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Numri i lëndës: 2020:039304 

Datë: 26.05.2021 

Numri i dokumentit:     01818322 

C.nr. 201/20   

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEGA NË ISTOG, Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Civil, me gjyqtarin Shemsedin  Haxhiaj  në çështjen juridike kontestimore, të 

paditësve-kundër paditurve Xh. (S.) B., S. (S.) B., që të dy nga fsh............Komuna ....., të 

përfaqësuar nga Q. L. avokate nga Peja, kundër të paditurit-kundër paditësi  B. (S.) B.  nga fsh. 

...........Komuna ....... ,  të cilin e përfaqëson D. K., avokat nga Peja, nga baza juridike: pengim 

posedimi, në prezencën e paditësve-kundër te paditurve dhe të autorizuarve të ndërgjyqësve, në 

seancën e shqyrtimit kryesor, të dt. 06.05.2021,  bie këtë: 

 

A K T V E N D I M  

 

I. VËRTETOHET se i padituri- kundër paditësi B. (S.) B.  nga fsh. ...........Komuna 

......, me datë 02.03.2020, i ka penguar paditësit-kundërte paditurit Xh. (S.) B., S. (S.) 

B., që të dy nga fsh............Komuna ......., në shfrytëzimin e qetë dhe faktik të rrugës, 

që shtrihet nëpër pjesën veriore të ngastrës kadastrale 210/5 ZK Trubohovc, që 

evidentohet në emër të babait te ndergjygjesve, tani te ndjerit S. (D.) B., e qe është ne 

posedim dhe shfrytëzim te te paditurit- kundër paditësit, ne atë mënyrë qe i padituri- 

kundër paditësi kishte bere ngushtimin e kësaj rruge ne tere gjetësin e saj prej 10.32m 

nga pika e detajit 6 deri ne piken D), duke vendosur dy shtylla te betonit me 

dimensione prej 10cm x 10cm, ne një lartësi prej 2m, e ne çrraste këtu paditësve- 

kundër te paditurve, u a  kishte pa mundësuar kalimin me qerre, mjete transportuese 

dhe makina te tjera bujqësore për punimin dhe shfrytëzimin e qete dhe faktik te 

patundshmërive te tyre ne ngastrat katastrale 210/4 dhe 210/2, ZK Trubohovc. 

 

II. URDHEROHET i padituri – kundër paditësi qe ne afat prej 7 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë te këtij aktvendimi te bej kthimin e gjendjes se mëparshme para 

datës 02.03.2020, ashtu qe i njëjti te bej largimin e shtyllave te betonit te shoqëruar 

me tela gjembore te vendosura për gjere largësisë te rrugës qe kalon neper pjesën 

veriore te ngastrës katastrale me nr 210/5 ne një gjatësi prej 10.32m, dhe njëkohësisht 

te largoje dy shtylla te betonit me dimensione 10cm x 10cm dhe ne largësi prej 2m, 

te vendosura ne anën lindore te ngastrës 210/5 qe potencon mbarimin e rrugës dhe dy 

shtylla te betonit te vendosura ne anën perëndimore qe kufizohen me rrugën publike 

te fshatit e cila ka nr. te njësisë 206/0 te cilat paraqesin fillimin e rrugës, ashtu qe ne 

te ardhmen mos ti pengoj paditësit- kundër te paditurit as cilën do qofte anëtare te 
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familjes se tyre, ne këtë mënyrë, as ne çfarëdo çoftë mënyre tjetër, ne shfrytëzimin e 

qete dhe faktik te patundshmërisë 210/5 e cila kufizohet me këto parcela fqinje ne 

anën veriore me parcela 207/0, 209/1 dhe 209/3 ne gjatësi te plote prej 75.23m (te 

specifikuara si pika e detajit A,B,C,D) ne anën jugore me pjesën qe aktualisht është 

e livruar nga i padituri – paditësi ne gjatësi, gjerësi prej 10.32m te specifikuara si pika 

e detajit 6 deri D), ne anën perëndimore me rrugën publike te fshatit 206/0 ne gjatësi 

/ gjerësi 4.35m ( nga pika e detajit 1 deri ne A), e me çrrastë këtu paditësve kundër te 

paditurve u ka pa mundësuar kalimin me qerre, me mjete transportuese dhe makina 

te tjera bujqësore për punimin dhe shfrytëzimin e qete dhe faktit te patundshmërive 

te tyre përkatësisht ngastrave 210/4 dhe 210/2, ZK Trubohovc. 

 

III. REFUZOHET  ne tërësi si e pa bazuar kundër padia e te paditurit- kundër paditësit 

B. B. nga fshati ...........K-...... , me çka ka kërkuar qe te aprovohet kundër padia dhe 

te vërtetohet se te paditurin- kundër paditësit Gj. B. dhe S. B.  qe te dy nga fshati 

...........K......, e kane penguar paditësin- kundër te paditurin B. B. nga fshati ...........K-

...... , ne posedimin e fundit te pjesës së pronës se ngastrës katasrale 210/5 ne vendin 

e quajtur “ nen vade” me kulturë are ZK ...........duke e zgjeruar servitutin ekzistues 

nga gjerësia e caktuar prej 4m ne gjerësi prej 6m qe është i shtrire ne ngastrën 210/6 

e qe fillon prej ngastrës 206/0, rruge publike duke filluar nga perëndimi ne drejtim te 

lindjes 43.59m, pastaj shkon ne drejtim te veriut ne gjatësi prej 18m dhe prape kthehet 

me drejtim te lindjes ne gjatësi prej 14.9m, e ne gjatësi te tërësishme 74m, mbi pronën 

e paditësit- kundër te paditurit, ashtu qe ne fund te servitutit janë shmangur dhe kane 

zhvendosur atë me poshtë ne gjatësi prej 14.9m deri te ngastra e te paditurit te pare 

ne gjerësi prej 4.4m te cilin veprim e kane kryer vazhdimisht me date 26.02.2020, 

04.03.2020, e herën e fundit defenitivisht me datën 13.03.2020 ku edhe kanë dëmtuar 

pronën e paditësit- kundër te paditurit. 

 

IV. DETYROHET i padituri – kundër paditësi qe paditësve - kundër te paditurve te ja 

kompensoj shpenzimet procedurale, ne shumen prej 2, 740  , ne afat prej 7 ditësh pas 

pranimit  te këtij aktvendimi, e nen kërcenim te përmbarimit te dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit-kundërte paditurit përmes të autorizuarit të tyre në padi si dhe në precizimin e saj  ne 

parashtresën e datës 16.04.2021, gjatë seancës së shqyrtimit kryesor si dhe në fjalën 

përfundimtare  kanë kërkuar që të vërtetohet se i padituri-kundër paditësi B. (S.) B.  nga 

fsh............Komuna ........, me datë 02.03.2020, i ka penguar paditësit-kundërte paditurit Xh. (S.) 

B., S. (S.) B., që të dy nga fsh............Komuna Istog, në shfrytëzimin e qetë dhe faktik të rrugës, 

që shtrihet nëpër pjesën veriore të ngastrës kadastrale 210/5 ZK Trubohovc, që evidentohet në 

emër të babait te ndergjygjesve, tani te ndjerit S. (D.) B., e qe është ne posedim dhe shfrytëzim 

te te paditurit- kundër paditësit, ne atë mënyrë qe i padituri- kundër paditësi kishte bere 

ngushtimin e kësaj rruge ne tere gjetësin e saj prej 10.32m nga pika e detajit 6 deri ne piken D), 

duke vendosur dy shtylla te betonit me dimensione prej 10cm x 10cm, ne një lartësi prej 2m, e 

ne c rast këtu paditësve- kundër te paditurve, ia  kishte pa mundësuar kalimin me qerre, mjete 
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transportuese dhe makina te tjera bujqësore për punimin dhe shfrytëzimin e qete dhe faktik te 

patundshmërive te tyre ne ngastrat katastrale 210/4 dhe 210/2, ZK Trubohovc, dhe të urdhërohet 

i padituri – kundër paditësi qe ne afat prej 7 ditësh, pas plotfuqishmërisë te këtij aktvendimi te 

bej kthimin e gjendjes se mëparshme para datës 02.03.2020, ashtu qe i njëjti te bej largimin e 

shtyllave te betonit te shoqëruar me tela gjembore te vendosura për gjere largësisë te rrugës qe 

kalon neper pjesën veriore te ngastrës katastrale me nr. 210/5 ne një gjatësi prej 10.32m, dhe 

njëkohësisht te largoje dy shtylla te betonit me dimensione 10cm x 10cm dhe ne largësi prej 2m, 

te vendosura ne anën lindore te ngastrës 210/5 qe potencon mbarimin e rrugës dhe dy shtylla te 

betonit te vendosura ne anën perëndimore qe kufizohen me rrugën publike te fshatit e cila ka nr. 

te njësisë 206/0 te cilat paraqesin fillimin e rrugës, ashtu qe ne te ardhmen mos ti pengoj paditësit- 

kundër te paditurit as cilën do qofte anëtarë te familjes se tyre, ne këtë mënyrë, as ne çfarëdo 

çoftë mënyre tjetër, ne shfrytëzimin e qete dhe faktik te patundshmërisë 210/5 e cila kufizohet 

me këto parcela fqinje ne anën veriore me parcela 207/0, 209/1 dhe 209/3 ne gjatësi te plote prej 

75.23m (te specifikuara si pika e detajit A,B,C,D) ne anën jugore me pjesën qe aktualisht është 

e livruar nga i padituri – paditësi ne gjatësi, gjerësi prej 10.32m te specifikuara si pika e detajit 

6 deri D), ne anën perëndimore me rrugën publike te fshatit 206/0 ne gjatësi / gjerësi 4.35m ( 

nga pika e detajit 1 deri ne A), e me çrast këtu paditësve kundër te paditurve u ka pa mundësuar 

kalimin me qerre, me mjete transportuese dhe makina te tjera bujqësore për punimin dhe 

shfrytëzimin e qete dhe faktit te patundshmërive te tyre përkatësisht ngastrave 210/4 dhe 210/2, 

ZK Trubohovc, e në kërcenim të ekzekutimit me dhunë dhe pasojave ligjore.  

 

Gjatë seancave por edhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar, se mbetet  ne tërësi pranë  padi 

dhe kërkese te saj, deklarimet ne seancat paraprake, pranë kësaj gjykate është ne zhvillim e sipër 

kontesti ne mes te palëve ndergjygjesore lidhur më çështjen në procedurë-më përafërsisht si në 

padi dhe kërkesën e saj. 

 

Fillimisht deklarojmë qe mbesim edhe me tutje pranë dhe kërkesës se saj, si dhe pran 

parashtresës mbi precizimin e petitumit te kërkesëpadisë dhe pranë parashtrimeve tona të 

potencuar si në seancat e shqyrtimit, duke shtuar se paditësit S. dhe Xh. dhe i padituri B. ne mes 

veti janë vëllezër, te njëjtit kanë shkëputur bashkësinë familjare ne v.2012 përderisa babai i tyre 

tani i ndjeri S., ishte gjalle. Te njëjtit janë fqinjë te drejtpërdrejtë më patundshmërinë e tyre. 

 

I padituri është posedues dhe shfrytëzues i n.k. nr. 210-5, paditësi S. është posedues dhe 

shfrytëzues i n.k. nr.210-4, ndërsa pad. Xh. është posedues dhe shfrytëzues i n.k. nr. 210-2, këto 

ngastra katastrale ende ne librat katastrale pranë DGJK Istog, për ZK Trubuhoc, evidentohet në 

emër te tani te ndjerit S. (D.) B.. 

 

Babai i këtu ndërgjyqësoreve, tani i ndjeri S. B., ne rastin e ndarjes fizike të patundshmërisë në 

mes te djemve te ti, neper pjesën veriore te këtyre ngastrave, kishte lenë rrugën për shfrytëzim 

të përbashkët te tyre, për te qarkulluar më këmbe, automjete, makina transportuese dhe makina 

tjera bujqësore dhe atë duke fillua nga rruga publike, qe mban nr.206-0, qe shtrihet në pjesën 

perëndimore të n.k. 210-5, ne posedim dhe shfrytëzim te te paditurit B.. Neper pjesën veriore te 

saj, në një gjatësi prej rreth 60m, duke vazhdua neper pjesën veriore të n.k. nr.210-4. Në një 

gjatësi 72m, në posedim te paditësit S. dhe duke vazhdua po ashtu neper pjesën veriore te n.k. 
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nr. 210-2, ne një pjese te saj, qe është në posedim te pad. Xh. në gjatësi prej 72m, ne posedim te 

paditësit S. dhe duke vazhduar po ashtu neper pjesën veriore të n.k nr. 210-2, në një pjesë te saj, 

që është në posedim te pad.Xh., në gjatësi prej 29m.  

 

Tani i ndjeri S., për se gjalli, i kishte këshillua djemtë e ti, këtu ndërgjegjësit e cekur si me lartë, 

se për shfrytëzimin e lire dhe te papengesa te saj, kjo rruge duhet te jete se paku 5m, ndërsa neper 

pjesën e te paditurit B., ka e njëjta ka dy kthesa prej 90 shkallësh, në vendet ku ka kthesa, kjo 

rrugë duhet te jetë shumë me e gjerë, dhe sipas nevojës ne teren. 

 

I padituri B., pranë kësaj Gjykatës Themelore në Pejë, dega në Istog, kishte nisur procedurën me 

padi për vërtetimin e te drejtës se pronësisë kundër këtu paditësve Xh. dhe S. B. , ashtu që më 

13.10.2019, pa praninë e dy vëllezërve te ti B. dhe Xh. , kishte dalur ne teren, se bashku më 

ekspertin e gjeodezisë dhe gjykatën, për matjen dhe përkufizimin e n.k. nr. 210-5, qe i përket ati 

dhe qe nga eksperti i gjeodezisë N. D. ne raportin e tij, te dt. 13.10.2019, kishte kërkua 

përkufizimin edhe te rrugës se sipër cekur, në ç-rast eksperti i gjeodezisë, në raportin e ti në 

forme te skicës, njëkohësisht kishte bere edhe vizatimin e rrugës, se sipër cekur, me gjerësi prej 

4m, ne tere gjatësinë dhe gjerësinë e saj. 

 

Përderisa gjykata e shkalles se pare kishte marre një vendim C.nr. 402/2018, te dt.07.11.2019. 

me te cilin këtu te pad. B. ja kishte njohur te drejtën e pronësisë në n.k. nr. 2510-5 dhe në një 

pjese të rrugës, dhe lënda tani gjendet në Gjykatën e Apelit  në Prishtinë, sipas ankesës se këtu 

paditësve, i padituri B., pa dijeninë dhe pa pëlqimin e paditësve , me dt. 02.03.2020 kishte dalur 

ne teren, kishte bere përkufizimin e n.k. nr. 210-5, qe i përket atij dhe njëkohësisht kishte bëre 

vendosjen e shufrave te metalit f-12, në gjatësi prej 50cm, neper pjesët anësore te parcelës së  ti. 

Më ç-rast aty ku rruga kalon neper pjesën veriore të n.k te sipër cekur dhe ku ka kthesa prej se 

paku 90* (nëntëdhjetë-shkalles) nuk kishte lënë gjerësinë e saj te duhur, sipas porosis se babait 

te ti dhe marrëveshjes ne mes këtu ndergjygjesoreve, ne rastin e ndarjes fizike te këtyre n.k porse 

kishte vendosur shtyllat e betonit-pikërisht ne cepin e këndit ky kthehet kthesa prej 90*. Ashtu 

qe këtu paditëse ua kishte pamundësua qe me qerre, makina, mjetet transportuese dhe makina 

tjera bujqësore te kalojnë neper këtë rruge, për te shkua ne patundshmërinë e tyre-për te punua 

dhe shfrytëzua atë për këtë paditësi S., posa e kishte vërejtur, te paditurit ja kishte tërhequr 

vërejtjen, porse qe i padituri B. , jo vetëm se nuk kishte ndërprere punën, porse edhe fizikisht e 

kishte sulmua paditësin S., për çka i njëjti detyrohet qe për këtë ta ftoj policinë pranë Stacionit 

policore në Istog , te cilët kishin dalur ne vendin e ngjarjes dhe ia kishin ndërprere punën ati, në 

ç-rast këtu ndërgjyqësoret i kishin këshilluar te nisin kontestin civil për këtë mosmarrëveshje. 

 

Gjykata me qellim te konstatimit të saktë te gjendjes faktike ka bere administrimin e provës-

daljes ne teren se bashku me eksperti e gjeodezisë z.Sh. K. i cili ekspert ka konstatuar këtë 

gjendje si vijime: Pengim i posedimit bazuar ne pretendimet e pale paditëse ( e i bazuar 

mbështetur në ortofotot e viti 2009), i cili njëherë është varianti i dytë shtrihet përgjatë tere anën 

veriperëndimore te parcelës me nr. 210-5 në drejtimin perëndim lindje duke filluar nga rruga 

publike e fshatit e cila ka numër te atësisë 206-0 e saktësisht pas matjeve precize te bëra kjo pjese 

ka sip prej 416 m2 ku ne në kuadër te skicës se matjes e paraqitur nga pika 1,2,3 deri ne piken 6 

e deri ne kufirin kadastral zyrtar ne anën veriore qe ndahet kufizohet me parcelat fqinje 207-0, 
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209-1 dhe 209-3 pikat detaje A,B,C dhe D).Kjo sipërfaqe pjese e parcelës 210-5e rrugës fushore 

qe te pretendohet nga ana e palës paditëse ne sipërfaqe prej 461 m2 në kuadër te skicës se matjes 

është paraqitur me ngjyre te kaltër dhe realizohet nga këto dimensione: në anën veriore (kufi 

kadastral zyrtar me parcelat 207-0, 209-1 dhe 209-3) ne gjatësi te plote prej 75.23m (pika  e 

detajit A,B,C dhe D) ne anën jugore kah pjesa qe aktualisht është lëvruar nga i padituri kundër 

paditësi B. ne gjatësi/gjerësi prej 10.32m nga pika e detajit 6 deri në D) dhe ne anën perëndimore 

kah rruga publike e fshatit 206-0) në gjatësi/gjerësi prej 4.35m ( nga pika e detajit 1 deri në A). 

Po ashtu eksperti i gjeodezisë ne ekspertizën e ti potencon se sa i përket gjendjes faktike aktuale 

ne teren e njëjta është rrugë fushore dhe me tutje vërteton se sipërfaqja qe është objekt i 

kërkesëpadisë është rrethuar me shtylla te betonit e shoqëruar me tel xhembor dhe qe ne fillim 

dhe mbarim te kësaj rruge faktike te vendosura edhe nga dy shtylla te betonit.  

 

Gjate kësaj procedure u dëgjuan edhe paditësit ne cilësinë e palës te cilët deklaruan lidhur ne 

faktin se si është bere shkëputja e bashkësisë familjare ne mes te ndërgjyqësve dhe se cila dhe sa 

sipërfaqe metra 2 i kane takuar secilin ndërgjyqës. Ne ketë procedure u dëgjua edhe dëshmitari 

J. B. i cili për gjykatën deklaroj se token e bajraktarëve e ka punuar dhe qe i njëjti i kishte vërejtur 

ndryshimet qe kane ndodhur në n.k qe është objekti i kërkese padisë ngase rruga kontestuese 

fillimisht ishte e drejte ndërsa tani është me kthesa (shih faqe 7 te procesverbalit te dt. 

17.03.2021) 

 

Andaj nga këto arsyeja dhe te tjerat te potencuar edhe me pare gjate kësaj procedure i propozojmë 

gjykatës qe padinë dhe kërkesën  e saj te parashtruar nga paditësi kundër te paditurit ta aprovoje 

ne tërësi si te bazuar.  Shpenzimet procedurale i ka kërkuar me parashtresë të veçantë në shumë 

totale prej 3,300.90 euro. 

  

I autorizuari i paditurit-kundër paditësit fillimisht me përgjigje në padi ka kundërshtuar 

kërkesëpadinë e paditësve-kundërte paditurve, ndërsa me kundërpadi ka kërkuar që vërtetohet se 

te paditurin- kundër paditësit Gj. B. dhe S. B.  qe te dy nga fshati ...........K......, e kanë penguar 

paditësin- kundër te paditurin B. B. nga fshati ...........K-...... , ne posedimin e fundit te pjesës së 

pronës se ngastrës katasrale 210/5 ne vendin e quajtur “ nen vade” me kulturë are ZK ...........duke 

e zgjeruar servitutin ekzistues nga gjerësia e caktuar prej 4m ne gjerësi prej 6m qe është i shtrire 

ne ngastrën 210/6 e qe fillon prej ngastrës 206/0, rruge publike duke filluar nga perëndimi ne 

drejtim te lindjes 43.59m, pastaj shkon ne drejtim te veriut ne gjatësi prej 18m dhe prape kthehet 

me drejtim te lindjes ne gjatësi prej 14.9m, e ne gjatësi te tërësishme 74m, mbi pronën e paditësit- 

kundër te paditurit, ashtu qe ne fund te servitutit janë shmangur dhe kane zhvendosur atë me 

poshtë ne gjatësi prej 14.9m deri te ngastra e te paditurit te pare ne gjerësi prej 4.4m te cilin 

veprim e kane kryer vazhdimisht me date 26.02.2020, 04.03.2020, e herën e fundit defenitivisht 

me datën 13.03.2020 ku edhe kanë dëmtuar pronën e paditësit- kundër te paditurit. 

 

Duke shtuar se me asnjë provë materiale nuk u vërtetua se i padituri-kundër paditësi B. B. të këtë 

penguar paditësit-kundër te paditurit Xh. dhe S. B. në shfrytëzimin e qete dhe faktit të rrugës 

kontestuese. 
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Pranë kësaj gjykate me aktvendim të posaqë është caktuar marrja e provës me daljen ne terren te 

ekspertit gjeodet M. A.  nga ......... i cili pas daljen ne terren e ka përpiluar raporti mbi ekspertizën 

gjeodezike të dt. 11.07.2020 i cili e ka përpiluar raporti mbi ekspertizën gjeodezike te 

dt.11.07.2020 i cili e ka përpiluar këtë raport ne bazë te pretendimeve te secilës pale në 

procedure. Përfaqësuesi i autorizuar i paditësve- kundër të paditurve me parashtresën e 

dt.30.07.2020 ka paraqitur vërejtje lidhur me ketë raport me arsyetim se gjoja nuk janë marre për 

bazë pretendimet e S. dhe Xh. B., dhe qe ia ka bashkangjitur raportit dy foto te rrugës kontestuese 

vetëm ne bazë te variantit te pretenduar nga B. B., çka kjo nuk është aspak e vërtete. Nga gjykata 

ka kërkuar qe te urdhërohet eksperti ne fjale qe te nxjerrë ortofoton e vitit 2010 dhe asaj te vitit 

2020 apo regjistrimit te fundit nga sateliti për te vërtetuar se si ka qenë gjendja e kësaj rruge. 

Gjithashtu është shprehur se ky raport është i një anshëm pa u bazuar në pretendimet e paditësve-

kundër te paditurve S. dhe Xh. B. duke kërkuar qe te dale serish ne vendshikim. 

 

Pasi që është propozuar nga ana e përfaqësuesit të autorizuar te paditësve-kundër te paditurve qe 

te dëgjohet ne seancave eksperti gjeodet M. A. , i njëjti është dëgjuar dhe ka deklaruar se ortofoto 

e vitit 2012 është e përafërt me gjendjen faktike ne terren. Megjithatë ne kemi kërkuar që të 

sigurohet edhe ortofoto e vitit 2018 si ortofoto e fundit ku do te na jepte një pasqyre me te qarte, 

duke pasur parasysh se kemi te bëjmë me një procedurë te pengim posedimit e cila është e lidhur 

me afat prekluziv. 

 

Meqenëse eksperti gjeodet M. A.  kishte kërkuar nga gjykata qe te lirohet nga detyra e ekspertit 

gjykata ka caktuar për ekspert Sh. K. – gjeodet nga  Peja ku prapë kemi dalur ne vendin te 

ngjarjes me datë 30.10.2020 se bashku me gjykatën dhe palët në procedurë. 

 

Eksperti gjeodet Sh. K. ka hartuar ekspertizën gjyqësore e cila ka qenë e plotë, me e qarte duke 

e punuar këtë ekspertizën ne tre variante, pretendimi i palës paditëse-kundër te paditur, 

pretendimin e palës se paditur – kundër paditëse si dhe variantin se si është gjendja faktike, dhe 

ka bashkangjitur tre ortofoto, atë tevitit 2009, te vitit 2013 dhe te vitit 2018 si gjendja e fundit 

faktike. Prapë përfaqësuesja e autorizuar e palës paditëse-kundër te paditur me parashtresën bën 

vërejtje ne raportin e ekspertizës, duke thënë se është ne kundërshtim me gjendjen ne terren, 

duke e konstatuar se ortofotot nuk janë të qarta dhe kemi një raport bllanko te njëjtit dhe prape 

kërkojnë qe eksperti te urdhërohet qe te përpiloje raport plotësueses, nëse e shikojmë me kujdes 

këtë raport te ekspertizës, është shumë i qartë, i plote dhe tejet profesional e qe çfarë është me 

rendësi për vërtetimin e gjendjes faktike ortofoto e vitit 2018 ku shihet se nuk dallon fare me 

gjendjen faktike seç është ne terren dhe e vërteton pretendimin tonë se nuk ka pasur asnjë 

ndryshim te rrugës dhe kjo rrugë që është tani ka qene edhe ne vitin 2018 siç shihet nga ortofoto, 

sepse pretendimi i palës tjetër është që ndryshimi i rrugës është bere ne vitin 2019 e që siç shihet 

kjo nuk qëndron. Eksperti gjeodet edhe ne seancën e shqyrtimit kryesor ka mbetur ne tërësi pranë 

ekspertizës se punuar, ku ka dhënë sqarime shtesë dhe ne pyetjen time se matja e bere sipas 

gjendjes faktike a mund te na tregoni se sipas cilave ortofoto kanë me se shumti ngjashmëri, i 

njëjti është përgjigjur se ngjashmërinë më të madhe e ka me ortofotot e viti 2018. 

 

Pra ,nga ortofotot e vitit 2018 shihet se nuk qëndron pretendimi i palës tjetër se gjoja ka qene një 

drejtim krejtësisht tjetër i rrugës. Siç vërehet nga kjo ortofoto, gjendja qe ka qene ne vitin 2018 
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është e njëjtë sikurse tani kur këtë gjendje e kanë konstatuar ekspertet M. A.  dhe Sh. K. 

identifikohet edhe shtylla e hekur nga ana e S. B.  qe e vërteton bazën e padisë sonë për pengim 

posedimi e qe këtë gjë nuk e ka mohuar as vetë për te cilën do te flasim në vazhdim kur do të 

elboreje deklarimin e tij. 

 

Nga deklarimi ne cilësi te dëshmitarit  paditësit –kundër paditurit S. B.  u vërtetua se toka është 

ndarë me short nga ana e prindit te ndjerë S. B. dhe kjo ndarje nga babai është bërë ne vitin 2010 

në prani të djemve të tij, Xh. it, B.it dhe gjeodetve te thirrur nga babi. U vërtetua se rruga ka qenë 

në gjerësi 4m ashtu siç është edhe tani, u vërtetua nga deklarimi i tij se ai personalisht i ka hequr 

hekurat qe vërteton bazën e padisë se te paditurit- kundër paditësit B. dhe këtë për qellim te 

zgjerimit te servitutit  ekzistues. Ky dëshmitar nuk arriti te vërtetoje se herën e fundit kush i 

vendosi shenjat siç kanë qenë para se të hiqen, sepse thotë “nuk e di a ai vet personalisht apo 

përmend personave tjerë e ka ngushtuar rrugën”.  

 

Nga deklarimi ne cilësi te dëshmitarit i paditësit-kundër padituri Xh. B. u vërtetua se ndarja është 

bëre ne vitin 2010 ne prezencën te dy djemve të S.hit, gjeodetve Z. B. dhe N. D. dhe kur është 

bere ndarja e bashkësisë familjare rruga ka qenë kështu. Ky dëshmitar vërtetoi se insistimi i babai 

te tyre te ndjerë ka qene qe rruga te caktohet 4m ashtu siç është edhe tani, siç thotë vete ky 

dëshmitar: “babai ne atë kohe ka thënë qe rruga është drejtë dhe ju mjaftojnë 4m”. 

 

Nga deklarimi i këtij dëshmitari u vërtetua se token e punonte vetëm ai, pra e punon token e tij 

dhe token e vëllait S.. Ne pyetjen time: “ ju me herët deklaruat se ju e punoni token dhe me 

makinat bujqësisë, a ju pengohet qasja në këtë rrugë me veturë”?  I njëjti është përgjigjur:  “Me 

veture mund të kalohet por me mjete bujqësore është shumë e vështire”. 

 

Nga kjo e kuptojmë se paditësi-kundër i padituri S. nuk pengohet qe të shfrytëzoje lirshëm ketë 

rrugë kalim, pasi qe ai nuk e punonte token. Po të ketë nevojën për te kaluar ne këmbe apo me 

veture për te pasur qasje ne pronën e tij , këtë rrugë mund ta kalojë pa problem. Pra fakti se toka 

e S. punohet nga vëllai i tij Xh. i, nënkupton se qasjen ne pronën e tij S.hu përmes rrugës 4m dhe 

kthesës siç është gjendja faktike e ka pa asnjë problem. Po ashtu edhe Xh. i ne asnjë moment 

nuk deklaroi se me mjete bujqësore është shume e vështir kalimi, por nuk tha se është kalimi i 

pamundur. Ai për asnjë moment nuk tha se si pasoje e kësaj gjendje faktike, nuk ka mundur të 

shfrytëzoje pronën e tij dhe që i pamundësohet punimi i tokës apo e ka të pamundur kalimin me 

mjete bujqësore. 

 

Edhe nga dëshmitaret qe i kemi propozuar ne, u vërtetua e njëjta gjendje faktike, qe sa ka qenë 

gjallë prindi i ndergjygjesve S. B. e ka bere ndarjen e patundshmërisë me short, ku ne prezencën 

te gjeodeteve i kane vendosur pikat për secilën paluajtshmeri te cilat pika kontestohen nga 

asnjëra palë, e vetmja gjë qe kontestohet nga pala paditëse-kundër e paditur është gjerësia e 

rrugës 4 m, por edhe pse e kontestojnë te njëjtit e vërtetuan se vete prindi i tyre e kishte caktuar 

këtë gjerësi të rrugës. 

 

Nga deklarimi i dëshmitarit Z. I. te dhënë në këtë gjykate me date 16.04.2021 u vërtetua se 

gjerësia e rrugës prej 4m është vendosur me insistimin e prindit te ndërgjyqësve S. B. dhe kjo 
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gjerësi e rrugës ka qene qe nga fillimi deri ne fund te pjesës veriore ashtu siç është sot, pra ne 

pjesën qe kufizohet me parcelën e fqinjëve familjes O.. I njëjti dëshmitari e vërtetoi se me rastin 

e daljes për te ndare parcelat janë vendosur pikat kufizuese te tri njësive që janë bashkëpronarë 

ndërgjyqësit, dhe me rastin e ndarjes nuk ka pasur asnjë vërejtje. 

 

U vërtetua se paditësit-kundër te paditurit nuk pengohen ne posedimin e qete dhe faktit te pronës 

se tyre nëpërmes kësaj rruge. Paditësi-kundër i padituri S. u deklarua se ai nuk e punon token 

por token e tij e punon vëllai Xh. i me mjete bujqësore, u vërtetua se me veture te thjeshte mund 

te kalohet neper ketë pronë pa asnjë problem te vetëm, u vërtetua nga deklarimi i Xh. B.t se me 

mjete bujqësore ka vështirësi për te kaluar por nuk e ka te pamundur kalimin, qe do te thotë se 

ne baze te këtij pengimi posedimi te pretenduar te kryer nga i padituri-kundër paditësi B. B. të 

njëjtit fare nuk pengohen dhe nuk kanë pengesa te kalojnë, ndërsa u vërtetua me vete deklarimin 

e te paditësit-kundër paditurit S. B.  se ai vetë personal ishte i ka hequr shtyllat. Duke kërkuar 

edhe shpenzimet procedurale sipas listës se shpenzimeve të dorëzuar në gjykatë në shumë të 

përgjithshme prej 1,672.50 euro. 

 

Gjykata në këtë çështje juridiko - kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejt të 

gjendjes faktike, sipas propozimit të palëve, ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat:  

Shikohen dy fotot te vendit te ngjarjes, raporti i ekspertit gjeodet N. D. e punuar për lenden 

C.nr.402/18 dt.17.10.2019, si dhe skica e terrenit qe mbanë datën dhe nr. e njëjte si me larte, 

raporti i ekspertit gjeodet M. A.  dt.13.07.2020, se bashku me skicën e terrenit, kopjen e planit 

si dhe dy fotot te vendit te ngjarjes, njoftimi i lëshuar nga SP ne Istog i dt.25.08.2020, si dhe 

raporti i oficerit B. A., ekspertiza e ekspertit gjeodet Sh. K. dt.15.11.2020, se bashku me skicat 

e matjes ne tri versionet, orto fotot e vitit 2009, 2013,2019, certifikatën pronësore, 6 fotot te 

vendit te ngjarjes si dhe raporti plotësues i ekspertit gjeodet Sh. K. dt.10.03.2021 se bashku me 

4 fotot te vendit te ngjarjes, skica e terrenit e punuar nga eksperti Z. I. ne vitin 2010 e lëshuar ne 

kopje me dt.21.04.2021, certifikata e pronës e dt.18.03.2020, raporti i ekspertit gjeodet N. D. e 

punuar për lenden C.nr.402/18 dt.17.10.2019, se bashku me skicat e trenit si dhe dy fotot e vendit 

te ngjarjes, 

, gjykata procedoi në cilësi të dëshmitareve Q. B., nga fsh...........K-......, J. B. nga fsh............K-

......., Z. I. nga Istogu, N. D. nga Istogu po ashtu palët paditëse -kundërte paditurit janë proceduar 

në cilësi të palëve ndërgjyqëse. 

 

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

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

arriti në përfundim se kërkesë padia e paditësit është në tërësi e  bazuar, pasi që vërtetoi këtë 

gjendje faktike : 

 

Nga Certifikata mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme, për ngastrën kadastrale me nr.210/5, 

vërtetohet se është në bashkëpronësi të B. H. me 1/16, B. M. 1/16, B. Sh. 1/16 , B. T. 1/16 , B. 

S. 8/16, B. Xh. 1/16 , B. I. 1/16, B. J. 1/16, B. Q. 1/16, e cila gjendet në zonën kadastrale  në 

...........K- ......  
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Për të vërtetuar gjendjen faktike gjykata në cilësi të provës materiale ka nxjerrë ekspertizën e 

ekspertit gjeodet  Sh. K. të dt. 16.11.2021, identifikimi kadastral parcela kadastrale me numër te 

njësisë 210-5 ne sipërfaqe te plote prej S=10535 m2 me kulture Are e klasës se 4-te, kufizohet 

me këto parcela fqinje: Ne anën Veriore përgjatë tere shtrirjes se saj me parcelën kadastrale me 

numër njësie 207-0 (S=11991 m2) ne pronësi/posedim te Besim O. 1/1, 209-1 (s=3259 m2) ne 

pronësi/posedim te Sh. O. 1/1, 209-3 (s=3259 m2) ne pronësi/posedim te A. O. 1/1, 209-2 

(s=3259 m2) ne pronësi/posedim te H. O. 1/1 etj. Ne anën Jugore përgjatë tere shtrirjes se saj me 

parcelën kadastrale me numër njësie 210-3 (s=10635 m2) dhe 210-4 (s=1274 m2) ne 

bashkëpronësi/bashke posedim te H. (O.) B. 1/16, M. (O.) B. 1/16, Sh. (O.) B. 1/16, T. (O.) B. 

1/16, Xh. (O.) B. 1/16, I. (O.) B. 1/16, J. (O.) B. 1/16, Q. (O.) B. 1/16 dhe S. (D.) B. 8/16. Ne 

anën Lindore përgjatë tere shtrirjes se saj me parcelën kadastrale numër njësie 390-0 (s=1816 

m2) ne pronësi te P.SH. Ujërat 1/1. Ne anën Perëndimore përgjatë tere shtrirjes se saj me parcelën 

kadastrale numër njësie 206-0 (s=4063 m2) ne pronësi te P.SH. Rrugët 1/1, ne terren rruga 

publike e fshatit. 

 

Ne terren pas përgatitjeve dhe kontrolleve te duhura paraprake, me kërkesën e Gjykatës është 

bere rilevimi-matja e detajishme (incizimi) i rrugës faktike fushore, bazuar fillimisht ne gjendjen 

faktike aktuale/momentale, pastaj bazuar ne pretendimin e palës paditëse dhe bazuar ne 

pretendimet e palës se paditur – kundër paditëses, për pjesën ku pretendohet te jete kryer akti i 

pengim posedimit nga ana e palëve ndergjyqese ne ketë procedure. 

 

Pas matjeve te detajishme ne terren dhe kalkulimeve te mëvonshme ne zyre, konstatoj se: 

Pengimi i posedimin i supozuar – bazuar ne gjendjen faktike aktuale/momentale ne terren, i cili 

njëherë është edhe varianti i pare, shtrihet përgjatë tere anës Veri – Perëndim te parcelës 210-5, 

ne drejtim Perëndim – Lindje duke filluar nga rruga publike e fshatit e cila ka numër te njësisë 

206-0, e saktësisht pas matjeve precize te bëra kjo pjese ka sipërfaqe prej 310 m2, ku ne kuadër 

te skicës se matjes e paraqitur me pika te detajit 1 , 2, 3 deri ne 6 e deri ne kufirin kadastral zyrtar 

ne anën Veriore qe ndahet (kufizohet) me parcelat fqinje 207-0, 209-1 dhe 209-3 (pikat detaje 

A, B, C dhe D). Kjo sipërfaqe /pjese e parcelës 210-5 e rrugës faktike fushore ne sipërfaqe prej 

310 m2, ne kuadër te skicës se matjes është paraqitur me ngjyre te kuqe  dhe realizohet nga këto 

dimensione: Ne anën Veriore (kufiri kadastral zyrtar me parcelat 207-0, 209-1 dhe 209-3) ne 

gjatësi te plote prej 75.23 m2 (nga pika A, B, C dhe D), Ne anën jugore (kah pjesa e lëruar ne 

posedim te paditurit – kundër paditësit B.) ne gjatësi te plote prej 74.16 m2 (nga pika e detajit 1, 

2, 3 deri 6), Ne anën Lindore (fundi i pjesës ku pretendohet te jete kryer akti i pengim posedimit) 

ne gjatësi-gjerësi faktike prej 1.04 m (nga pika e detajit 6 deri ne D dhe Ne anën Perëndimore 

(kah rruga publike e fshatit 206-0) ne gjatësi/gjerësi faktike prej 3.96 m2 (pika e detajit 1 deri ne 

A). 

 

Pengim posedimi – bazuar ne pretendimet e palës paditëse ( e i bazuar/mbështetur ne Ortofoto 

te vitit 2009), i cili njëherë është edhe varianti i dyte shtrihet përgjatë tere anës Veri –Perëndim 

te parcelës 210-5 ne drejtim Perëndim – Lindje duke filluar nga rruga publike  e fshatit e cila ka 

numër njësie 206-0 e saktësisht pas matjeve precize te bere kjo pjese ka sipërfaqe prej 461 m2, 

ku ne kuadër te skicës se matjes se paraqitur me pika te detajit 1, 2, 3 deri 6 e deri ne kufirin 

kadastral zyrtar ne anën Veriore qe ndahet (kufizohet) me parcela fqinje 207-0, 209-1 dhe 209-
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3 (pikat detaje A, B, C dhe D). Kjo sipërfaqe/pjese e parcelës 210-5 e rrugës fushore qe 

pretendohet nga ana e palës paditëse ne sipërfaqe prej 461 m2, ne kuadër te skicës se matjes 

është paraqitur me ngjyre te kaltër dhe realizohet nga këto dimensione: Ne anën Veriore (kufiri 

kadastral zyrtar me parcelat 207-0, 209-1 dhe 209-3) ne gjatësi te plote prej 75.23 m (nga pika e 

detajit A, B, C dhe D), Ne anën Jugore (kah pjesa qe aktualisht është lëruar nga i padituri – 

kundër paditësi B.) ne gjatësi te plote prej 66.75 m (nga pika e detajit 1,2, 3 deri 6), Ne anën 

Lindore (fundi i pjesës ku pretendohet te jete kryer akti i pengim posedimit) ne gjatësi/gjerësi 

prej 10.32 m (nga pika e detajit 6 deri ne D) dhe, Ne anën Perëndimore (kah rruga publike e 

fshatit 206-0) ne gjatësi/gjerësi prej 4.35 m (nga pika e detajit 1 deri A). 

 

Pengimi i posedimit – bazuar ne pretendimet e palës se paditur – kundër paditëse i cili njëherë 

është edhe varianti i trete e i cili (variant) është qe kjo rruge fushore te jete ne gjerësi prej 4 m 

nga kufiri kadastral zyrtar Verior me parcelat fqinje 207-0, 209-1 dhe 209-3 përgjatë tere shtrirjes 

se saj ne anën Veri – Perëndim te parcelës 210-5, ne drejtim Perëndim – Lindje duke filluar nga 

rruga publike e fshatit e cila ka numër te njësisë 206-0 e saktësisht pas matjeve precize te bëra 

kjo pjese ka sipërfaqe prej 304 m2, ku ne kuadër te skicës se matjes se paraqitur me pika te detajit 

1, 2, 3 deri ne 4 e deri ne kufirin kadastral zyrtar ne anën Veriore qe ndahet (kufizohet) me 

parcelat fqinje 207-0, 209-1 dhe 209-3 (pikat detaje A, B, C dhe D). Kjo sipërfaqe/pjese e 

parcelës 210-5 e rrugës fushore qe pretendohet nga ana e palës se paditur – kundër paditëse ne 

sipërfaqe prej 304 m2, ne kuadër te skicës se matjes është paraqitur me ngjyre te gjelbër dhe 

realizohet nga këto dimensione: Ne anën Veriore (kufiri kadastral zyrtar me parcelat 207-0, 209-

1 dhe 209-3) ne gjatësi te plote prej 75.23 m (nga pika e detajit A, B, C dhe D), Ne anën Jugore 

(kah pjesa qe aktualisht është lëruar/punuar nga i padituri – kundër paditësi B.) ne gjatësi prej 

77.13 m (nga pika e detajit 1,2 deri ne 4), Ne anën Lindore (fundi i pjesës ku pretendohet te jete 

kryer akti i pengim posedimit) ne gjatësi/gjerësi prej 4.00 m (nga pika e detajit 4 deri ne D) dhe 

Ne anën Perëndimore  (kah rruga publike e fshatit 206-0) ne gjatësi/gjerësi te pjerrtë prej 4.35 m 

(ne kënde te drejte gjerësia 4.00 m , nga pika e detajit 1 deri ne A). 

 

Sa i përket gjendjes faktike aktuale ne terren kjo rruge është fushore ( e pashtruar me zhavorr 

apo asfalt) dhe përgjatë tere anën Veriore qe kufizohet me parcelat fqinje 207-0, 209-1 dhe 209-

3 është e rrethuar) aktualisht me shtylla betoi e shoqëruar me tel xhembor, ne anën Jugore (qe 

kufizohet me pjesën e lëruar nga i padituri/kundër paditësi B.) aktualisht nuk ka ndonjë kufij 

faktik apo natyror ndarës, ne anën Lindore ku është dhe fundi/mbarimi i rrugës faktike qe është 

objekt kontesti mes palëve ndërgjyqësve janë vendosur dy shtylla (hunj) betoni dhe ne anën 

Perëndimore qe kufizohet qe kufizohet me rrugën publike te fshatit e cila ka numër te njësisë 

206-0 po ashtu janë vendosur dy shtylla (hunj) betoni te cilat njëherë paraqesin dhe fillimin e 

rrugës fushore. Ky përshkrim faktik me detajisht i bere ne procesverbalin e gjykatës me rastin e 

daljes ne terren i datës 30.12.2020. 

 

Ndërsa me plotësimin e ekspertizës te dorëzuar me datën 08.02.2021, kam dale përsëri ne vendin 

e ngjarjes (terren) për te bere fotografimin e vendit te ngjarjes për gjurmët eventuale te rrugës 

paraprake sipas pretendimeve te palës paditëse – kundër paditëse dhe pas kësaj vizite te bere ne 

terren konstatoj se: 
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Vëreheshin pjesërisht gjurmët e rrugës paraprake vetëm ne pjesën qe është ne posedim faktik te 

palës paditëse – kundër paditëse S. B.  e te cilat gjurme janë rezultat i lëvizjes se mëparshme me 

mjete bujqësore ku vërehej qarte shkelja/ngjeshja e dheut ne ketë pjese ku kishin kaluar/lëvizur 

këto mjete bujqësore. 

 

Me qëllim të vërtetimit sa me të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike gjykata gjatë shqyrtimit 

gjyqësor procedoi dëshmitarin N. D. nga Istogu, ne seancën e shqyrtimit kryesor te datës 

06.05.2021 ka deklaruar se fillimisht kam qene i ftuar nga S. B. si dhe prezent kane qene S. Xh. 

i, B. dhe dy djem te ri te cilëve nuk ia di emrin, po supozoj se ata dy djem njeri ka qene i S. dhe 

tjetri i Xh. it, me propozim te S. tani i ndjere është ndare se pari rruga ne anën Veriore me gjerësi 

prej 4 m deri ne hyrje te parcelës se Xh. si dhe nga sipërfaqja e përgjithshme buze rrugës publike 

është ndare një pjese e parcelës për nevojat e një jazi ekzistues, deri tek prona e bashkëpronareve 

J. B. etj. Ndërsa pjesa tjetër e sipërfaqes është ndare ne tri pjese te barabarta dhe nuk ka pas as 

një vërejtje sa i përket pjesëmarrësve qe kane qene prezent, unë edhe me herët kam qene ne 

cilësinë e ekspertit për lenden C.nr.402/18 ekspertizën e punuar te datës 13.10.2019 e cila ka 

qene po e njëjta rruge dhe është kundërshtuar nga palët. Me rastin e ndarjes se pronës është ndare 

ne pjese te barabarte njësit kadastrale te cilat janë afër kësaj rruge si dhe pjesa nga njësit 

kadastrale nr.253/0 dhe 254/0 janë barazuar edhe me dy parcela tjera, ndërsa tek toka bujqësore 

i ka 160 m2 me shume sepse tek pjesa e njësive kadastrale 253/0 dhe 254/0 ne pjesën Lindore te 

tyre ekziston një kanal mihës e cila sipërfaqe nuk është llogarit si pjese e pjesëtimit te pronës 

totale, me rastin e daljes ne terren ne vitin 2010 nuk ka ekzistuar rruge ngase ka qene një parcele. 

Rruga ka filluar nga njësia kadastrale 206 prone publike e mire e pronës publike dhe ka vazhduar 

ne drejtim te lindjes ne gjatësi prej 44 m, afër kufirit kadastral nr.207 prej nga kthehet ne kënd 

përafërsisht 90 shkalle , me gjatësi prej 18 m, prej nga kthehet ne drejtim te lindjes gjer tek pjesa 

e Xh. B. me gjerësi 4 m nga kufiri kadastral dhe kthesa tjera nuk ka pasur nga se kane qene 

kthesa te vogla, skicat e trenit e vitit 2010 është identike me skicën e ternit te vitit 2019 ndërsa 

sa i përket gjendjes faktike unë nuk e di, siç deklarova edhe me larte aty nuk ka pasur rruge  por 

me kërkesën e te ndjerit S. Rruga është vendosur ka pjesa veriore e ngastrës e cila ka filluar ne 

gjerësi prej 4 m te rrugës se fshatit e deri ne përfundim te saj ka mbetur e njëjta gjerësi. 

 

Dëshmitari Q. B. nga fsh. ...........K-......., ne seancën e shqyrtimit kryesor te datës 06.05.2021 ka 

deklaruar se para se te bëjmë ndarjen, ne fillimisht e kemi bere ndarjen me axhën S., dhe se 

bashku me ekspertin Z. I. dhe N. D. është bere ndarja fizike ne mes pronës se axhës S., aty 

eksperti Z. i ka pyetur palët se kah doni ta leni rrugën dhe me çfarë dimensionesh, axha S. i ka 

thëne se rruga ka për tu lenë ne gjerësi prej 4m ne pjesën Veriore, me rastin e ndarjes se palëve 

ndërgjyqësve unë kam qene i ftuar për shkak se ka pas te beje me megjen tone, me rastin e ndarjes 

se pronës se pari rruga është hequr dhe pastaj pjesa e mbetur është ndare ne pjese te barabarte, 

sa i përket se a është vendosur ndonjë shenje nuk e di dhe po ashtu gjate ecjes nuk me kujtohet 

qe ka pasur diçka. 

 

Dëshmitari Z. I. nga Istogu, ne seancën e shqyrtimit kryesor te datës 16.04.2021 ka deklaruar se 

me kërkesën e S.it babit te palëve ndërgjyqësve ne vitin 2010 kam qene tek familja B., ndërsa 

prezenca e pjesëmarrësve nuk me kujtohet, aty është bere ndarja e patundshmërisë dhe është 

thëne se rruga duhet te lihet ne gjerësi prej 4m ne anën Veriore te njësive kadastrale qe ka qene 
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objekt i ndarjes deri te parcela e fundit, si dhe janë vendosur pikat kufizuese te njësive kadastrale 

qe janë ndare te tri njësive qe janë bashkëpronare, ku aty ka qene prezent edhe i ndjeri S.i i cili 

e ka bere kërkesën për ndarje dhe disa persona te tjerë te cilët nuk me kujtohen, aty fillimisht e 

kemi nxjerr rrugën qe fillon nga rruga e fshatit e qe vazhdon deri ne parcelën e para fundit dhe 

diku ka mesi i rrugës ka qene një kthim ne këndin përafërsisht 90 shkalle, pjesa e mbetur është 

ndare ne mënyre te barabarte, dhe mesa me kujtohet aty ka mbetur një kanal buze rrugës se fshatit 

e cila ka vazhduar ne drejtim te Jugut dhe mesa me kujtohet e njëjta ka mbetur vetëm si kanal 

dhe asgjë me shume. 

 

Dëshmitari J. B. nga fsh. ...........K-....., ne seancën e shqyrtimit kryesor te datës 17.03.2021 ka 

deklaruar se viti kur është bere ndarja nuk me kujtohet por kjo ndarje është bere për gjalle te 

ndjerit babit te tyre dhe ndarja është bere sipas shortit, rruga ka qene si drejte dhe ka qene me 

drunjte me plepa dhe pjesa e fundit me verra dhe unë pronën e tyre e kam punuar me herët token 

e B.it dhe i njëjti me ka thëne se rruga është ne gjerësi prej 5m, ndërsa ne majin Qershor te vitit 

2018 ku ne pjesën e fundit te rrugës ka qene i vendosur plehu i bagëtisë dhe plehun e kam hequr 

dhe e kam plehru token dhe me pastaj kam filluar qe te lëvroj dhe B. me ka porositur përmes 

telefonit qe te livroj rrugën deri te plehu, si dhe ne pushimin e verës i njëjti i ka vendosuri disa 

shipka te metalit dhe disa hunjtë te trurit, dallimi i rrugës është se me herët ka qene drejte dhe 

tani është me kthesa siç e keni pare edhe ju me daljen ne terren, raportet me te njëjtin janë 

korrekte dhe jo te acaruara si dhe për ndarjen e bashkësisë e kam kuptuar nga babi i tyre S. dhe 

me rastin e ndarjes ajo pjese ka qene me verra me pastaj është hapur dhe nuk është paraqitur 

asnjë pengese, dikur me vone pas pastrimit palët kane pasur probleme si dhe herën e fundit e ka 

ngushtuar duke e livruar përmes një punëtori te quajtur H. O. dhe e di se B. përmes punëtoreve 

i ka vendosur ndërsa paditësit i kane hequr dhe krejt kjo është çka di unë për ketë rast. 

 

Gjatë shqyrtimit është bërë edhe procedimi i palëve, paditësi S. ka deklaruar se babi kur e ka 

bere ndarjen e tokës e ka bere me short dhe secili sipas shortit e ka marr pjesën qe i ka takuar 

ndërsa rruga ka qene sipër pronave por jo ne këndin qe tani është si rruge faktike por ka pjesa e 

përfundimit ka qene me drejte si dhe e njëjta ka qene ne gjerësi prej 4m dhe ne drejtim siç e ceka 

me larte dhe jo me thyerje siç është tani rruga faktike, ndryshimi i rrugës është bere përafërsisht 

ne muajin Gusht te vitit 2019, unë i kam dërguar fjale duke kërkuar qe rruga te jete sikur përpara 

3 apo 4m por si ka qene përpara ose ti jepet 1.6 ari nëse nuk janë atëherë unë di t’ia jap. Ndarja 

e bashkësisë është bere ne vitin 2010 dhe sipas radhitjes unë jam i para fundit, rruga e cila ka 

qene pjerrtësi dhe jo siç është tani dhe ne rastin e ndarjes prezent kane qene i ndjeri babai, këtu 

vëllai Xh. i, dy djemtë e mi si dhe gjeodeti Z. I., ndërsa ne muajin Gusht te vitit 2019 pjesa e 

rrugës kontestuese eshët vendosur shtylla te betonit duke e ngushtuar për 6m, ndërsa pjesën e 

tjetër qe është kthesa për 90 shkalle e ka ngushtuar ne muajin Dhjetor te vitit 2019 dhe me pastaj 

unë ja kam hekur mirëpo përmes një personi tjetër i ka vendosur prape ne muajin Janar apo 

Shkurte te vitit 2020 dhe ne Marse me prezencën e policisë i ka vendosur prape. Po unë 

personalisht i kam hekur dhe i kam thirrur policinë dhe te njëjtit kane thëne qe ne raste civile nuk 

përzihem vetëm nëse paraqitet nevoja për ndonjë intervenim, jam i gatshëm qe nëse zgjerohet 

rruga siç ka qene edhe me herët jam i gatshëm te pajtohem nëse kthesa e pare zgjerohet dhe behet 

5.5m dhe kthesa e dyte ne këndin prej 90 shkalle te behet 6.5m, se akti i pengimi është bere me 

dt.02.03.2020 dhe për te cilin rast kam lajmëruar edhe ne stacionin policor ne Istog ku edhe vet 
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personalisht jam paraqitur ne stacion sepse kur kam dale tek vendi e kam pare qe i padituri kishte 

vendosur shtylla te betonit dhe disa shenja me ngjyre te bakrit me ndihmën e punëtoreve dhe nen 

prezencën e policisë dhe unë e kam kuptuar se janë duke shkuar tek trualli dhe unë nuk jam 

paraqitur mirëpo me vone unë kam shkuar dhe i kam pare qe i kishte vendosur dhe duke i 

fotografuar pengesat dhe duke i thirr policinë dhe me pastaj i kam hekur vete unë ato pengesa. 

Siç deklarova edhe me herët d.m.th. veprimet e pare ne ndryshimin e trasesë se rrugës janë bere 

ne muajin Gusht te vitit 2019 pjesën e fundit qe e ceka edhe me larte dhe me pastaj i ka hekur 

djali, ndërsa ne muajin Dhjetor i ka ngushtuar te dy kthesat dhe prape unë i kam hekur, me pastaj 

ne muajin Janar dhe Shkurte te vitit 2020 përmes disa personave te fshatit ka vendosur shenja 

duke e ngushtuar rrugën dhe prape unë pasi e kam njoftuar policinë i kam hequr pengesat ndërsa 

herën e fundit nuk e di a ai vet personalisht apo përmes personave te tjera e ka ngushtuar rrugën. 

 

Si dhe procedimi i paditësit tjetër Xh. B., i cili ka deklaruar, se ne vitin 2009 kemi filluar ndarjen 

dhe përfundimisht edhe me prona ne vitin 2010, aty prezent kam qene unë edhe i padituri dy 

djemtë e S., gjeodeti Z. I. dhe N. D. dhe ndarja është bere ne baze te shortit dhe sipas radhitjes i 

pari i ka ra te paditurit me pastaj vëllait S. dhe ne fund me ka ra mua, rruga e cila tani është 

kontestuese ne kohen kur e kemi bere ndarjen e bashkësisë familjare ka qene kështu, ka megja 

kryesore ka qene plepa deri ne përfundim si dhe pjesa e fundit ka qene verrishta por rruga ka 

qene si pjerrtësi por jo siç është tani. Gjendja e rrugës  siç e ceka edhe me larte ka qene deri tek 

viti 2019, dhe ngushtimin e rrugës përkatësisht ndryshimin e ka bere i padituri ku fillimisht i ka 

vendosur disa shtylla te metalit dhe leftë ndërsa ne përfundim kane qene te vendosur dy shtylla 

te betonit, unë deri sa ka ndodhur mos marrëveshja e kam ditur se rruga është ne gjerësi prej 5m 

mirëpo nga eksperti gjeodet e kam kuptuar se kjo rruge është 4m,  i njëjti ne atë kohe ka thëne 

qe rruga është drejte dhe ju mjaftojnë 4m, e kemi ditur se ka qene verrishte por nuk ka pasur te 

vendosur ndonjë shenje kufizuese edhe për kundër insistimit tim kjo ndarje te behet edhe me 

letra po babi ka kundërshtuar ne mënyre kategorike, ndërsa me rastin e punimit te tokës ku unë 

e punoj edhe token e vëllait S. dhe kur kam shkuar te toka kam vërejtur se i njëjti i ka vendosur 

pengesat e larte cekura dhe ato pengesa janë vendosur përmes një punëtori te tij me emrin e 

quajtur Sh. B. qe është bashke vendas dhe ato pengesa i ka hequr djali i S.hut si dhe prapë ne 

muajin Dhjetor te vitit 2019 ka marr veprime duke e ngushtuar rrugën ne dy kthesa, ne kthesën 

e pare shtylla te metalit dhe ne kthesën e dyte shtylla te betonit po i ka hequr S.hi dhe ato pengesa 

janë vendosur përmes punëtorit prape e njëjta situate është përsëritur ne muajin Janar dhe Shkurte 

si dhe ne majin Marse te vitin 2020 dhe ku për rastin kemi njoftuar edhe stacionin policor ne 

Istog dhe me pastaj S.hi i ka hequr këto pengesa si dhe herën e fundit nen prezencën e policisë 

ka qene edhe vet i padituri B. ne atë rruge me veture mund te kalohet por me mjete bujqësore 

është shume e vështire. 

 

Gjykata me rastin e vendosjes, e pas administrimit të te 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, gjykata erdhi në përfundim se pretendimet e palës paditëse – kunder te paditur 

janë të bazuar.  
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 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 drejtpërdrejtë “. 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“.  

 

Sipas dispozitës së nenit 480, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, shprehimisht parasheh se 

shqyrtimi i çështjes sipas padisë për shkak të pengim posedimit do të kufizohet vetëm në 

konstatimin dhe të provuarit e gjendjes së fundit të posedimit dhe të pengimit të bërë, 

përjashtohet mundësia e shqyrtimit lidhur me të drejtën e posedimit, me bazën juridike, 

ndërgjegjshmërinë dhe pandërgjegjshmërinë e posedimit. 

 

Sipas dispozitës së nenit 7, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, palët kanë për detyrë të 

paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë provat me 

të cilat konstatohen faktet e tilla, ndërsa në dispozitën e nenit 319.1, të LPK -së, parashihet se 

secila palë ndërgjyqës ka për detyrë të provoi faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet 

e veta.  

 

Gjykata duke vendosur lidhur me kërkesë padinë e paditësit e duke u mbështetur në dispozitat e 

nenit 7.1, 319.1, 321, 322 dhe  480, të LPK-së, erdhi në përfundim se kërkesë padia e paditësve-

kunderte paditurve është në tërësi e bazuar për faktin se me provat e administruara, paditësit-

kunder te paditurit e kanë argumentuar pushtetin e fundit faktik të posedimit për pjesën 

kontestuese, të ngastrës  kush, ku, kur dhe në ç’ mënyrë e ka kryer aktin e pengimit të pretenduar 

e që kërkohet në kuptim të dispozitës së nenit 480, të LPK-së, rrjedhimisht gjykata erdhi në 

përfundim se në rastin konkret janë plotësuar te tri kushtet esenciale për institutin e pengim 

posedimit e që janë : pushteti i fundit faktik që ketë rrethanë gjykata e vërtetoj me daljen në teren, 

me dëgjimin e dëshmitareve dhe palëve se pjesa e ngastrës katastrale ka qenë ne posedimin e 

fundit nga ana e palës  paditëse, ndërsa kushti i dytë është plotësuar duke marr parasysh faktin 

se i padituri-kunderpaditesi  me veprimet e tij të datës:  02.03.2020, i ka penguar paditësit-

kundërte paditurit Xh. (S.) B., S. (S.) B., që të dy nga fsh............Komuna ....., në shfrytëzimin e 

qetë dhe faktik të rrugës, që shtrihet nëpër pjesën veriore të ngastrës kadastrale 210/5 ZK 

Trubohovc, që evidentohet në emër të babait te ndergjygjesve, tani te ndjerit S. (D.) B., e qe është 

ne posedim dhe shfrytëzim te te paditurit- kundër paditësit, ne atë mënyrë qe i padituri- kundër 

paditësi kishte bere ngushtimin e kësaj rruge ne tere gjetësin e saj prej 10.32m nga pika e detajit 

6 deri ne piken D), duke vendosur dy shtylla te betonit me dimensione prej 10cm x 10cm, ne një 

lartësi prej 2m, e ne çrraste këtu paditësve- kundër te paditurve, u a  kishte pa mundësuar kalimin 

me qerre, mjete transportuese dhe makina te tjera bujqësore për punimin dhe shfrytëzimin e qete 

dhe faktik te patundshmërive te tyre ne ngastrat katastrale 210/4 dhe 210/2, ZK Trubohovc, 

ndërsa sa i përket kushti te tretë për afateshmërin për të kërkuar mbrojtje gjyqësore gjykata gjeti 

se padia e paditësit është ushtruar brenda afatit ligjore prej:  30 ditësh,  e ketë rrethanë gjykata  e 

vërtetoj duke marr për bazë datën kur është kryer akti i pengim posedimit e që është  data : 

02.03.2020, dhe data e parashtrimit të padi që  është data: 11.03.2020, për çka gjykata ka ardhur 
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në  përfundim se në rastin konkret janë plotësuar në mënyrë komulative  të 3 (tri) kushtet ligjore 

andaj  është vendosur si në  dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

Duke i marr për bazë të gjitha faktet, provat e administruara (ekspertizën e ekspertit përkatës 

gjeodet, fotografitë, daljen në vend të gjykatës, deklarimet e dëshmitarëve, etj) dhe pretendimet 

e palëve ndërgjyqësve 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 i padituri  me veprimet e tij të datës:  02.03.2020, bere ngushtimin e kësaj rruge ne tere 

gjetësin e saj prej 10.32m nga pika e detajit 6 deri ne piken D), duke vendosur dy shtylla te 

betonit me dimensione prej 10cm x 10cm, ne një lartësi prej 2m, e ne çrraste këtu paditësve- 

kundër te paditurve, me çka ka ndodhur pengim posedimi në përgjatë tere anës Veri –Perëndim 

te parcelës 210-5 ne drejtim Perëndim – Lindje duke filluar nga rruga publike  e fshatit e cila ka 

numër njësie 206-0 e saktësisht pas matjeve precize te bere kjo pjese ka sipërfaqe prej 461 m2, 

ku ne kuadër te skicës se matjes se paraqitur me pika te detajit 1, 2, 3 deri 6 e deri ne kufirin 

kadastral zyrtar ne anën Veriore qe ndahet (kufizohet) me parcela fqinje 207-0, 209-1 dhe 209-

3 (pikat detaje A, B, C dhe D). Kjo sipërfaqe/pjese e parcelës 210-5 e rrugës fushore qe 

pretendohet nga ana e palës paditëse ne sipërfaqe prej 461 m2, ne kuadër te skicës se matjes 

është paraqitur me ngjyre te kaltër dhe realizohet nga këto dimensione: Ne anën Veriore (kufiri 

kadastral zyrtar me parcelat 207-0, 209-1 dhe 209-3) ne gjatësi te plote prej 75.23 m (nga pika e 

detajit A, B, C dhe D), Ne anën Jugore (kah pjesa qe aktualisht është lëruar nga i padituri – 

kundër paditësi B.) ne gjatësi te plote prej 66.75 m (nga pika e detajit 1,2, 3 deri 6), Ne anën 

Lindore (fundi i pjesës ku pretendohet te jete kryer akti i pengim posedimit) ne gjatësi/gjerësi 

prej 10.32 m (nga pika e detajit 6 deri ne D) dhe, Ne anën Perëndimore (kah rruga publike e 

fshatit 206-0) ne gjatësi/gjerësi prej 4.35 m (nga pika e detajit 1 deri A) e që këtë fakt gjykata e 

vërtetoi edhe nga ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë Sh. K. e punuar me datë 03.08.2020 

plotësimit të datës 09.10.2020 ti cilës gjykata ja falë besimin e plotë, pasi që ishte e punuar në 

mënyrë profesionale, të paanshme dhe është në harmoni me provat e tjera materiale në shkresat 

e lëndës dhe nga vërtetimi i gjendjes faktike në terren.  

 

Gjykata gjendjen faktike e vërtetoi edhe nga deklarimet e dëshmitari J. B., si dhe nga deklarimi 

paditësve Xh. B., S. B. , gjykata ju fali besimin e plotë pasi dëshmitë e tyre ishin të besueshme, 

të paanshme dhe në përputhje njëra me tjetrën si dhe me provat materiale që ishin në shkresat e 

lëndës, e të cilët në mënyre po thuajse identike kanë vërtetuar faktin se posedimin e paditësve 

dhe pengimin e bërë nga i padituri . 

 

Veprimet e të paditurit-kundër paditësit në rastin konkret , paraqesin veprime të pengimit në 

posedim, të shfaqura përmes formës së zhveshjes së paditësve-kundërt paditurve nga posedimi, 

pasi që i padituri-kundër paditësi ka ngushtuar rrugën kontestuese. Gjykata nuk lëshohet në 

arsyetimet e të paditurit-kundër paditësit për veprimet e ndërmarra, sepse veprimet e të njëjtit 

janë në kundërshtim më ligjin, ndërsa duke marrë për bazë faktin se me prova u vërtetua posedimi 

i paditësve-kundërte paditurve në pjesën kontestuese. Posedimi si term ka të bëjë me pushtetin 

faktik mbi send dhe nuk i referohet pushtetit juridik, ndërsa pengimi në posedim ka të  bëjë me 
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shqetësimin apo pengimin ne shfrytëzimin e pushtetit faktik apo zhveshjes nga pushteti faktik 

dhe assesi aspektit juridik sepse këtu kemi të bëjmë me natyrën tjetër të kontestit.  

 

Gjykata vendosi si në pikën III të dispozitivit të këtij aktvendimi, duke refuzuar në tërësi 

kundërpadinë e të paditurit-kundër paditësit si të pa bazuar, ngase me provat e administruara nuk 

është vërtetuar se paditësit-kundërte paditurit kanë kryer aktin e pengim posedimit, për faktin se 

me provat e administruara, i padituri -kundër te paditësi nuk e ka argumentuar pushtetin e fundit 

faktik të posedimit për pjesën kontestuese, të ngastrës  kush, ku, kur dhe në ç’ mënyrë e ka kryer 

aktin e pengimit të pretenduar e që kërkohet në kuptim të dispozitës së nenit 480, të LPK-së, 

rrjedhimisht gjykata erdhi në përfundim se në rastin konkret nuk janë plotësuar te tri kushtet 

esenciale për institutin e pengim posedimit e që janë : pushteti i fundit faktik, mënyra e kryerjes 

se aktit te pengim posedimit, dhe afateshmëria. 

 

Vendimi lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata vendosi duke u mbështetur në dispozitat e 

nenit:  449, 452 dhe 463.1 të LPK-së, sepse pala e paditur e ka humbur në tërësi kontestin ndërsa 

palët paditëse i kanë kërkuar-specifikuar shpenzimet e procedurës dhe duke marr për bazë 

suksesin e tyre në procedurë dhe atë: 156 euro, për përpilimin e padisë, për 12 seanca gjyqësor 

të mbajtura shumën prej 2,230 euro, për secilën nga 202.80 euro, për precizimin e kërkesëpadisë 

156 euro, sipas tarifës së OAK-së, për shpenzimet për ekspertizë të gjeodezisë shumën prej 

147.50 euro, dhe 51 euro në emër të taksës gjyqësore, e në shumën totale  prej 2, 740  Euro. 

Ndërsa shumën prej 560 euro, gjykata e refuzoi si të pa bazuar. 

 

Bazuar në nenet, 103, 113 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit mbi Pronësinë dhe të Drejtat sendore, nenit 

480 të LPK-së, lidhur me nenin 142.3 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEGA NË ISTOG, Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Civil C.nr. 201/20,   me datë 06.05.2021     

 

                                                                                                                    Gj y q t a r i 

                                                                                                    Shemsedin Haxhiaj                                                                        

                                 

  _________________ 

Këshilla juridike:         

Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa,  

në afat prej 7 dite, nga dita e marrjes, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

 e nëpërmes të kësaj gjykate. 
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