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Numri i dokumentit:     01357044 

 

 

C.nr 215/2018                                            

 

GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA NË DEÇAN Departamenti i përgjithshëm  civile-

juridike e shkallës së parë më gjyqtarin Bekim Avdimetaj,në kontestin e paditësit F. (B.) Q. 

nga fshati ......Komuna e ......te cilin më autorizim e përfaqëson Avokati Vegim Maloku nga 

Peja kundër të paditurit Xh. (S.) H. nga fshati .......Komuna e ......te cilin më autorizim e 

përfaqëson Hasan Rizaj nga Deçani për vërtetim i ekzistimit të servitutit të rrugës për kalim të 

përhershëm,vlera e kontestit 1000.00 euro, gjykata pas mbajtjes të seancës të shqyrtimit 

kryesor më datën 25.11.2020 në pareni të palëve ndërgjyqëse dhe te autorizuarve te ë tyre, te 

përpiluar me datën 08.12.2020 mur këtë: 

          

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET  kërkesëpadia e paditësit F. (B.) Q. nga fshati ......Komuna e ......Avokati 

Vegim Maloku nga Pejë. 

 

II. VËRTETOHET se paditësi F. (B.) Q. nga fshati ......Komuna e ......e ka te drejtën  e 

servitutit  të rrugës për kalim  të përhershëm më këmbë, më qerre tërheqëse, mjetë bujqësore 

dhe motorike  që shtrihet në pasurinë shërbyse, pronësie të paditurit e cila fillon prej ngastrës 

.......... dhe neper ngastren .......,në gjerësi  prej 4 metra dhe gjerësi prej 105 metra  për gjatë dy 

ngastrave ,të cilat nevojiten për shfrytëzimin e pasurisë sunduese të paditësit ,për ngastrat 

.......,.......,.......  ZK ......qe të DETYROHET i padituri Xh. (S.) H.nga fshati .......te ja pranoj 

kete te drejt paditesit F. (B.) Q. nga fshati ......K ......dhe ti  lejoj kalimin e lirë dhe të pa  

penguar  për nevojat e pasurisë sunduese si dhe të lejojnë që të regjistrohet si titullar i kësaj të 

drejte  në librat për regjistrimin e patundshmërive  në Drejtorin  për kadastër në .....  SI E PA 

BAZUAR  

 

III. DETYROHET paditesi qe te paditurit per shpenzimet eprocedures kontestimore te ja 

paguan shumen prej 946.40 euro te gjitha këto ne afta prej 15 diteve nga dita e marrjes se 

aktgjykimit ne kercenim te permbarimit  . 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit F. (B.) Q. nga fshati ......Komuna e ......te cilin më autorizim e përfaqëson Avokati 

Vegim Maloku nga Peja ka paraqitur padi në ketë gjykatë më daten  13.08.2018,kundër të 

paditurit Xh. (S.) H.nga fshati .......Komuna e ......te cilin më autorizim e përfaqëson Hasan 

Rizaj nga Deçani për vërtetim i ekzistimit të servitutit të rrugës për kalim të përhershëm. 
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Paditësi ne padi ka deklaruar se evidentohet si pronar i pasurisë sunduese ne baze te kontratës 

te shitblerjes e cila eshte perpiluar dhe nënshkruar tek noteri H. Q.ne Decan me numër 

LRP.NR.2168/18 dhe REF.NR.495/18 te dt.04.05.2018 ne te cilën kontrat shitësi 

Mirsad(Sali)Popovic i shet pasurinë e palujstshme paditësit dhe bashkeshortes se tije ku objekt 

i kesaj kontrate ishin këto ngastra kadastrale ....... ZK ......lloji i njësisë parcele ,tipi i pronës 

priavte vendi i quajtur .......ne sipërfaqe 6687m2 1/1 pjese te pronës ....... ZK ......lloji i njësisë 

parele,tipi i pronës private vendin e quajtur .......me sipërfaqe 12132 m2 1/1 pjese te pronës dhe 

....... ZK-......lloji i njësisë parcele ,tipi i pronës private vendi iquajtur .......me sipërfaqe 4488m2 

1/1 pjese e pronës. 

 

Prove kontrata e shitblerjes me numër LRP.NR.2168/18 dhe REF.NR.495/18 te dt.04.05.2018 

,certifikata e pronës ,kopja e planit qe paditësi pas lidhjes se kontratës ka bere pagesat lidhur 

me palujtshmerite e cekura i njëjti i ka bartur ne emrin e tije ne baze te kontratës te 

sipërshënuar dhe ka hyre ne posedim te se njëjtës ne baze te kësaj kontrate. 

Tani kur paditësi ka shkuar per te hyre ne pronën e tije e ka pare qe rruga e ciula e dërgon ne 

palujsthsmerine e tije eshte bllokuar qka i ka pa mundësuar qasja ne pronën e tije dhe ate me 

tela dhe shtylla te cilët  ik a vendosur i padituri me qellim qe te ja pa mundësoje paditësit 

qasjen ne pronën e tije. 

Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 

 

Neni 37 par.1 i Ligjit të Procedures Kontestimore parashihet, nëse me ligj nuk është caktuar 

kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e çështjes është 

kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur. 

 

Pretendimet e te autorizuarve te palëve ndërgjyqësve  

 

I autorizuari i paditësit Av.Vegim Maloku nga Peja gjate seancës pergatitore dhe 

shqyrtimit kryesore ka deklaruar se qëndron ne tërësi pranë padisë se paraqitur ne gjykate me 

te cilën eshte kërkuar vërtetimi i ekzistimit te servitutit te rrugës per kalim te përhershëm. 

Deklaron qe e ka pranuar pergjigjen ne padi nga palae  paditur qe e kundërshton ne tërësi si te 

pa bazru per faktin se ne te vërtet i padituri ne kete përgjigje vetëm se e pohojnë fkatin se 

ekziston rruga por qe thiojne qe teshte per kalim te përkohshme. 

Ne fakt rruge per kalim te përkohshme duke u bazuar ne dispozitat e ligjit per pronësinë dhe te 

drejtat sendore me nuk ka por qe janë te karakterit te përhershëm. 

Sa i përket pretendimit te paditurit se ne ngastrën kadastrale te cilën e ka ne pronësi nk ekziston 

ndonjë rruge e shënuar ne regjistrat kadastral dhe ne fletën poseduese eshë e vërtet mirëpo ne 

teren situatta qëndron ndryshe sepse ngastrat e paditësit tani rrugën e vetme te kalimit e kane 

pasur gjithmonë neper ngastrat e te paditurit. 

Ky raport juridik ka ekzistuar qysh para se nderghaqesit te behen pronar te këtyre ngastrave. 

Me daten.13.12.2014 kur i padituri e ka blere pronën nga I. P.e njëjta ne kontrat me nenin 4 pika 

7 e ka njfotaur te paditurin atëherë blersin se ne kuadër te dy ngastrave ekziston rruga e kalimit 

te perhersheme  gjere prej 4m dhe ne gajtesi neper tere ngastrën ne pjesën e poshtme te saje e ne 

te cilën kane te drejte kalimi fqinjët e tyre Q. P.,S. P.dhe pasardhësit e tyre. 

I padituri do  te thotë qe ka qene ne dijeni qe pronën qe poe  e blenë eshte barre sendore e qe ne 

fakt eshte e drejta e servitutit rrugor. 

Kur paditësi e ka blere pronën nga paraardhësi i S. P.dhe djali i tije M.i ka treguar hyrjen e cila e 

dërgon ne pronën e tije ku ne te cilën ka te drejte kalimi te përhershëm qe kalon neper ngastrat e 

paditurit duke i propozuar gjykatës qe te caktoje nje ekspert te gjeodeszise per daljen ne vend te 

ngajrjes nga regjistri i gjykatës. 
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I autorizuari i paditësit ne fjalën e tije përfundimtare deklaron: qëndrojmë ne tersi pranë 

deklarimeve te mëhershme ,padisë dhe precizimit te saje. 

Nga provat te cilat janë administrurar ne kete procedure, ne mënyre te pa kontestuar eshte 

vërtetuar baza juridike e padisë dhe kerkes padisë. 

Gjate kësaj pricedure janë nxjerrur prova materiale dhe personale, më anën e te cilave janë 

vërtetuar pretendimet e paditësit.\ 

Ne kete procedure eshte dëgjuar dehmitari S. P. i cili ne deshmin e tij te dhen ne kete gjykate 

ka pohuar ne tersi pretendimet e paditësit dhe i ka vërtetuar ato i njëjti ka deklaruar se pala 

paditëse ka te drejtën e kalimit te përhershëm, pra ka servitutin e krijuar neper ngastrat e palës 

se paditur. 

Nje gje e tille eshte vërtetuar edhe ne kontratën nr.3883 dhe nr.ref.R968/14 re lidhur me 

dt.13.12.2014 tek noteri H. Q.ne Deqan ne mes te I. P. dhe Xh. H.j e ku me konkretisht ne 

nenin 7 te eksaj kontrate shitësja I.e kishte njoftuar blerësin Xh.se pronën te cilën po e blen 

ekziston rruga ne gjerësi prej 4m dhe per tere gjatësinë e ketyre ngastrave e ne te cilën kan te 

drejtën e kalimit te gjithë komshinjtë. 

Pra i padituri ngastra te ilat i ka blere, i ka blere me barre sendore e per te cilat ka qenë ne 

dijeni qe nga fillimi. 

Duke ju referuar dispozitave te LPDTS servitutet fushore janë te drejta sendore te karakterit te 

përhershëm dhe te cilat janë te lidhura direkt me ngastrën. 

Pra nuk janë te drejta personale e qe ne kete rast do te mund te ishin telidhura vetëm per 

Igbalen. Po ashtu si prove materiale eshte edhe deklarta e I. P. dhe ne gjuhen serbe dhe e 

përkthyer ne ate shqipe tek noteri e cila i rikonfirmon pretendimet e palës paditëse duke cekur 

se i padituri Xh.ka qene ne dijeni qe pronën qe po e blenë ekziston rruga si qeshte cekur ne 

kontrate e ne te cilën kane drejte kalimi te përhershëm te gjithë komshinjtë dhe trashëgimtaret e 

tyre ligjorë. 

Po ashtu eshte dëgjuar edhe dëshmitarja Sh. L.e cila eshte fqinje ne këto ngastra pasi qe ish 

shitëse I. P. e ka grua te gjagjait e po ashtu edhe kjo i ri konfirmon pretendimet lidhur me 

rrugën e cila kalon neper dy ngastrat e palës se paditur. 

Per me tepër ajo shtone se kjo rruge eshte mbyllur nga i padituri Xh.dhe nuk po lejon askënd te 

kaloje. 

Po ashtu ne kete procedurë eshte nxjerre dhe ekspertiza gjeodezike me te cilën ne fakt eksperti 

ne fjale konstatuar se ngastrat e palës paditëse nuk kane ndonjë rruge kalimi dhe sse rruga te 

cilën e ka matur ne teren eshte ne emër te R. H.e me qka nuk eshte matur rruga te cilën pala 

paditëse pretendon. 

Po ashtu vlene te ceket se pala e  paditur ne deshmin e tije te dhene ne cilësi te palës ka cekur 

se ne fakt palës paditëse ja njeh te drejtën e kalimit sezonal neper këto ngastra, pra vërehet nga 

nje deklarim i tille se i padituri eshte ne dijeni te plote te ekzistimit te kësaj rruge e te cilene  ka 

mbyllur. 

Nga këto prova materiale dhe personale po vërtetohet se pala paditëse e ka te drejtën e kalimit 

te përhershëm neper ngastrat e pasurisë shërbyese qe janë ne emër te Xh. H.j e te cilat janë 

precizuar si ne parashtresën e derguar ne gjykate, ashtu qe gjykatës i propozojmë  qe te 

aprovohet ne tërësi si e bazuar padia ne te gjitha pikat e saje ,te vërtetohet servituti i kalimit te 

përhershëm ,te detyrohet i padituri qe te ja njeh kete te drejte paditësit si dhe te detyrohet i 

padituri ne kompensimin e shpenzimeve procedurale si vijon:20 euro per takse gjyqesore,104 

euro per padi,200 euro per ekspertize gjyqesore,1080 eruo per 8 seanca te mbajtura e ne total 

prej 1404 euro. 

 

I autorizuari i te paditurit av.Hasan Rizaj nga Peja  gjate seancës përgatitore dhe shqyrtimit 

kryesorë ka deklaruar se mbete pranë përgjigjes ne padi ne shkresat e lendes,ne certifikatën e 

poseduresit te paditësit nuk figuron rruge gjithashtu edhe me aeroincizim nuk figuron rruge. 
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Eshte  e verte sipas traditave dhe ligjeve te mëparshme ekziston nje rruge përmbi e përhershme 

dhe e përkohshme. 

Këto ngastra te palëve ndergjyqesev përpara kane qene nje ngastër me rastin e shkëputjes se tyre 

nuk eshte caktruar rruga e kjo vërteton qe ka qene rruge sezonale duke i propozuar gjykatës qe 

ta refuzon kerkes padinë e paditësit si t pa bazuar. 

 

I autorizuari i te paditurit gjate seancesw te shqyrtimit pergaditor dhe kryesor ka deklaruar 

mbetem ne tërësi pranë pergj9gjes ne padi qe e kundërshton kerkes padinë e paditësit se nuk ka 

egzistuar servitut per kalim te përhershëm por servitut per kalim te perkoshem e kte me se miri 

e vërteton fotografia airoingjizimi neper këto ngastra kadastrale sipas traditave dhe ligjeve te 

mepartshme. 

I autorizuari i te paditurit deklaron që e kundërshton precizimin kërkesë padisë te pa 

bazuar te bere nga i autorizuari i paditësit për ketë me gjerësisht do ta theksoje ne fjalën 

përfundimtare. 

 

I autorizuari i te paditurit av. Hasan Rizaj ne fjalën e tije përfundimtare te dërguar më 

shkrim në gjykatë ka deklaruar përfaqësuesi i paditësit thirret ne dëshminë e S. P. si prove ky 

dëshmitar gjate seancës te shqyrtimit kryesor ka deklaruar se ne vitin 1993 ka lëshuar Kosoven 

dhe ne ate kohe ka pasur 12/13 vite dhe se nuk dine se kush e ka punuar kete toke qe nga aja 

kohe , ne nuk e kemi punuar ,po komshinjtë kane lëshuar bagetin andaj deklara e nje te mituri i 

cili nuk dine se kush e ka punuar kete toke por eshte mësuar me fole ne gjykate nga paditësi 

nuk eshte pindese dhe nuk mund te merret si prove. 

Igballo P.ne kontrate ne mes te saj dhe te paditurit si dhe deklaratën e dhene para noterit ka 

deklaruar se eksizon rruge 4 metra e përhershme por nuk ka ceke se ne cilën ane i bie kjo rruge. 

Deshmitarja Sh. L.ka deklaruar se ka lindur ne Plave te Malit te Zi ne moshën 7 vjeqare ka 

ardhur ne Kosove ,ka filluar shkollën ne fashtin Rastavic dhe ka jetuar ne shtëpinë e nje serbi 

dhe nuk i kujtohet sakte se  ne cilën ane ka qene rruga por thekson se ka qene e gjere 6-7 metra 

kjo shiet se deklarata e saj eshte e pa bazuar meqenëse nuk ka rruge te tille me ate gjersi e cila 

kalon neper prona bujqesore se edhe kjo eshte mësuar si te deklaroj ne gjykate nga pala 

paditëse. 

Nga ekspertiza e ekspertit gjyqësor te gjeodozis i cili ne menyr profesionale eshte perpiluar 

shpjeguar ne baze te shënimeve kadastrale te marruara nga drejtoria e gjeodozis dhe kadastrës 

ne komunën e Deqanit ku theksohet se nuk ka rruge te shënuar per te cilën pretendon paditësi 

si servitut te përhershëm nga kjo kuptohet se neper këto ngastra ka pasur vetëm servitut te 

kalimit te perkoshem. 

Paditesi F. Q.ne seancën gjyqesore ka deklaruar se shitësit i kane thene se ne te dy anët ka 

rruge 4 metra andaj eshte per tu quditur se si mundet qe ne te dy anët e patundshmërisë te kete 

rruge. 

Ne certifikatën mbi te drejtën pronesore ne emër te paditësit F.nuk figuron ndonjë rruge ne 

ngastrat kadastrale me mer rruge apo shtëpi , por te gjitha ngastrat janë te shënuar me emër 

bujqësor livadh dhe pyje. 

Servituti i perkoshem per tu shendruar ne servitut te përhershëm duhet te konpensohet. 

Nga te cekurat me larte i propozojmë gjykatës qe padia dhe precezimi i saj nga paditësi F.Q.e 

ushtruar kundër te paditurit Xh. H.j te refuzohet si e pa bazuar . 

I kërkojmë shpenzimet e procedurës kontestimore dhe ata per përgjigje ne padi 104 euro per 8 

seanca gjyqësorë 1080 euro te gjitha ne shume te përgjithshëm prej 1184 euro. 

 

Paditësi F. Q.ne cilesin e palës gjate seancës se shqyrtimit kryesor ka deklarur se 

patundshemrit i kame blre nga M.P.qe e ka autorizuar S.P.ne muajin prill te vitit 2018qe kame 
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shkuar per te biseduar me te paditurin te cilin e kam afër me toke duke i thene qe a te pengoj 

nëse nuk ke mundësi per ti blere a mund ti blejë une këto palujtshmeri. 

I padituri me ka njoftuar se nuk eshte i interesuar per ti blere dhe une pas 2 jave kam shkuar te 

noteri ku eshte përfunduar procedura e bartjes se tokës ne emerin tim dhe kërkoj nga i padituri 

qe ta hape rrugën per te punuar token sepse qe 2 vite nuk kame mundur per te punuar token 

time. 

I padituri Xh. H.j ne cilesin e palës gjate seancës se shqyrtimit kryesor e ka pranuar qe ka 

qene rruge sezonale gjithmonë. 

 

Dëshmitarja S.P.gjate seancës te shqyrtimit kryesor ka deklaruar se neper ate rruge kemi 

kaluar te gjithë edhe migja deri sa ka qene gjalle pastaj kur ja kemi shitur Fikrise me kontratën 

per shitblerjen e kemi bere edhe te noteri edhe qe 2 vite ja kam shitur token Fikrise nuk po muj 

e kuptoj pse paditësi ka thene se nk ka pasur rruge ne kemi hecur neper ate rrug. 

 

Dëshmitari tjetër I. P. ne deklaratën e saj te dhene te noteri ne peje N. K. ka deklarur me 

përgjegjësi te plote morale dhe penale se me datën 13.10.2014 kame lidhur kontrate mbi 

shitblerjen e patundshmërisë me numër ..........dhe ..........ZK ......K. .... blerësi Xh. H. dhe me te 

njëjtën kontrate Xh. eshte njoftuar se përmes këtyre ngastrave kadastrale kalon rruga e gjeresiss 

prej 4 metrave me te cilën kane te drejte kalimi te përhershëm komshinjtë e parcelave te mia 

ashtu si qeshte definuar ne njësinë 4.7 ZKP 388/14 Ref.Nr.968/14 me dt. 13.10.2014 te noteri 

H. Q.ne …….. Deklaroi se kjo eshte mënyra e kaimit te përhershëm kështu te gjithë komshinjtë 

dhe trashigimtaret e tyre ligjor kane te drejtën e shfrytëzimit per qka Xh.eshte i vetedishem nga 

momenti kur jemi marre vesh per shitjen qe e kemi shtire edhe ne kontrate. 

 

Deshmitarja S. L. gjate deklarimit ne seancën e shyrtimit kryesor ne cilësinë e dëshmitares ka 

deklaruar se rruga veq ka egzistuar qe nje kohe te gjate e cila eshte shfrytëzuar neper to kane 

kaluar perveq veturave edhe mjete tjera te transportit shtëpia ka egzistuar poshtë rrugës kane 

jetuar familja nete rrugën e kane pasur kaluse dhe te githe vëllezërit kane pasur rrugët e veta. 

 

Deklarata e I. P.e dhene para noterit me daten17.07.2020 pra noterit ne Peje N. K. ka 

deklaruar se me përgjegjësi te plote morale, materiale dhe penale deklaroj se me datën 

13.10.2014 kam lidhur kontratë mbi shitblerjen e patundshmërisë ..........dhe ........ ZK ......K-

......... blerësi Xh. H.j dhe me te njëjtën kontratë Xh. eshte njoftuar qe përmes këtyre ngastrave 

kadastrale kalon rruga e gjerësisë prej 4m ne te cilën kane te drejtene  kalimit te përhershëm te 

komshinjve te parcelave te mia ashtu si eshte definuar ne njësinë 4.7 ZKP 388/14 

Ref.Nr.968/14 dt.13.10.2014 te noteri H. Q.. 

Deklaroj se kjo eshte mënyra e kalimit te përhershëm,kështu qe te gjithë komshinjtë dhe 

trashegimtaret e tyre ligjore kane te drejtën e shfrytëzimit,e per qka Xh. eshte  i vetëdijshëm 

nga momenti kur jemi marre vesh lidhur me shtijën,po edhe nga atëherë kur e kemi futur ne 

kontrate. 

Kete deklarat e japi lirisht ,nga askush e detyruar dhe mund te shfrytëzohet nga ana e 

gjykatave. 

Nga te lartcekurat e pranoj per timen dhe personalisht me dorëshkrim e nënshkruaj. 

 

- Kontrata mbi shitblerjen e palujtshmerisë e lidhur me datën 13.10.2014 me numër LRP.NR. 

3883/14 me numër te Ref. 968/14 e lidhur ne mes shitëses I.(S.) P. dhe Xh. (S.) H. per shitjen e 

palujtshmerive me numër te ngastrave .......... dhe .......... ZK ......K. ...... e lidhur te noteri H. Q. 

ku ne pikien 7 te kësaj kontrate shkruan se palët kontraktuse deklarojnë se ne ngastrat e lart 

cekura egziston nje rruge prej 4 metra gjerësi dhe me gjatësi sa eshte ngastra e gjate ne te cilën 
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e kane te drejtën e përhershme te kalimit Q. P. , B. P. dhe S. P.si dhe pasardhësit e tyre deri sa 

prona te kalon ne emër te blerësit ne baze te kësaj kontrate. 

 

- Kontrata e shitblerjes e palujtshmerisë me numër LRP.NR. 2313/18 REF.NR. 541/18 e lidhur 

ne mes shitses M.(S.) P. te cilën me autorizim e ka përfaqësuar S. (S.) P.dhe F. (B.) Q. dhe A. 

(Sh.) Q. per blerjen e palujtshemerive me numër te ngastrave ....... , ......., .......ne pikien 2.11 te 

kësaj kontrate ne kete kontrate shkruan se i autorizuari i paditësit se blerësi e ka te drejtën e 

kalimit te përhershëm ne rrugën egzistuse e cila ka qene ne pronsi te bashkëshortes se agjes se 

time nëse blerësi ka pengesa  eventuale te shfrytëzimit te kësaj rruge te njëjtat pengesa do te 

eliminohen nga shitësi dhe do te garantohet shfrytëzim i qete pa anje pengese. 

 

- Nga certifikata e pronësisë me numër 12-20785/18 e lëshuar nga zyra kadastrale Komuna e 

Deqanit me date 16.07.2018 vertetohet se F. (B.) Q. eshte pronar i ngastrave kadastrale me 

numër  ....... , ......., ....... 

 

Eksperti gjyqësor Fidan Hasaj  ne ekspertizën e tij te hartuar me shkrim pas daljes ne vend 

te ngjarjes me gjykatën me palet dhe te autorizuarit e ndergjyesve  me daten 10.04.2019  te 

perpiluar me shkrim me daten 30.05.2019 dhe te dorzuar ne gjykate me  daten 03.06.2019 i cili 

ka bere incizimin e gjendjes faktike te rrugës ne fjale duke iqizuar telat rrethues ne te dy anët e 

rrugës me qellim qe te vërtetohet se ne cilat ngastra shtrihet rruga ne fjale (rruga e .....) . Iqizimi 

i saj ne vizatim është paraqitur me vija me ngjyre te kuqe dhe ne baz te shënimeve kadastrale 

kjo rruge nuk eshte e regjistruar ne kadastër, pra ne shënimet kadastrale nuk ka rruge te 

regjistruar ne mes te ngastrave 1283-0, 1284-0, 1292-0. 

Si përfundim sa tha me larte ne baze te shënimeve kadastrale rruga qe ekziston ne teren qe 

quhet rruge e ..... eshte rruge e pa regjistruar ne kadastër, e cila rruge shtrihet me sipërfaqen e 

ngastrës me numër 1292-0ZK ......duke vazhduar pastaj ne ngastrën 1295-0,1296-0 dhe 1297-0. 

Kjo rruge qe nga viti 1982 me (aerofotografim) e deri me sot nuk ka qene pjese e 

sipërfaqes se ngastrave kadastrale me numer 1283-0 dhe 1284-0 tani prone e te paditurit. 

Pra ne baze te shënimeve kadastrale (te dhënave kadastrale) nuk mund te vërtetohet 

servituti i kalimit ne rrugën e ...... 

 

Duhet te cekim se ngastrat kadastrale te paditësit me numër ( 1289-0, 1290-0 dhe 1291-0 ) ne 

baze te shënimeve kadastrale nuk kane qasje ne ndonjë rruge publike, me ketë rast këtyre 

ngastrave duhet te ju mundësohet e drejta e qasjes ne rruge qoft edhe përmes servitutit. 

 

Kësaj ekspertize te ekspertit te gjeodezisë Fidan Hasaj te kryer ne mënyre profesionale gjykata 

ja ka falur besimin. 

 

Eksperti i gjedozies edhe gjate seances te shqyrtimit kryesore i ftuar sipas prpozimit te 

autorizuarit te paditesit per te dhen sqarime per  ekspertizen e tij ne pytejen ebere nga i 

autorizuari paditesit  ka deklaruar ne dititen e inqizimit e kemi inxhizuar te njejten rruge dhe 

kemi deklaruar  ne ekspertize  se rruga  e cila egziston ne teren  eshte pjese e nje ngaster tjeter 

dhe jo e ngastrave  te paditurit .Ne kemi treguar vetem gejndejen ne teren ,per vendosjen e 

pikave  te reja  siq kerkohet nga ia autorizuari i paditesit  se pari duhet te kete aktvendim  nga 

gjykata.Pasi qe nje rruge negjersi  prej 4 (kater) e cila shtrihet pergjate  ngastrave  te paditurit 

nuk egziaston ne teren .Nese kjo rruge e pretenduar  ne teren ne kishim vertetuar . 

 

Nuk eshte kontestuse ne mes paleve ndergjyqese dhe te autorizuarve te tyre qe e ka prauar edhe 

vete i padituri dhe i autorizuarai i tij gjate seances te shqyrtimit kryesore te cilit e kan then  qe 

ka qene rruge sezonale gjithmon . 
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Pretendeimiet e te autoreizuarit te paditesit av, Vegim Maloku gjate seances te shqyrtimit 

kryesore dhe ne precizimin e kerkespadis derguar gjykates me shkrim qe kërkesëpadia e 

paditësit F. Q.te aprovohet ndaj te paditurit Xh. H. dhe te vertetohet se paditësi F. (B.) Q. nga 

fshati ......Komuna e ......e ka te drejtën  e servitutit  të rrugës për kalim  të përhershëm më 

këmbë, më qerre tërheqëse, mjetë bujqësore dhe motorike  që shtrihet në pasurinë shërbyse, 

pronësie të paditurit e cila fillon prej ngastrës .......... dhe neper ngastren .......,në gjerësi  prej 4 

metra dhe gjerësi prej 105 metra  për gjatë dy ngastrave ,të cilat nevojiten për shfrytëzimin e 

pasurisë sunduese të paditësit ,për ngastrat .......,.......,.......  ZK ......qe të detyrohet i padituri Xh. 

(S.) H. nga fshati .......te ja pranoj kete te drejt paditesit F. (B.) Q. nga fshati ......K ......dhe ti  

lejoj kalimin e lirë dhe të pa  penguar  për nevojat e pasurisë sunduese si dhe të lejojnë që të 

regjistrohet si titullar i kësaj të drejte  në librat për regjistrimin e patundshmërive  në Drejtorin  

për kadastër në Deçan. 

 

 Gjykata nuk mund ta parnoj kete pretendime te autorizuarit te paditesit si me larte edhe pese 

eshte fakte se edhe vete palet ndergjyqese dhe te autorizuarit e tyre gjate seances te shqyrtimit 

kryesore e kan pranuar se ka qen rruge neper ngastrat kontestuse . Kete fakte e kan pohuar edhe 

deshmitarete ne deklarimite tyre si me larte gjate seances te shqyrtimit kryesore 

 Edhe ne kontraten  mbi shitblerjen e palujtshmerisë e lidhur me datën 13.10.2014 me numër 

LRP.NR. 3883/14 me numër te referces  968/14 e lidhur ne mes shitëses I.(S.) P. dhe Xh. (S.) 

H. per shitjen e palujtshmerive me numër te ngastrave .......... dhe .......... ZK ......K. .... e lidhur 

te noteri H. Q. ku ne pikien 7 te kësaj kontrate shkruan se palët kontraktuse deklarojnë se ne 

ngastrat e lart cekura egziston nje rruge prej 4 metra gjerësi dhe me gjatësi sa eshte ngastra e 

gjate ne te cilën e kane te drejtën e përhershme te kalimit Q. P. , B. P. dhe S. P.si dhe 

pasardhësit e tyre deri sa prona te kalon ne emër te blerësit ne baze te kësaj kontrate. 

Mirpo i paditueri pas lidhjes se kontrates si me larte nuk e ka bere matjen e kesaj rruge prej 

kater metra dhe me gjatesi sa eshte ngastra e gajte ne tern nga ekspertet e licencuar te 

gjedoziese e pastaj ta regjistron edhe ne librat ne Drejteorein per gjedozi dhe kadaster ne K 

Deqan qe sipas ekspertizes te eksperteiet te gjedozies te hartuar nga ai me daten 30.05.2019 

dhe te dorzuar ne gjykate me shkrim me daten 03.06.2019 ka deklaruar qe ne baz te 

shënimeve kadastrale kjo rruge nuk eshte e regjistruar ne kadastër, pra ne shënimet 

kadastrale nuk ka rruge te regjistruar ne mes te ngastrave 1283-0, 1284-0, 1292-0. Kjo 

rruge qe nga viti 1982 me (aerofotografim) e deri me sot nuk ka qene pjese e sipërfaqes se 

ngastrave kadastrale me numer1283-0 dhe 1284-0 tani prone e te paditurit. 

Pra ne baze te shënimeve kadastrale (te dhënave kadastrale) nuk mund te vërtetohet 

servituti i kalimit ne rrugën e ......Te ciles ekspertize te ekspertit te gjedozes Fidan Hasaj  

gjykata ja ka falure besimin duke vendosuar si ne piken I dhe II te dsipozitivit te 

aktgjykimit . 

 

Neni 253.paragraf  1. Servituti sendor krijohet në bazë të një punë juridike, një vendimi 

të organit shtetëror ose një ligji. 2. Për krijimin e një servituti sendor sipas punës juridike 

është e nevojshme një kontratë dhe regjistrimi në Regjistrin e të drejtave në 

paluajtshmëritë. Me kontratë palët duhet të merren vesh, për krijimin dhe përmbajtjen e 

servitutit. Ligji Nr. 03/L-154 per pronesin dhe te drejtat sendore te  Republikës së 

Kosovës. 

 

Pasi që Gjykat bëri vlersimin e secilës provë veç e veç, dhe të gjithave së bashku e në lidhmëri 

njera me tjetrën e duke  u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, arriti në perfundim se 

në këtë çështje juridiko kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 
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Administrimi i provave materiale gjate seances te shqyrtimit kryesore 

 

Gjykata gjate seances te shqyrtimit kryesore  ka bere  administrimin e provave 

 

Lexohet padisë e paditësit e dorëzuar ne kete gjykate përmes te autorizuarit te tij me 

dt.13.08.2018. 

 

Lexohet kontrata me numër LRP.NR2313/18 me ref.nr.541/18 kontratë mbi shitblerjen e 

palujtshmerisë e lidhur te noteri Haxhë Qorraj ne Deçan me dt.15.05.2018 ne mes shitësit 

M.P.qe e ka përfaqësues S. (S.) P.si shitës dhe blerësit F. (B.)Q. nga fsh. ......K-...... dhe A. 

(Sh.) Q. bashkëshortja e blerësit 

. 

Shikohet dhe lexohet certifikata e pronësisë me nr.12-20785/18 ne emër te F. (B.)Q.si pronar e 

lëshuar nga Komuna e ......zyra kadastrale me dt.16.07.2018 ,kopja e planit si dhe fotografitë 

bashkangjitur. 

 

Lexohet kontrata mbi shitblerjen e palujtshmerisë e lidhur te noteri Haxhë Qorraj me 

nr.LRP.NR 3883/14 me nr.te ref.968/14 kontratë mbi shitblerjen e  palujtshmerisë e lidhur ne 

mes I. (S.) P.dhe Xh. (S.) H.me dt.13.10.2014 

 

Lexohet përgjigja ne padi e dhëne nga i padituri Xh. H. dorëzuar ne kete gjykate me 

dt.09.10.2018. 

 

Lexohet procesverbali i daljes se gjykatës ne vend te ngjarjes me ekspertin  gjeodezisë Fidan 

Hasaj dhe me te autorizuarit e ndërgjygjese me dt.10.04.2019 

 

Lexohet ekspertiza gjyqësore e hartuar nga eksperti Fidan Hasaj me dt.30.05.2019 e dorëzuar  

ne gjykate me dt.03.06.2019 me rastin  daljes ne vend te ngjarjes. 

 

Lexohen deklaratat e dhëna me shkrim te I. P. e përthyer nga gjuha serbe ne shqip me 

dt.17.07.2020 

 

Lexohet fletëpagesa e bere nga paditësi ekspertit te gjeodezisë Fidan Hasaj ne shume prej 200 

euro ne Bankën Ekonomike ShA me dt.08.10.2019. 

 

Lexohet precizimi i kërkese padisë i autorizuarit te paditësit sa i përket kuptimit objektiv te saje 

te dorëzuar ne gjykate me shkrim te hartuar nga ana e tije me dt.19.10.2020. 

 

Dispozitat ligjore 

 

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

lidhmëni njëra me tjetrën dhe nga kjo gjendje e vërtetuar faktike si më lartë gjykata erdhi ne 

përfundim dhe vërtetoj se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar në kuptim të nenit Neni 

253 paragraf 1,2 të ligjit Nr. 03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore të Republikës 

së Kosovës dhe gjykata vendosi si ne dispozitive të këtij aktgjykimi.  

 

Vendimin që paditësi të paditurit  të ia shpërblej shpenzimet e procedurës, gjykata e 
mbështeti  dispozitat e nenit 449,452 par.1 dhe 463 par. 2 të LPK-së, sepse i autorizuara 
paditësit si gjyq  fituese , i takon e drejta në shpërblimin e shpenzimeve të procedurës me 
kusht që e autorizuar ja e paditësit av. Hasan Rizaj  ti ketë  specifikuar sipas Odes se 
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Avokateve të Kosovës dhe atë I kërkojmë shpenzimet e procedurës kontestimore dhe ata për 7 

seanca gjyqësorë 7x135.20 euro te gjitha ne shume te përgjithshëm prej 946.40 euro. Mbi ketë 

shume refuzohen si të pa bazuar . 

                   

Nga sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN, Cnr.215/2018  

i përpiluar më datën 08.12.2020 

 

                                                                    G J Y Q T A R I 

                                                      Bekim Avdimetaj 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE : 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa ne 

afat prej l5 ditësh  Gjykatës së Apelit ne 

Prishtinë e përmes kësaj gjykate.  

 

 

 


