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C.nr.131/2017 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA NE DEÇAN, Departamenti  I përgjithshëm si 

civilë –juridikë e shkallës së parë me gjyqtarin Bekim Avdimetaj, në kontestin e paditësve: Q B 

,F G,T M,Z B,B B qe te gjithë më vendbanim Rruga M M në Klinë të cilët I përfaqëson më 

autorizim Avokati Bedri Gashi nga Klina, kundër të paditurve R H dhe H H që të dytë më 

vendbanim Rruga M M në Klinë që i përfaqëson Avokati Gjergje Skeli nga Klina, nga baza 

jurdike uzurpim I rrugës, gjykata pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesorë  publike me 

daten 11.03.2020 të përpiluar me datën 24.03.2020, mur këtë  

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET në tersi si e bazuar kërkesëpadia e paditëseve Q B ,F G, G,T M,Z B,B B që 

të gjithë më vendbanim Rruga M M në Klinë, të cilët që I përfaqëson më autorizim Avokati 

Bedri Gashi nga Klina. 

 

II. Lirimin e rrugës nga gjësendet te uzurpuar nga te paditurit në sipërfaqe prej 85.75 m2, ashtu 

siç ka qen në gjerësi prej 6.5m2 e përfshirë brenda dy paluajtshme rivë numër të ngastrave 507-

5 dhe 507-6, të cilat janë prona te dy te paditurve R H dhe Hyseni H, që të dytë më vendbanim 

Rruga M M në Klinë, ne afat prej 15 ditëve nga dita e marrjes se aktgjykimit. 

 

III.DETYROHET te paditurit qe paditësve te ja kompensojnë në emër të shpenzimeve të 

procedurës kontestimore shumën prej 666.00 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga data 

e marrjes se këtij aktgjykimit. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit : Q B ,F G,T M,Z B,B B te gjithë më vendbanim Rruga M M në Klinë të cilët I 

përfaqëson më autorizim Avokati Bedri Gashi nga Klina, kanë paraqitur padi fillimisht në 

Klinë kundër të paditurve R H dhe H H që të dytë më vendbanim  Rruga M M në Klinë që i 

përfaqëson Avokati Gjergje Skeli nga Klina, nga baza juridikë për uzurpim I rrugës. 

 

Fillimisht palët ndërgjyqëse paditësit si propozues dhe te paditurit si kundër propozuesit kishin 

paraqitur propozim ne procedure jo kontestimore ne Gjykatën Themelorë Peje Dega ne Kline 

për caktimin e kufirit mexhes ne mes rrugës dhe truallit te kunderpropozuesit . Qe para luftës 

ne Kosove 1999 ne ketë lagje  kanë jetuar 6 (Gjashte) familje Serbe dhe një Shqiptare  pa 

ndonjë  problem ,përkitazi me rrugën e tyre te përbashkët lokale me emrin M M ne gjatësi prej 
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50 metra dhe ne gjerësi prej  6.5 m2, e cila ka dalje ne rrugën kryesore ,përball Stadionit te 

futbollit  ne Kline .Ajo rruge sipas tyre ka ekzistuar  dhe kanë kaluar asaj rruge  te vetëm për 

lagjen me se 30 (tredhjet) vite dhe për shkak te kontestit ne mes pro pozueseve dhe kundër 

propozuesve gjykata e lartshënuar kishte ndërpreu r procedurën jo kontestimore me 

aktvendimin e saj te marre me numër te lendes N nr 40| 07 te dates 23.06.2015 i kishte 

udhëzuar palët e lartshënuar ne procedurë kontestimore e cila lende pastaj ka mare numrin e ri 

Cnr 361/2014, me propozim te autorizuarit te paditësve për caktimin e mase së se përkohshëm 

te sigurisë . 

 

Gjykata Themelore Peje Dega ne Kline me Aktvendimin e saj te mare me numër te 

lendes C,nr 361|2014 me datën 24.08.2016 mbi caktimin e masës se përkohshëm te 

sigurisë e ka caktuar masën e përkohshëm te sigurisë ashtu qe te paditurit S H  ne rrugën 

M M  përball fushës se futbollit 18 Qershorit ne Kline i Urdhërohet rivendosja e gjendjes 

se me parshme dhe heqja e gjësendeve ne rrugën e shtruar me zhavorr duke filluar prej 

rrugës  se asfaltuar ne drejtim te shtëpive te paditësve.   

     

Pasi qe i autorizuari i paditësve avokati Bedri Gashi  kishte kërkuar përjashtimin e gjyqtarit të 

çështjes në Gjykatën e Klines, Kryetari i Gjykatës Themelorë në Pejë e ka aprovuar kërkesën e 

te autorizuarit te paditësve te lartshënuar dhe lenden e ka deleguar ne Gjykatën Themelore Peje 

Dega në Deçan për vazhdimin e këtij kontestit e cila lende ka mare numër të ri  ne Gjykatën e 

Deçanit me numër te lendes  Cnr 131/2017.  

 

Pretendimet e te autorizuarve te paleve ndergjyqesve   

 

I autorizuari i paditësve av. Bedri Gashi nga Klina gjate seancës të shqyrtimit kryesor ka 

deklaruar se qëndroj pran kërkesëpadisë te paditësve për lirimin e rrugës te cilën te paditurit e 

kanë uzurpuar  për gjate paluajtshmeris te parcelës me numër 507|2 ne një gjatësi prej 40 metra 

dhe gjerësi prej 2 metra  ku mes 100 m2 te rrugës kanë hyre  brenda truallit  te tij .Me 

pretendime  se kjo rruge është e paditure vë duke ju kërkuar paditësve dhe banoreve tjerë qe 

kanë dalje  ne rruge  pagës  here 10.000.00 euro e here 15.000.00 euro, se për ndryshe nuk ja 

lirojmë rrugën për pasurim te tyre pa baze juridikë. Kjo rruge kontestuese është funksionale 

dhe kalueshme  për paditësit dhe banoret tjerë prej vitit 1970, e këndej me një gjerësi kah pjesa 

qe kanë zëne te paditurit qe ka qen ne gjerësi prej 6.5 m2 duke i propozuar gjykatës qe ta caktoj  

një ekspert te gjeodezisë nga regjistri i saj për dalje ne vende te ngjarjes dhe ta vërtetoj  

gjendjen faktike sepse rruga është 48 metrave. Te cilin propozim te autorizuarit te paditësit te 

lartshënuar gjykata gjate seancës te shqyrtimit kryesor e ka aprovuar dhe nga regjistri i saj ka 

caktuar ekspertin e gjeodezisë Fidan Hasaj.  

 

I autorizuari i paditësve i lartshënuar gjate seancës te shqyrtimit kryesor ka deklaruar se siç 

shiftë ne kontratën e shitblerjes se paluajtshmeri  numër 507|2 nga i padituri S H  me datën 

20.09.2001 e rrethuar dhe përkufizuar  me rrethoja  nga ishe pronari  rruga e paditësve  është 

uzurpuar  pas 5 ( pese ) viteve nga blerja ne vitin 2006 ,ndërsa  një vite me vone ne vitin 2007 

rruga është  bllokuar e tera me tela me xhemba  dhe perball nuk ka pasur kalim vetem kembe 

,me çrrastë janë njoftuar edhe Policia dhe kanë bere zhbllokimin e rrugës .Por për pjesën  me te 

cilën e kanë uzurpuar  e cila ka qen 6.5 m2, ndërsa tani shpifet  nga skica  dhe foto  nuk i ka as 

4 m2 gjerësi me dale ne rrugën kryesore nga rruga kontestuese M M. Konsideroj qe 

kundërpadia e te autorizuarit te paditure vë duhet te hedhet poshtë sie e pa bazuar nga dy 

arsyeje e para se kundërpadia është e jashtë afatshem sepse me nenin 256 pika 1 te LPK  thuhet 

se i padituri ka te drejt te paraqes kundërpadi  gjeri sa  nuk ka përfunduar seanca përgatitorë 

ose seanca e pare e shqyrtimit kryesor nëse nuk është mbajtur seanca përgatitorë ,ndërsa i 
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autorizuari te paditure vë ka paraqitur kundërpadi ne seancën e katër dhe nga arsyeja e dyte 

është e pa bazuar sipas  kësaj dispozite  pika A ku thuhet se kërkesa e kundërpadisë  ka lidhje 

me atë te padis dhe këtu konsideroj se nuk ka kurrfarë lidhje .    

 

I autorizuari i paditësve i lartshënuar gjate seancës te shqyrtimit kryesore ka deklaruar se i ka 

pranuar ekspertizën gjyqësore te ekspertit te gjeodezisë Fidan Hasaj të datës  10.04.2018 si dhe 

e mbështesin edhe plotësim ekspertizën e datës 05.11.2018 sepse në të dyja këto ekspertiza 

vërtetohen faktet vendimtare të kërkesëpadisë se paditëseve se : 1.Rruga kontestuese është në 

gjatësi prej 34,30 dhe gjerësia 6.50 aktualisht 4 metra.  

2. Se kjo rrugë sipas ortofotëve të vitit 2001 dhe Agjencionit Kadastral të Kosovës ka qenë e 

gjerë 6.50 metra ndërsa është ngushtuar pas vitit 2001 pikërisht në vitet 2006-2007 sipas 

kërkesëpadisë se paditësve .  

3.Se kjo rrugë nuk është publike por është pronë ekskluzivë e paditësve dhe e banorëve tjerë që 

kanë dalje në ketë rrugë dhe lëvizin në këtë rrugë dhe 

4. Se kjo rrugë është ngushtuar nga i padituri kur ai ishte pronarë i terë palujtshmerisë me 

numër 507/2 në sipërfaqe prej 10 ari, ndërsa më vonë me ndarjen e saj në tri pjesë në mes të 

vëllezërve e sipas kopjes se planit të viti 2011 dhe të gjendjes faktike që është në terën qasje në 

atë rrugë nuk ka i padituri S H, por qasje në rrugë kanë vëllezërit e tij H e R H. I padituri 

mendojnë se duhet të lirohet nga padia se ai pronën e ka në brendi jashtë rrugës nuk kufizohet 

me rrugën . Andaj në ekspertizën plotësuese eksperti me të drejtë ka konstatuar gjë që shihet 

edhe nga skicat e ekspertizës se dy vel lezit e tij R dhe H H eksperti me të drejtë e ka 

konstatuar edhe një fakt tjetër që organi përkatës i administratës nuk e ka konstatuar saktë 

numrin e parcelave të H dhe R H që kanë qasje në rrugë por mbetët sipas mendimit tonë që 

gjykata të kërkoi zyrtarisht nga pala e paditur që ta sjellin sakte kopjen e planit  me numër të 

sakte të parcelave në të cilat janë të ndërtuar të dy shtëpitë. 

 

I autorizuari i paditësve av, Bedri G me parashtresën dërguar gjykatëse me datën 19.02.2019 

pas pranimit te ekspertizës se pare te ekspertit it te gjeodezisë Fidan Hasaj me datën  

10.04.2018 dhe plotësim ekspertizës gjyqësore me datën 05.11.2018  e ka bere precizi mit e 

kërkesëpadisë ne kuptimin subjektive te paditure vë  qe si te paditur duhet te jen R H dhe H H 

qe te dyte nga rruga M M Kline.  

 

I autorizuari i paditësve i lartshënuar gjate seancës ka deklaruar se qëndrojmë edhe pranë 

parashtresës të datës 19.02.2019 për plotësimin dhe ndryshimin  e padisë në kuptimin subjektiv 

tek pala e paditur , kështu që kemi kërkuar që palë e paditur në vend të S Ht me qenë vëllai i tij 

H H. Kjo për arsye e theksuar në parashtresë se kanë pushuar arsyet ligjore  qe i padituri i deri 

tanishëm me qenë palë në procedurë meqenëse prona e S Ht me shtëpi është në anën  e kundërt 

të rrugës dhe ka daljen drejtpërsëdrejti në rrugën kryesore ‘’M M’’ nuk kufizohet prona e tij me 

rrugën kontestuese. Me këtë rrugë kufizohet pronat ku janë të ndërtuar dy shtëpi e H Ht dhe R 

Ht , këto që i theksova me lartë provohet me ekspertizën plotësuese në faqen 2 (dyte) ku shihet 

rruga kontestuese që është uzurpuar ku në të shkruan shtëpia e R Ht dhe H Ht të dy kufizohen 

me rrugën kontestuese, Në faqen 3 (tre) po ashtu shifet rruga kontestuese dhe me rrugën 

kufizohet prona e R Ht dhe shtëpi dhe prona e H Ht me shtëpi, në faqen 4 po ashtu të skica 

shifet , në faqen 5 po ashtu shihet rruga kontestuese. 

I propozoj gjykatës që ta aprovoi këtë parashtresë për ndryshimin dhe plotësim siç e kemi cek 

në  parashtresë.  
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I autorizuari i paditësve i lartshënuar gjate seancës te shqyrtimit kryesor ka deklaruar se  

qëndrojmë pran kërkesë padisë për lirimin e rrugës se uzurpuar nga te paditurit në sipërfaqe 

prej 85.75 m2 e përfshirë brenda dy paluajtshme rivë numër 507/5 dhe 507/6, të cilat janë 

prona te dy te paditurve H dhe R H. Paditësit edhe me prova ne shkresa te lendes edhe me 

parashtresën e fundit te dt.25.02.2020 kanë ofruar fakte dhe prova te mjaftueshme se u ashtë 

uzurpuar rruga 50 vjeçare për te cilën rrugë paditësit  gëzojnë mbrojtje ligjore, sepse si për 

paditësit ashtu edhe për banoret e asaj lagje me parashkrim fitues qe është 20 vjet parashkrimi 

absolut fitues e kanë fituar te drejtën  pa kontestueshme te kalimit dhe shfrytëzimit neper atë 

rrugë ne pajtim me nenin 28 -4 Ligji themelor i marrëdhënieve juridike i ish Jugosllavisë i cili 

ka qen ne fuqi ne vitet 70 kur ka filluar rruga te përdoret nga lagjja po ashtu ka fitua te drejtën 

ne bazë te nenit 40 te ligjit te Kosovës Mbi pronësinë dhe te drejtat tjera Sendore i viti 2009, 

nga se rruga ne kohen e ish Jugosllavisë dhe ish Serbisë ishte 6.5 m2,ndërsa 7 (shtat) vite pas 

luftës ne Kosovën ton te lirë u uzurpua rruga dhe tani është 4 m2, Nga këto qe i theksuam me 

lart paditësit kërkojnë nge gjykata qe ti obligoi te paditurit qe ta lirojnë rrugën e tërësishme siç 

ka qenë ne gjerësi prej 6.5 m2 . Paditësit qëndroj pran kërkesës se tyre dhe paditësit nuk e 

shantazhin askënd por deklarojnë se te drejtat e tyre do ti kërkojnë me te gjitha procedurat 

ankimorë ne te gjitha instancat ne qofte  se nuk u lirohet rruga prej 6.5 m2  sa ka qenë rruga 

është uzurpua ditën e diell para paditësve dhe qytetareve dhe si e tillë figuron nga viti 

2006/2007, ky është precizimit  kërkesë padisë si me lartë ne kuptimin objektiv. 

 

I autorizuari i paditësve  ka deklaruar  se palët paditëse as një herë nuk ja kanë kontestuar 

pronat e te paditurve sepse te paditurit e kanë blerë pronën dhe është e regjistrua, por paditësit 

kërkojnë lirimin e rrugës te uzurpuar ne sipërfaqe 85 m2 e cila ka qen ne dy regjimet. 

 

I autorizuari i te paditurit av. Gjergje Skeli nga Klina gjate seancës te shqyrtimit kryesor 

ka deklaruar e kundërshton kërkesëpadinë e paditësve. Konsideron se pretendimet e paditësve 

nuk kane asnjë baze juridike. Ketë qe thash  e vërtetoj me fakte dhe prova va lidë te cilat fakte 

dhe prova qe padinë e paditësve  e bëjnë te paqëndrueshme. Te paditurit R the S H janë 

vëllezër, këta kane blere paluajtshme rinë nga Obrat Biliqi me datën 29.09.2001 ku sipërfaqja e 

paluajtshmeris eshte e vërtetuar si ngastër kadastrale me numër 507/2 me kulture klasa e dyte 

ZK- Kline. 

Te paditurit R dhe S H çmimin kontraktues te kësaj shitblerje e kanë bere menjëherë dhe kanë 

lidh kontrate te shitblerjes kufirmë dispozitave ligjore qe përcakton mënyra e fitimit te 

pronësisë. Pra është nënshkruar dhe legalizuar nga shitësi përkatësisht Avokati i autorizuar 

Bedri Godanci dhe blerësi S H. Kontrata është e legalizuar ne gjykatën Themelore ne Peje 

Dega ne Kline, me date 22.9.2001 dhe mban numrin VR 1579/2001. Vëllezërit H ne vitin 2010 

me kontrate kanë bere ndarjen e paluajtshmeris ne tri pjese saktësisht me datën 24.8.2010 Ri si 

i paditur nga parcela e blere merr 3 ari dhe 81m
2.  

kurse pjesën tjetër qe nuk është objekt i këtij 

kontesti e marrin vëllezërit Si dhe Ha.  

E  kundërshtoi ne tersi si kundërligjshëm Aktvendimin përcaktimin e masës se përkohshme 

sigurisë nga shkaqet sepse R H eshte pronar kurse aktvendimin figuron ne emër te S Ht. Lagja 

e cila pretendon qe ka pasur rruge është totalish e pa baze kjo lagje është e urbanizuar dhe si te 

kishte pasur rruge ajo kishte me qene ne skicën e përgjithshëm te Drejtorisë te Urbanizimit ne 

Kline. Me habit fakti se edhe Komuna e Klinës edhe paditësi nuk e kane zgjedh procedurën e 

parapamë ligjore për realizimin e një te drejte e kjo procedure është e parapare me dispozita 

ligjore me ligjin për shpronësimin te paligjshmërisë me nr. 03 L-139 është shpallur me datën 

23.4.2009 i cili ligj e përcakton ne mënyre detale nga neni 1-14,15 mënyra e shpronësimit 

prona është e përcaktuar me ligje. Nuk e kundërshton propozimin e te autorizuarit te paditësve 

përcaktimin e ekspertit te gjeodezisë nga regjistri i gjykatës për daljen ne vend te ngjarjes. 
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Lagja ku paditësve banojnë është lagje e urbanizuar dhe hapjen e rrogave e bene organi i cili e 

ka bere eksproprijimin nuk ka uzurpim te rrugës sepse R H është pronar legjitime i pronës 

neper te cilën pretendohet te hapet rruge e re e urbanizuar. Kam ushtruar kundërpadi dhe 

mendoj se kundërpadia është e ligjshme e lejueshme dhe e bazuar ne dispozitat ligjore. Nuk 

është e vërteta konstatimet e te autorizuarve te paditësve qe kundërpadia eshte ushtruar jashtë . 

Ne gjykatën e Klinës nuk është mbajtur asnjë seance ligjore ku unë si autorizuar i R Ht  

kundërpadia është ushtruar me 8.3.2017 ne  Gjykatën  e  Klinës. Nuk janë te vërteta 

konstatimet sepse ne Kline seanca është ndërprere dhe nga te gjitha i  propozoj gjykatës  te 

refuzohet kërkesëpadia e paditësve si e pa bazuar dhe çeshtja te rregullohet ne procedure 

administrative ne përputhje me dispozitat e ligjit për mbi shpronësimin e eksproprijimin. 

 

I autorizuari i paditurve i lartshënuar pas pranimit te ekspertizës te ekspertit te gjeodezisë  ka 

vërejtur  kështu qe pronari i ngastrës 507/2 është S H dhe nuk ka qasje ne ketë rruge ,vërejta 

tjetër se eksperti nuk ka mundur te qendroj i pa anshëm me faktin se pa kurrfarë parametrash e 

konstaton se rruga 2001 ka qene 6.5m
2   

konsideroj se eksperti nuk mund ta luaj rolin e 

dëshmitarit dhe nuk duhet ti merr për baze thëniet e te autorizuarve te paditësve i cili ka 

deklaruar se rruga me pare ka qene me gurë dhe jo 4 metra siç është sot duke i propozon 

gjykatës qe te ftohet eksperti i gjeodezisë  për te dhëne sqarime për ekspertizën e  tij te kryer ne 

rastin e daljes ne vend te ngjarjes. 

 

I autorizuari i paditure vë i lartshënuar gjate seancës te shqyrtimit kryesor ka deklaruar  

konsiderojë se edhe me plotësimin e ekspertizës gjyqësore C.nr.131/17 e eksperti te gjeodezisë 

ka bëre lëshime të cilat pa e projedikuar vendimin e gjykatës çdo vendim kishin me e bëre të pa 

qëndrushme. Fillojmë nga e para në faqen e parë eksperti konstaton ngastrat e të paditurit e 

është ngastra 507|6 me kulturë arë pronë e H Ht , mirëpo H H nuk është i paditur nuk është 

palë në procedurë , palë të paditura janë S dhe R H . 

Në sakicat faqe 3 e konstaton që ngastër konstatuese që ka formën e trekëndëshit  të qe rregullt 

e konstaton drejt se është pronë e R Ht mirëpo ngastrën e shënuar 507-2 konstaton gabimisht 

që është pronë e S Ht njëherit gabon kur e konstaton që ngastra 507-6 është pronë e H Ht se për 

ndryshe kjo pronë është e S Ht. Gabimet tjera në skicën 2 faqen 3. Përsëri prape i njëjti gabim 

ngastra 507/6 është pronë e H Ht e realisht është pronë e R Ht njëjtin gabim e përsërit kur 

konstaton se ngastra 507|5| është pronë e R Ht e realisht është pronë e H Ht , gabimi tjetër është 

bërë kur konstaton se ngastra 507-2 e kjo ngastër është e S Ht të gjitha këto gabime-lëshimi të 

eksperti konsideroj pa e projedikuar vendimin përfundimtar e bëjnë të pa qëndrueshëm sepse 

bazën e një vendimi të drejtë dhe objektiv duhet të jetë ekspertiza e eksperti ti gjeodezisë  

Në tersi i kundërshtoi pretendimet e prëf. të palëve paditëse si të pa bazuar kundërshtimin e 

bazoi në fakte dhe prova relevante të cilat prova pretendimet e paditësve i bëjnë pa asnjë bazë 

juridike sepse të paditurit janë pronarë legjitim dhe posedues faktik të ngastrave nëpër të cilat 

paditsësit pretendojnë të hapin rrugë publike  dhe se kjo zonë ku është kontesti është zonë e 

urbanizuar ku sipas ligjit për shpronësimin e pronës se palujtshme numër 03/L-139 shpallur me 

dt. 23.04.2009 çështjen e shpronësimit e ka në kompetenc Organi Komunal, dhe kjo 

konsiderojë që shpronësimin mund ta bejn vetëm Organi Komunal pasi që është zonë e 

urbanizuar. Njëkohësisht ceku edhe një herë që të paditurit janë pronarë legjitim mbi bazën e 

shit blerjes dhe të drejtën e pronësisë e mbrojnë dhe e bëjnë të shejtë Kushtetuta e Kosovës dhe 

Konventa Evropianë për të Drejtat e Njeriut saktësisht protokolli shtesë i Konventës për 

Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore  20.03.52 shiko nenin 1. 

 

I autorizuari i te paditurit deklaron: e kundërshtoj parashtresën e te autorizuarit te paditësve 

te datës 19.02.2019 me arsyetim se sipas provave relevante dhe shkresave të lëndës si dhe në 

raportin e ekspertizës prona –palujtshmeria e H Ht nuk ka qasje në rrugën për të cilën 
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pretendojnë paditësit . Qasje në rrugë ka vetëm palujtshmeria  pronarë i se cilës është R H . 

Provë të shikohet me kujdes tri skicimet faqen 7 dhe 9 - plotësimi i ekspertizës .  

 

I autorizuari i te paditurit deklaron: e  kundërshtoi precizmin e kërkesëpadisë të dorëzuar në 

gjykate nga i autorizuari i paditësve për  të paditurit R dhe H H sepse është hera e tret që përf. i 

paditësve benë precizimin në aspektin subjektiv të padisë dhe kërkesëpadisë , një her e padit S 

Hn , pastaj e benë precizimin dhe e padit R Hn  në seancën e fundit heqe dore  nga padia kur 

behtë fjal për S Hn  dhe në parashtresë si të paditur paraqet H Hn dhe R Hn. Shtoi se padia ndaj 

H Ht është në tersi e pa bazë sepse parcela pronarë i cilës është H H nuk ka qasje fare në rrugën 

për të cilën pretendojnë paditësit të hapin si rrugë publike . Konsiderojë se gjykata në masë të 

mjaftueshme dhe në mënyrë profesionale i ka vërtetuar faktet dhe provat në fjalë dhe i 

propozoi gjykatës që kjo procedurë mos të zvarritet më shumë, gjykata të merr një vendim të 

drejtë dhe arsyeshëm bazuar në ligj  

 

I autorizuari i të paditurve  i lartshënuar gjate seancës te shqyrtimit kryesor i ka 

kundërshtuar  ne tërësi pretendimet e te autorizuarit të paditësve , si të pa bazuara , 

kundërshtimin tim e bazoj  ne fakte dhe prova relevante , te besueshme te cilat prova 

pretendimet e paditësve i bëjnë pa as një bazë juridike . 

Të paditurit janë pronar legjitim te pronës kontestuese , te cilat prova janë te deponuara ne 

shkresat e lëndës , kontrata e shitblerjes ne mes shitësit dhe blerësve tani të  paditurve është e 

legalizuar ne gjykatën themelore Pejë Dega ne Klinë, provë tjetër mjaft bindëse është edhe 

certifikata e pronësisë së ngastrave kontestuese si dhe kopja e planit e lëshuar nga Drejtoria për 

Kadastër dhe pronësi ne Klinë. Raporti i ekspertit gjeodezisë është prova qe dëshmon se pjesa e 

ngastrës kontestuese është pronë e të paditurve dhe nuk është pronë publike. Kontestoj ne tërësi 

thëniet e përfaqësuesit te palës paditëse qe kjo rrugë shfrytëzohet para 50 viteve , kjo rrugë 

shfrytëzohet vetëm nga 2007 derisa të paditurit nuk i kanë ndërtuar  shtëpitë  ne parcela e blerë 

ne sipërfaqe prej 10 ari. E njoftoj gjykatën  se kjo lagje është lagje e urbanizuar dhe pronaret 

nuk e kanë për obligim ligjor qe tua bëje zgjidhjen  e rrugës te tjerëve ketë e ka  për detyrë 

Organi Komunal i cili ka urbanizuar ketë zonë. Përf i palës paditëse ne mënyrë t e gabuar bën 

interpretimin  e nenit 40 te ligjit për pronë dhe te drejta tjera sendore sepse pronësia fitohet , 

është një dispozitë tjetër ku kërkohet mirë besimi sepse pa mirëbesim nuk ka fitonim te 

pronësisë. 

Nuk mund te behte fjalë për servitut siç pretendon përf. i palës paditëse por fjala është pre 

shpronësim sepse servituti është e drejt e kalimit e kufizuar për kohë dhe persona e kjo do te 

jetë rrugë publike dhe te paditurit do të shpronësohen , thënë thjesht fjala është për shpronësim 

te pronës. 

 

Eksperti i gjeodezisë Fidan Hasaj  i ftuar sipas propozimet te autorizuarit te ndergjygjesve për 

të dhënë sqarime për ekspertizën e ti plotësuese gjate seancës te shqyrtimit kryesor ka 

deklaruar  ne fillim te ekspertizës ne faqen e parë kam paraqitur një vërejtje e cila vërejtje 

përkon edhe me plotësim ekspertizën për shkak se Drejtoria e Kadastrës ne Klinë ose me mirë 

te themi  gjedozies qe  e ka ber ndarjen fizike ne teren te vëllezërve H nuk e kanë përfunduar 

punën siç parashihet me ligj. 

Në bazë të shkresave te lëndës konkretisht kopjes se planit e cila na ka vendos  ne lajthitje ne 

bazë të se cilës e kemi përpiluar me parë numrat  e  ngastrave ne at kopje te planit nuk kanë 

qenë të vendosura siç duhet . 

Dokument tjetër për të vërtetuar ndarjen fizike numrat e  ngastrave te reja dhe pronaret e këtyre 

ngastrave nuk kemi pasur ne dispozicion , siç është cekur ne vërejtje për shakë të mungese se 

tyre ne kadastrën e Klinës . 
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Sa i përket dy vizatimeve qe janë ne faqen nr.4 ku është edhe vërejtja e përfaqësuesit te 

paditurve  për vizatimin  par është gjendja ne bazë te kopjes zyrtare te planit , e qe ne bazë të 

paditurve objektet e ndërtuara ne teren nuk përkojnë me ketë gjendje ne seancën kur jam 

urdhëruar te bej plotësimin e  ekspertizës palët kanë treguar se cila shtëpi e cilit vëlla është me 

ketë rast ne kemi ndryshuar vizatimin e parë duke përpiluar të dytin qe vërehet se ka ndryshime 

ne numra te ngastrave dhe me pronar . Unë nuk vlerësoj se janë gabime por qe janë shënuar ne 

bazë të deklaratës së parë 

 

I autorizuari i te paditurve ne pyetjen e  bëre ekspertit ngastra me nr.507/5 ne sipërfaqe prej 

381 m2 është pronë e R H kur se ne te vërtet ajo është pronë e H Ht ku e din edhe përfaqësuesi 

i paditësve dhe paditësit  pyetja si është e mundur te përvidhet ky gabim. 

 

Eksperti i gjeodezisë ka deklaruar  faqen  parë të ekspertizës shënon identifikimi kadastral te 

dhënat për ngastrat te cilat janë paraqitur ne ketë pjesë janë të dhëna te cilat janë marrë nga 

Drejtoria për Kadastër dhe Gjedozie ne Komunën e Klinës. Unë këto të dhëna i kam bazuar ne 

shënime kadastrale e jo ne deklaratat e palëve. Mendoj se nëse kjo pjesë është kontestuese për 

ta konfirmuar një gjë të tillë gjykata mund te kërkoj dokumente certifikatat e pronës nga zyra 

Kadastrale e Komunës se Klinës. Ose ne se palët kanë certifikata pasi që janë pronar mund ti 

paraqesin. 

 

Gjykata ka dale ne vende te ngjarës sipas propozimit te autorizuarit te paditëseve av. 

Bedri G me datën 10.04.2018 se bashku me ekspertin e gjeodezisë Fidan Hasaj dhe te 

autorizuarin e te paditurve av. Gjergje Skeli ne Kline ne rrugën M M ne Kline, për ta bere 

shqimin  dhe  identifikimin e rrugës se uzurpuar.me numër te ngastrës 507|2  ZK Kline e cila 

shtrihet ne pjesën perëndimore  te ngastrës te paditurve e cila rruge është e shtruar  me zhavorr, 

ne ane perëndimore te saj ekziston një muri ,ndërsa ne anën  lindore te saj ekzistonte  disa tela 

rrjete te cilit bënin ndarjen  fizike  ne teren  te pjesës te rrugës ne fjale me ngastrën e te 

paditurve . 

Ne bazë te matjes te rrugës kontestuese ne vendin e ngjarjes gjerësia e saj ne fillim te 

rrugës ka qen 3.89 cm ,ndërsa ne përfundim te ngastrës te paditurve  ka pasur gjerësi  

prej 4 metra. Ndërsa gjatësia e rrugës kontestuese  ka qen përafërsisht 40 metra. 

 

Eksperti gjyqësore i gjeodezisë Fidan Hasaj ne ekspertizën e tij te përpiluar me shkrim 

me datën 10.04.2018 dërguar gjykatës me datën 04.06.2018 i cili ka deklaruar se ka bere 

identifikimin e rrugës kontestuese ne ZK Kline ,e cila kalon neper ngastrën me numër 507|2 

(gjendja  para ndarjes fizike) vendi i quajtur S  me kulturë are e klasës 2 ,ne sipërfaqe  te 

tërësishëm prej 1000 m2 tani e ndare si me poshtë 

Ngastra  507|2 Are klase 2 ne sipërfaqe  prej 315m2, Prone  e S H  

Ngastra 507 |5 Are klasa 2 ne sipërfaqe prej 381 m2,Prone e R H  

Ngastra 507|6 Are klasa 2 ne sipërfaqe  prej 304 m2, Prone H H te gjithë nga Klina  

 

Rruga kontestuese ne M M ne Kline e lidhe me rrugen kryesore lagjen e cila vazhdon ne 

përfundim te pronës se te paditure vë .Ne terren kjo rruge shihet se kufizohet ne anën e majte te 

saj ose anën veri peridimore me një mure me gur te gllareves i cili mure i takon ngastrës 

kadastrale me numër 508-3,prone e I K, ndërsa nga ana e djathte kufizohet me tela rrjete, të 

vendosur nga i padituri dhe vëllezërit e tij .Rruga ne fjale fillon nga rruga kryesore dhe 

vazhdon ne gjatësi prej 160 m ne brendi te lagjes. Gjerësia e kësaj rruge ne  baze te gjendjes 

faktike është 3.89 m ne fillimin te saj ( pronës se te paditurve) dhe 4.0 metra ne përfundim te 

saj e ne gjatësi prej mbi 30 metra, vetëm neper pronën e te paditurit. Kjo rruge ne teren vërehet 

qe është shtruar me zhavorr.  
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Konfirmoj se rruga kontestuese ne vitin 2001 dhe para tij (ne bazë te ortofotove te vitit 2001 te 

Agresionit Kadastrale te Kosovës) ku shihet se ne atë kohe ,rruga ka qen afërsisht e gjere 6.5 

metra. Pra  kjo rruge kontestuese është ngushtuar ne 4 metra pas vitit 2001,nga prona e te 

paditurve kjo është e paraqitur me vije me  ngjyre te kaltër ne ekspertize.  

Si përfundim nga sa u tha me larte rruga e cila është pjese e kontestit ,nuk është prone 

publike .Sipërfaqja e saje shtrihet ne dy ngastra private ,ku njëra nga ngastrat është 

prone e vëlla ut te paditurit dhe nga ajo ngastër kjo rruge ne baze te gjendjes faktike 

merr 52 m2, ndërsa me gjersin e vitit 2001, qe ka qen  ne vlere mbi 6 metra ka 

shfrytëzuar sipërfaqe prej 150m2. 

 

Pra rruga ne vitin 2001 dhe para këtij viti ka pas gjerësi mbi 6 metra, ndërsa tani është 

ngushtuar ne vlere prej 4 metra. 

 

Ne baze te kopjes se planit, vërehet se gjeodeti  qe ka bere ndarjen e ngastrave te 

paditurit  dhe vëllezërve te tij, pjesën e rrugës ia ka ngarkuar ngastrës 507-6,prone  e H 

H, por qe vërehet dhe ne kopje te planit se kjo pjese e rrugës ka qene e gjere ,ndërsa tani 

është ngushtuar. 

 

Ne plotësim ekspertizën gjyqësore te ekspertit te gjeodezisë te lartshënuar te datës 05.11.2018 

dërguar gjykatës me shkrim se ky plotësim lidhet me një gabim teknik i cili është  bere te emrat 

e shfrytëzueseve  te ngastrave  kadastrale me nr 507- 2,507- 5 dhe 507- 6 ,krejt kjo  pasi 

ndarjen  te cilën e ka realizuar një gjë odet nga kadsatri i Klinës  pas vitit 2000. Nuk ka 

përfunduar ne mënyrën e duhur, regjistrimin ne regjistrat kadastrale e ka realizuar por vizatimet  

nuk ekzistojnë  fare  ne kadastron  e Klinës .Me ketë raste është shume problem  qe te behet 

identifikimi i sakte i ngastrave  kadastrale  te ndara  nga ngastra e vjetër me nr 507- 2,e cila 

para ndarjes  ka pasuar sipërfaqe prej 1000 m2, 

Vërejtje Ndarja fizike e tri ngastrave ne tren ekziston ,është e regjistruar si ndarje ne fletat  

posedues dhe ka marre pronaret e rijnë  me sipërfaqet e tyre ,ndërsa  ne planet ose skicat e 

matjes  ne kadastër  nuk janë vizatuar fare  për shkak te neglizhencës  se punëtorit gjë odet  te 

kadastrit ,e me ketë raste identifikimi  kadastrale  është bere  duke u bazuar  ne një kopje plane 

te cilin e ka disponuar i padituri ,e qe unë si ekspert ne ditën e vizitës  ne teren e kam 

fotografuar .Tjetër shënim ne lidhje  me ngastrat e ndara nuk ka .Me poshtë po paraqes kopjen 

e planit te datës 11.08.2011,per ngastrën kadastrale  507- 5,qe është prone e R H,e qe ne 

vizatimin e kësaj kopje  vërehet se janë te regjistruara ndarjet. 

Ne përfundimin e saj ne fund e ka shkruar se kopja e planit e cila është marre parasysh e  ne 

ekspertizën e pare nuk përputhet me deklaratat e palëve se cilat ngastra i shfrytëzojnë ne terren. 

Te cilës ekspertize dhe plotësim ekspertizës te gjeodezisë si me larte te kryer ne mënyre 

profesionale nga ekspertit i gjeodezisë i lartshënuar Fidan Hasaj gjykata ja ka falur besimin.    

 

Neni 40 Fitimi me parashkrim 1.Personi i cili me mirëbesim e ka njëzet (20) vjet në 

posedim të pandërprerë një paluajtshmeri ose një pjesë të saj, e fiton pronësinë në të. 

 

Neni 78 par 1.Pronarët e paluajtshmërive fqinjë janë të detyruar që ti marrin parasysh të 

drejtat dhe interesat e fqinjëve të tyre dhe të drejtat e tyre t’i ushtrojnë ashtu që të mos 

cenohen apo dëmtohen të drejtat e fqinjëve të tyre. Neni 79 Ngatërrimi i kufirit në rast të 

ngatërrimit të kufirit, kur nuk mund të caktohet kufiri i vërtetë, atëherë zbatohen 

dispozitat relevante të Ligjit për Kadastrën. Neni 80 par.1 Pronarët e paluajtshmërive 

fqinjë janë të detyruar që të bashkëveprojnë gjatë caktimit e shenjave të përhershëm të 

kufirit, apo rivendosjen e tyre kur ato janë larguar ose janë bërë të panjohura te Ligjit 

Nr. 03/L-154 per pronesin dhe te drejtat tjera sendore te Republikes se Kosoves.  
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Pasi që gjykata qe bëri vlerësimin e provave veç e veç dhe atyre bashkërisht duke u mbështetur 

në dispozitën e nenit 8 të LPK-së, arriti në përfundim se në këtë çështje juridiko civile duhet  

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Pretendimeve te autorizuarit te paditureve  av. Gjergje Skeli gjate seances te shqyrtimit kryesor  

sepse të paditurit janë pronarë legjitim dhe posedues faktik të ngastrave nëpër të cilat paditësit 

pretendojnë të hapin rrugë publike dhe se kjo zonë ku është kontesti është zonë e urbanizuar ku 

sipas ligjit për shpronësimin e pronës se palujtshme numër 03/L-139 shpallur me dt. 

23.04.2009 çështjen e shpronësimit e ka në kompetenca Organi Komunal, gjykata nuk mundi ti 

pranoj se  bazuar ne ekspertizën ekspertit gjeodezisë si me larte  rruga kontestuese ne 

vitin 2001 dhe para tij (ne baz te Ortofotove te vitit 2001 te Agresionit Kadastrale te 

Kosovës) ku shihet se ne atë kohe ,rruga ka qen afërsisht e gjere 6.5 metra. Pra  kjo rruge 

kontestuese është ngushtuar ne 4 metra pas vitit 2001,nga prona e te paditurve kjo është e 

paraqitur me vije me  ngjyre te kaltër ne ekspertize. Se rruga e cila është pjese e kontestit 

,nuk është prone publike. Sipërfaqja e saje shtrihet ne dy ngastra private 

 dhe nga ajo ngastër kjo rruge ne baze te gjendjes faktike merr 52 m2, ndërsa me 

gjerësinë e vitit 2001, qe ka qen  ne vlere mbi 6 metra ka shfrytëzuar sipërfaqe prej 

150m2. 

Pra rruga ne vitin 2001 dhe para këtij viti ka pas gjerësi mbi 6 metra, ndërsa tani është 

ngushtuar ne vlere prej 4 metra. 

Ne baze te kopjes se planit, vërehet se gjeodeti  qe ka bere ndarjen e ngastrave te 

paditurit  dhe vëllezërve te tij, pjesën e rrugës ia ka ngarkuar ngastrës 507-6 ,prone  e H 

H, por qe vërehet dhe ne kopje te planit se kjo pjese e rrugës ka qene e gjere ,ndërsa tani 

është ngushtuar. 

 

    

Administrimi provave gjate seancës te shqyrtimit kryesore 

 

 

Gjykata gjate seancës të shqyrtimit kryesor ka bere administrimin  provave qe gjinden ne 

shkresat e lëndës. 

 

Lexohet padia me te gjitha provat e dorëzuar me dt.27.11.2014 . 

 

Lexohet: certifikata e pronësisë me numër 11-591/2018 e lëshuar me 14.02.2018 nga ZK-

Komuna e Klinës, qe është regjistruar ne emër me pronar S A H, 

 

Lexohet: certifikata e pronësisë me numër 11-591-2018 e lëshuar me dt.14.02.2018 nga ZK-

Klinë me pronar R A H, 

 

Lexohet: certifikata e pronësisë me numër 11-591/2018  lëshuar me dt.14.02.2018 me pronar H 

A H e lëshuar nga ZK-Klinë   

 

 

Lexohet: procesverbali i daljes ne vendngjarjeje ne Klinë dt.10.04.2018 se bashku me te 

autorizuarit e ndërgjyqësve dhe ekspertin e gjeodezisë Fidan Hasaj 

 

Lexohet: parashtresa e te autorizuarit te paditësve ne gjykata me dt.13.04.2018 se bashku me 

fotografit , kopjen e planit . 
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I autorizuarit e paditurve me vërejtje si ne procesverbalin ne shkresa te lëndës. 

 

Lexohet. Parashtresa e te autorizuarit te paditësve dorëzuar ne gjykatë me dt.20.04.2018 

parashtresë me kërkese. 

 

Të autorizuarit e ndërgjyqësve me vërejtje. 

 

Lexohet: ekspertiza gjyqësore e kryer nga eksperti i gjeodezisë Fidan Hasaj dërguar gjykatës 

me dt.04.06.2018  

 

I autorizuari të paditurve me vërejte si ne procesverbal 

 

Lexohet: parashtresa e te autorizuarit e paditësve dërguar gjykatës me dt.02.10.2018 

parashtresë e paditësve me keksë. 

 

Lexohet: fletëpagesa e bere ne shumë prej 120 euro dhe 80 euro te ekspertit te ber nga i 

autorizuari i paditësve me rastin e daljes ne vend te ekspertit dhe hartimin e ekspertizave te tij 

 

Lexohet: plotësim ekspertiza gjyqësore e dorëzuar nga eksperti Fidan Hasaj  e përpiluar me 

shkrim nga an e tij me dt.05.11.2018 

 

Lexohet: parashtresa e te autorizuarit e paditësve dërguar gjykatës me dt.19.02.2019 për 

plotësimin dhe preciz imin  padisë kuptim subjektiv për palët e paditura. 

 

Lexohet parashtresa e te autorizuarit paditësve dërguar gjykatës me dt.04.10.20189 te precizi 

mit  te kërkesëpadisë ne kuptimin objektiv. 

 

Te autorizuarit e ndërgjyqësve me vërejtje. 

 

Lexohet : parashtresa e te autorizuarit te paditësve e shkruar me dt.04.10.2019 mbi ndryshimin 

dhe plotësimin e padis mbi petitumit ne kuptimin objektiv 

 

Lexohet : kopja  e kontratës për faljen e paluajtshme risë e përpiluar me dt.24.08.2010 e 

dorëzuar nga i autorizuari i të paditurve . 

 

Lexohet : aktvendimi i lëshuar nga Drejtoria për financa ekonomi dhe zhvillim me numër 05-

NR413-3341/2010 me dt. 25.08.2010 

 

Lexohet leja e ndërtimit e lëshuar nga Drejtoria për urbanizëm dhe mbrojtje te mjedisit me 

numër 06Nr351-3530/2010 me dt. 02.11.2010 

 

 

Lexohet: leja urbanistike me numër 06,NR.350-3529/2010 me dt.02.11.2010  

 

 

Lexohet: leja urbanistike me numër 06.NR350-3527/2010 e lëshuar nga Drejtoria për 

urbanizëm dhe mbrojtje t mjedisit ne Klinë. 
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Lexohet. Leja e ndërtimit e lëshuar Drejtoria për urbanizëm dhe mbrojtje t mjedisit ne Klinë 

me numër 06.NR351-3528/2010me dt.02.11.2010 ne emër te H Ht. 

 

 

Lexohet: parashtresa e te autorizuarit te paditësit dorëzuar gjykatës me dt.09.12.2019 

 

Lexohet: parashtresa e dërguar nga i autorizuari i të paditurve për përgjigjen ne parashtresën e 

paditësve te dt. 02.10.2019 si dhe për parashtresën e dt.02.12.2019 e hartuar me dt. 19.12.2019 

nga i autorizuari të paditurve 

 

Lexohet: parashtresat e dorëzuara nga i autorizuari i paditësve te hartuar me dt.02.12.2019 dhe 

parashtresa e dt.25.02.2020 

 

Lexohet parashtresa e dorëzuar drejt për se drejti ne seancë nga i autorizuari i të paditurve e 

hartuar me dt.09.03.2020 

 

Dispozitat ligjore të aplikueshme 

 

Gjykataduke çmuar me kujdes çdo provë veç e veç dhe te gjitha atyre se bashku dhe nga kjo 

gjendje e vërtetuar faktike si më larte, erdhi në përfundim dhe vërtetoj në mënyrë të pa 

dyshimtë se kërkesëpadia e paditësve ështënë tersi e bazuar në mbështetje të dispozitave të 

Neneve:79, 80 par. 1,1.1. par 2. te Ligjit  Nr. 03/L-212 I Punës te Republikës së Kosovës, dukë 

vendosur si ne piken I,II,III,IV te dispozitivit te aktgjykimit. 

 

Me bazë te nenit 143.par.1 Më aktgjykim gjykata vendos mbi kërkesën që ka të bëjë me 

çështjen kryesore dhe me kërkesat aksesore. Të ligjit Nr 03/L-006 për procedurën 

kontestimore.  

 

Vendimin që te paditurit  paditësit tija shpërblej shpenzimet e procedurës kontesti morë, 
gjykata e mbështeti në dispozitat e nenit 449 par.1,2 ,452 dhe 463 par. 1,2 të LPK-së, 
sepse paditësi si gjyq fituese, i takon e drejta në shpërblimin e shpenzimeve të 
procedurës më kusht që i autorizuari i paditësve  Av.Bedri Gashi ti ketë specifikuar, sipas 
të Tarifës së Odes se Avokatëve të Kosovës dhe atë: për ekspertize të Ekspertit Financiarë 

150.00 euro për përfaqësim për 7 (shtat) seanca të mbajtura 7x135.20 në shumen prej 946.40 

euro të gjitha këto në shumë të përgjithshëm  prej 1096.40 euro. 

 

Nga sa u tha me larte u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi.  

 

 

Gjykata Themelore Peje Dega ne Kline me Aktvendimin e saj te mare me numër te 

lendes C,nr 361|2014 me datën 24.08.2016 mbi caktimin e masës se përkohshëm te 

sigurisë e ka caktuar masën e përkohshëm te sigurisë ashtu qe te paditurit S H  ne rrugën 

M M  përball fushës se futbollit 18 Qershorit ne Kline i Urdhërohet rivendosja e gjendjes 

se me parshme dhe heqja e gjësendeve ne rrugën e shtruar me zhavorr duke filluar prej 

rrugës  se asfaltuar ne drejtim te shtëpive te paditësve.   
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NGAGJYKATA THEMELORE PEJË- DEGA NË DEÇAN, me date 24.03.2020 

 

 

                                                                                                                       GJYQTARI 

                                                                                                                   Bekim Avdimetaj 

 

KËSHILLA JURIDIKE  

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa ne 

afat prej l5 ditësh Gjykatës së Apelit ne 

Prishtinë  e përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


