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Numri i lëndës: 2020:006293 

Datë: 25.01.2021 

Numri i dokumentit:     01438062 

 

 

C. nr. 05/2020 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtarin Artan Abazi, në çështjen juridike kontestimore të 

paditëses N.S. nga …….., pa nr, të cilin me autorizim e përfaqëson S.S., avokat nga …… 

kundër të paditurit S.K. nga ……, me objekt kontesti për pengim posedimi, me vlerë të 

kontestit prej 3.600,00 euro, pas mbajtjës së shqyrtimit kryesor dhe publik, në prezencën e të 

autorizuarit të palës paditëse, e në mungesë të të paditurit, më datën 11.01.2021, mori, ndërsa 

më datën 25.01.2021, përpiloj këtë: 

 

A K T V E N D I M 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit N.S. nga ……., dhe 

VËRTETOHET se i padituri S.B. nga fshati ……, i cili është pronar i paluajtshmërive fqinje 

në ……., e ka penguar paditësin N.S. në shfrytëzimin e lirë dhe të pa penguar të rrugës e cila 

gjindet në kufi (në mes) të ngastrave kadastrale  P-71107041- 01790-1 (pronë e N.S.) dhe P-

71107041- 01791-1 (pronë e S.B.), në të cilat ngastra kadastrale paditësi dhe i padituri i kanë të 

ndërtuara shtëpitë e tyre, në atë mënyrë që i ka hapur 3 (tri) vrima (gropa) në këtë rrugë, me 

çka paditësit i’u është vështirësuar hyrja në shtëpinë e tij, respektivisht në oborrin dhe garazhën 

e tij. 

II. DETYROHET i padituri S.B., që mos t’a pengoj në të ardhmën paditësin N.S., në asnjë 

formë dhe mënyrë në shfrytëzimin e lirë dhe të pa penguar të rrugës e cila gjindet në kufi (në 

mes) të ngastrave kadastrale P-71107041- 01790-1 (pronë e N.S.) dhe P-71107041- 01791-1 

(pronë e S.B. në të cilat ngastra kadastrale paditësi dhe i padituri i kanë të ndërtuara shtëpitë e 

tyre. 
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III. DETYROHET i padituri, që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore 

dhe atë në shumë të përgjithshme prej 1094.00 euro, në afat prej 7 ditëve, pas ditës së pranimit 

të këtij aktvendimi, nën kërcënim të përmbarimit më dhunë.  

 

                                                             A r s y e t i m  

1. Rrjedha e procedurës  

Paditësi N.S. nga ……”, pa nr, përmes të autorizuarit të tij avokatit S.S., më datën 17.01.2020, 

në këtë gjykatë, ka paraqitur padi kundër të paditurit S.B. nga ……, me objekt kontesti për 

pengim posedimi, me vlerë të kontestit prej 3.600,00 euro. 

Gjykata, lidhur më këtë çështje juridike kontestimore më datën 11.01.2021, në ora 10:00h, e ka 

caktuar seancën e shqyrtimit kryesor dhe i ka ftuar me ftesa të rregullta me shkrim të 

autorizuarin e palës paditëse avokatin S.S. nga ….. dhe të paditurin S.B. nga …….  

Por, në seancën e shqyrtimit kryesor ka prezentuar vetëm i autorizuari i paditësit avokati S.S. 

nga ….., ndërsa i padituri S.B. ka mungur edhe pse i njëjti e ka pranuar me rregull ftesën, për 

datën dhe orën e mbajtjës së seancës së shqyrtimit kryesor ndërsa mungesën në këtë seancë nuk 

e ka arsyetuar. 

Pas propozimit të të autorizuarit të palës paditëse, që seance e shqyrtimit kryesor të mbahet në 

munges të paditurit, me arsyetimin se i njëjti e ka pranuar me rregull ftesën me shkrim për këtë 

seancë dhe i njëjti nuk prezenton, e as mungesen e tij nuk e ka arsyetuar, gjykata duke u bazuar 

në nenin 423, paragrafi 4, të Ligjit për Procedurës Kontrstimore (tutje LPK-së), ku përcaktohet 

se “Po që se në seancën për shqyrtim kryesor nuk vjen i padituri që është thirrur rregullisht, 

atëherë shqyrtimi kryesor i çështjes bëhet pa praninë e tij”, ka vendosur që shqyrtimi kryesor 

të vazhdoj dhe të mbahet në munges të të paditurit S.B..  

2. Pretendimet e palëve ndërgjygjëse 

I autorizuari i paditësit avokati S. S., në seancën përgaditore dhe të shqyrtimit kryesor ka 

deklatuar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke shtuar se paditësi nuk ka 

rrugë tjetër për të hyrë në garazhën e tij  përveç rrugës kontestuese dhe ka shtuar se kjo rrugë 

shfrytëzohet që nga viti 1993 e deri më 13 Janar 2020, kur paditësi e ka vërejtuar se i padituri i 

ka hapur disa vrima (gropa) në rrugë e cila shpien për te garzha e paditësit, poashtu ka shtuar se 

paditësi N.S. në muajin gusht të viti 2019, ka qenë në pushime në Kosovë, por që sipas të 
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njëjtit rruga ka qenë e lirë dhe nuk ka pasur asnjë pengesë, tutje ka shtuar se kjo rrugë 

kontestuese i lidhë dy rrugët kryesore, rrugën e cila e lidhë Kamenicën me Gjilani dhe rrugën e 

Lagjës “……” në …….., më tutje ka shtuar se paditësi këtë rrugë kontestuese e ka shtruar 2 

herë dhe atë herën e parë e ka shtruar kur i padituri S.B. ende nuk e ka pasur të ndërtuar 

shtëpinë ndërsa heren e fundit, paditësi e ka shtuar me zhavor para 2 viteve, për vërtetimin e 

këtyrë fakteve gjykatës i ka propozuar daljen në vendin e ngjarjës së bashku me ekspertin 

gjeodet si dhe i ka propozuar edhe adminisitrimin e provave të bashkëngjitura padisë, ndërsa në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas daljës së gjykatës në vendin e ngjarjës dhe pas 

administrimit të provave të propozuara, shihet se i padituri S.B., i ka hapur vrimat (gropat) në 

rrugën kontestuese, me çka paditësit i’a ka bërë të pa mundur hurje – daljen në oborrin dhe 

garazhën e tij dhe i ka propozuar gjykatës që të konstatohet se i padituri e ka penguar paditësin 

në posedimin dhe shfrytëzimin e qetë dhe të lirë të rrugës për në hyrje – dalje në oborrin dhe 

garazhën e paditësit dhe ka kërkuar që të urdhërohet i padituri që mos t’a pengoj paditësin që 

t’a shfrytëzoj i pa penguar rrugën që është objekt kontesti, poashtu i ka kërkuar edhe 

shpenzimet e procedurës dhe atë për përpilimin e padisë shumën prej 104.00 euro, ne emër të 

taksës gjyqësore për paraqitjen e padisë shumën prej 30.00 dhe ne emër të përfaqësimit në 6 

(gjshtë) seanca gjyësore për secilën nga 135.00 euro, e në shumë të përgjithshme shumën prej 

1094.00 euro.  

I padituri S.B., në seancën përgaditore ka deklaruar se e kundërshtoj në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit, duke shtuar se parcela e tij dhe e paditësit janë të ndara dhe nuk kanë 

të përbashkët asgjë, i njëjti ka deklaruar se vrimat (gropat), i ka hapur në parcelën e tij, pasiqë 

sipas të paditurit, paditësi N.S., e ka ditur se nuk ka rrugë aty pari, por e ka shfrytëzuar me sa 

duket kur ka ardhur në pushim në Kosovë, tutje ka shtuar se aty nuk  egziston rrugë, por është 

vetëm rrugë e përkohshme deri sa të hapen rrugët kryesore dhe çdo njeri ka dalje në rrugën e 

vet, poashtu ka shtuar se është e vërtetë se paditësi N.S. e ka shtruar një risk me zhavorr në 

parcelën tonë para dy viteve, e që sipas të paditurit fati ka dashur që nuk janë takuar se ishte 

bërë problem, tutje i padituri ka shtuar se kjo rrugë kontestuese i përket vetëm parcelës që është 

pronë e tij dhe ka theksuar se me kontratën që e kemi blerë pronën, kemi marrëveshje në mes 

blerësit dhe shitësit (pra është fjalë kur i padituri e ka blerë parcelën e tij nga shitësi M.V. nga 

……) që me hapjen e rrugëve, secili e mbyll pronën e vet, respektivisht mbylljen e kësaj rruge 

kontestuese, ngase sipas tij nuk është më funksionale, për të gjitha këto thënie i ka propozuar 

gjykatës që si prova t’i administroj provat e propozuara dhe të dorëzuara në gjykatë.  

3. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor 
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Gjykata me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike dhe juridike në këtë 

çështje juridike kontestimore, mori dhe administroj këto prova material dhe personale: 

Çertifikata e Pronës me numër 72/2020, e datës 15.01.2020, e lëshuar nga Zyra e Gjendjës 

Civile në …….., ne emër të N.S., bileta e aeroplanit e N.B., e datës 08.01.2020, për ardhjen 

nga Cyrihi i Zvicrrës në Prishtinë, shiqohen 6 foto dokumentacioni, të rrugës kontestuese dhe 

dy foto të shtëpisë e cila gjindet afër rrugës kontestuese, lexohet Çertifikata e Pronës me numër 

277/2020, e datës 18.02.2020, e lëshuar nga Zyra e Gjendjës Civile në ……, në emër të S.B.., 

aktvendimi me numër 03, i datës 18.06.1984, i lëshuar nga Drejtoria për Shërbime Shoqërore e 

Komunës së ………….., kontrata për shitëblerjen e pasurisë së patundshme e datës 29.01.1980, 

lexohet kopja e planit e datës 10.11.1977, lexohet ekspertiza gjeodezike e hartuar nga eksperti 

gjeodet D.L. nga ……, e datës 23.11.2020. si dhe dëgjimin e dëshmitarëve H.S. dhe SH.M., që 

të dy nga …….  

Gjykata, pas vlerësimit dhe analizimit të pohimeve të palëve ndërgjygjëse dhe provave 

materiale të theksuara më lartë, si dhe dëgjimin e dëshmitarëve, në kuptim të nenit 8, të Ligjit 

për Procedurën Kontestimore, me kujdesë dhe më ndërgjegje e ka çmuar secilën provë veç e 

veç dhe të gjitha së bashku dhe ka konstatuar se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar në ligj. 

Për palët ndërgjygjëse nuk ishte kontestues fakti se rruga kontestuese para se paditësi dhe i 

padituri t’i kenë blerë parcelat-ngastrat kadastrale që i ndanë rruga kontestuse, ka qenë në 

shfrytëzim të të gjithëve, por, kontestues ishte fakti se pas blerjës së këtyre parcelave – 

ngastrave kadastrale, kjo rrugë kontestuese i ka takuar të paditurit S.B. apo jo. 

3.1.   Provat materiale  

Me leximin e Çertifikatës së Pronës me numër 72/2020, e datës 15.01.2020, e lëshuar nga Zyra 

e Gjendjës Civile në ….., ne emër të N.S., gjykata e vërtetoj faktin se ngastra kadastrale me nr. 

P-71107041-01790-1, ZK ….., me sipërfaqe prej 383 m2, evidetohet në emër të N.S. 

Me leximin e biletës së aeroplanit e N.B., e datës 08.01.2020, për ardhjen nga Cyrihi i Zvizrrës 

në Prishtinë, gjykata e vërtetoj faktin se paditësi N.S., kishte ardhur në Kosovë më datën 

13.01.2020 dhe kishte qëndruar deri më datën 19.01.2020.  

Me shiqimin e 6 foto dokumentacionit, të rrugës kontestuese dhe dy foto të shtëpisë e cila 

gjindet afër rrugës kontestuese, gjykata e vërtetoj faktin se në rrugë kontestuese janë hapur disa 

gropa, si dhe përmes njërës foto gjykata e vërtetoj edhe faktin se kjo rrugë kontestuese është 

shtruar me zhavorr. 
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Me leximin e Çertifikatës së Pronës me numër 277/2020, e datës 18.02.2020, e lëshuar nga 

Zyra e Gjendjës Civile në …., në emër të S.B., gjykata e vërtetoj faktin se ngastra kadastrale 

me nr. 71107041-01791-3, ZK ….. në sipërfaqen prej 210 m2, evidentohet në emër të S.B. 

Me leximin e aktvendimit me numër 03, i datës 18.06.1984, i lëshuar nga Drejtoria për 

Shërbime Shoqërore e Komunës së ….., gjykata e vërtetoj faktin se F.B., babait të tani të 

paditurit S.B., i ishte lejuar ndërtimi i shtëpisë për banim familjar, në ngastrën kadastrale me 

nr. 1792-3 dhe 1791-3, në ZK …..  

Me leximin e kontratës për shitëblerjen e pasurisë së patundshme e datës 29.01.1980, gjykata e 

vërtetoj faktin se blerësi F.B., respektivisht babai i tani të paditurit S.B., e kishte  blerë nga 

shitësi M.V. nga ……, parcelën me nr. 1791-3, në sipërfaqe prej 0.02.10 ha, në DGJK ….., në 

shumë prej 3 milion dinar, e të cilën shumë blerësi e kishte paguar menjëher dhe të njëjtën e 

kishte pranuar shitësi, por nga kjo kontratë shihet se është kontratë private në mes palëve dhe 

nuk është e vërtetuar në zyrën apo organin kompetent.   

Me Leximin e ekspertizës gjeodezike e hartuar nga eksperti gjeodet D.L. nga ….., e datës 

23.11.2020, gjykata e vërtetoj faktin se ngastra kadastrale me nr. 1791-3, me sipërfaqe S-210 

m2, në vendin e quajtur “…..”, me kulturë arë e klases 2, e cila në DGJKP evidetohet në emër 

të S.B., si dhe ngastra kadastrale me nr. 1792-3, me sipërfaqe prej S-330 m2, në vendin e 

quajtur “…..”, me kulturë arë e klasit 2, e cila në DGJKP evidetohet në emër të S.B., Zona 

Kadastrale …... Ndërsa ngastral kadastrale me nr. 1790-1, ZK ….., me sipërfaqe prej S-383 

m2, në vendin e quajtur “…..” tokë ndërimore, (shtëpi, oborr) e cila në DGJKP evidentohet në 

emër të N.S..  

Tutje nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit gjeodet të dhënë në ekspertizën e tij, gjykata 

vërtetoj edhe faktin se rruga kontestuese ka një shtrirje Lindje – Perendim me gjatësi rreth 64 

metra dhe gjerësi rreth 3 metra, nga rruga kryesore ……, në drejtim të rrugës dytësore 

(…….”). Gjatësia e rrugës ndërmjet palëve ndërgjygjëse është rreth 36.13 metra nga rruga 

kryesore deri tek fundi i parcelës së paditësit, poashtu nga kostatimi i ekspertit gjeodet gjykata 

vërtetoj edhe fastin se 3 gropa janë të hapura në fund të parcelave të palëve ndërgjygjëse. 

Nga kjo ekspertizë gjeodezike gjykata vërtetoj edhe faktin se S.B., pronar i parcelave 1791-3 

dhe 1972-3 ka një sipërfaqe totale të parcelave 540 m2, sipas shënimeve në DGJKP, ndërsa në 

gjendje faktike shfrytëzon një sipërfaqe prej 564 m2. Ndërsa N.S., pronar i parcelës 1790-1, ka 
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një sipërfaqe totale prej 383 m2, sipas shënimeve zyrtare të DGJKP, ndërsa në gjendje faktike 

shfrytëzon 418 m2.  

Ndërsa nga fotot të cilat ekspekti gjeodet i’a ka bashkëngjitur ekspertizës së hartuar me shkrim, 

gjykata e vërtetoj faktin se në rrugën kontestuese kanë qenë te hapura 3 gropa.  

Nga procesverbali i datës 09.12.2020, i daljës në vendin e ngjarjës së gjykatës së bashku me 

palët ndergjygjëse, me qëllim të konstatimit të drejtë të gjendjës faktike, gjykata ka konstatuar 

se rruga kontestuese gjindet në mes të ngastrave kadasrale të palëve ndërgjygjëse, respektivisht 

në mes të shtëpive të paditësit dhe të paditurit dhe ka gjatësi përafërsisht 25 metra apo më 

shumë, poashtu gjykata ka konstatuar edhe faktin se paditësi N.S., daljen nga oborri dhe 

garazha e tij e ka përmes kësaj rruge kontestuese, tutje gjykata ka konstatuar se para hyrjes së 

oborrit dhe garazhës të paditësit N.S., i padituri S.B. i kishte hapur 3 gropa, dhe këtë fakt gjkata 

e ka konstatuar në vendin e ngjarjës nga vet deklarimi i të paditurit S.B., që sipas tij i njëjti këtë 

e ka bërë me qëllim që t’a mbyll rrugën që mos të kaloj askush andej, ngase i njëjti konsideron 

se kjo rrugë ështe pronë e tij. 

Por, gjykata në vendin e ngjarjës ka konstatuar që 3 gropat e hapur më parë, në rrugën 

kontestuese tani më janë mbyllur, por në vendin e ngjarjës i padituri S.B. ka deklaruar se tani 

unë nëse e shoh të arsyeshme do t’a vendosi murin, me qëllim që mos të kalon askush nga 

prona ime, pra t’a mbyll rrugën kontestuese.  

 

 

3.2.  Deklaratat e dëshmitarëve të dhëna në shqyrtimin kryesor  

Dëshmitari SH.M. nga ……, në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 11.01.2021, ka deklaruar 

se paditësin dhe të paditurin i ka fqinjë, tutje ka deklaruar se e njeh vendin ku gjendet shtëpia e 

N.S., duke shtuar se e din që në mes të shtëpisë së N.S. dhe S.B., egziston një rrrugë e cila e 

lidhë rrugën kryesore me rrugën e asfaltuar në anën tjetër, tutje ka shtuar se kjo rrugë 

kontestuese shfrytëzohet nga të gjithë neve fqinjët prej vitit 1975 dhe sipas të njëjtit askush nuk 

e ka penguar askënd, dëshmitari tutje ka shtuar se i kujtohet se S.B. kishte vendosur tel dhe 

pastaj ka hapur edhe gropa në këtë rrugë kontestuese dhe sipas të njëjtit këtë e ka bërë me 

qëllim që askush të mos kalojnë kësaj rruge, konkretisht që ne fqinjët të mos kalojmë, tutje ka 

shtuar se paditësi N.S. e ka shfrytëzuar këtë rrugë por edhe ne të gjithë fqinjët e tjerë e kemi 

shfrytëzuar të njëjtën rrugë, poashtu ka shtuar se N.S. këtë rrugë kontestuese e ka shfrytëzuar 
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që nga koha kur e ka blerë shtëpinë e tij, e deri tani kur i njëjti është penguar për ta shfrytëzuar, 

poashtu ka shtuar edhe faktin se N.S. këtë rrugë kontestuese e shfrytëzon për të hyrë në oborrin 

dhe garazhën e tij, ngase nuk ka rrugë tjetër, gjithashtu dëshmitari ka deklaruar se edhe në ditët 

e sotme ai vet e shfrytëzon këtë rrugë ngase sipas tij gjithëherë ka qenë e lejuar.  

Dëshmitari H.S. nga ….., në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 11.01.2021, ka deklaruar se 

paditësin e ka vëlla ndërsa të paditurin nuk e ka asgjë dhe ka shtuar se i njëjti e ka të njohur 

rrugën kontestuese sepse i njëjti ka deklaruar se shtëpina tani e paditësit ka qenë e tij, 

respektivisht sipas të njëjtit këtë shtëpi e ka pasur në bashkëpronësi me N.S., tutje ka shtuar se 

këtë shtëpi e ka blerë në vitet e 90-ta, dëshmitari ka shtuar se në kohën kur e ka blerë shtëpinë 

ka qenë edhe rruga pë te hyrë në oborr të shtëpisë, respektivisht ka qenë rruga e njëjtë që është 

edhe sot, i njëjti ka shtuar se këtë rrugë e cila gjindet në mes të shtëpisë së N.S. dhe S.B., e 

kanë shfrytëzuar prej kohës kur e kanë blerë shtëpinë dhe as nuk i ka penguar askush për t’a 

shfrytëzuar, tutje ka shtuar se N.S. nuk ka alternativë tjetër përveq kësaj rruge kontestuese për 

të hyrë në oborrin e tij, dëshmitari ka shtuar se gjatë kohës sa ka banuar në shtëpinë ku tani i 

takon vëllaut të tij N.S. e ka shfrytëzuar këtë rrugë kontestuese për të hyrë në oborr e që sipas 

tij të njëjtën rrugë e ka shfrytëzuar edhe vëllau i tij N.S., dëshmitari ka shtuar se diku ka fillmi i 

vitit të kaluar i ka vërejtuar dy pengesa – dy gropa të hapura në rrugën që ai dhe familja e tij e 

shfrytëzonin për të hyrë në oborrin e shtëpisë dhe sipas tij nuk kanë mundur të hyjnë në oborr 

të shtëpisë, poashtu dëshmitari ka shtuar se këtë rrugë kontestuese përveq tyre e shfrytëzojnë 

edhe fqinjët e tjerë dhe nuk i ka penguar askush.    

4. Baza juridike 

Gjykata, duke e pasur parasysh objektin e kontestit e duke u bazuar ne dispozitën e nenit 480, 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore (tutje LPK-së), ku përcaktohet se “Shqyrtimi i çështjes 

sipas padisë për shkak të pengimit të posedimit do të kufizohet vetëm në konstatimin dhe të 

provuarit e fakteve të gjendjes së fundit të posedimit dhe të pengimit të bërë. Përjashtohet 

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

ose pandërgjegjshmërinë e posedimit. Përjashtohet mundësia që në kontestet për shkak të 

pengimit të 93 posedimit të parashtrohet kërkesa për shpërblimin e dëmit të shkaktuar me anë 

të veprimeve me të cilat është bërë pengimi i posedimit”, është kufizuar dhe fokusuar vetëm në 

konstatimin e gjendjes së fundit të posedimit dhe se a ka ndodhur akti i pengimit të posedimit 

apo jo, nga ana e të paditurit S.B., ndaj paditësit N.S., në rrugën kontestuese e cila gjindet në 

kufi (në mes) te paluatshmërive të tyre të lartëcekura, dhe nuk u lëshuar në vëertetimin e 

fakteve të tjera lidhur me të drejtat e tjera që rrjedhin nga e drejta e pronësisë.   
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Ndërsa duke u bazuar në dispozitën e nenit 111, paragrafi 1, të Ligjit për Pronësinë dhe të 

Drejtat tjera Sendore, (tutje LPDS-së) ku përcaktohet së “Personi i cili e privon nga posedimi 

poseduesin ose e pengon në posedim kundër vullnetit të poseduesit vepron kundërligjshëm, 

përveç nëse privimi ose pengimi lejohen shprehimisht me ligj”, në rastin konkret gjykata ka 

konstatuar se paditësi N.S. është penguar në mënyrë të kundërligjshme në shfrytëzimin e qetë 

dhe të pa penguar të rrugës, për të hyrë në oborrin dhe garazhën e tij, nga veprimi i 

kundërligjshmën i të paditurit S.B., i cili i ka hapur 3 (tri) gropa në rrugën kontestuese e cila 

gjindet në mes të paluajtshmërive të palëve ndërgjygjëse, pra në rrugën të cilën paditësi e 

kishte shfrytëzuar deri në atë moment për të hyrë në oborrin dhe garazhën e tij, e këtë fakt 

gjykata e ka konstatuar me rastin e daljës në vendin e ngjarjës ku janë parë shenjat e gropave 

që ishin hapur, por që tani janë të mbyllura, dhe nga vet deklarimi i të paditurit S.B., në vendin 

e ngjarjës i cili ka deklaruar se këto gropa i ka hapur me qëllim që t’a mbyll rrugën që mos të 

kaloj askush andej pari dhe ky deklarim i tij është konstatuar në procesverbalin e daljës së 

gjykatës në vendin e ngjajrës, të datës 09.12.2020, madje i padituri ka deklaruar se në të 

ardhmen do t’a vendos edhe murin në këtë rrugë për t’a mbyllur rrugën me qëllim që t’i ndaloj 

të tjerët mos të kalojnë andej pari, poashtu faktin e pengimit të posedimit gjykata e ka 

konstatuar edhe në bazë të foto dokumentacionit të cilat gjinden në shkresat e lëndës, përmes së 

cilave shihet kjartë se i padituri i ka hapur 3 (tri) gropa në rrugën kontestuese duke e 

vështirësuar hyrje - daljen e paditësit S.S. në oborrin dhe garazhën e tij, e poashtu këtë fakt 

gjykata e ka vërtetuar edhe nga foto e dorëzuara nga eksperti gjeodet së bashku me ekspertizën 

gjeodezike. Poashtu duke u bazuar në dispozitën e nenit 113, paragrafi 1, të po këtij ligji, ku 

përcaktohet se “Nëse poseduesi privohet nga posedimi në mënyrë të kundërligjshme, poesduesi 

mund të kërkojë rivendosjen e posedimit prej personit ndërhyrës, i cili në raport me poseduesin 

është në posedim me të meta”, si dhe në paragrafin 2, të po këtij neni, ku përcaktohet 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 kërkoj mbrojtje gjyqësore”, gjykata ka konstatuar faktin se paditësi është penguar nga 

ana e të paditurit përmes veprimeve të kundërligjshme dhe kundër vullnetit të paditësit në 

shfrytëzimin e lirë dhe të qetë të rrugës për të hyrë në oborrin dhe garazhën e tij, madje gjykata 

ka konstatur edhe faktin se egziston rreziku real dhe i pashmangshëm në pengimin e posedimit 

në të ardhmën, të paditësit N.S., nga ana e të paditurit S.B., në shfrytëzimin e lire dhe të qetë të 

kësaj rrruge kontestueese e cila gjindet në kufi (në mes) të paluajtshmërive të palëve 

ndërgjygjëse, sepse vet i padituri S.B., me rastin e daljes së gjykatës në vendin e ngjarjës, ka 

deklaruar se në të ardhmën nëse ai e sheh të arsyeshme do t’a vendos edhe murin në këtë rrrugë 
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kontestuese me qëllim që t’i ndaloj të gjithë të mos kalojnë nëpër këtë rrugë, duke thënë se ajo 

është pronë e tij. Deklaratë kjo e cila është e evidentuar në procesverbalin e daljës së gjykatës 

në vendin e ngjarjës më datën 09.12.2020, e mbi bazën e këtyre fakteve gjykata erdhi në 

përfundim se i padituri me veprimet e tij të kundërligjshme, e ka penguar paditësin në 

posedimin e qetë dhe të pa penguar të rrugës kontestuese të lartëcekur, si dhe në të njëjtën kohë 

gjykata e ka konstatuar edhe faktin se egziston rreziku real e i pashmangshëm në pengimin e 

posedimit edhe në të ardhmën. Andaj, e aprovoj në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit 

si të bazuar në ligj dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi.    

5. Vlerësimi përfundimtar i gjykatës  

Duke i marrë parasysh të gjitha provat e administruara si ato materiale edhe ato personale e në 

bazë të gjendjës faktike të vërtetuar, gjykata erdhi në përfundim se padia dhe kërkesëpadia e 

paditësit N.S. është në tërësi e bazur në ligj dhe e aprovoj si të tillë, ashtu që u vërtetua se i 

padituri S.B., e ka penguar në shfrytëzimin e qetë dhe të pa penguar të rrugës e cila gjindet në 

kufi (në mes) të ngastrave kadastrale  P-71107041- 01790-1 (pronë e N.S.) dhe P-71107041- 

01791-1 (pronë S.B.), në të cilat ngastra kadastrale paditësi dhe i padituri i kanë të ndërtuara 

shtëpitë e tyre, në atë mënyrë që i padituri i ka  hapur 3 (tri) vrima (gropa) në këtë rrugë, me 

çka paditësit i’u është vështirësuar hyrja në shtëpinë e tij, respektivisht në oborrin dhe garazhën 

e tij, këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga ekspertiza e hartuar me shkrim e datës 24.11.2020, 

nga eksperti gjeodet të cilës ekspërtizë i janë bashkëngjitur edhe fotot e vendit të ngjarjës, ku 

shihet kjartë se në rrugën kontestuese të cekur më lartë janë hapur 3 gropa në fund të parcelave 

të të dy palëve ndërgjygjëse, poashtu nga kjo eksperizë gjeodezike gjykata e vërtetoj edhe 

faktin se i padituri si pronar i parcelave me numër 1791-3 dhe 1972-3, që kanë sipërfaqe të 

përgjithshme prej 540 m2, në realitet në bazë të gjendjen faktike shfrytëzon një sipërfaqe prej 

564 m2, ndërsa në anën tjetër është konstatuar edhe fakti se paditësi N.S., si pronar i parcelës 

1790-1, që ka sipërfaqe prej 383 m2, në realitet në gjendjen faktike shfrytëzon 418 m2. Pra, 

nga ky konstatim i kësaj ekspertize gjeodezike shihet kjartë se të dy palët ndërgjygjëse e 

shfrytëzojnë rrugën kontestuese, e të cilës ekspertizë gjykata i’a fali besimin e plotë ngase ishte 

e kjart dhe në prërputhje të plotë me gjendjen faktike në teren.  

Faktin se i padituri e ka penguar paditësin në shfrytëzimin e qetë dhe të pa penguar të rrugës 

kontestuese të lartëcekur, gjykata e vërtetoj edhe në bazë të dëshmive të dëshmitarëve SH.M., i 

cili ka deklaruar se palët ndërgjygjëse i ka fqinjë dhe rrugën kontestuese e shfrytëzon edhe ai 

vet sikurse të gjithë fqinjet e tjera, madje që nga vitet e 90-ta, dhe nuk e ka penguar askush, 

por, i njëjti dëshmitar ka deklaruar se më pastaj i padituri S.B. ka vendosur tel dhe i ka hapur 
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gropat me qëllim që të pengoj shfrytëzimin e kësaj rruge, ndërsa në anën tjetër dëshmitari  

H.S., ka deklaruar se i njëti ka banuar në shtëpinë e paditësit ngase atë shtëpi e ka pasur në 

bashkëpronësi me vëllaun e tij tani paditësin dhe gjithëherë e ka shfrytëzuar këtë rrugë 

kontestuese, ndërsa më tutje ka deklaruar se diku në fillim të vitit të kaluar i kishte parë disa 

gropa të hapura në rrugën kontestuse e që sipas tij i’u është vështirësuar hyrja dhe dalja në 

oborrin e shtëpisë së tyre. E të cilave deklarata gjykata u’a fali besimin e plotë, ngase të njëjtat 

ishin të plota, të kjarta, të sinqerta dhe në harmoni me provat e tjera materiale të administruara, 

me ç’rastë gjykata i morri për bazë me rastin e vendosjes në këtë cështje juridike kontestimore 

ashtu siq u bazua edhe në ekspertizën gjeodezike të lartëcekur për t’a aprovuar në tërësi padinë 

dhe kërkesëpadinë e paditësit në tërësi si të bazur në ligj. 

Poashtu, faktin se paditësi ka qenë i penguar në posedimin e lirë të rrugës kotestuese për ta 

shfrytëzuar në mënyrë të qetë, gjykata e vërtetoj edhe me rastin e daljes në vendin e ngjarjës së 

bashku më palët ndërgjygjëse, me ç’rastë gjykata ka konstatuar në vendin e ngjarjes se janë 

parë shenjat se ku kanë qenë të hapura 3 gropat në rrugën kontestuese, por që më pastaj ishin 

mbyllur, faktin se këto gropa janë hapur në këtë rrugë, gjykata e vërtetoj edhe nga vet 

deklarimi i të paditurit S.B. i cili e ka pranuar se i ka hapur 3 gropa, me qëllim që t’a bllokoj 

rrugën që mos t’a shfrytësoj askush, madje i njëjti ka deklaruar se në të ardhmën nëse ai e sheh 

të arsyeshme do t’a vendos edhe murin në këtë rrugë, e të cilat deklarime janë të evidentura në 

procesverbalin e daljes së gjykatës në vendin e ngjarjës të datës 09.12.2020, e që në bazë të 

këtyre deklaratave të vet të paditurit S.B. të dhëna në vendin e ngjarjes, gjykata ka konstatuar 

se egziston rreziku real dhe i pashmangshëm që në të ardhmën i padituri t’a pengoj përsëri 

paditësin në shfrytëzimin e qet dhe të papenguar të kësaj rruge kontestuese e cila gjindet në 

mes të paluatshmërive të palëve ndërgjygjëse. Andaj, duke i marrë parasysh të gjitha këto fakte 

dhe prova të lartëcekura, gjykata e vërtetoj faktin se i padituri S.B. e ka penguar në posedimin e 

qetë dhe të pa penguar të rrugës kontestuese të lartëcekur, paditësin N.S. dhe e ka detyruar të 

paditurin që në të ardhmën mos t’a pengoj paditësin në shfrytëzimin e lirë dhe të pa penguar të 

kësaj rrugë kontestuese të cekurë si më lartë, duke vendosur sikurse në dispozitiv të këtij 

aktvedimi.  

Gjykata, ka administruar edhe prova tjera materiale, por, të cilat ishin të pandikim dhe si të tilla 

nuk i mori për bazë me rastin e vendosjes në këtë cështje juridike kontestimore, ngase 

meqenëse objekt i kontestit ishte pengimi i posedimit, gjykata nuk u lëshua në vërtetimin e 

fakteve të tjera, përveqse në konstatimin e të provuarit e fakteve të gjendjës së fundit të 

posedimit dhe të pengimit të bërë.   
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6. Shpenzimet e procedurës kontestimore  

Gjykata, vendosi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore duke u mbështetuar në nenin 449 

dhe 452, paragrafi 1, të LPK-së, dhe e detyrojë të paditurin, që paditësit t’ia paguaj shpenzimet 

e procedurës kontestimore në shumë të përgjithshme prej 1094.00 euro, dhe atë në emër të 

përpilimit të padisë shumën prej 104 euro, në emër të taksën gjyqësore për paraqitjen e padisë 

shumën prej 30 euro, në emër të marrjës së provës përmes ekspertizës gjeodezike shumën prej 

150 euro dhe në emër të përfaqësimit në 6 seanca gjyqësore dhe atë për secilen nga 135 euro, 

shumën prej 810 euro. 

Duke u bazuar në të lartëcekurat, si dhe në dispozitën e nenit 143, e lidhur me nenin 480, të 

Ligjit për Procedurës Kontestimore, si dhe nenet 111, paragrafi 1, dhe nenit 113, të Ligjit për 

Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË KAMENICË 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C.nr. 05/2020, i datës 25.01.2021 

 

                                                                                                                      G j y q t a r i 

                                                                                                                      Artan Abazi 

 

                                                                                                                               

KËSHILLË JURIDIKE: kundër këtij aktvendimi, palët kanë të drejtë ankese, në afat prej 7 

ditëve, pas ditës së pranimit të të njëjtit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 
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