
C.nr. 1461/18  

 

GJYKATA THEMELORE NE PEJE, sipas gjyqtares Merita Baloku, ne qeshtjen civilo-

juridike te paditesit I S, të cilin e përfaqson Agim Shala av. në Pejë, kunder te paditurit  D (S) B  

nga fsh. K K. e P të cilin e përfaqsëson Mustafa Radoniqi av. në Pejë,  për vërtetimin e egzistimit 

të serviturit rrugor , vlera e kontastit 3.500 €, në  seancen e shqyrtimit kryesor me datë  

13.03.2020, murr dhe përpiloi me dt.13.05.2020 kete: 
 

 A K T GJ Y K I M  

    I.  Pjesërisht AROVOHET kërkesëpadia e paditësit I M. S SI E BAZUAR dhe  

    II. VERTETOHET ekzistimi i servitutit  rrugor nëpër ngastrat katastrale  nr. 446, nr.448 dhe 

nr. 447/2 në gjatësi prej 242,17 m dhe gjerësi prej 4 m e në sipërfaqe të përgjithshme prej 1037 

m2, si servitut i sezonal. 

      III. DETYROHET i padituri D (S) B nga fsh. K K. e Pejës, që paditësit të ia njoh të drejtën e 

servitutit Rrugor siç është parashtruar në piken II. të këtij dispozitivi, të duroj që paditësi këtë 

servitut rrugor ta regjistroi në Librat Katastral pranë Drejtorisë Gjeodete Katastrale në Pejë, si 

servitut të tij rrugor sezonal,  në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi  e nën 

kërcënim të përmbarimit. 

        IV. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit I M. S që ka të bëjë me servitut rrugor të 

përhershëm  REFUZOHET SI E PA BAZUAR 

          V. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

A r s y e t i m 

          Paditësi, I S, nëpërmjet të autorizuarit të tij me dt. 28.12.2018, ka ushtruar padi kundër të 

paditurit D S B nga K K. e Pejës, për vërtetimin e ekzistimit të servitutit rrugor. Me padinë e 

ushtruar ka parashtruar çështjen si vijon: paditësi në vitin 1981,  e ka blerë nga ish pronari 

patundshmërinë-ngastrat katastrale me nr. 447/1 dhe 449/0 ZK K, në sipërfaqe prej 2.51.07 ha. Që 

nga momenti i blerjes së këtyre patundshmërive, paditësi për të shkuar në këto prona ka 

shfrytëzuar rrugën e cila ka qenë e trasuar nëpër pronën e të paditurit, ngastrën nr.448 e njëjta zonë 

katastrale e pronarë i së cilës ka qenë i njëjti pronarë dhe këtë patundshmëri i padituri para dy apo 

tri vite i padituri e ka blerë nga një serb tjetër nga M S të cilën më parë ia ka shitur M.Me dt. 

30.05.2016 babai i të paditurit e ka mbyllë rrugën me arsyetim se paditësi nuk ka rrugë asejde duke 

iu kërcënuar, për çfarë paditësi i është drejtuar policisë duke e lajmëruar rastin. Meqenëse paditësi, 

prej vitit 1981 i ka bartur frytet nëpër at rrugë dhe duke patur parasysh se i njëjti nuk ka kurrfarë 

rruge tjetër e as qe ka mundësi qe nga ndonjë tjetër rrugë të depërtoj në pronën e tij, duke i pasur 

parasysh këto rrethana i propozon gjykatës qe ta aprovoi kërkesëpadinë e paditësit. 

Ndërsa në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare paditësi nëpërmjet të 

autorizuarit të tij ka deklaruar se:  mbetet ne tërësi pranë padisë dhe kërkesës se parashtruar ne te. 

Gjykatës i propozon qe te caktoj daljen ne vend me ekspertin gjeodet , ne mënyre qe edhe Gjykata 



te bindet se kërkesë padia është e bazuar. Sa i përket kundërshtimeve te parashtruar ne përgjigjen 

ne padi nga ana te autor te paditurit , konsideron se pretendimet e tilla nuk qëndrojnë. 

Shton se si pale paditëse, nuk ka pasur kurrfarë pengese nga askush tjetër për shfrytëzimin 

e këtij servituti rrugor përveç babait te te paditurit e tani nga i padituri. Përndryshe,  mbetet në 

tërësi pranë padisë kërkesës se saj dhe parashtrimet e paraqitura në seancat e kaluara. 

 Në petitumin e padisë ka rezervuar të drejtën qe ta bejë precizimin e gjatësi dhe gjerësisë-

sipërfaqes se rrugës lëndore. Andaj, e benë precizimin e kërkesë padisë duke u bazuar në 

ekspertizën e ekspertit gjeodet dhe precizimin e benë siç vijon:  

 VERTETOHET ekzistimi i servitutit rrugor nëpër ngastrat kadastrale nr.446,448 dhe 

447/2, në gjatësi prej 242,17 m, dhe në gjerësi prej 4m, e që ka sipërfaqen e përgjithshme prej 

1037m2, si servitut i përhershëm, të cilat ngastra janë pronë e te  paditurit., Pjesa tjetër e petitumit 

mbetet e pa ndryshuar. Shton se, në seancat gjyqësore nga procedimi i dëshmitarëve të cilat janë 

propozuar si nga pala paditëse ashtu edhe nga pala e paditur është vërtetuar se paditësi këtë rrugë e 

ka shfrytëzuar që nga vitit 1981 kurrë nga ish pronari i ka ble patundshmërit lendore pronarë i të 

cilave është. Po ashtu edhe nga provat e administruara nga ana e gjykatës vërtetohet një gje e tillë e 

sidomos nga trashëgimtari i vetëm i tani të ndjerit B M. Gjykatës i propozon që kërkesë padinë e 

paditësit të precizuar ta aprovoi në tersi si të bazuar. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

           I padituri nëpërmjet të autorizuarit tij me dt. 29.07.2019, ka parashtruar përgjigje në padi 

me të cilën ka theksuar se: nuk e mohon pronësinë e paditësit në ngastrat katastrale nr. 447-1 dhe 

449-0 të cilat i ka blerë që nga vitet 1980. Mirëpo, nuk qëndron pretendimi i paditësit se ai për 

shfrytëzimin e këtyre patundshmërive, ka shfrytëzuar kalimin nëpër pronën e të paditurit ngastrën 

nr. 448-0 siç thuhet në referatin e padisë. Për shfrytëzimin e pasurisë së tij, paditësi ka shfrytëzuar 

kalimin nga rruga publike që ndodhet në anën e kundërt, nëpërmjet patundshmërisë e cila ka qenë 

pronë e të njëjtit pronarë, por të cilën e bleu miku i paditësit i cili ia ndaloi shfrytëzimin e kalimit 

andej dhe tani tenton që të hap rrugëkalimin nga ana tjetër, nëpër pasurinë e të paditurit. Shton se 

padia nuk është e qartë duke i kundërshtuar në tërësi pretendimet nga padia, i padituri i propozon 

gjykatës qe te njëjtën ta refuzoi si të pa bazuar. Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet 

përfundimtare e nëpërmjet të autorizuarit të tij i padituri ka deklaruar se: e kundërshton ne tërësi 

kërkesë padinë dhe ne tërësi mbetet pranë pretendimeve nga përgjigja ne padi  edhe njëherë e 

përsërit se mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi dhe të pretendimeve të gjertanishëm. 

Posaçërisht shton se padia, kjo që është dhënë në padinë e dt. 28.12.2018 si dhe precizimi i sotëm 

janë të pa qarta dhe të pa rregullta. Para se gjithash nuk përkon rregullimi i kësaj padia me raportin 

e eksperti –gjeometrit Faruk Hysenaj si dhe vërejtjet që i ka bërë Gjykata me rastin e daljes në 

vend. Duhet theksuar se raportet në mes të paditësit dhe të paditurit kanë filluar qysh me ngritjen e 

një padie për pengim posedimi që kishte bërë paditësi ndaj babait të paditurit kontest këtë që e 

kishte humbur për shkak se me rastin e daljes në vend të gjykatës është vërtetuar në mënyrë të pa 

dyshimta se në pjesën në të cilën paditësi pretendon se ka pas të drejtën e kalimit, përkatësisht 

shfrytëzimit të servitutit  nuk ka kurrfarë gjurme për një rrugë kalim të tillë. Pas humbjes se këtij 

kontesti ka parashtruar një padi tjetër kundër babait të të paditurit, ndonëse kjo patundshmëri ishte 

e riregjistruar në emër të paditurit. Në kontestin e ngritur kundër babait të paditurit padia i është 

hedh tani në këtë procedurë padinë e ngrit kundër të paditurit por nuk është e qartë në padi a është 

fjala për servitut të përhershëm apo servitut sezonal që shërben për veprime sezonale të cilat dihen 

se cilat janë. Kurrë vështrohet gjendja në teren del se është fjala për servitut sezonal. Ndërkaq sot, 



në rregullimin e padisë kërkoi servitut të përhershëm që nuk i përgjigjet natyrës se një shfrytëzimi 

të tillë. Për ndryshe paditësi e bazon kërkesën e tij në dëshminë e pas ardhësit të pronarit nga i cili 

është blerë. Mirëpo një dëshmi e tillë është krejtësisht e pa qartë dhe e pa saktë. Asnjë dëshmitarë 

në këtë procedurë nuk ka mundur të konfiromon në mënyrë të sakte se ka ekzistuar e drejta e 

servitutit të kalimit dhe kah është shtrirë një e drejtë e tillë. Të gjitha dëshmitë janë të pa qarta dhe 

të pa precizuara. Andaj në një gjendje të këtillë faktike nuk mund të aprovohet një kërkesë e këtij. 

Propozon që kërkesë padia e paditësit të refuzohet si e pa bazuar. Shpenzimet e procedurës i ka 

kërkuar. 

Për ta vërtetuar këtë gjendje faktike, e me propozimin e palës paditëse, gjykata ka bere 

edhe administrimin e provave duke i lexuar dhe atë:  kopja e planit ZK K se bashku me skicën e 

matjes, Aktgjykimi P.nr.586/16 dt.04.01.2018, ekspertizën e ekspertit gjeodet Faruk Hysenaj se 

bashku me kopjen e planit, skicën e matjes, orto fotot dhe certifikatat e pronës, deklaratën 

dt.22.07.2016, e vërtetuar të noteri Kozhar Feho, lexoi shkresat e lëndës C.nr.1461/18 si dhe bëri 

dëgjimin e dëshmitarëve A ( E) H, G ( M) G, G, (D) G, S (SH) B, S (H) S, R (M) S dhe I (M) I. 

Pas vlerësimit të provave të administruara thënieve të aotorizuarit të paditësit, thënieve të 

autorizuarit të paditurit, e duke bërë vlerësimin e kësaj çështje juridiko kontestimore në tërësi e në 

kuptim të nenit 8 të LPK-se, si dhe analizimit të të gjitha provave gjykata, vërtetoi dhe erdh në 

përfundim se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar, andaj gjykata  të njejten pjesërisht  

e aprovoi dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga provat e administruara gjykata vërtetoi se paditësi në vitet 1980-82, ka blerë nga 

Millutin Markoviq patundshmeritë të evidnetuara si ngastra katastrale nr. 447/1 dhe 449 ZK K e që 

nuk është kontestuese në mes të palëve ndergjyqëse.  

Qe nga viti 1980-82, rrugen sezonale për shfrytzimin e këtyre ngastrave  paditësi, e ka 

patur nëpër ngastrat katastrale, tani të të paditurit.  

Për rrugen qe behet fjale në këtë kontest u vërtetua se se kontesti ka të bëjë me rrugen -

servitutin sezonal e jo siç pretendon paditësi me kërkesën e tij, për serrvitut të përhershëm rrugor.  

Kjo gjendje u vërtetua nga  dëshmitari S  (SH ) B  i cili ishte objektiv gjatë dhënies së 

dëshmisë së tij  dhe të cilit gjykata ia fali besimin, nga i cili u vërtetua se paditësi ka pasur rrugën 

sezonale pikërisht në rrugën të cilën pretendon se e ka shfrytëzuar dhe e cila gjendet në ngastrat 

katastrale më detajisht të përshkruara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi pronarë i të cilave është 

tani i padituri.  

Ky dëshmitarë gjatë dhënies së dëshmisë së tij ka deklaruar se: ,,Unë kam lindur në fsh. K 

dhe 75 vjet i kam, dhe nuk ka parcelë të shqiptarëve dhe shkijeve ku gjindet dhe si janë, që nuk i 

di,  sepse kam punuar në ato toka. Dhe rruga nga se e mbaj unë që behet fjalë, Ii ka kaluar nëpër 

atë rrugë. Ajo rrugë ka kaluar nëpër 4 parcela dhe i padituri D ku e ka ble parcelën rruga kalon 

përmes parcelës se tij, ajo rrugë ka qenë ne gjerësi prej 4 metrave shkon traktori kombaji, ajo rrugë 

ka qenë prej 1932 vit, kurrë i kanë pru në tokë,  serbet dhe malazezet dhe unë mendoi se kadastra e 

ka qit atë rrugë bile është edhe e fotografume rruga që nga ajo kohë. Të gjithë i kam njohur dhe me 

kanë qit kafe dhe raki dhe Ii e ka ble atë tokë në vitin 1982 prej M M dhe e di shumë mirë dhe i 



njoh shumë mirë bile djali i madh i Mt e ka emrin M. Rruga nuk është e drejtë është me kthesa. Si 

e ka ble këtë tokë, para 2/3 vjet. Kurrë ka ardhur Si, ka thënë  nuk keni rrugë se me ka thanë shkau, 

prej se e ka ble Si, ia ka ndal Iit a janë 2-3 vjet nuk e di. Ajo rrugë është e përhershme prej vitit 

1932 dhe të gjithë e kanë shfrytëzuar këtë rrugë. Ne e kemi ble bashkë tokën, ndërsa Ii e ka ble 

sepse unë i kam bë mirë  Iit sepse nuk e kanë lanë Iin me ardhur, e në fakt e ka ble Ii. Atë Ii e ka në 

posedim dhe në emër të tij e ka’’.  

Gjithashtu edhe nga vet  referati i padisë vërtetohet  dhe rrjedhë se bëhet fjalë për rrugen 

sezonale, çka do të thotë se paditësi rrugen për të cilën pretendon, e ka shfrytzuar për kryerjen e 

punëve sezonale- punëve bujqësore. Andaj gjykata pjesërisht e aprovoi kërkesëpadinë e paditësit 

dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Po ashtu edhe dëshmitari G (M) G  pranon se kanë kaluar nëpër rrugën e serbit,  por fillimisht është 

dashur me pyet serbin a me kalua, çka për gjykatën është e besueshme se rruga ka ekzistuar.  

Se ka ekzistuar rruga për të cilën pretendon paditësi, nëpër ngastrat e të paditurit, këtë fakt  e 

vërtetojnë edhe dëshmitaret e proceduar nga gjykata,  I (M) Iaj  dhe  R S të cilët ishin objektiv dhe të cilëve 

gjykata iu fali besimin me rastin e vendosjes.  

Nga Aktgjykimi penal P.nr. 586/16 i i shpallur me dt . 15 dhjetor 2017 dhe i përpiluar me 

dt. 04  janar  2018  gjykata vërtetoi se në rastin konkret rruga i është ndërprerë  paditësit me dt. 

30.05. 2016 vit.  

Po ashtu, nga deklarata e dhënë nga pasaardhësi Marrkoviq Batriç djali i ish pronarit 

Markoviq Milutin tani i ndjerë, e përpiluar me dt. 19.09.2011, e vërtetuar te noteri me dt. 

22.07.2016,  gjykata vërtetoi se paditësi e ka pasur rrugën për shfrytzimin e prones së tij  e cila 

rrugë ka kaluar, nëpër pronen e tij, tani pronë e të paditurit. 

Me dalje në vend së bashku me ekspert gjeodet gjykata vërtetoi dhe konstatoi  se paditësi 

nuk ka fare  rrugë për në token e tij,  andaj gjykata  ka vlerësuar se paditësit duhet ti mundesohet 

qasja në patundshmeritë e tija, për shfrytzimin për  e tyre 

Nga eskertiza e ekspertit gjeodet ngastrat katastrale të paditësit nr.447/1 në siperfaqe prej 

6580 m2, është me kulturë arë, klasa e katert dhe ngastra katastrale 449 në siperfaqe prej 18527 

m2, është me kulturë mal, klasa e dytë, meqenëse klëto ngastra  paditësit i duhet ti shfrytëzoi,  

duke u mbështetur në dispozitat ligjore në fuqi konform neni 86.1 të Ligjit për Pronësi dhe të 

Drejtat tjera Sendore  dhe nenit 46 të Ligjit mbi Marrëdhënie Themelore Juridiko Pronësore, 

gjykata vlerëson se paditësit duhet ti mundësohet qasja në patundshmeritë e tija nëpër rrugen e cila 

ka egzistuar ashtu që paditësi  ti kryes punet sezonale – bujqësore, respektivisht punet e 

domosdoshme sezonale të nevojshme në patundnshmeritë të cekura më lartë. 

Gjykata me rastin e vendosjes nuk iu fali besimin deshmitarit A H pasi që i njejti ishte 

ndermjetues në shitblerjen e patundshmerisë të cilat i padituri D B respektivisht babai i tij  i kishte 

blerë, nga se ky dëshmitarë, fare nuk e dinte se ku gjenden pronat e paditësit dhe të paditurit pra 

asnjë herë nuk i ka parë pronat e palëve ndërgjyqëse.  

Gjithashtu gjykata gjatë vendosjes nuk ia fali besimin deshmitarit G G, nga se nuk ishte 

objektiv gjatë dhënies së deshmisë së tij, i cili tërë kohen ka deklaruar se nuk e di Ii kah ka kaluar 



me rastin e bajtjes së frytit edhe pse ky deshmitarë, token e vet e ka aty afer tokës së paditësit dhe 

të paditurit, këtë e ka deklaruar vetë gjatë dhënies së deshmisë së tij, për gjykaten nuk është e 

besueshme si nuk e di ky deshmitarë kah ka kaluar Ii me rastin e bajtjes së frytit. 

               Gjykata gjatë tërë procedures së zhvilluar, degjimi i deshmitarëve daljes në vend me 

ekspert gjeodet, ekspertizes gjeodete, deklarates së vertetuar te noteri deshmitarëve, S (SH ) B, G 

(M) G , I (M) I  dhe  R S, të cilët ishin objektiv dhe të cilëve gjykata iu fali besimin, e duke u mbeshtetur 

në dipozita, konform neni 86.1 të Ligjit për Pronësi dhe të Drejtat tjera Sendore  dhe nenit 46 të 

Ligjit mbi Marrëdhënie Themelore Juridiko Pronësore,  erdh në përfundim se duhet të vendos si ne 

dispozitiv të këtij aktgjykimi ashtu  që pjesërisht e aprovoi kërkesëpadinë e paditësi dhe vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  Gjykata e refuzoi pjesën tjetër të kërkesëpadisë së paditësit me që i njëjti me asnjë provë 

nuk e vërtetoi kërkesën e tij e cila ka të bëjë me të drejtën e kalimit të përhershëm.  

              Lidhur me shpenzimet procedurale, gjykata vendosi duke u mbështetur në dispozitën  nga 

neni 452.2 të LPK-së, R. së Kosovës. 

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, C.nr. 1461/18 me datë 13.03.2020. 

 

                                                                                                                                    Gj y q t a r j a 

                                                                                                                                     Merita Baloku 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet e drejta  

në ankesë, në afat prej 15 ditësh nga dita  

e marrjes se të njëjtit, Gjykatës se Apelit  

në Prishtinë, e  përmes kësaj gjykate.  

 

 

 
 


