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C.nr.625/18 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, departamenti i përgjithshëm me gjyqtaren Merita Baloku, 

në çështjen kontestimore të paditësit  A. S. nga fsh. .............,  Komuna e  .........., të cilin e 

përfaqëson H. M. av. në ........, kundër të paditurve  Q. A. dhe Gj. A., njëherësh, përfaqësuese për 

marrjen e shkresave për të paditurin E. dhe  E. A. që të tre nga fsh. ............. Komuna e   .........., 

të cilët i përfaqëson O. L. av. në Pejës, për vërtetimin e drejtës së kalimit (servitutit), vlera e 

kontestit 3000 €, nën prezencën paditësit të autorizuarës së tij dhe  të  paditurit Qazim me të 

autorizuarin e tij e në mungesë të paditurës Gj. dhe E. A., në shqyrtimin kryesor të datës 

01.06.2021 mur dhe  përpiloi me dt.14.06.2021  murr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET SI E PA BAZUAR kërkesëpadia paditësit A. S. nga fsh. .............,  

Komuna e  ......, me të cilën ka kërkuar se konstituimin e të drejtës zyrtare për kalimin qere me 

kali nëpërmjet të parcelës E. A. të cilën e kanë në posedim  paditurit Gj. A. dhe Q. A. parcelat 

me nr. 1742/24 të regjistruara në certifikatën e palujtshmerisë me nr. P-71611015- 01742-24, ZK 

............. dhe atë në gjerësi prej 2 m dhe në gjatësi prej 104 m në sipërfaqe totale prej 210 m2, e 

cila do të realizohet duke filluar prej rrugës së fshatit nga ana veri-lindore nr.2363 në drejtim 

veriperëndimore në gjatësi prej 104 m, deri t  ngastra e paditësit A. S. nr. 1742/3 dhe nëpërmjet 

ngastrës së tij të regjistruar sipas certifikatës së palujtshmerisë,  P-7161101501742-3 ZK 

............., me çka të paditurit janë të obliguar që të pranojnë paditësit dhe të mundësojnë dhe të 

durojnë regjistrimin e kësaj të drejte ligjore në librat katastral të Komunës së Pejës dhe ti 

mundësojnë kalimin e lirë e nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë.  

 

DETYROHET  paditësi që të paditurve  të ia paguaj shpenzimet e procedurës në lartësi 

prej, 2.546.80 €, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

  

A r s y e t i m 

 

Paditësi, A. S. nga ..........Komuna e ......, nëpërmjet të autorizuarës së tij ka parashtruar 

padi me dat.09.12.2016 kundër  paditurve  Q. A. dhe Gj. A. që të dy nga fsh. ............. Komuna 

e   ........, për vërtetimin e drejtës së kalimit (servitutit) të cilën e ka rregulluar me parashtresën e 

datës 02.05.2019, duke e përfshirë si të paditur dhe të paditurin E. A., nga .............. 

Me padinë e ushtruar ka parashtruar çështjen si vijon se: paditësi është pronarë i 

patundshmërisë ngastrës katastrale nr.1742/3 në sipërfaqe prej 5000 m2 ZK ............., të cilën e 
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ka blerë në vitin 1981 vit sipas kontratës mbi shitblerjen nga shitësi V. K.. Të paditurit janë 

pronarë të ngastrës katastrale nr. 1742-24 në sipërfaqe prej 3141, në të cilën gjenet shtëpia e tyre 

familjare dhe formalisht kjo ngastër evidentohet në emër të djalit të tyre E. A. i cili jeton në boten 

e jashtme. Paditësi për të arritur në patundshmërinë e tij mbi 25 vite ka kaluar në rrugën në gjerësi 

prej 5 m dhe gjatësi prej 112 m. Këtë rrugë e ka shfrytëzuar gjer me datën 15.11.2015, kur të 

paditurit  kanë ndërtuar murin prej betoni me derë metalike dhe ia kanë pamundësuar paditësit 

çdo shfrytëzim të kalimit deri te parcela e tij. I propozon gjykatës qe te vërtetoi se paditësi ka të 

drejtë kalimi, rrugës  në gjerësi prej 5 m dhe gjatësi prej 112 metra nëpër parcelën e të paditurve 

dhe të detyrohen të paditurit të ia njohin këtë të drejtë paditësit dhe të ia mundësojnë kalimin e 

lirë nën kërcënim të përmbarimit. 

Në shqyrtimin kryesor dhe në dhënien e fjalës përfundimtare paditësi ka deklaruar se: : mbetet 

pranë padisë dhe kërkesës së saj, si edhe pranë rregullimit të padisë të dhënë pas ekspertizës së 

ekspertit gjeodet si edhe pranë deklarimeve të deritanishme në këtë çështje. Deri më tani 

mendojmë që është vërtetuar kërkesa e paditësit për një ekzistim servituti kalimit rrugës e cila  

kalon nëpërmjet rrugës numër 1742/24 për të shërbyer në hyrje në ngastrën kadastrale të paditësit 

nr. 1742/3 e cila rrugë ka ekzistuar që nga viti kur paditësi e ka  blerë këtë parcelë dhe e ka 

shfrytëzuar tërë kohën deri në momentin kur i padituri  e ka ngritur murin dhe e ka penguar në 

shfrytëzimin e këtij servituti. Prandaj, mendojmë që janë krijuar kushtet sipas deklarimeve të 

dëshmitarëve dhe sipas ekspertizës që kjo rrugë që vërtetohet nëpërmjet gjykatës në gjerësi në 

tre metra së paku siç është sugjeruar edhe nga ana e ekspertit ashtu që në ngastrën e të paditurit 

lëshohet rruga në gjerësi prej dy metra dhe gjatësi prej 104 metra dhe bashkohet me një metër të 

cilën e ka në pronësi paditësi. Me provat e administruara gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, bindshëm 

edhe pa mëdyshje është vërtetuar kërkesëpadia e paditësit A. S. nga Vitomerica të datës 

09.12.2016. Është vërtetuar se paditësi është pronar i ngastrës kadastrale 1742/3 në sipërfaqe 

prej 3141 m². Është i pakontestueshëm edhe fakti se i padituri është pronar i ngastrës fqinje 

1742/24 në ZK Vitomericë. Paditësi edhe më herët edhe tani për të hyrë në pronën e tij ka 

shfrytëzuar pronën e të paditurit qysh nga viti 1980 dhe si kalim i nevojshëm ka shfrytëzuar këtë 

rrugë për qasje deri në pronën e vet. Kështu në të kaluarën ai ka kaluar me traktor, kamion edhe 

me këmbë deri tek ara e tij për ta shfrytëzuar atë dhe këtë rrugë kalimi gjithmonë ka qenë 

minimum 3 deri 4 metra gjerësi që nga rruga publike në ngastrën kadastrale 23/63 deri te ngastrat 

e paditësit dhe atë e ka shfrytëzuar pa kurrfarë pengesa nga askush. Kjo gjendje faktike e ka 

prishur i padituri Q. A. kur i ka bllokuar rrugën me muri nga betoni ku i ka penguar qasjen 

paditësit deri tek prona e tij duke mos i lejuar kalimin deri tek prona e vet paditësit i cili ka në 

pronë një rrugë prej një metër gjerësie e as në pronën e të paditurit. Kjo gjendje faktike ka zgjatur 

deri tek aktgjykimi dënues nga Gjykata Themelore në Pejë i cili aktgjykim ka numër P.nr. 39/16, 

ku i padituri Q. A. dhe bashkëshortja e tij Gj. kanë qenë të dënuar me dënim për veprën penale 

Uzurpim i Pronës nga neni 332 i KPRK-së, ku ata kanë qenë të detyruar nga Policia që të rrënojnë 

murin dhe të lejojnë kalimin e paditësit në pronën e tij. Por, megjithatë ata kanë vazhduar të 

bllokojnë këtë rrugë për paditësin. Paditësi deri te prona e tij nuk ka rrugë tjetër dhe qasje tjetër 

nga rruga publike e cila rrugë si servitut duhet të jetë minimum tri metra sipas ekspertit F. H. të 

dhënë në procesverbalin e dt. 02.07.2020 dhe në ekspertizën e tij gjithashtu e ka vizatuar edhe 

dy metra të nevojshme për këtë kalim. Nga deklarimet e dëshmitarëve dhe provat tjera materiale 

si ekspertiza si edhe në deklarimin e vetë paditësit të dhënë me procesverbal të datës 05.10.2020, 

shihet se paditësi A. S. për të punuar tokën e tij gjatë tërë kohës ka shfrytëzuar edhe mjetet siç 

është traktori dhe kamioni dhe ka kaluar nëpër këtë rrugë. Nga kjo rezulton se janë plotësuar 

kushtet për krijimin e kalimit të domosdoshëm ekzistues para pengimit nga ana e të paditurit pasi 

që paluajtshmëria e paditësit nuk mund të shfrytëzohet normal dhe nuk ka mundësi apo rrugë 

tjetër dhe dobia për paluajtshmëri e paditësit është më e madhe se dëmi i mundshëm se 

patundshmëria nëpër të cilën duhet të kalojë që është prona e të paditurit. Kalimi i përcaktuar 

nga ana e ekspertit të propozuar me kërkesëpadi siguron kalimin më të përshtatshëm nga fqinji 
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që e kërkon kalimin dhe më së paku e pengon fqinjin që lejon kalimin që është kusht fqinjësor 

sipas nenit 86 dhe 253 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore, andaj i propozojmë 

gjykatës që padia të aprovohet. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

Paditësi në fjalën e tij përfundimtare deklaron: ,,kjo rrugë shfrytëzohet qysh pas luftës së dytë 

botërore dhe është deklarata e pronarit paraprak V. K., e patundshmërinë e kam blerë në vitin 

1980 dhe atëherë më ka thënë K. që kam dy metra rrugë dhe një metër është e imja dhe një metër 

e të paditurit dhe nuk ka të drejtë askush që me ta mbyllë rrugën. I padituri e ka blerë këtë pasuri 

tri vite pas meje. Pas pasurisë së të paditurit janë edhe 50 ari dhe K. nuk kanë shkuar me biçikletë 

atje por me mjete punuese. E ka ditur i padituri që rruga kalon nëpër tokën e tij, deri në vitin 

2015 e kam shfrytëzuar këtë rrugë pa problem. Mbetem pranë përfundimtare të autorizuarës sime 

dhe pranë ekspertizës së ekspertit gjeodet dhe së paku të më sigurohen tri metra. Nuk janë 

kontestuese dy metra por një metër që duhet ta marr prej A. është kontestuese dhe jam në gjendje 

ta paguaj atë metër’’. 

 

Të paditurit në shqyrtimin kryesor dhe në dhënien e fjalës përfundimtare e nëpërmjet të 

autorizuarit të tyre kanë  deklaruar se: e kundërshtojnë  padinë paditësit si të pa bazuar dhe 

mbeten pranë parashtrimeve të deritanishme, e kundërshton  kërkesën e paditësit sepse që nga 

viti 1968 e deri me tani paditësi e ka një metër rrugë në pronë të tij, ndërsa në pronën e të 

paditurve nuk ka të drejtë të kalojë. Shtojnë se: me  provat e administruara në seancat gjyqësore 

u vërtetua se padia e paditësit A. S. është e pabazuar. Paditësi që nga viti 1968 sipas kopjen së 

planit për të hyrë nga rruga kryesore në ngastrën e tij personale e ka rrugën në gjerësi prej 1 

metër. Prej vitit 1968 deri më tani paditësi ka shfrytëzuar disa rrugë për të hyrë në pronën e tij, 

ndonjëherë ka kaluar për të marrë ushqimin edhe nëpër pronën e të paditurve mirëpo nuk e ka 

shfrytëzuar përgjithmonë. Kjo vërtetohet se edhe me rastin e  blerjes së paluajtshmërisë sipas 

deklaratës së paditësit është biseduar që rruga të jetë dy metra nga ish pronari nga viti 1968 por 

kjo nuk ka ndodhur. Prandaj, shihet qartë se sipas gjendjes reale në terren aty nuk ka rrugë, nuk 

është e shtruar me zhavorr por është tokë që punohet, edhe i autorizuari i paditësit në seancën e 

datës 14.05.2019, pas marrjes së ekspertizës së ekspertit gjeodet vërteton se paditësi e ka rrugën 

në gjerësi prej 1 metër prandaj, paditësi ka qenë në gjendje që t’ ia kompensojë pjesën tjetër të 

paditurve mirëpo për shkak të kontesteve të cilat i kanë palët ndërgjyqës të paditurit nuk 

dëshirojnë që t’ ia lëshojnë rrugën. Edhe në deklaratat e dëshmitarëve të cilët janë fqinjë të parë 

të ndërgjyqësve të familjes D. kanë deklaruar se paditësi nuk e ka shfrytëzuar rrugën në të cilën 

pretendon nëpër ngastrën kadastrale 1742/24. Të paditurit e kanë ndërtuar shtëpinë para shumë 

vitesh dhe paditësi po të kishte të drejtë që të kalojë nëpër këtë ngastër do të ushtronte padi që 

mos ta ndërtojë shtëpinë i padituri afër rrugës, prandaj në bazë të shkresave të lëndës, 

dëshmitarëve i propozoj gjykatës që të refuzohet padia e paditësit si e pabazuar me arsyetimin 

se të paditurit nuk janë të obliguar të ja sigurojnë kalimin paditësit për arsye se paditësi është 

dashur ta dijë vetë që nga koha e blerjes së patundshmërisë mënyrën e hyrjes në pronën e tij. 

Shpenzimet i ka kërkuar. 

 

Për  vërtetimin e kësaj  gjendje faktike, me propozimin e palës paditëse, gjykata bëri  

administrimin e provave dhe atë: Ekspertiza e ekspertit gjeodet F. H. e dt. 12.03.2019, së bashku 

me kopjen e planit, ortofoton, skicën e matjes, fotot nga shkresat e lëndës, skica numër 71 e 

dt.07/10/1962,  Certifikata e Pronës me numër 01742/24 ZK Vitomericë, së bashku me ortofoton, 

Certifikata e Pronës me numër 01748/3 ZK Vitomericë e datës 21.05.2019, Aktgjykimi P.nr. 

39/16 i datës 10.05.2017, Kopja e Planit për njësinë 01742/8, lexoi  shkresa tjera të lëndës C.nr. 

625/18, si dhe dëgjoi dëshmitarët I. D., .... ekspertin F. H. dhe palët në procedurë A. S. dhe Q. 

A. A. D. dhe V. D.. 
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Pas vlerësimit të provave e të administruara, thënieve të autorizuarit të paditësit, thënieve të të 

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

nenit 8 të LPK-se,  u vërtetua se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar andaj gjykata të njëjtën 

e refuzoi dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për faktin se nga shkresat e lëndës u 

vërtetua se paditësi me rastin e shitblerjes së pronës së tij ka pasur, në gjerësi një metër rrugë dhe 

në gjatësi prej 104 m rrugë,  që fillon nga kryesore e gjer në ngastrën e paditësit dhe kjo sipërfaqe 

e rrugës ishte pjesë përbërëse e ngastrës katastrale 1742/3, pronë e paditësit. 

 

Nga ekspertiza e ekspertit të gjeodezisë u vërtetua se ngastrës katastrale 1742/3 pronë e paditësit, 

sipas skicës së vitit 1968 të datës 06.10.1968, paditësit  i është lënë rrugë në gjerësi prej 1 m. 

Përskaj të kësaj rruge është e ndërtuar shtëpia e banimit P+1K në të cilën jetojnë të paditurit Q. 

A. dhe  Gj. A. dhe pretendimi i palës paditëse i cili pretendon rrugën,  objektit të paditurve P+1K, 

i ofrohet në afërsi prej 50 cm . Andaj gjykata vlerëson se nuk ka kushte për hapjen e rrugës në 

gjerësi prej 2 m, të cilën paditësi e kërkon me rregullimin e padisë të datës 02.05.2019, nga se 

po të hapej rruga paditësit do ti shkaktohej dëm, me vet faktin se rruga do ti ofrohej në afërsi të 

shtëpisë së banimit të të paditurve  prej 50 cm.  

 

Nga deklarata e datës 26.12.2019, deklaratë dhënësi K. P. i cili në deklaratën në fjalë ka 

potencuar se: paditësi A. S. me datë 23.09.1981, nga gjyshi i tij e J. K. e ka blerë patundshmërinë 

e evidentuar në listën poseduese 813 në ............. ngastrën katastrale 1742/3 në sipërfaqe prej 50 

ari, kjo parcelë ka pasur 2 m rrugë. Një metër nga parcela 1742/1 dhe një metër nga parcela 

1742/3 ZK .............,, gjykata gjatë vendosjes,  kësaj deklarate  ia fali besimin dhe se nga kjo 

deklaratë kjo gjykatë vërtetoi se parcela 1742/1 nuk është në pronë të palës së paditur andaj 1 

metër në të cilën pretendon paditësi  tek të paditurit, një kërkesë e tij  është e pa bazuar nga se 

paditësi E. është pronarë i ngastrës 1742/24 ZK ............., e jo pronarë i ngastrës katastrale 1742/1 

ZK ............., në të cilën i është lënë paditësit  edhe një metër rrugë nga kjo kërkesa e paditësit 

ndaj të paditurit E. A.  andaj gjykata e refuzoi kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar. 

 

Vlen të theksohet se paditurve Q. A. dhe Gj. A. i mungon legjitimiteti pasiv në këtë çështje 

kontestimore, me që pasuria e cila është objekt kontesti në të cilën kërkohet rruga, pronarë 

evidentohet E. A... 

 

Bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike e me dalje në vend së bashku me ekspert gjeodet dhe 

dëgjimit të ekspertit F. H. në shqyrtimin kryesor të datës 02.07.2020, u vërtetua se në kadastër 

rruga objekt kontesti është e regjistruar 1 m gjerësi dhe 104 m gjatësi . Ndërsa eksperti ka 

deklaruar se  aty ku lypet rruga ka mundësi me u bë 3 m, por hynë nder ballkon të palëve të 

paditura dhe nuk mund të kalohet me kamion se e prek ballkonin e të paditurve çka do të thotë 

se edhe nga ky fakt vërtetohet se nuk ka kushte për hapjen e rrugës, siç pretendon paditësi.  

 

Andaj, nga të cekurat lartë e konform nenin 252.1.2.3 të Ligjit për Pronësi dhe të Drejtat tjera 

Sendore, nuk është përmbushur asnjë rrethana e cila kishte me qenë me ndikim për gjykatën qe 

të vendosë lidhur me  kërkesë padinë e paditësit, për aprovimin e kërkesë padisë. 

 

Se vërtetë paditësi ka pasur vetëm një metër rrugë për kalim nga rruga kryesore gjer në 

patundshmërinë  e tij, e vërteton fakti se paditësi nuk ka reaguar fare me rastin e ndërtimit të 

shtëpisë nga ana e të paditurve, për çka gjykata ka vlerësuar se paditësi ka qenë në dijeni se nëpër 

pronën e të paditurit E. nuk ka rrugë. Veç tjerash u vërtetua se paditësit i  takon vetëm  rruga prej 

1 m  e regjistruar në kataster që nga viti 1968.  
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Bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike e duke u mbështetur  në  ekspertizën e ekspertit 

gjeodet F. H.  e konform nenit 261.1 të Ligjit për Pronësi dhe të Drejtat tjera Sendore gjykata 

kërkesë padinë e paditësit e refuzoi si të pabazuar  dhe  vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Gjatë vendosjes gjykata pati parasysh pretendimet e palës së paditur mirëpo të njëjtat nuk ishin 

në ndikim për të vendosur ndryshe. Ndërsa sa i përket Aktgjykimit P.nr. 39/16 të datës 

16.05.2017, për gjykatën nuk ishte provë relevante për të vendosur në këtë çështje kontestimore, 

nga se të paditurit Q. dhe Gj. A.,  njëjtit janë dënuar për vënien e portës ndërtimin e murit të 

betonit dhe mbylljes e rrugës  të cilat më vonë i kanë hekë,  pengesat, këtë e ka vërtetuar kjo 

gjykatë me dalje në vend me ekspert gjeodet. 

 

Vlen të theksohet se paditësi, në fqinjësi me pronën e tij, me nr. të ngastrës 1742/3,ZK ............. 

për të cilën pretendon rrugën , ka blerë një pronë tjetër evidentuar si ngastër katastrale 01742/8 

ZK ............., e cila pronë ka dalje në rrugë dhe e cila është shumë më e shkurtër dhe deklarimet 

e paditësit  se gjoja nuk ka të drejtë të kalon nëpër pronën e tij të posa blerë dhe të hap rrugën 

për pronën me nr. të ngastrës 1742/3 ZK .............,  për gjykatën nuk janë të besueshme. Kjo 

gjendje u vërtetua nga Kopja e Planit që gjendet në shkresat e lëndës e datës 16.05.2019. 

 

Duke pas parasysh se servituti mund të lejohet vetëm nëse pala nuk ka rrugë tjetër në rastin 

konkret si pronë shërbyese paditësi mund ta përdorë pronën e tij, të posa blerë gjë qe nuk do ti  

cenohen interesat esenciale të paditësit.  

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve te procedurës kontestinore gjykata e bazoi  ne 

kërkesën e përfaqësuesit të autorizuar te paditësit ne pajtim me dispozitat e nenit 449 dhe 452, si 

dhe tarifën e odes së avokateve te Kosovës Nr. tarifor 6 pasusi 2. Ne këto shpenzime janë 

llogaritur shpenzimet për  9 seancat e mbajtura për tre të paditur shumen prej 270 €, dhe për një 

seancë të  shtyer 135 € e në shumë totale prej 2.564.80 €. 

 

 Andaj bazuar ne te cekurat larte e gjykata vendosi si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i përgjithshëm C. nr. 625/18, me dt. 

01.06.2021                                                                                       

          Gj y q t a r j a 

                                                                                                              Merita Baloku 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Pala e pakënaqur ka të drejt ankese në afat prej 15  

ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, dhe atë  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 


