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C.nr.782/17 

 

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

si gjykatë e shkallës së parë kontestimore, gjyqtari Burim Emërllahu, në lëndën 

kontestimore të paditëses A.B.K.,nga Ferizaji ...................., të cilën e përfaqëson avokati 

V.A. ,nga Ferizaji ,rr’’................’’pn kundër të paditurit R.A. ,nga Ferizaji ,rruga ‘’...................’’ 

,nr.............. ,baza e kontestit vërtetimi i së drejtës së servitutit  rrugë kalimit të 

përhershëm, me datë 16.09.2019 merr këtë: 

  

                                                                A K T GJ Y K I M  

 

I.REFUZOHET SI E PA BAZUAR kërkesëpadia e paditëses A.B.K.,nga Ferizaji me të cilën 

ka kërkuar  si në vijim:të vërtetohet e drejta paditëses në të drejtën e servitutit, rrugë 

kalimi të përbashkët mbi 40 vite, në rrugën “...................”, në sipërfaqën prej 38 metra 

katëror që është pjesë e ngastrës kadastrale 415-7 ZK Ferizaj, me kufi dhe përmasa siq i 

ka cekur eksperti gjeodet I.K. në seancën e datës 06.02.2019 ,të detyrohet i padituri R.A. 

që të largon,hjek dyert e vendosura në mesin e rrugës ‘’...................’’,duke i vendosur në 

pronën e vet në mënyr të rruga të jetë e lirë për lëvizjen e fqinjeve siq ishte në  gjendjen 

e mëparshme,të detyrohet i padituri të ia pranoj paditëses të drejtën e kalimit të rrugës, 

regjistrimin në librat gjegjës kadastral si rrugë. Si dhe të detyrohet Drejtoria për 

Gjeodezi dhe Kadastër në Ferizaj, që të bëj regjistrimin, në regjistrin kadastral, për 

sipërfaqen e precizuar në kërkesë padi, si rrugë.Kufit dhe përmasat e sipërfaqës së 

sipër përmendur  prej 38 m2 janë: në anën veriore kufizohet me ngastrën kadastrale 

418-0 në gjatësi prej 11.30 metra, në anën jugore kufizohet me ngastrën kadastrale 

415-7 në gjatësi prej 12.70 metra , në anën lindore kufizohet me ngastrën kadastrale 

415-7 në gjërsi prej 3 metra, në anën përendimore kufizohet me ngastrën kadastrale 

415-7 në gjërsi prej 3 metra. 

 

II.Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 

                                                             A r s y e t i m  

Paditësja  A.B.K. ,nga Ferizaji rruga’’................... ,nr……….,ka parashtruar padi në 

këtë gjykatë,kundër të paditurit R.A. ,nga Ferizaji rruga’’................... ,nr……..  ,me bazë 

juridike vërtetimi i së drejtës së servitutit rrug kalimit të përhershëm.  
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Paditësja në padi përmes të aurizuarit të saj avokatit V.A. ,nga Ferizaji ka 

theksuar:se është poseduese faktike dhe juridike e nk.nr.415-7 ,me sipërfaqe prej 438 

m2 ,Zona Kadastrale në Ferizaj,kurse me të paditurin janë fqinjë 40 vite  dhe  

shfrytëzues  të përbashkët të rrugës së kalimit ‘’..........’’,e cila rrugë qonë në shtëpitë e 

tyre.Në vitin 2011 i padituri ka vendosur dyer në rrugën e sipër përmendur duke e 

mbyllur rrugen-servitutin 40 vjeqar .Paditësja me të kuptuar për vendosjen e dyerve 

nga i padituri ka kërkuar nga i njejti që të largoj dyert e sipër përmendura ,por i 

padituri të njejtat nuk i ka larguar .I padituri me veprimin e vendosjes së dyrve në fjalë i 

a ka pamundësuar paditëses lëvizjen e lirë përgjatë rrugës 100 metra si dhe gjerësi 3.5 

metra ,në atë mënyrë që paditësja në pronën e vet nuk mund të lëviz lirshëm apo të 

ndërrmarr veprime të nevojshme në  pronën e vet. 

Përfaqsuesi paditëses avokati V.A. nga Ferizaji gjatë seancës ka kërkuar që t’ 

aprovohet kërkesëpadia e paditëses me përmbajtje si në dispozitiv të këtij aktgjykimi  

dhe ka theksuar: qëndroj në tërsi pranë theksimeve të parashtruara në  padi , 

deklarimeve nga seancat e kaluara,  si dhe gjatë  kësaj seance  deklaroj , në  lidhje me  

qështjen juridike kontestimore për  vërtetimin e së drejtës kalimit, servitutit,  në bazë të 

blerjes ,  punës juridike  e shfrytëzuar mbi  40 vite pa pengesa,  të rrugës së kalimit 

sipas precizimit  nga seanca e kaluar,  e dt. 16.07.2019 sipërfaqes së kontestuar  prej 38 

metra katëror, , pjesë e pa ndashme  e parcelës  415/7 rr. “..........” ZK Ferizaj,  e 

evidentuar në certifikatën e mbi të drejtat e pronës së paluajtshme,  në emër të A.B.K.t,  

në rastin konkret paditëses.Parcela kontestuese  për  shfrytëzim rrugë,  shfrytëzuesit 

apo megjenikët, që kanë qasje përmes kësaj rruge,  është pjesë pronës së paditëses dhe 

e njejta ësthë shfrytëzaur pa pengesa,  gjerësa i padituri me një veprim arbitrat ka 

vendosur  dyert e metalta dhe  ka bllokuar një pjesë të sipërfaqes prej 38 meta katëror, 

në rrugën e lartë cekur pronë e paditëses.  Kjo rrugë edhe pse është shfrytëzuar,  pa 

pengesa  gjerë në parashtrimin e kësaj   kërkesë padie,  nuk është regjistruar asnjë here 

si rrugë, pasi që të njejtit nuk e kanë menduar apo besuar,  se do të vie  deri te ky 

kontest. , edhe pse  nga ekspertiza  shihet se njejta  është rrugë dhe ende figuron  si 

rrugë e pa kategorizuar, gjithnjë  në bazë të ekspertizës.  Nuk është kontestues fakti se 

paditësja,  ka qasje, për hyrjen në shtëpinë e saj,  pa pasur nevojë të përshkoj në dyert 

metalike, të vendosura nga i padituri, por  kontestues është fakti,  se paditëses iu ka 

pamundësuar ndërtimi i shtëpisë,  në pronën e saj,  pasi që të njejtës ju ka pamundësuar 

qasja në këtë rrugë,  nga arsyeja se pjesa  prej 38 metra katëtor,  e që gjindet  dhe  

figuron në pronën e saj,  është e bllokuar pikërisht me këto dyer. Duke u bazuar nga 

ekspertiza, nga eksperti  gjeodet I.K., e dt. 15.01.2019, si  dhe deklarimit  te ekspertit   

rreth kësaj qështje , poashtu me daljen në vendin e ngjarjes,  është konstatuar,  se një 
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pjesë e kësaj rruge kontestuese  evidentohet në emër të paditëses, po ashtu është 

konstatuar,  se paditësi   dyert  metalike një pjesë  të tyre i ka vendosur në murin e 

paditëses pa pëlqimin e saj. Një ashtu nuk është kontestues fakti se i padituri ka 

bllokuar  një pjesë të rrugës,  ‘’...................” në sipërfaqe prej 38 metra katëror, gjithnjë 

sipas matjes dhe deklarimeve të kësaj ekspertize dhe ekspertit gjeodet. Ndërsa  sa i 

përket super ekspertizës,  që ndrojmë  pranë deklarimeve nga seanca e kaluar e dates, 

16.07.2019,   duke e kundërshtuar në tërsi,  po ashtu  duke e cilësuar   si jo profesonale,  

jo objektive me q’rast  arsyet dhe kundërshtime tona, i kemi elaboruar në mënyrë të 

detajuar sikurse në procesverbalin nga seanca e kaluar, që të tre ekspertët,  që kanë 

punuar këtë ekspertizë,  me konkludimet e tyre,  kanë dashur  të i bishnojnë,  gjendjes 

faktike, për parcelën kontestuese duke pohuar,  dhe duke i quajtuar ato gabime të tyre,  

lëshimet teknike, e që për ne në fakt janë lëshime  të  qëllimshme – qëllim këqija. Nga 

dëshmit dhe deklarimet  e dëshmitarëve kryesisht familjarët  të të  paditurit,  e japin   

një pasqyrim të kjart,  se asnjëri nga  ta nuk ka qenë objektiv në lidhje me dëshmit e 

tyre duke dashur të shtrëmbrojnë një  realitet,por prap se prap  konsiderojmë  se  nuk 

kanë arritur   objektivin e tyre  gjithnjë sipas deklarimit të tyre nga seanca e kaluar.  

Vlen të theksohet  se   i  padituri gjatë séances së kaluar,  gjatë deklarimit të tij, ka 

pohuar se ka zaptuar një pjesë të parcelës kontestuese si pronë e paditëses nën 

arsyetimin  se  edhe para disa vitësh, ka vendos të i vendos  dyert në pronën e paditëses 

por  bashkëshorti  tash i ndjeri paditëses S., nuk e  kishte lejuar. Krejt në fund,  na duhet 

të theksojmë  se i padituri dëshiron të i përvetëson një prone të huaj, pa kurfar baze 

ligjore,  pasi që  i njejti konsiderojmë  që nuk ka patur dhe nuk e ka legjitimitetin real 

për të ndërrmar   një veprim të tillë, e themi  këtë nga arsyeja  se paditësi askund nga  

librat kadastrale nuk figuron si pronar jurik  nga asnjëra nga parcelat e paraqitura në 

ekspertizën e ekspertit të kësaj qështje. Nga këto arsye  shtrohet pyetja, pse vallë i 

padituri nuk kishte ndërrmar apo nuk ka ndërrmar ndonjë veprim ligjor, ndaj paditëses 

për të realizuar të drejtat e tij,  siq pretendon tani, pasi që është  në  cilësin e të 

paditurit, andaj i propozojmë gjykatës, që duke marrë para sysh rrethanat e lartë 

cekura,  vlerësimin dhe administrimine provave,  të  aprovoj precizimin e kërkesë 

padisë dhe në kërkesë padi shtoj,  detyrohet i padituri  të ia pranoj paditëses të drejtën 

e kalimit të rrugës, regjistrimin në librat gjegjës kadastral si rrugë. Si dhe të detyrohet  

Drejtoria  për Gjeodezi dhe Kadastër në Ferizaj, që të bëj regjistrimin,  në regjistrin 

kadastral,  për sipërfaqen e  precizuar në kërkesë padi, si rrugë. Pjesa tjetër   e kërkesë 

padisë,  që e kam parashtruar  më herët mbetet e pa ndryshuar.Detyrohet i padituri   që 

paditëses të ia  paguar shpenzimet e procedures në bazë të  TOAK-së, dhe atë për 

përpilimin e padisë, shumën   prej 156€, për përfaqësim në 4 seanca me nga  135€, për 
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ekspertin e gjeodezisë  shumën prej 150€, taksën gjyqësore  në shumë prej  20€, të 

gjitha në total shumën prej  866€.  

 

I padituri në përgjegjje në padi dhe gjatë séances për shqyrtim gjyqësorë e ka 

kundërshtuar në tërësi padin dhe kërkesëpadin e paditëses dhe i ka propozuar gjykatës 

që e njejta të refuzohet në tërësi si e pa bazuar duke theksuar:se nga dalja e dyerve të 

paditëses  e deri në rrugën  kryesore ‘’.......’’ nuk ka kurrfarë pengesa ,po ashtu i njejti ka 

theksuar se nuk ka bërë kurrfarë pengesa nga dyert e paditëses e deri në rrugën 

kryesore.  

 

I padituri gjatë seancës gjyqësore e ka kundërshtuar në tërësi padin dhe 

kërkesëpadin e paditëses dhe i ka propozuar gjykatës që e njejta të refuzohet në tërësi 

si e pa bazuar duke theksuar:Nuk është e vërtetë që e ka mbyllur atë rrugë .Paditësja 

nuk e ka shfrytëzuar pjesën kontestuese të rrugës  ,paditësja nuk ka nevojë për të hyer 

në dyert që i kam vendosur ,sepse ajo hynë në oborrin e vet pa hyr nëpër këto dyer. 

Me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë 

qështje civile juridike janë administruar si prove:  shikimi në tri foto ,certifikata 

pronësore e datës 21.08.2017,me numër  87715-2017,e lëshuar nga  Zyra Kadastrale 

Komunale  në Ferizaj,mendimi dhe konstatimi  i ekspertëve A.H., M.L.,  Z.E., i dt. 

17.06.2019, së bashku  me dokumentet përcjellëse – skica e terrenit, 4 foto,certifikata 

pronësore  e dt. 19.06.2019,certifikata pronësore e dt.16.01.2019,certifikata pronësore  

e dt. 16.01.2019,Lexohet mendimi dhe konstatimi  i hartuar nga eksperti gjeodet  I.K.,  i 

dt. 15.01.2019, certifikata pronësore e dt. 11.12.2018,  dhe certifikatat   e të njëjtës   

datë, (2),aktvendimi me numër të lëndës 82638-19,i datës 25.07.2019 dhe certifikata 

pronësore ,e datës 02.08.2019 si dhe janë dëgjuar në cilësi të dëshmitarëve H.A.,nga 

Ferizaji,S.M.,nga Fshati ..........i Ulët Komuna e Shtimës,R.A.,nga Ferizaji,si dhe janë 

dëgjuar në cilësi të palës  paditësja dhe i padituri në cilësi të palës. 

Nga konstatimi dhe mendimi i ekspertëve gjeodet  M.L. ,A.H. dhe Z.E.gjykata ka 

vërtetuar gjendjen faktike siq vijon:  rruga “...................” ka numër të parcelës 415-4 ZK 

Ferizaj  me një sipërfaqe prej  217 metra katëror, dhe që është në emër të  pronarit  

V.J.,dhe parcela e tillë ka mbet në shërbim si rrugë, e cila më vonë është emëruar  

“...................”.  Dyert e metalit  që i ka vendosur i padituri në njërën anë  janë të vendosura 

në murin e paditëses,  në pjesën tjetër këto dyer janë të mbështetura për murin e 

parcelës 418-0. Në pikëpamje të historiatit, sa i përket titullarit të parcelës  415-4 ZK 

Ferizaj  nuk ka pasur ndryshime kadastrale.  Paditësja, nuk ka nevojë të kaloj nepër 
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dyert e vendosura nga i padituri për hyrë në shtëpinë e saj,  sepse dyert e shtëpisë së 

saj,  janë  jashtë  këtyre  dyerve të vendosura nga i padituri larg  tyre për afërsisdht  3 

metra., dhe në brendësi të këtyre dyerve    në drejtim të  oborrit të të paditurit, nuk ka  

ndonjë derë, që e lidhë shtëpinë e paditëses  me pjesën kontestuese.Sipërfaqja objekt 

kontesti është pjesë e ngastrës kadastraëe 415-4 ZK Ferizaji.  

Eksperti I.K. në ekspertizën e tij ka theksuar: sipërfaqja kontestuese ka 38 metra 

katëror, sipas regjistrit Kadastral e njejta sipërfaqe është pjesë e ngastrës kadastrale 

415-7 e cila në regjistrin kadastral evidentohet në emër të A.B.K.. Gjendja faktike e 

sipërfaqes prej 38 metra katëror është rrugë dhe ka këto kufi dhe përmasa: në anën 

veriore kufizohet me ngastrën kadastrale 418-0 në gjatësi prej 11.30 metra, në anën 

jugore kufizohet me ngastrën kadastrale 415-7 në gjatësi prej 12.70 metra , në anën 

lindore kufizohet me ngastrën kadastrale 415-7 në gjërsi prej 3 metra, në anën 

përendimore kufizohet me ngastrën kadastrale 415-7 në gjërsi prej 3 metra. Në pjesën 

përendimore të kësaj sipërfaqe janë të vendosura dyert metalike. Një krahë i kësaj dere 

në anën jugore është i vendosur në muri që rrethon oborrin e shtëpisë së paditëses. Në 

regjistrin kadastrale sipërfaqja në fjalë nuk është e regjistruar si rrugë, por gjendja 

faktike është rrugë. Në bazë të gjendjes faktike kjo sipërfaqe si rrugë ekziston qe 20 

vite, këtë e bazoj në një plan që gjindet në kadastër por i cili nuk është zbatuar në 

kadastër, gjegjësisht nuk është qitur në pjesën tekstuale. Sa i përket një plani kadastral 

kopje të cilin e kam përmendur në ekspertizë ky plan nuk mund të zbatohet me 

kordinata në kadastër për shkak se mungon elaborati i matjeve i cili elaborat është në 

Sërbi. Numri që e kam përmendur 415-8 në kadastër nuk ekziston në fletë posedim. 

Mirëpo edhe sikur të zbatohet ai plan nuk e dij a ndrron titullari sepse nuk e dij se çfar 

shënime gjenden në Sërbi. Sa i përket historiatit të sipërfaqes në fjalë, e njejta deri në 

vitin 1983 për të cilën periudhë ka shënime kadastri, evidentohet në emër të paditëses 

në fletë posedim por e njoftoj gjykatës se ka munges të shënimeve në kadastër. Pas vitit 

1983 shënimet janë marrë nga autoritetet sërbe. Plani që gjindet në kadastër që e 

përmenda i takon vitit 1967. 

Mirëpo gjykata nuk ia ka falur besimin mendimit dhe konstatimit të ekspertit I.K. 

kur ka theksuar për rrugën ‘’...................’’ gjegjësishtë sipërfaqen e kësaj rruge 38 m2 se  

është pjesë e ngastrës kadastrale 415-7 Zona Kadastrale në Ferizaj,sepse nga mendimi 

dhe konstatimi i ekspertëve  M.L. ,A.H. dhe Z.E.vërtetohet se rruga ‘’...................’’në 

aspektin kadastral është ngastër e evidentuar me numër 415-4 ,me një sipërfaqe prej 

217 m2  dhe është në emër të pronarit V.J.it. 
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Me leximin e certifikatës mbi të drejtat e pronës së paluejtshme ,e datës 

19.06.2019 ,e lëshuar Zyra Kadastrale Komunale në Ferizaj gjykata ka vërtetuar se 

ngastra kadastrale 415-4 në regjistrin Kadastral evidentohet në emër të V.J. nga prindi 

D.. 

Me leximin e certifikatës mbi të drejtat e pronsës së paluejtshme ,e datës 

16.01.2019 e lëshuar Zyra Kadastrale Komunale në Ferizaj gjykata ka vërtetuar se 

ngastra kadastrale 415-7 në regjistrin Kadastral evidentohet në emër të paditëses 

A.B.K. . 

Edhe nga dalja e gjykatës në vendin e ngjarjes është vërtetuar se paditësja nuk ka 

nevojë të kaloj nëpër sipërfaqen kontestuse për të hyrë në oborrin e saj ,sepse dyrt e 

oborrit të paditëses gjenden më afër rrugës kryesore ‘’............’’,kurse dyert kontestuse 

janë më larg rrugës kryesore ‘’............’’ ,në krahasim me dyert e oborrit të paditëses 

.Pjesa kontestuse është pjesë e rrugës ‘’...................’’. 

Nga pjesa përkatëse e  deklaratës  së  paditëses në cilësi të palës  vërtetohet se 

paditësja por edhe bashkëshorti i sajë nuk kanë kaluar nëpër sipërfaqen kontestuse 

,përveq kur kan shkuar  per me ndejt mysafir te i padituri .I padituri ka kaluar në 

sipërfaqen kontestuese prej nga para lufta e fundit në Kosovë dhe i njejti i ka vendosur 

dyert kontestuese. 

Po ashtu edhe nga pjesa përkatëse  e  deklaratës së të paditurit në cilësi të palës  

vërtetohet se paditësja nuk ka kaluar në sipërfaqen kontestuese ,por vetëm kur ka 

shkuar me ndejt si musafir te i padituri,kurse i padituri ka kaluar nëpër sipërfaqen 

kontestuse .I padituri i ka vendosur dyert kontestuse .  

Me dëgjimin e dëshmitarit H.A. ,gjykata ka vërtetuar :Dyert kontestuese i ka 

vendosur i padituri ,sipërfaqen kontestuse e ka shfrytëzuar si rrugë i padituri për të 

shkuar në rrugën kryesore .Paditësja sipërfaqen kontestuese nuk e ka shfrytëzuar si 

rrugë për nevojat e paluejtshmërisë së sajë . 

Me dëgjimin e dëshmitarit S.M.gjykata ka vërtetuar:  Dyert kontestuese i ka 

vendosur i padituri.I padituri e shfrytëzon pjesën kontestuese si  rrugë 

Me dëgjimin e dëshmitarit R.A. gjykata ka vërtetuar: Dyert kontestuese i ka 

vendosur i padituri. Sipërfaqen kontestuse e ka shfrytëzuar si rrugë i 

padituri.Bashkëshorti i paditëses S. sipërfaqen kontestuese nuk e ka shfrytëzuar si 

rrugë për nevojat e paluejtshmërisë së tij . 



7 
 

Me leximin e aktvendimit me numër të lëndës 82638-19,i datës 25.07.2019 dhe 

certifikata pronësore ,e datës 02.08.2019,gjykata ka vërtetuar se ngastra kaadastrale 

416-4 ZK Ferizaj në regjistrin kadastral evidentohet si bashkëpronësi e K.A.dhe R.A.. 

Gjykata pasi analizoi thënjet e palëve ndërgjyqëse ,provat e administruara 

vendosi ashtu siq është shënuar në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke 

refuzuar kërkesëpadin e paditëses  edhe atë nga këto arsye:Me dispozitën e nenit 49 

të Ligjit për Mardhënjet Themelore-Juridike Pronësore ishte paraparë: Servitut 

real është e drejta e pronarit të një pasurie të paluajtshme (prona sunduese) që për 

nevojat e kësaj pasurie të paluajtshme të kryejë veprime të caktuara në pasurinë e 

paluajtshme të pronarit tjetër (pronashërbyese) ose të kërkojë nga pronari i pronës 

shërbyese që të përmbahet nga kryerja e veprimeve të caktuara që përndryshe do të 

kishte drejtë ti kryente në pasurinë e vet të paluajtshme. 

Kurse me nenin 51 të Ligjit për Mardhënjet Themelore-Jurdike Pronësore 

ishte paraparë :Servituti real vendoset me veprimin juridik, vendimin e organit 

shtetëror dhe me anë të parashkrimit fitues.  

Kurse me nenin 52 të Ligjit për Mardhënjet Themelore-Jurdike Pronësore 

ishte paraparë: Në bazë të veprimit juridik servituti real fitohet me regjistrimin në 

librin publik ose në mënyrën tjetër përkatëse të caktuar me ligj.  

 

Kurse me nenin  253 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore është 

paraparë: 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. 3. 

Dispozitat në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni do të zbatohen në të gjitha rastet përveç 

nëse me vendim administrativ ose me ligj të veçant parashihet ndryshe. 

 

Në rastin konkret paditësja nuk ka arritur ta vërtetoj me prova se e ka fituar 

servitutin me veprim juridik,gjegjësishtë punë juridike në sipërfaqen kontestuse ,sepse 

nuk i ka prezantuar gjykatës ndonjë kontratë me shkrim të vërtetuar në gjykatë apo 

zyre noteriale për të vërtetuar themelimin e servitutit  me veprim juridik,gjegjësishtë 

punë juridike,kurse nga certifikata pronësore që ka të bëj me paluejtshmërinë në të 

cilën kalon rruga ‘’...................’’ vërtetohet se e njejta paluejtshmëri nuk ka të regjistruar 

ndonjë servitut në favor të ndonjë personi në regjistrin kadastral.  
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  Në rastin konkret paditësja nuk ka arritur ta vërtetoj me prova se e ka fituar 

servitutin me vendim të organit shtetërorë në sipërfaqen kontestuse ,sepse nuk ia ka 

prezantuar gjykatës as një vendim qoftë gjyqësorë apo administrative  për të vërtetuar 

themelimin e servitutit me vendim të organit shtetërorë.  

   Në rastin konkret paditësja nuk ka arritur ta vërtetoj me prova se e ka fituar 

servitutin me parashkrim fitues në sipërfaqen kontestuse ,sepse me prova nuk ka 

arritur ta vërtetoj se e ka shfrytëzuar si rrugë sipërfaqen kontestuese për nevojat e 

paluejtshmërisë së sajë  20 vite pa ndërprerë për periudhën sa ka qenë në fuqi Ligji   

për Mardhënjet Themelore-Jurdike Pronësore.  

Gjykata sa i përket parashkrimit në fjalë iu ka referuar Ligjit për 

Mardhënjet Themelore-Jurdike Pronësore,sepse Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat 

tjera Sendore nuk e ka parapa parashkrimin  si mënyrë të fitimit të servitutit,kurse ligji 

për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore që ka hyrë në fuqi me date 19 Gusht 2009 

me nenin 296  të tij e ka shfuqizuar dispozitën që ka parapa fitimin e servitutit me 

parashkrim.  

Gjykata ka vendosur që secila palë ti bartë shpenzimet e veta të procedurës 

kontestimore,sepse paditësja e ka humbur kontestin gjyqësorë,kurse i padituri nuk ka 

parashtruar kërkesë të specifikuar sa i përket shpenzimeve ,siq parashihet me nenin 

463.1 dhe 463.2 të LPK-së 

                                            GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ 

      Më  datë 16.09.2019 

 Gjyqtari 

Burim Emërllahu  

 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesa në 

Gjykatën  e Apelit të Kosovës  në Prishtinë,  në afat prej 15 ditësh  ,nga dita e pranimit të 

këtij aktgjykimi, nëpërmes  kësaj gjykate. 

 

 


	



