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Numri i lëndës: 2019:105952 

Datë: 30.10.2020 

Numri i dokumentit:     01232176 

 

C.nr.528/19 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil, 

gjyqtari Habib Zeqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditësit: N.A.të cilin e 

përfaqëson av. Sabri Kryeziu, kundër të paditurve: R.A., A.A.1, B.A.1, Sh.A.dhe B.A.2, të cilët 

i përfaqëson av. Ekrem Agushi, në çështjen juridike vërtetim i të drejtës së pronësisë, në 

seancën e mbajtur me datë 01 tetor 2020, në prani të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse, të 

njëjtën ditë mori, ndërsa më  15 tetor 2020 përpiloi  këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I. PJESËRISHT APROVOHET e bazuar kërkesëpadia e paditësit N.A.nga Shtimja rr. 

‘...........kundër të paditurve:  R.A., A.A.1, B.A.1, Sh.A.dhe B.A.2 të gjithë nga Shtimja rr. 

‘............ 

II. VËRTETOHET e drejta e paditësit për kalim të domosdoshëm nëpër parcelën 2811 me 

sipërfaqe prej 19 m2, cila me pjesën perëndimore me parcelën 1653 ndërsa me pjesën veriore 

kufizohet me parcelën 1655 dhe parcelën 1653 me sipërfaqe prej 101 m2 Zona Kadastrale në 

Shtime, e cila kufizohet me pjesën veriore me parcelën 1655, me pjesën lindore me parcelën 

1651 deri sa të ekziston nevoja e këtij kalimi. 

III. DETYROHEN të paditurit që paditësit t’i mundësojnë kalimin nëpër parcelat e cekura si 

në pikën II të dispozitivit dhe të përmbahen nga çfarëdo veprimi, me të cilin do të ja 

pamundësonin të drejtën e tij të kalimit. 

IV. DETYROHEN të paditurit që në emër të shpenzimeve të procedurës t’ia kompensojnë 

paditësit shumën prej 819 € (tetëqind e nëntëmbëdhjetë euro). 
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V. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit me të cilën ka kërkuar vërtetimin e së drejtës 

pronësore  me sipërfaqet në parcelat të përshkruara si në pikën II të këtij dispozitivi, si e pa 

bazuar. 

VI. REFUZOHET e pa bazuar kërkesa e paditësit për shpenzime të procedurës përtej shumës 

së aprovuar si në pikën IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

VII. ZËVENDËSOHET masa e përkohshme sigurimit e caktuar me aktvendimin e kësaj 

gjykate C.nr.528/9 të datës 20 maj 2019, me masë të sigurimit, ashtu që u NDALOHET të 

paditurve të ndërtojnë murin në parcelat 2811 dhe 1653 të përshkruar si në Pikën II të këtij 

dispozitivi deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t  i m i 

 

1. Më datë16 maj 2019, paditësit N.A., përmes të autorizuarit të tij av. Sabri Kryeziu në këtë 

gjykatë ka paraqitur padi për vërtetim të së drejtës pronësore ndaj të paditurve: R.A., A.A.1, 

B.A.1, Sh.A.dhe B.A.2.  

2. Paditësi, krahas padisë ka paraqitur edhe propozim për caktimin e masës së përkohshme të 

sigurisë, duke propozuar që të paditurve t’u ndalohet ndërtimi i murit jashtë vijës kufitare ku ka 

ekzistuar muri i vjetër në parcelën nr. 1653 dhe parcelën 2811 Zona Kadastrale Shtime, duke 

theksuar se janë përmbushur dy kushtet ligjore.  

3. Gjykata me aktvendimin C.nr.528/19 të datës 20 maj 2019 ka caktuar masën e përkohshme 

të sigurisë me të cilin u është ndaluar të paditurve, që të ndërtojnë murë apo të ngjashme jashtë 

vijës kufitare ku pretendohet se ka ekzistuar muri i vjetër në parcelën 1653 dhe parcelën 2811-

Zona Kadastrale Shtime.  

 

4. Gjykata me aktvendimin C.nr.528/19 të datës 26 gusht 2019 e ka anuluar aktvendimin e 

datës 20 maj 2019 me të cilin është caktuar masa e përkohshme e sigurisë.  

 

5. Gjykata e Apelit të Kosovës, duke vepruar sipas ankesës së palës paditëse, me aktvendimin 

A.C.nr.4866/19 të datës 09 tetor 2019 e ka anuluar aktvendimin e Gjykatës së shkallës së pare 
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të datës 26 gusht 2019, duke e kthyer çështjen për vlerësim të propozimit të masë të sigurisë në 

procedim të sërishëm. 

 

6. Gjykata Themelore në Ferizaj, pas pranimit të lëndës nga Gjykata e Apelit të Kosovës, ka 

caktuar seancë gjyqësore më 18 nëntor 2019, dhe pas kësaj ka marrë aktvendim me të cilin 

prap është anuluar aktvendimi i datës 20 maj 2019 me të cilin është caktuar masa e përkohshme 

e sigurisë.  

 

7. Gjykata e Apelit të Kosovës, duke vepruar sipas ankesës së palës paditëse, me aktvendimin 

Ac.nr.218/20 të datës 05 shkurt 2020 e ka prishur aktvendimin e Gjykatës së shkallës së pare të 

datës 18 nëntor, duke e kthyer çështjen për rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

8. Pas kësaj, gjykata fillimisht ka caktuar seancën gjyqësore më 17 qershor 2020, në të cilën 

është aprovuar propozimi i të autorizuarit të paditësit për plotësim të ekspertizës, për dëgjimin 

e paditësit N.A.dhe të paditurit B.A.1 në cilësi të palës dhe të dëshimitarit B.A.3. Po ashtu në 

atë seancë është aprovuar propozimi i të autorizuarit të paditurve që në cilësi të dëshmitarëve të 

dëgjohen: H.E.dhe A.A.2. 

 

9. Me datë 23 qershor 2020 eksperti gjeodet M.L.ka përpiluar ekspertizën e plotësuar, e që pas 

kësaj i autorizuari i paditësit më datë 01 korrik 2020 ka dorëzuar në gjykatë parashtresën me të 

cilën ka bërë prezizimin e kërkesëpadisë, me të cilën ka kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia e 

paditësit. 

 

10. Përveç tjerash, gjykata ka caktuar seancën gjyqësore për datën 30 shtator 2020, e cila ka 

vazhduar edhe më 01 tetor 2020, në të cilën i autorizuari i paditësit ka mbetur pranë 

kërkesëpadisë së paditësit, duke theksuar mes tjerash: paditësi kërkesëpadinë e bazon në nenin 

254 par.1 të LPK-së, ku ligjvënësi vetëm këtë lloj të padisë e ka sanksionuar me dispozitë të 

veçantë, e që interesi juridik i paditësit është gjykata ta vërtetojë ekzistimin e marrëdhënies 

juridike-civile, e që në këtë rast pas administrimit të provave nuk është vu në dyshim me asnjë 

provë, domethënë është vërtetuar që e drejta e pronësisë në pjesën e parcelës nr. 2811 me 

sipërfaqe prej 13 m2 dhe në pjesën e parcelës me nr. 1653 në sipërfaqe prej 101 m2, është 

konsitutuar me mbajtje me mirëbesim duke e shkfrytëzuar si pasuri të tij, pa u kontestuar 

asnjëherë nga askush, e as nga të paditurit, me shfrytëzim me më shumë se 80 vite, duke 
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theksuar se vendimi i gjykatës duhet të ketë karakter deklarativ-pasqyror e që shërben si bazë 

juridike për regjistrim të së drejtës pronësore në emër të paditësit, e që të paditurit e kanë rolin 

aktiv gjë që të njëjtit nuk kanë ofruar asnjë provë me të cilën do të bënin të rrezueshëm 

prezumimin material-juridik të ndershmërisë-ndërgjeshmërisë të posedimit të pjesës së 

paluajtshmërive kontestuese nga ana e paditësit dhe paraardhësit të tij. 

11. Më tej ka theksuar se, pala paditëse e ka bërë të qëndrueshëm kërkesëpadinë e tij me 

aktvendimin e kësaj gjykate me të cilin është rregulluar vija kufitare-mezhdës në mes parcelës 

që është në pronësi të paditësit dhe parcelës me numër të përhershëm 1654 tani me rinumërim 

2811 që ka qenë në pronësi të L.A.(paraardhësja e B.A.3) me parcelën 1655, pronësi sot e 

paditësit dhe kjo ka qenë e përfunduar, duk vlerësuar se provat që janë administruar janë 

eliminuar të gjitha faktet kontestuese, duke i propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta 

aprovojë si të bazuar në tërësi. 

12. Sa i përket masës së përkohshme të sigurisë, i ka propozuar gjykatës që të njëjtën ta 

zëvendësojë me masë të sigurimit, duke vlerësuar se është vërtetuar e drejta subjektive për 

sipërfaqet e parcelave kontestuese, duke theksuar më tej se kundërshtarët e sigurimit kanë 

ndërmarrë veprim siç është konstatuar në vend shikim dhe siç është paraqitur në detaje edhe 

me matjet gjeodezike, e që kjo e plotëson prezumimin procedural nga neni 297 par.1 pika b) të 

LPK-së, se ekziston rreziku që të paditurit-kundërshtarët e sigurimit me veprimin e tyre do ta 

vështirësonin dukshëm realizimin e kërkesës, duke e ndryshuar gjendjen faktike në terren dhe 

në këtë mënyrë paraqet burim për prishjen e raporteve të tyre dhe mundësisë për ndonjë veprim 

tjetër. Në fund ka theksuar se pala paditëse është e vetëdijshme  dhe nuk është kontestuese se të 

paditurit e kanë blerë parcelën, që tani mbanë numrin 2811 nga B.A.3 dhe askush nuk u’a ka 

kontestuar të drejtën e tyre që të kalojnë me veturë, automjete, në këmbë dhe sende tjera në 

këtë pjesë të paluajtshmërisë ku i kanë dyert e oborrit para se ti rrënojnë ato, e që pavarësisht 

shqetësimit që mund ta kenë të paditurit, paditësi nuk e ka pasur dhe nuk e ka atë pretendim që 

ti pengojë, dhe se pretendimi i paditësit është që të vërtetohet e drejta e pronësisë, duke shtuar 

se palët janë familjar në mes vete dhe kalimin tek dyert e oborrit siç e ka pasur paraardhësi 

juridik i parcelës 2811 edhe vetë të paditurit si pronarë të parcelës 1653 nuk u’a konteston 

askush për kalim. 

13. I ka kërkuar shpenzimet e procedurës në lartësi prej 10.551.20 € dhe atë për përpilim të 

padisë 624 €, për taksë gjyqësore 100 €, për përfaqësim në shtatë seanca gjyqësore nga 811 €, 

për ekspertizë gjeodezisë 150 €, për përpilimin e dy ankesave ndaj aktvendimeve të gjykatës 
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për masë të përkohshme të sigurimit nga 1622.00 €, për taksë gjyqësore për dy ankesa nga 30 

€, për parashtresën lidhur me precizimin e kërkesëpadisë 624 € dhe për plotësim të ekspertizës 

së gjeodezisë 70 €. 

14. I autorizuari i të paditurve, në seancën e shqyrtimit kryesor ka mbetur pranë fjalës 

përfundimtare të dorëzuar me shkrim lidhur me kërkesëpadinë e paditësit, në të cilën mes 

tjerash ka theksuar: është vërtetuar me prova, ekspertizën e ekspertit gjeodet dhe dëshminë e 

dëshmitarit H.E.se pjesa kontestuese ka qenë në posedim dhe shfrytëzim të paraardhësit të 

paditësit-G. dhe të paditurve-B. si dhe axhës së ndërgjyqësve H., të cilët këtë pjesë të 

sipërfaqes kontestuese e kanë shfrytëzuar bashkarisht, si rrugë të përbashkët për të pasur qasje-

hyrje dhe dalje nga rruga publike deri në oborret e shtëpive të tyre. Në këtë drejtim ka 

potencuar se dëshmia e të paditurit B.A.1, i dëgjuar në cilësi të palës është në pajtueshmëri me 

dëshminë e dëshmitarit H.E.dhe B.A.3, të cilat dëshmi janë kredibile dhe të besueshme, e që 

gjykata duhet ti vlerësojë në pajtim me nenin 8 të LPK-së, nga e cila rrjedh se pjesa 

kontestuese e paluajtshmërisë ka qenë në bashkëposedim dhe shfrytëzim të paraardhësve të 

palëve ndërgjyqësore  së bashku me vëllain e tyre H., të cilën e kanë shfrytëzuar bashkarisht si 

rrugë për dalje dhe hyrje nga shtëpia deri në rrugën publike dhe anasjelltas, ndërsa paditësi 

N.A.nuk e ka poseduar dhe shfrytëzuar asnjëherë individualisht këtë pjesë si pronë të tij. Sa i 

përket murit, ka theksuar se nga dëshmia e dëshmitarëve është vërtetuar fakti se themeli i murit 

ekzistues i cili ka filluar të ndërtohet nga të paditurit, është ndërtuar në themelet e murit të 

mëparshëm dhe në vijë të gardhit të cilin e ka thurur më parë B. që ia ka shtiur oborrin e 

shtëpisë së tij babait të paditurve-B. A.3 dhe kjo pjesë e paluajthsmërisë në të cilën gjendet 

themeli i murit ka qenë në pronësi të paraardhësit të paditësve. 

15. Ka shtuar se paditësit i mungon legjitimiteti real aktiv për të kërkuar vërtetimin e pronësisë 

individuale në pjesën e paluajtshmërisë së përbashkët kontestuese në bashkëposedim të G., B. e 

H. A., andaj pasi që kjo pjesë e paluajtshmërisë ka qenë në bashkëposedim dhe dhe shfrytëzim 

të paraardhësve të ngërgjyqësve më tepër se 20 vite, për këtë arsye paditësi nuk mund të fitoj të 

drejtën e pronësisë individuale në pjesën kontestuese, e cila është e përshkruar në kërkesëpadi. 

I ka propozuar gjykatës që ta refuzoj kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazua. 

16. Sa i përket propozimit të paditësit për zëvendësimin e masës së përkohshme të sigurimit me 

masë të sigurimit për parcelat kontestues, këtë propozim e ka kundërshtuar duke theksuar mes 

tjerash se: paditësi-propozuesi i masës së sigurimit me asnjë provë materiale nuk e ka vërtetuar 

ekzistimin e legjitimitetit aktiv për të kërkuar vërtetimin e së drejtës pronësore mbi bazën e 
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posedimit të ndërgjegjshëm, me arsyetim se poseduesi, me arsyetimin se propozuesi pretendon 

se në pjesën e paluajtshmërisë kontestuese në përbërje prej njësisë kadastrale 02811-0 e gëzon 

të drejtën e pronësisë, kjo e drejtë e drejtë subjektive nuk ekziston pasi që të drejtën e pronësisë 

në këtë njësi kadastrale në pajtim me certifikatën e pronësisë nr. 1577/19 e lëshuar nga ZK 

Shtime, të drejtën e gëzon e paditura R.A., ndërsa në paluajtshmërinë në përbërje prej njësisë 

kadastrale  01653-0 të drejtën e pronësisë e gëzon B. A.3 Ka theksuar se, pjesa e 

paluajtshmërisë është shfrytëzuar për kalim të përbashkët nga paraardhësit e palëve 

ndërgjyqëse dhe babai i dëshmitarit B. dhe e kanë shfrytëzuar bashkërisht pa ndërpre dhe pa u 

shqetësuar nga njëri tjetri, mbi këtë bazë ka vlerësuar se propozimi i paditësit-propozuesit për 

zëvendësimin e masës së përkohëshme në masën e sigurimit është e pabazuar me arsyetim se 

nuk plotësohen kushtet nga dispozitat e nenit 297 par.1 a dhe b të LPK-së. Shpenzimet e 

procedurës i ka kërkuar në lartësi prej 5336.00 € dhe për pjesëmarrje edhe të seancës kryesore. 

17. Për të vërtetuar gjendjen faktike, gjykata në seancën kryesore janë administruar provat dhe 

atë: Certifikatë e të drejtës pronësore 848/19 e datës 15.05.2019 lëshuar nga Drejtoria e 

Kadastrit Komuna Shtime në emër të paditësit N.A.; Certifikatë e të drejtës pronësore 078 e 

datës 26.05.2017 lëshuar nga Drejtoria e Kadastrit Komuna Shtime në emër të B. A.3; 

Dokumenti i quajtur Ortofoto; Skica si pjesë e certifikatës së pronës, Fotografitë lidhur me 

pronën kontestuese; Aktvendimi i formës së prerë i Gjykatës Komunale në Ferizaj R.nr.352/84 

i datës 14.05.1984; Deklaratë Nën Betim LRP.nr.1913/2016 e dhënë në Zyrën Noteriale Noter 

Sh. S. në Shtime; Procesverbali i këqyrjes në vendin kontestues me datën 11.07.2019; 

Ekspertiza gjeodezike e përpiluar me datën 15.07.2019 nga Eksperti Gjeodet M.L.dhe plotësim 

ekspertiza gjeodezike 23.06.2020 nga Eksperti Gjeodet M. L.. 

 

18. Po ashtu për të vërtetuar drejtë gjendjen faktike në drejtim të kërkesëpadisë së paditësit 

paraprakisht gjatë seancës gjyqësore të datës 22 shtator 2020, janë dëgjuar, fillimisht në cilësi 

të palës, paditësi N.A.dhe i padituri B.A.1, pastaj janë dëgjuar në cilësi të dëshmitarëve; B.A.3 

dhe H. E.. 

19. Paditësi N.A., në cilësi të palës ka deklaruar: Me personin e quajtur B.A.3 të cilin e ka 

kushëri i kanë pasur dyert e njëjta në rrugën kryesore, ndërsa para 30 viteve, kushërinjtë-tani të 

paditurit, respektivisht paraardhësi i tyre e ka blerë tokën nga B., i cili në ndërkohë është 

zhvendosur nga adresa ku ka jetuar (vendi kontestues) dhe i njëjti është vendosu në Ferizaj, 

ndërsa të paditurit e kanë prishur murin, dhe kanë bërë ngushtimin e rrugës e që e gjithë 
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problemi tani për tani është ngushtim i asaj rruge për të cilën kanë ngritur padi, ka theksuar se 

së bashku me familje jetojnë aty që një kohë të gjatë respektivisht ka lindur aty, ndërsa nuk i 

kujtohet se kush është vendosur së pari në at adresë ai apo të paditurit mirëpo babai i ka thënë 

se pjesa që është kontestues e ka shfrytëzuar së bashku me B. edhe pse rruga që është 

kontestuse që dërgon deri tek rruga kryesore gjithë herë ka qenë e tyre. Arsyeja për kalim për 

këtë rrugë ka qenë se B. nuk ka pasur qasje në rrugë kryesore dhe për at shkak është detyruar 

që ti tërheq dyer 10 metra më afër pronës së tij diku afër 35 vite me qëllim që të kyqet B.. 

20. Ka shtuar se të paditurit kanë pasur dalje në rrugën kryesore në një shtëpi e ndërtuar në dy 

katëshe të cilën e kanë djegur policia serbe gjatë luftës pas luftës të njëjtit kanë ndërtuar 

objektin që është tani dhe në kohë kur e kanë blerë nga kushëri B., të njëjtit i kanë mbyllur 

dyert përball rrugë kryesore pastaj i kanë hapur dyert diku pas 4 apo 5 viteve pasi e kanë blerë 

pronën nga B., e  që tani janë funksionale, të cilët nuk e kanë pyetur për hapjen e tyre. Sa i 

përket rrënimit të murit të vjetër, ka kuptuar vetëm kur e ka parë duke u rrënuar, gjë që nuk i ka 

pyetur të paditurit për arsyen e rrënimit me bindjen se janë duke e ndërtuar një mur më të mirë, 

sepse aj paraprak ka qenë i vjetër. Po ashtu ka theksuar se pas rrënimit të murit ka zhvilluar 

biseda me të paditurit rreth zgjerimit të rrugës, e që mosmarrëveshjet kanë qenë të atilla që të 

paditurit kanë kërkuar që të hapin lokale në rrugën e tij, e që ky ka qenë shkaku që nuk është 

pajtuar, sepse qëllimi i tij ka qenë të lirohet rruga e jo të ngushtohet. Po ashtu ka deklaruar se 

bisedat kanë qenë në atë mënyrë që edhe personi i quajtur A.A.2 me leshu një pjesë të tij me 

qëllim të shfrytëzimit si rrugë për tërë gjatësinë. 

21. I padituri B.A.1, në cilësi të palës ka deklaruar: Ai së bashku me familjen e tij jetojnë në atë 

vend për një kohë të gjatë dhe prej se i kujtohet i njëjti ka kaluar nëpër rrugën kontestuese, 

duke theksuar se pronën e ka blerë nga B. në vitet e 80-ta, ku ka qenë e ndërtuar një shtëpi, 

ndërsa gjendja si në terren është prej se e mban mend, duke theksuar se nuk ka pasur ndonjë 

vërejtje nga ana paditësit për shfrytëzimin e kësaj rruge. Sa i përket ndërtimit të murit të ri, ka 

theksuar se ka qenë në dijeni se është duke e ndërtuar në pronën e tyre duke shtuar se murin e 

kanë ndërtuar ata(të paditurit) duke shtuar se para murit të ndërtuar ka qenë i ndërtuar murin i 

vjetër e që ka qenë i ndërtuar më brenda rrugës dhe se të njëjtin e kanë rrënuar diku para 10 

viteve dhe pastaj kanë ndërtuar këtë mur të shikuar në foto, ndërsa ketë mur e kanë rrënuar dhe 

ka filluar ndërtimin e murit të ri. Ka shtuar se nuk ka qenë në pyetje ndërtimi i lokaleve por ka 

qenë në pyetje vetëm rruga, paditësi ka qenë këmbëngulës që mos ti largoj dyert dhe mos të 

rregullohet rruga. 
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22. Dëshmitari B.A.3, ka deklaruar: fillimisht me paraardhësin e parë G.kemi pasur qasje për të 

hyrë në oborr rreth rrugë kryesore ndërsa paraardhësi i të paditurve i ka pasur dyert e tij, në 

pjesën ballore me rrugën aktuale ekzistuese. Ka theksuar se prej se është i vetëdijshëm e kanë 

shfrytëzuar këtë rrugë (pas shikimit të fotos nr.3) dhe se përveç tij, rrugën e kanë shfrytëzuar 

edhe paditësi dhe të paditurit. Ka shtuar se për të hyrë në oborrin e tij ka mundur përmes dy 

palë dyerve. 

23. Dëshmitari H.E.: Rrugën që është objekt kontesti e kanë shfrytëzuar tre familje; N., H. dhe 

B., për kohë të gjatë, prej se e mban në mend, ndërsa edhe paraardhësit e tyre e kanë 

shfrytëzuar këtë rrugë. Nuk ka njohuri rreth mënyrës së murit në këtë kohë, ndërsa e din që ka 

pasur mure, kurse hera e fundit që ka qenë në atë pjesë (vendi kontestues) ka qenë para 5 muaj. 

I është kujtuar se dyert kanë qenë te rruga kryesore dhe po ashtu i është kujtuar se paditësi i ka 

tërhequr dyert para 20 viteve, ndërsa sa i përket hyrjes së B. në oborr nuk i kujtohet hyrja. Në 

lidhje me murin e ndërtuar, tani i rrënuar ka deklaruar se e din që ka qenë i ndërtuar në vitin  

1991 apo 1992, por nuk kujtohet me saktësi. 

24. Gjykata pasi bëri shqyrtimin provave një nga një dhe të gjitha s’bashku në kuptim të nenit 8 

të LPK-së, vlerëson se kërkesa e padisë është pjesërisht e bazuar, pas vërtetimit të gjendjes 

faktike si në vijim:  

25. Paditësi me të paditurit janë kushëri të afërt dhe se të njëjtit jetojnë në fqinjësi me njëri 

tjetrin. Për më tepër nuk ka rezultuar të jetë kontestuese fakti i kalimit të përbashkët nëpër 

rrugën që mban evidencën e njësive kadastrale 2811 dhe 1653 ZK Shtime, mirëpo është 

vërtetuar gjatë këtij shqyrtimi gjyqësorë se kontesti mes palëve ka filluar me rrëzimin e murit 

nga ana e të paditurve pak kohë para ngritjes së padisë, respektivisht fillimin e ndërtimit të 

murit të ri, me ç’rast që në fillim, gjegjësisht me daljen në vendin kontestues të gjykatës, 

palëve dhe ekspertit gjeodet është vërejtur se ndërtimit të murit të ri ka filluar të ndërtohet 

përtej pjesës ku ka qenë muri i vjetër, e që për këtë ishte më se e qartë për gjithë subjektet e 

kësaj procedure, duke përfshirë edhe gjykatën.  

26. Kjo është vërtetuar me provat e administruara në këtë shqyrtim gjyqësorë, me theks të 

veçantë: këqyrja në vend më 11 korrrik 2019, ekspertiza e ekspertit gjeodet M.L.dhe plotësimi 

i ekspertizës, pastaj me dëgjimin e paditësit dhe të padituri B.A.1 si dhe dëgjimin e 

dëshmitarve B.A.3 e H.E., e të cilat prova në mënyrë të sinkronizuar kanë vërtetuar gjendjen 

faktike, ashtu që palët ndërgjyqëse rrugën e kanë shfrytëzuar dhe e shfrytëzojnë së bashku, 

andaj mbi këtë bazë edhe kjo pjesë e sipërfaqes e hapur si kontestuese duhet të ketë të njëjtin 
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qëllim, që do të thotë se pavarësisht që kjo pjesë në regjistrin kadastral figuron në emër të të 

paditurve, kjo nuk u jep të drejtë për ndryshim të gjendjes faktike, të vendosur për një kohë të 

gjatë  sikundër që, pavarësisht që paditësi e ka shfrytëzuar vazhdimisht këtë sipërfaqe si rrugë, 

kjo nuk i jep të drejtën absolute pronësore.  

27. Edhe pse gjykata ka vendosur si në pikën V në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke e 

refuzuar të pa bazuar kërkesëpadinë e paditësit për vërtetim të drejtës pronësore mbi parcelat 

2811 me sipërfaqe prej 19 m2 dhe 1653 me sipërfaqe prej 101 m2, megjithatë gjykata pas 

analizimit të kërkesëpadisë të përshkrua në padi dhe administrimit të provave vlerëson se në 

fakt kërkesëpadia e paditësit nuk duhej të refuzohet në tërësi si  tillë edhe pse nëse shkëputet 

vetëm pika V e dispozitivit të këtij aktgjykimi mund të duket ashtu.  

28. Gjykata me rastin e vendosjes, ka pasur parasysh qëllimin e paditësit (mens rea) dhe 

interesin juridik të tij dhe se duke analizuar këtë qëllim dhe këtë interes del se, paditësi ka qenë 

i shtyrë të kërkojë mbrojtje gjyqësore, nisur nga fakti se të paditurit fillimisht kanë rrëzuar 

murin e vjetër të ndërtuar për më shumë se 30 vjet (fakt i vërtetuar në këtë shqyrtim gjyqësorë) 

e pastaj me veprimet e tyre kanë filluar me ndërtim të murit të ri, përtej vijave kufitare siç ka 

qenë muri i vjetër. Për më tepër paditësi në padinë e ushtruar përmes të autorizuarit të tij, ka 

kërkuar të vërtetohet pronësia në parcelat kontestuese e të cilat shfrytëzohen si rrugë. Po ashtu 

ka në padi ka theksuar tekstualisht: paditësi së bashku me të paditurit si dhe pronarin e 

parcelës 1651/5 që është fqinj i tyre, kanë qenë në bisedime që ta bëjnë zgjerimin e rrugës 

ekzistuese për shfrytëzim të tri (3) familjeve, me mundësi më të mira, por që i padituri i dytë 

dhe i tretë kanë paraqitur kërkesa që në këtë rrugë të hapin lokale, çka është kundërshtuar nga 

paditësi me arsyetim të drejtë se një situatë e tillë do ta pa mundësonte shfrytëzimin e rrugës 

për të gjithë dhe do të paraqiste pengesa të vazhdueshme e ku do të ishte burim i 

mosmarrëveshjeve në mes tyre.
1
  Nga kjo rezulton se paditësi ka pohuar faktin se rrugën e 

shfrytëzojnë 3 familje, andaj kërkesa e aprovuar për vërtetim të së drejtës pronësore do ta 

minonte qëllimin e përbashkët për të shfrytëzuar parcelat kontestuese si rrugë.   

29. Çdokush që pretendon ndonjë të drejtë, konform nenit 2 par.2 të LPK-së, duhet të ketë 

interes juridik për padinë e ushtruar, andaj sipas bindjes së gjykatës, vërtetimi i së drejtës së 

kalimit të paditësit nëpër parcelat kontestuese ka qenë qëllimi i tij sepse përmes kësaj i njëjti do 

ta ketë të mundur kalimin nëpër këtë rrugë, ashtu siç ka qenë para kontestit mes palëve. Përtej 

kësaj, konkretisht kërkesa e paditësit për vërtetim të së drejtës pronësore mbi këto parcela e 

                                                 
1
 Faqja e parë e padisë, paragrafi i fundit. 
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tejkalon qëllimin dhe rrjedhimisht interesin juridik të tij, për të cilin ka paraqitur padi dhe është 

në kundërshtim me rregullat ligjore të theksuar më lartë që ka të bëjë me interesin juridik.  

30. Gjykata me rastin e vendosjes ndryshe, karshi kërkesëpadisë duke mos e refuzuar në tërësi 

të njëjtën dhe njëkohësisht duke e refuzuar kërkesën për vërtetim të së drejtës pronësore (edhe 

pse prima facie mund të duket se është vetëm kjo kërkesë)  është bazuar në dispozitën e nenit 2 

par.2 të Ligjit për Procedurën Kontestimore e cila dispozitë përcakton Gjykata i zbaton 

rregullat e të drejtës materiale sipas çmuarjes së saj dhe nuk është e lidhur me thëniet e palëve 

që kanë të bëjnë me të drejtën materiale. Bazuar në këtë dispozitë, gjykata ka vendosur që 

paditësit duhet vërtetuar e drejta e kalimit të domosdoshëm nëpër parcelat kontestuese bazuar 

në dispozitat e nenit 86 të Ligjit për Pronësinë dhe të drejtat tjera sendore (Ligji Nr.03/L-154) e 

cila e drejtë hynë në kapitullin e drejtave fqinjësore (kapitulli VI i këtij ligji). Sipas këtij 

vendimi, vetëm është vërtetuar e drejta e kalimit të domosdoshëm, sepse nuk kishte nevojë të 

konstituohet kjo e drejtë, ngase nga administrimi i provave është vërtetuar qartazi se kalimi i 

tillë ka ekzistuar prej një kohe të gjatë në mes palëve ndërgjyqëse, madje gjatë këtij shqyrtimi 

është theksuar se përveç tyre nëpër këtë rrugë ka kaluar dhe kalon edhe familja e personit të 

quajtur A.A.2.  

31. Rrjedhimisht  kërkesëpadia e paditësit për vërtetim të së drejtës pronësore ka rezultuar të 

jetë e pa bazuar sepse nuk përputhet aspak me gjendjen reale faktike sepse zanafilla e këtij 

kontesti ka të bëjë me rrënimit me murit të vjetër, respektivisht fillimin e ndërtimit të murit të ri 

në pjesën e parcelave të cilat palët ndërgjyqëse e kanë shfrytëzuar vazhdimisht si rrugë.  

32. Gjykata me kujdes e ka analizuar dispozitën e nenit 2.1 të LPK-së, e cila dispozitë 

përcakton që në procedurën kontestimore gjykata vendos brenda kufijve të kërkesave që janë 

parashtruar nga palët ndërgjyqëse. Nëse kjo dispozitë duhet interpretuar si e vetme nga 

paragrafët tjerë, natyrshëm që kërkesëpadia e paditësit ose duhej aprovuar në tërësi si e tillë ose 

duhej refuzuar, mirëpo gjykata vlerëson se bazuar në kontestin real mes palëve, neni 2 duhet 

interpretuar në mënyrë të sinkronizuar duke pasur parasysh veçanërisht interesin juridik të 

palëve (në këtë rast paditësit) e që lidhur me këtë në arsyetimin e këtij aktgjykimi janë dhënë 

shpjegime si më lartë, sa i përket interesit juridik dhe tejkalimit të këtij interesi.  

33. Sa i përket pretendimeve të paditurve, përmes të autorizuarit të tij, gjykata vlerëson se 

pjesërisht në shpjegimet përfundimtare është pohuar fakti se palët ndërgjyqëse për një kohë të 

gjatë i shfrytëzojnë sipërfaqet e parcelave kontestuese së bashku, ndërsa sa i përket pretendimit 

se të paditurit murin e ri kanë filluar së ndërtuari në pronën e tyre, për gjykatën një pretendim i 
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tillë është i pa justifikueshëm dhe se përmes këtij vendimi janë dhënë arsye të mjaftueshme në 

drejtim të vërtetimit të gjendjes reale faktike, që ka të bëjë me kalimin e palëve nëpër këto 

parcela duke i shfrytëzuar si rrugë.  

34. Gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës e mbështeti në nenin.452.4 të LPK-së 

andaj janë obliguar të paditurit që paditësit t’ia paguajnë shpenzimet e procedurës në shumë të 

përgjithshme prej 819 €, dhe atë për përpilim të padisë 104 €, për pjesëmarrje në tre seanca 

gjyqësore 405 €, për taksë gjyqësore për padi 30 €, për dy taksa gjyqësore lidhur me ankesë për 

ndaj aktvendimeve të kësaj gjykate për vlerësim të masës së përkohshme të sigurisë 60 € dhe 

për ekspertizë gjeodezisë 150 €. 

35. Ndërsa lidhur me kërkesën për shpenzime përtej shumës së aprovuar, gjykata ka vendosur 

si në pikën VI të dispozivit të këtij aktgjykimi, duke e refuzuar kërkesën për shpenzime përtej 

shumës së aprovuar, si të pa bazuar. Gjykata me rastin e vendosjes lidhur me kërkesën për 

shpenzime, është bazuar në dispozitën e nenit 453 par.1 të LPK-së, e cila dispozitë përcakton 

Me rastin e vendosjes se cilat shpenzime do t’i shpërblehen palës, gjykata do të marrë 

parasysh vetëm ato shpenzime që kanë qenë të nevojshme për ndjekjen e çështjes në gjyq. Se 

cilat shpenzime kanë qenë të nevojshme, si dhe mbi shumën e shpenzimeve, vendos gjykata 

duke çmuar me kujdes gjitha rrethanat. Gjykata mbi këtë bazë ka vlerësuar se shpenzimet e 

aprovuara për paditësin kanë qenë të nevojshme për të arritur deri në një epilog të tillë siç është 

vendosur dhe se gjitha veprimet tjera procedurale, përmes së cilave janë krijuar shpenzime, 

tejkalojnë domosdoshmërinë e tyre, pasi që vendimi mbi shpenzimet, përshtatshmëritë bazohet 

edhe me kërkesën kryesore të vendosur. 

36. Sa i përket propozimit të paditësit për zëvendësimin e masës së përkohshme të sigurimit në 

masë të sigurimit, gjykata ka vlerësuar se propozimi është i bazuar, andaj edhe është vendosur 

si në pikën VII të dispozitivit të këtij aktgjykimi, me të cilën të paditurve u ndalohet deri në 

plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi të ndërtojnë murin në parcelënnr 2811 me sipërfaqe prej 19 

m2 dhe parcelën 1653 me sipërfaqe prej 101 m2 Zona Kadastrale në Shtime, pasi që një 

propozim i tillë është i besueshëm, pasi që ekziston rreziku se pa caktimin e kësaj mase të 

paditurit mund ta vështirësojnë dukshëm realizimin e kërkesë së paditësit, në këtë kuptim të 

drejtën e kalimit të domosdoshëm nëpër parcelat kontestuese tani të vërtetuar nga gjykata. 

Ndërsa sa i përket llojit të masës së caktuar, gjykata që masa të jetë siç përcaktohet në nenin  

301 pika. a)  të LPK-së. 
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Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.528/19, me datën 15 tetor 2020 

                                              Gjyqtari, 

                                           Habib Zeqiri 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e pranimit, Gjykatën së Apelit të Kosovës, përmes kësaj 

Gjykate. 

 

 

 


