ngjarjen e fundit rreth kësaj rruge nuk ka mundur 

të deklarohet se nuk ka dijeni, ka cekur se këtë pronë e ka blerë Xh. dhe vëllai i vet, ndërsa ne te 

kaluarën B. e ka pas shtëpinë në krye, dhe nuk ka pasur dalje në krye por ka dalur kah bashqja 

poshtë. 

 

Gjykata, ka bërë dëgjimin edhe të dëshmitarit Gj. G., i cili para gjykatës ka dëshmuar se 

ka dijeni për rrugën e cila sa e mbanë mend, ka ekzistuar dhe ekziston 53 vite afërsisht, se kjo 

rrugë është hapur nga K. dhe B. tani të ndjerë , K. ka qenë gjyshi i të paditurit Mentor ndërsa B. 

ka qenë vëllai i Kadrisë, dhe prej atëherë kjo rrugë është hapur dhe ka mbetur gjer me sot. Nëpër 
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këtë rrugë ka kaluar B. me familje, sa ishte gjallë dhe pas tij kanë vazhduar nipat e tij dhe i fundit 

që e ka shitur pronën e B. është nipi S. P., dhe ai e ka shitur këtë pronë me rrugën e cila ka qenë 

çdo herë. Sqaron se pronën  nga S. e ka blerë V. G. (vëllai i Gj.) i cili ka filluar ndërtimin e 

shtëpisë së tij, dhe gjatë ndërtimit gjegjësisht para se të fillon ndërtimin, M. G., e ka lëvruar 

rrugën e cekur, dhe e dinë se Gj. ka shkuar te ai dhe i ka thënë pse e ke livruar dhe mbjellë M.,i 

ka thënë se përsëri do ta kthejë mos mi prish të mbjellurat, sepse e kishte mbjellur me kunguj të 

misirit, dhe Gj. ka pranuar që të mos i prishën të mbjellur pasi që ai i ka thënë se do ta lenë rrugën 

ashtu si ka qenë. Kjo ngjarje ka ndodhë kah fundi i muajit  të vitit 2019, por Gj. e  ka lënë të 

mbjellurën të përfundoi me shpresë se M. do ta kthejë si ka qenë rrugën. Pas të mbjellurave Gj. 

ka dashtë me bartë materialin për shtëpi atë çka i ka mbetur mirëpo, M. nuk e ka leju me kalu 

për atë rrugë, dhe e ka mbyllë me hujë, duke potencuar se rruga ka ekzistuar çdo herë por nuk e 

dine kur është mbyllur. Ka dëshmuar se V., nuk ka rrugë tjetër, për të hyrë në shtëpinë e tij, kjo 

është rruga e vetme, që ka qenë përherë, sepse patjetër se duhet të hyhet nëpër pronat e tjera, për 

të shkuar në shtëpinë e tij.  V. gjatë ndërtimit të shtëpisë ka qenë i detyruar me kaluar jazin e 

fshatit, i cili është me beton, dhe ka pas shumë mundime për ta bërë këtë, pasi që është dashtë 

me kaluar këtë jazë, për të shkuar në pronën e tij, pasi që në teren fillimisht është rruga e fshatit 

pastaj vjen jazi i fshatit, e pastaj vjen prona e V.t. 

 

 Gjykata ka bërë dëgjimin edhe të dëshmitarit D. G., i cili ka dëshmuar se aty nuk ka 

ekzistuar kurrë rruga, sepse krejt mëhalla i kemi shtëpiat e ndërtuara ashtu që secili i ka dyert e 

oborrit për me dalë në rrugë të mahallës–teste. M. e ka rrethuar pronën e tij me sa i kujtohet ka 

5 vite,për mos me hy shtazët, njerëzit, për me i bë dëme pronës së tij, rrethimin e kanë bërë të 

gjithë jo veç M.. S.  (ish pronari) për mu kujdesë për disa koshere të bletëve ka kaluar kah rruga 

e vet(bashqja e vet), e cila ka dalë në teste, ai çdo herë e ka lënë kerrin e vetë në këtë teste, dhe 

asnjëherë nuk e ka shfrytëzuar këtë rrugën për të cilën behët fjalë, e unë mund të them se as në 

këmbë nuk e ka kaluar. Sqaron se ish pronari B. (gjyshi i S.) është ndarë prej bashkësisë familjare 

dhe ai e ka hap një prellaz-teste për me dalë në rrugë kryesore të fshatit, ndërsa për rrugën për të 

cilën po bëhët fjalë këtu ai asnjëherë nuk e ka përdorë sepse ai nuk ka pas për çka me përdorë 

sepse ai ka qenë i moshuar dhe nuk ka pas as kerë as asgjë, duke shtuar se secili fshatar i mahallës 

tonë kalon nëpër bashqen e tjetrit në këmbë dhe asnjëherë nuk janë penguar gjer me sot sa unë 

kam dijeni, ndërsa me automjete nuk kanë kaluar asnjëherë. Njëkohësisht kanë bërë një sqarim, 

se V. e ka direkt me kalu jazin për me dalë në rrugën e fshatit, nëse do të kërkohej rruga për të 

cilën behët fjalë, ai duhet mu sillë rreth pronës së M. dhe nëpër bashqen e tij për të dalë në rrugën 

e fushës. 

 

Gjykata, ka bërë dëgjimin edhe të paditurit M. G., i cili para gjykatës ka deklaruar se 

prona e tij, çdo herë e ka pas një rrethë prej telave dhe shumë gjatë përpara edhe para luftës, 

prona e tij dhe e axhës Beqir, i kanë pasur edhe atëherë telat në mes veti, dhe ata kanë pas 

kopshtin atëherë, e edhe sot, dhe sa i përket kërkesës së paditësit ajo rrugë nuk ka ekzistuar për 

të tjerët, sepse teli ka qenë gjithmonë me 3 fije, sepse si familje, gjithmonë kanë mbajtur lopë e 

edhe sot mbajmë, kanë pas kopsht e edhe sot kanë, andaj ka theksuar se nuk qëndrojnë fjalët se 

ka mbyllë rrugën, sepse çdo herë ka ekzistuar rrethoja, mirëpo, për me kaluar andej, kur kanë 

pas nevojë nuk i kanë penguar dhe as nuk i pengojnë, sepse janë të afërm, por se rrugë as me 

letra e as tjetër nuk ka pas, vetëm rrethoja çdo herë ka qenë dhe është. Ka cekur shumë herë e ka 

rregulluar këtë rrethojë, sepse dëmtohej nga lopët, por edhe paditësi mbante pula, dhe e pat hapur 

një derë ku pulat kalonin këndej dhe i shkaktonin zarar. Ka dëshmuar se momentalisht disa 

bagrema të krasitur i ka mbështetur për tela-rrethojë, për shkak të lopëve që i kishte, e duhej ta 

forcon rrethojën, sepse e ka kopshtin, dhe ka përsëritur edhe njëherë se paraardhësit e pronës i 

kanë pasur axhallar të babait, dhe kur kanë pasur nevojë normalisht që i kanë lejuar me kaluar 

me qere, madje edhe nëpër oborr.  
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Gjykata ka bërë dëgjimin edhe të paditësit Gj. G., i cili para gjykatës ka deshmuar se çdo 

herë ka ekzistuar rruga dhe vetëm në kohë të pandemisë është lëvruar, se kur e kanë blerë këtë 

pronë ka vazhduar ta shfrytëzojë këtë rrugë, dhe ka qenë një telë, (të cilin e ka hjek dhe e vendos), 

andej kanë kaluar krejt familja e tij, dhe pronën ku jeton ai gjegjësisht vëllai V., ka 2 vite që e ka 

ndërtuar objektin e banimit, dhe ka 2 vite që ata po kanë problem me kaluar, se rruga është 

mbyllur. Ka cekur se ish pronari-S.  në vazhdimësi ka kaluar andej pa problem, sepse andej e ka 

pas hyrjen, i’a ka lënë babagjyshi këtë pronë, ashtu edhe ky me vëllain e kanë shfrytëzuar deri 

sa se ka mbyllur M., se i kujtohet kur M. (në prezencë edhe të nënës se tij A.)i ka kërkuar nga 

paditësi kur e kanë blerë këtë pronë, që ta definojnë rrugën dhe më ka thënë ,,t’i blejë shtyllat e 

betonit për të bërë rrugën, dhe për të shfrytëzuar edhe ne edhe ata, dhe unë i kam blerë shtyllat 

dhe për një moment M. mi ka thënë se nuk kishe rrugë në kadastër, dhe nuk bënë me hap këtë 

rrugë, dhe unë menjëherë pas kësaj ju kom drejtuar gjykatës me këtë padi. Ne veç e kishim 

ndërtuar katin  e shtëpisë dhe e kishim vendosur katin, kur M. tha s'ka rrugë, duke sqaruar se po 

mos të kishte qenë kjo rrugë që e dinë të gjithë, nuk do ta blente fare këtë pllac me vëllain, dhe 

s'do të kisha këto probleme. Ka dëshmuar ikur kanë ekzistuar tarabat që e kanë ndarë pronën e 

paditurit, në gjuhën popullore ,,zostojë” e cila ka qenë tarabë lëvizshme, që do të thotë e kanë 

hapur dhe mbyllur ne dy shtëpitë, dhe M. i ka hequr ato taraba të kalbura dhe i ka vendosur ato 

tela, e më vonë i ka mbyllë, e krejt kjo pasi që ne e kemi blerë pronën dhe ndërtuar objektin aty, 

duke e ditur se rruga ekziston, dhe rruga e asfaltuar para rrugës lëndore është hapur me pëlqimin 

e fshatit dhe me lejen e komunës, dhe se që dyja rrugët e asfaltuara që gjinden afër pronës së 

palëve, janë asfaltuar për njëherë dhe mendoi se rruga kryesore është kjo rruga që është buzë 

rrethojës me tela gjegjësisht rrugës lëndore.  

 

Duke i marr për bazë të gjitha faktet, provat e administruara dhe pretendimet e palëve 

ndërgjyqëse në këtë çështje kontestimore, gjykata erdhi në përfundim se padia e paditësit duhet 

të aprovohet si në dispozitiv të këtij aktvendimi, dhe atë para se gjithash duke i marr për bazë 

provat e administruara në këtë çështje kontestimore, në bazë të cilave është vërtetuar se paditësi 

e ka të drejtën e shfrytëzimit e lirë dhe të papenguar të rrugës e cila kalon nëpër ngastrën 

kadastrale nr.106/4 ZK ........., andaj për këtë arsyeje detyrohet i padituri të rivendos gjendjen 

para pengim posedimit, konkretisht që t’i largojë pengesat nga rruga e lartcekur.  

 

Pengim posedimit i ndërmarr nga ana e të paditurit me dt.10.02.2019, duke mos ja 

mundësuar paditësit shfrytëzimin e lirë dhe të papenguar të rrugës, për gjykatën është vërtetuar 

në bazë të deklarimeve të paditësit, deklarimeve të dëshmitarëve të dëgjuar në këtë procedurë, 

daljes në vendshikim, nga ana e gjykatës së bashku me ekspertin gjeodet, fotot që gjinden në 

shkresat e lëndës, përgjigjes në padi e të paditurit të dt.17.10.2019, si dhe vetë deklarimit të të 

paditurit M. G., në këtë procedurë në cilësi të palës ndërgjyqëse, i cili personalisht në seancën e 

dt.01.07.2021, e ka pranuar para gjykatës se ,, nuk qëndrojnë fjalët se unë e pasna mbyllë rrugën, 

sepse çdo herë ka ekzistuar rrethoja, mirëpo për me kaluar kur kanë pas nevojë ne nuk i kemi 

penguar dhe as nuk i pengojmë sepse jemi të afërm”..... Po ashtu i padituri nëpërmes përgjigjes 

ne padi, ndër të tjera ka potencuar se ,,në të vërtetë paditësi nga paluajtshmeria e tij ka rrugën 

të cilën duhet ta shfrytëzoj pa kurrfarë pengese, por kohe pas kohe ka kaluar edhe këndej kinse 

si fqinjë dhe kushëri”.... 

Gjykata ka marr për bazë edhe deklaratën e A. G.(nëna e të paditurit) e cila ka deklaruar 

se ,,Po është e vërtetë se i kam vendosur disa thera për mos me hi këta me fapa e kamiona në 

bahçen time, sepse e ndërtonte shtëpinë Xh., e kishte vend ne truallin e vet po jo e shfrytëzonte 

bahçen time, për kamiona etj, unë kam qenë e detyruar vazhdimisht gjatë ndërtimit të shtëpisë 

për ta ruajtur kopshtin tim sepse s'kishte kush”....., andaj nga këto rrethana gjykata ka konstatuar 

se të paditurit dhe nenës se tij, gjatë kohës se ndërtimit të shtëpisë se Xh., ju ka penguar 

shfrytëzimi i rrugës nga makineritë e rënda(fapa dhe kamiona) me qëllim që mos të ju dëmtohet 

bahçja e tyre, mirëpo kjo gjykata konsideron se për pronarët e mëparshëm juridik dhe faktik(B.n, 

si dhe nipi i tij S. n), ka ekzistuar e drejta e shfrytëzimit të rrugës kontestuese, për të pasur qasje 
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në paluajtshmerinë e tyre nr.00154-5, ZK ........., dhe kjo e drejte i takon tani edhe paditësit, pasi 

që e ka shfrytëzuar deri në mbylljen nga i padituri.  

 

Gjykata gjendjen faktike e vërtetojë edhe nga deklarimet e dëshmitarëve të cilët në 

mënyrë po thuajse identike kanë pranuar fakti se rruga në atë pjese gjithmonë ka ekzistuar, 

konkretisht  dëshmitari S. P., ka potencuar se ,, nga shtëpia ne kalonim nëpër oborrin tonë 

përgjatë gjatësisë së tij, dhe arrinim në fund të oborrit, kur lidheshim me automjetin tonë, apo 

me kerr e kali, dhe me këmbë më rrugën në fjalë, sepse nuk  ka pasur rrugë tjetër për ne, unë 

jam i moshës 50 vjeçare dhe sa e mbaj mend kjo ka qenë kështu gjithmonë, dhe besoj se ka qenë 

edhe para se unë me dit për vete, kjo rrugë lëndore rrugë ka qenë, ky është fakt që e dine edhe 

fshatarë tjerë. Unë jam bletar edhe pse nuk e kisha shtëpinë aty i vendossha bletët aty dhe jam 

endur nga rruga në fjalë dhe s'kam pasur problem”.  

Gjithashtu dëshmitarit H. G., ka theksuar se ,, nuk ka pas rrugë tjetër përveç kësaj, edhe 

familja ime ka kaluar andej edhe M. edhe të gjithë”,......., ,,M. kur e blejten tokën e S., Xh. i pat 

thënë, se do t’i largojë disa misirë që i kish në pronën e S. dhe pat thënë blemi ti hujtë unë e 

thuri, e ta lo rrugën qysh duhet, këto fjalë ia ka thënë M. Xh. dhe V.t, kam qenë prezent unë dhe 

nena e M. A.”.  

Dëshmitari B. G., ka potencuar se ,,B. e ka pas shtëpinë në krye dhe nuk ka pasur dalje 

në krye, por ka dalur kah bashqja poshtë”, pastaj dëshmitari Gj. G. ka theksuar se ,, unë kam 

dijeni se bëhet fjalë për rrugën e cila sa e mbajë mend unë dhe atë mirë ka ekzistuar dhe ekziston 

53 vite afërsisht. Kjo rrugë është hapur nga K. dhe B. tani të ndjerë ”..... Nëpër këtë rrugë ka 

kaluar B. me familje sa ishte gjallë dhe pas tij kanë vazhduar nipat e tij dhe i fundit që e ka shitur 

pronën e B. është nipi S. P. dhe ai e ka shitur këtë pronë me rrugën e cila ka qenë çdo herë”..... 

 

Bindja e gjykatës që të vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi është forcuar edhe me 

deklaratën e fqinjëve dhe bashkëfshatarëve të palëve ndërgjyqëse, të cilët kanë potencuar se kjo 

rrugë është shfrytëzuar në mënyre të papenguar prej më shume se 50 viteve, fillimisht nga i ndjeri 

B.(H.)G., pastaj prej vitit 1989, kjo rrugë është shfrytëzuar në mënyrë të papenguar edhe nga 

trashëgimtari i tij, S. P., deri në shitjen e paluajtshmerisë së tij, ne vitin 2019.  

Vet fakti se paditësi ka filluar të ndërtoje shtëpinë e re, në fund të paluajtshmerisë 

nr.00154-5, ZK ........., duke ditur se e ka të drejtën e shfrytëzimit të lirë dhe të papenguar të 

rrugës, e cila kalon nëpër ngastrën kadastrale nr.106/4 ZK ........., me qëllim të daljes në rrugën 

kryesore, gjykata konsideron se pengim posedimi i ndërmarr nga ana e të paditurit ka filluar pasi 

qe paditësi me vëllain e tij, kanë filluar dhe kishin vendosur katin e shtëpisë se tyre. 

Gjykata me rastin e vendosjes, e pas administrimit të të gjitha provave prezent në shkresat 

e lëndës, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 103, 113 par.1 dhe par.2 të të Ligjit për 

Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore (LPDTS), dhe nenit 480 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, ka ardhur në përfundim se pretendimet e palës paditëse janë të bazuar.  

  Në bazë të nenit 103 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore (LPDTS), 

parashihet se ,,personi i cili e ushtron pushtet faktik mbi një send është posedues i 

drejtpërdrejte”. Me nenin 113 par.1 të këtij ligji është paraparë se ,,nëse poseduesi privohet nga 

posedimi në mënyrë të kundërligjshme, poseduesi mund të kërkojë rivendosjen e posedimit prej 

personit ndërhyrës…”, ndërsa në paragrafin 2 të tij ceket 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 “.  

Në lidhje me çështjen në fjalë, duke u bazuar në nenin 480 të Ligjit për procedurën 

kontestimore (LPK), gjykata është kufizuar vetëm në konstatimin dhe provimin e fakteve të 

gjendjes së fundit të posedimit dhe të pengimit, pa u lëshuar fare në çështjet që kanë të bëjnë me 

të drejtën e posedimit, bazën juridike të posedimit, ndërgjegjshmërinë apo pandërgjegjshmërinë 

e posedimit.  
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  Gjykata, me rastin e vendosjes pati parasysh edhe pretendimet e palës se paditur në 

kuptim të pretendimeve se paditësit si dhe pronaret e mëhershëm të ngastrës nr.00154-5, kurrë 

nuk kanë pasur të drejtë që të kalojnë nëpër paluajtshmerinë e të paditurit, për të dalur në rrugën 

kryesore, mirëpo në rastin konkretë me asnjë provë bindëse nuk është vërtetuar se paditësi(si dhe 

në të kaluarën B. dhe Skenderi), nuk e kanë pas të drejtën e kalimit nëpër pjesën e ngastrës së të 

paditurit. 

 

Në lidhje me shpenzimet procedurale, gjykata vendosi duke u bazuar në nenin 452 par.1 

të LPK-së, si dhe tarifën zyrtare për përfaqësime dhe atë për shpenzimet si në vijim: për 

përpilimin e padisë shumën prej 104€, për taksë gjyqësore shumën prej 50€, për 7 seanca të 

mbajtuara(nga 135€ për një seancë),shumën prej 945€, kompenzimin e shperblimit për ekspert 

shumën prej 130€, ashtu që pala e paditur është e obliguar që palës paditëse t’ia paguaj shumën 

e tërësishme në lartësi prej 1.229€, ndërsa pjesa tjetër e kërkesës për shpenzimet procedurale 

refuzohet si e pa bazuar.   

 

Bazuar në arsyet e dhëna u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, C.nr.1134/19, me dt.01.10.2021. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                Gj y q t a r j a            

                                                                                                            Afërdita Mulhaxha 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktvendimi lejohet ankesa në afat prej 7 ditësh,  

pas marrjes së këtij aktvendimi, drejtuar Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

 përmes kësaj gjykate.  

 

 


