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Numri i lëndës: 2019:086533 

Datë: 12.07.2021 

Numri i dokumentit:     01986211 

C.nr.758/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-, Departamenti i Përgjithshëm/Divizioni Civil,  

Gjyqtari Gazmend Ajvazi, me bashkëpunëtorin profesional Baki Sylejmani, duke vendosur  në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit R. /Xh/ A nga , Komuna e Gjilanit, të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson Mustafë Musa avokat nga Gjilani,  kundër të paditurit B. /M/ A nga 

fshati, Komuna e Gjilanit, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Elmi Qerimi avokat nga 

Gjilani, për shkak vërtetimit të ekzistimit të së drejtës së servitutit, në seancën gjyqësore dhe 

publike të datës 28.06.2021, mori ndërsa me datën 12.07.2021 përpiloi  këtë, 

 

                                        A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I. REFUZOHET si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit R. /Xh) A. nga , Komuna e Gjilanit, e 

ushtruar ndaj të paditurit Ba. /M/ A nga , Komuna e Gjilanit, me të cilën  ka kërkuar që të 

kosntatohet se ekziston e drejta e servitutit fushor, si kalim i domsodoshmë në këmbë dhe me 

mjete motorike bujqësore në pjesën veriore të parcelës kadastrale nr...1 në vendin e quajtur 

“S...”,  ZK. Përlpenicë, në gjërësi prej 4m dhe gjatësi prej 20m, pronë e të paditurit  B. /M/ A 

nga fshati ... në favor të pasurisë dominuese me nr. të ngastres kad. nr. ... në vendin e quajtur 

“...”, pronë e paditësit R. si pronar i pasurisë dominuse e cila evidentohet sipas çertfikatës së 

pronës me nr. të lëndës 11202-17 të dt. 13.10.2017 dhe urdhërohet DGJK në Gjilan që të bëjë 

regjistrimin e të drejtës së servitutit të kalimit në bazë të këtij aktgjykimi në librat  e kadastrit. 

II. Detyrohet paditësi që të paditurit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës: për përpilimin e 

përgjegjes në padisë shumën prej 104€, për pes seanca të mbajtura nga 135.20€, në shumën e 

përgjithshme prej 780€.  

 

                                                    A  r   s  y  e  t   i  m 

 

Paditësit R. /Xh/ A nga fshati , Komuna e Gjilanit,  në këtë gjykatë më datë 13.10.2017, ka 

ushtruar padi ndaj të paditurit B. /M /A nga fshati P, Komuna e Gjilanit, ndërsa në shqyrtimin 

gjyëqsor të mbajtur më datën 16.06.2021 e ka precizuar padinë për shkak vërtetimit të 

ekzistimit të së drejtës së servitutit. Në përmbajtjen e paditës i njejti ka theksuar se është pronar 

i njësisë kadastrale nr.... në vendin e quajtur “...”, në sipërfaqe prej 1810 m2 në emër të 

paditësit R. A nga fshati , ndërsa i padituri është pronar i ngas.kad.nr.01300-0  në vendin e 

quajtur “...” në sipërfaqe prej 1965 metra katror. 

Paraardhësi i paditësit-gjyshi i tij, tani i ndjeri A. A dhe babai i të paditurit M. A tani i ndjerë, 

që të dy ish nga fshati  Komuna e Gjilanit, kanë qenë vëllezër dhe se paluajtshmërin e  

përmendur e kishin ndarë  qysh më tepër se 50 vite, kur edhe kishin shkëputur bashkësinë 

ekonomike dhe familajre ndërmejt veti. Meqë paluajtshmëria kontestuse kishte qenë në pronësi 

të vetëm një pronari, me rastin e ndarjes së të njëjtës e njejta nuk ishte ndarë në mënyrë të 

barabartë, por se parardhësit tani të paditurit meqë ajo pjesë e ngastrës kufizohet me rrugën 
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publike të njejti i kishte mbetur sipërfaqja më e madhe nga pjesa tjetër për sipërfaqe prej 150 

m2, me qëlim që ngastrës së tani paditësit t’i lihet mudësia që të lidhet me rrugë publike në 

gjerësi prej 3 metra dhe gjatësi prej 18 deri 20 metra, pa qenë i penguar asnjë herë në 

shfryëtzimin e të njejtës. Paditësi disa herë kishte kërkaur nga i paditur që t’i mundësojë 

kalimin nëpër ngastërn e tij, por se i padituri kishte refuzuar duke e njoftuar se atë pjesë të 

ngastrës dëshiron t’ia shesë një banori nga fshati .. 

Paditësi krahas padisë ka kërkuar edhe caktimin e masës së përkohshme të sigurimit të 

kërkesëpadisë, të cilën Gjykata  Themelore në Gjilan me Aktvendimin  C.nr.758/2017 të 

dt.16.10.2017 e ka refuzuar si të pabazuar propozimin e propozuesit të sigurimit. 

Pas pranimit të padisë, kjo gjykatë duke vepruar në pajtim me nenin 394 dhe 395 të  LPK-së, 

palëve të paditura ju ka dërguar  padinë, në mënyrë që të njëjtit të paraqesin përgjigje lidhur me 

pretendimet e paditësit, njëkohësisht duke i paralajmëruar të paditurit  për pasojat e mundshme 

procedurale të mos ushtrimit të përgjegjes në padi, respektivisht të mundësisë që ka gjykata për 

të marrur Aktgjykim për Shkak të Padëgjueshmërisë- Mosbindjes. 

Përfaqsuesi i të paditurit av.Elmi Qerimi, në përgjegjëje në padi e ka kundershtuar 

kërkesëpadinë e paditësit në tërësi si të pabazuar, duke kërkaur nga gjykata që të refuzohet si e 

pabazaur kërkesëpadia e paditësit R.A për shkak të mungesës së marrëdhënien juridike-civile 

me të paditurin B. A si të pathemeltë.  

I autorizuari i paditësit R. A avokat Mustafë Musa, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

padisë dhe precizimit të  fundit të petitumit të padisë në shqyrtimin gjyqësor të mbarjtur më 

datën 15.06.2021, duke kërkuar nga gjykata që të konstatohet se ekziston e drejta e servitutit 

fushor , si kalim i domsodoshmëm në këmbë dhe me mjete motoriker bujqësore në pejsën 

veriore të parcelës kadastrel nr.70403054-1300-1 në vendin e quajtur “”, ZK... në gjërësi prej 

4m dhe gjatësi prej 20m pronës e të paditurit  B. M A nga fshati ... në favor të pasurisë 

dominuese me nr.të ngaskad.nr.01299-0 në vendin e quajtur “...” pronë e paditësit R., si pronar 

i pasurisë dominuse e cila evidentohet sipas çertfiaktës së pronsë me nr.të lëndës 11202-17 të 

dt.13.10.2017 dhe urdhërohet DGJK në Gjilan që të bëjë regjistrimin e të drfejtës së servitutit 

të kalimit të bazë të këtij aktgjykimi në librat  e kadastrit. Ka shtuar se në bazë të dispozitës së 

nenit 49 të Ligjit për marrëdhëniet pronësore jurdike, servituti real është e drejtë e pronarit të 

një paluajtshmërie, pasurie dominuese, që për nevoja të kësaj paluajtshmërie të kryhen veprime 

të caktuara në paluajshmërinë e pronarit tjetër-pasurinë shërbyese, andaj ka kërkuar  nga 

pronari i pasurisë shërbyese të përmbahet nga kryerja e shërbimeve të caktuara të cilat për 

ndryshe do të kishte të drejtë t’i kryente në paluajthmsërin e tij. I ka propozuar gjykatës që të 

dilet në vend të ngjarjes dhe të amdinisitorj të gjitha provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës 

dhe pas adminsitrimit të tyre dhe vëretimit të gjendjes faktike, ta aprovoj në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit. 

I autorizuari i të paditurit av.Elmi Qerimi si në shqyrtimin përgatitor, kryesor ashtu edhe në 

spejgimet përfundimtare ka deklaruar, se mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi  dhe në 

shqyrtimin kryesor, ka kontestuar në tërësi rregullmin e padisë nga ana e të autorizuarit të 

paditësit ngase me asnjë provë të vetme deri më tani nuk është vërtetuar se me të vërtetë janë të 

sakta thëniet e paditësit në padi. Ka shtuar se sa i përket fitimit të së drejtës së servitutit fushor, 

në rastin konkret nuk kemi të bëjmë për qëllime ekonomike të shfrytëzimit të paluajtshmërisë 

por për qëllime komerciale. Po ashtu edhe në prezentimin e rregullimit të kërkesëpadisë nga 

ana e paditësit nuk është vërjetur se ka ndonjë prej bazave dhe prej kërkesave të cilat i 

përcakton ligji për fitimin e të drejtës së servitutit me mbajtje, ngase Ligji mbi të Drejtat 

Sendore, ka përcaktuar katër kushte esenciale të cilat në mënyrë kumulative duhet t’i plotësoj 

paditësi, për të fituar këtë të drejtë. I padituri është propozuar që të dëgjohet në cilësi të palës 

në procedurë dhe do t’i spjegoj rrethanat e rastit, mirëpo paditësi ka mbi 20 vite, që anjëherë 

nuk ka kaluar në pronën e të paditurit për shkak të raporteve jo të mira. Po ashtu  ka shtuar se 

paditësi si pronar i parcleës nr.1299-0 më tepër se 30 vite nuk ka kaluar nëpër parcldeën e të 
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paditurit B. A. Në fund i njejti, i ka propozuar gjykatës që të refuzohet në tërësi si e pabazuar 

kërkesëpada e paditësit si e pabazaur. 

 Për të vërtetuar gjendjen faktike në mënyër të plotë edhe të drejtë në këtë çështje juridiko-

civile, gjykata bëri administrimin dhe shtjellimin e provave materiale edhe ate: Çertifikata e 

njësisë kad. me nr. të lëndës 11202-2017, Çertifikata e njësisë kad. nr. me nr.të  lëndës 11201-

2017, shiqimi i fotos pa datë dhe numër, si dhe një skicë të nxjerrur nga vetë paditësi nga 

gjeoportali si  dhe konstatimi-ekspertiza e ekspertit gjeodet Valon Azizi e dt. 09.06.2021. 

Dëshmitari R.R. nga .,  ka deklaruar se B. A.ansjëherë nuk e ka lënë R.A.i të kaloj në për 

pronën e tij për ta punuar tokën dhe qe 20 vite pasi që të njejtit nuk kanë raporte të mira mes 

veti,  paditësi R. A. gjithmonë ka kaluar në nëpër pronën e tyre dhe ka dalë në rrugë siç i thonë 

ata të e pastaj në rrugën publike ngastra ... bashkëpronar i të cilës është ky dëshmitar llogaritet 

si oborr për shitje për të ndërtuar shtëpi. Paditësi R. A. disa herë ka kërkaur nga ne, që t’ia 

shesim një pjesë të kësja ngastre vetëm  sa për të kaluar si rrugë, ata pastaj i kanë ofruar 8 ari të 

kësaj ngastre dhe nuk kanë mund të arrijnë marrëveshje dhe të bëjnë pazar për shkak se 

paditësi dëshironte ngastrën ta blej si arë. Ka shtuar se ngastrat e R., B dhe e tyre janë të 

mbjellura me kultura bujqësore nuk është shumë i sigurtë por sigurisht se nëpër pronën e tyre 

ka kaluar R., për në pronën e tij, gjatë punëve të bujqësisë, por të njejtit kurrë nuk  e kanë 

penguar. Ka shtuar se ka qenë te R. dhe i ka thënë që t’ia shes një pjesë të ngastërs prej 8 ari, 

me qëllim që ti shërbej për të dalë në rrugën publike dhe pasi që çmimi i’u duk i lartë në vlerën 

prej 25 € për m
2
, nuk arritëm marrëveshje për shitblerje. 

B. A. i dëgjuar në cilësi të palës në mes tjerash ka deklaruar se kjo arë është ndarë  para 64 

viteve në mes babait tij dhe gjyshit të paditësit, që nga ajo kohë e deri më tani ai e punon arën 

pronar i të cilës është ai  dhe para tij këtë pronë e ka punuar edhe babi i tij M. A.. Në momentin 

e kur është bërë ndarja nuk ka pasur rrugë për arën e cila kufizohet më lartë e që është pronë e 

paditësit për të dalë në rrugë publike dhe që i njejti ka deklaruar se nuk flet me paditësin, qe 30 

vite dhe se paditësi ka kaluar nëpër ngastren e A. R., gjatë kryerjes së punimeve rreth tokës. Ka 

shtuar se në momentin kur është bërë ndarja e paluajthsmërisë, nuk janë marrë vesh që të 

kalohet nëpër pronën e tij, ngase rruga kryesore publike ka ekzistuar edhe në atë kohë kur është 

bërë ndarja e paluatjshmërisë. Po ashtu ka shtuar se dalja e ngastrës pronë e paditësit në rrugën 

publike është më e shkurtë kah ngastra e A., ndërsa më e gjatë është ngastra e tij. Paditësi R. në 

parcelën e tij, ka hyrë nëpër mjet ngastrave tjera ndërsa nëpër ngastrën e tij që 30 vite ai nuk ka 

kaluar. Gurët të cilët janë në ngastër i ka vendosur para 1 viti dhe ka për qëllim  që të ndërtoj 

një muri, gurët i ka bartë aty duke kaluar nëprë arën e tij. Rruga e arave që kufizohet me 

parcelën e A. nuk është e asfaltuar. Poashtu ka shtuar se paditësi asnjëherë nuk ka negocuar me 

te lidhur me kalimin e tij nëpër ngastrën e tij, ndërsa disa herë i ka dërguar disa njerëz në 

mënyrë që t’ia shes një pjesë të ngastrës për t’i shërbyer si rrugë. 

Eksperti i gjeodezisë V. A, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë konstatimit të dhënë me 

shkrim të datës 09.06.2021, duke shtuar se para se të bëhet parcelimi ai i është përmbajtur 

vetëm kërkesës së gjykatës të bërë ndaj tyre në vendin e ngjarjes, ku kërkesë e gjykatës ka qenë 

identifikimi i gjendjes aktuale dhe ekzistuese të parcelave në terren. Në vendin e ngjarjes në 

terren më datën 07.05.2021, kur edhe ka identifikuar vetëm atë çka ka qenë ekzistuese në 

terren, përkatësisht është paraqitur sipërfaqja e mbuluar me gurë në sipërfaqe faktike prej 

33m
2
, ndërsa në skciën nr.2 lidhur me përkufizimin e parcelave mr nr...1 dhe .. me  përmasat e 

të njejtave. 

Nga Çertifikata e njësisë kad. me nr. të lëndës 11202-2017, gjykata vërtetoi faktin se njësia 

kadastrale ... në sipërfaqe prej 1810m
2
, evidentohet në emër të R. (X.)A. nga fshati Komuna e 

Gjilanit. 
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Nga Çertifikata e njësisë kad. nr. me nr.të  lëndës 11201-2017 gjykata vërtetoi faktin se njësia 

kadastrale ... në sipërfaqe prej 1965m
2
, evidentohet në emër të B. (M.)A. nga fshati . Komuna e 

Gjilanit. 

Pas vlerësimit me kujdes të secilës prove veç e veç dhe të gjithave së basku në kuptim të nenit 

8 të LPK-ës dhe në bazë të rezultatit të procedurës së zhvilluar kontestimore,  Gjykata  e 

refuzoi kërkesëpainë e paditësit konform nenit 58 të Ligjit mbi Mardhëniet Themelore 

Pronësore-Pronësore ku citohet:,, Servituti real pushon në qoftëse pronari i pronës shërbyese 

kundërshton ushtrimin e tij kurse pronari i pronës sunduese tri vjet rresht nuk e ka ushtrur të 

drejtën e vet”. 

Nga deklarata e vet  të paditurit të dhënë në shqyrtimin e gjyqësor, gjykata konstaton faktin 

relevant se i njejti ka deklaruar, se paditësi si pronar i parcelës . me tepër se 30 vite nuk kaluar 

nëpër parclën e tij, atëherë rrjedh edhe konkludimi i gjykatës se paditësit nuk i takon një e 

drejtë e tillë sa i përket ekzistimit të së drejtës së servitutit fushor si kalim i domosdoshëm në 

këmbë dhe me mjete motorile. 

 

Poashtu edhe deshmitari R. R.i është vërtetuar se më tepër se 20 vite paditësti R. A. nuk ka 

kaluar nëpër pronën e B. A., as në këmbë e as me kafshë e as me qerre mjete motorike, por që i 

njejti ka kaluar nëpër pronën e fiqnjëve A. R.i dhe R. R.i edhe ate nëpërmes parcelës kadastrale 

... 

Meqenëse paditësi nuk e ka shfrytëzuar këtë rrugë për më teper se 30 vite, për shkak te të 

njejtit kishin pasur reporte jo të mira, kurse i padituri e ka kundërshtuar ekzistencën e të drejtës 

së servituti fushor, si kalim i domosdoshëm në këmbë dhe me mjete motorike bujqësore, 

atëherë rrjedh konkludimi i gjykatës që paditësi e ka humbur të drejtën e shfrytëzimit të saj 

konform nenit 54 të LTHMJP/ ligji cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet ekzistimi i 

servitutti real/.ku parashihet se:”Servituti real fitohet me anë të parashkrimit fitues kur pronari 

i pronës sunduese ka realizuar faktikisht servitutin gjatë kohës prej 20 vjetësh, kurse pronari i 

pronës shërbyese këtë nuk e ka kundërshtuar “e në rstin konkret paditësti këtë nuk e ka bërë. 

 

Gjithëashtu me daljen e gjykatës në vendshiqim është konstatuar që paditësi asnjëherë nuk e ka 

shfrytëzaur këtë rrugë, që nga koha kur është bërë ndarja e pasurisë së kësaj paluatjshmërie fakt 

ky i vërtetuar edhe nga deklarata e të paditurit në cilës të pales dhe dëshmitarit R. R nga fshati 

., Komuna e Gjilanit, të cilave deklarata gjykata jua fali besimin e plotë. 

 

Po ashtu në rrugë të parashkrimit (usucapio) servituti themelohet në qoftëse në mënyrë 

konkrete plotësohen kushtet ligjore për parashkrim: pronari i tokës dominante në mënyër 

faktike ta ketë relaizuar apo ka realizuar servitutin 20 vjet dhe pronari i tokës shrëbyese atë nuk 

e ka kundërshtuar ndërsa në rastin konkret paditësi asnjëherë nuk ka kaluar në pronën e të 

paditurit.  

 

Gjykata pas analizimit dhe shtjellimit të shkresave të lëndës, e refuzoi kërkesëpadinë e paditësit 

si të pabazuar për shkak se edhe vet  paditësi e ka pranuar, që këtë rrugë nuk e ka shfrytëzuar 

më tepër se 30 vite dhe se i njejti ka kaluar nëpër pronën e fqiut R. R për të qasur në rrugën 

publike.  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marrë konform nenit 452 parg. 1  të LPK-ës. 

 

Nga të cekurat më lartë,  e në bazë të nenit 143 të LPK-ës dhe nenit 58 të Ligjit mbi  

Marrëdhëniet  Themelore Juridike Pronësore u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                                    GJYKATA THEMELORE NË GJILAN  

                               Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni civil 
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                                              C.nr.758/17,  datë 12.07.2021 

                   

 Gjyqtari 

                                                                                                                         Gazmend Ajvazi 

 

 

Këshilla juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykim. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme  përmes  kësaj gjykate . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


