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                                                         Msc. Fatime Dërmaku 

“FRUTGËZIMI” 

ABSTRAKT 

 

Ky punim sqaron institutin e frutgëzimit si një e drejtë sendore, e cila në masë të 

konsiderueshme kufizon të drejtat e pronarit të objektit të frutgëzimit. Po ashtu do të trajtohet 

përmbajtja e frutgëzimit, respektivisht të drejtat themelore dhe detyrimet e frytgëzuesit dhe të 

pronarit të sendit. Në këtë punim do të trajtohet gjithashtu krijimi i frugëzimit, mbrojtja e 

frugëzimit si dhe shuarja e tij. Vështrim i posaçëm në këtë punim do t’i  kushtohet pozitës 

juridike të subjekteve të lartcekura, kufizimeve lidhur me përdorimin e objektit të frutgëzimit. 

Të drejtat dhe detyrimet e frutgëzuesit si dhe pronarit të sendit janë rregulluar në mënyrë të 

detajuar me Ligjin për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore të Kosovës, si dhe janë analizuar 

në rrafshin komparativ, duke i krahasuar ato me sistemet juridike të vendeve të tjera. Ky punim 

provon se e drejta e pronësisë si një e drejtë absolute, megjithatë i nënshtrohet kufizimeve gjatë 

ekzistimit të marrëdhënies juridike të frutgëzimit, e të cilat pronari i sendit është i detyruar t’i 

duroj, ashtu që të lejoj frytgëzuesin që në mënyrë të qetë të ushtroj të drejtën e tij, por që 

natyrisht edhe ky i fundit në instancë të fundit duhet t’i përmbahet mënyrës së shfrytëzimit të 

sendit ashtu siç është e përcaktuar me ligj e sidomos duhet të ketë kujdes në ruajtjen e 

substancës së sendit si dhe destinimit ekonomik të tij. 

Fjalë kyçe: servitut personal, frutgëzimi, pronari i sendit, frutgëzuesi, gëzimi sendit, frutat, të 

drejtat dhe detyrimet, e drejtë sendore e kufizuar. 

 

 Hyrje 

Në të drejtën pozitive të Kosovës, frutgëzimi si njëri ndër servitutet më të rëndësishme 

personale, është rregulluar me dispozitat e neneve 218-251 të Ligjit të Pronësisë dhe të Drejtave 

tjera Sendore të Kosovës74.  

Frutgëzimi është përdorimi i kufizuar në kohë i sendit të huaj dhe vjeljes së frutave të tij, pa e 

dëmtuar substancën e sendit dhe destinimin ekonomik të tij. Si e drejtë sendore e përdorimit 

më të gjerë të sendit të huaj, paraqet servitutin personal më të rëndësishëm. 

                                                           
 Kandidate për prokurore në IGJK, dhe njëherit PhD- kandidat në Universitetin e Prishtinës- Fakulteti Juridik, 

katedra juridike-civile. 
74 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr.57/04, 2009. 
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Si çdo e drejtë tjetër subjektive edhe frutgëzimi përbëhet nga të drejta dhe detyrimet, për 

subjektet, të cilat hyjnë në marrëdhënie juridike për krijimin e tij. Përmbajtja e frutgëzimit bënë 

pjesë në grupin e të drejtave subjektive absolute dhe si e tillë vepron erga omnes, pra, ndaj të 

gjithë personave të tretë, përfshirë këtu edhe titullarin e të mirës shërbyese. Por, për dallim nga 

personat e tretë, veprimi i të cilëve është negativ, në mes të titullarit të së drejtës shërbyesit dhe 

frutgëzuesit krijohen edhe raporte relative të së drejtës subjektive. Meqenëse, frutgëzimi ka 

efekt të veprimit të dyfishtë, në raportet në mes të titullarit të së mirës shërbyese dhe 

frutgëzuesit, frutgëzimi përmban elemente të së drejtës subjektive të karakterit absolut si dhe 

të atij relativ75. Për nga përmbajtja frutgëzimi është i ngjashëm me marrëdhëniet e detyrimeve 

(sikurse qiraja), ndërsa për nga veprimi frutgëzimi është e drejtë sendore. Objekt i frutgëzimit 

mund të jenë sendet apo të drejtat. 

Frutgëzimi mund të krijohet në bazë të kontratës apo të një vendimi gjyqësor76. 

Në bazë të kontratës frugëzimi krijohet në atë mënyrë që titullari i të drejtës shërbyese, mban 

për vete të drejtën e pronësisë mbi sendin ndërsa kalon tek frutgëzuesi të drejtën e frutgëzimit, 

apo, mban për vete të drejtën e frutgëzimit ndërsa tek tjetri bart të drejtën e pronësisë. 

Sipas vendimit gjyqësor, frugëzimi krijohet në atë mënyrë, kur vërtetohen fakte juridike 

relevante që janë të parashikuara me ligj. Kjo më së miri mund të ilustrohet me faktin se, po që 

se i referohemi Ligjit të Trashëgimisë së Kosovës nenit 63.2, ku parashihet: “Në qoftë se 

uzufrukti ...është kontraktuar për ceduesin dhe bashkëshortin e tij së bashku, në rast vdekjeje 

të ndonjërit prej tyre uzufrukti ... në tërësi tjetrit gjerë në vdekjen e tij, po qe se nuk është 

kontraktuar ndonjë gjë tjetër, apo nëse nuk del ndonjë gjë tjetër nga rrethanat e rastit”, e ku 

shihet se duhet vërtetuar faktet juridike të ekzistimit të së drejtës së frutgëzimit, në mënyrë që 

të realizohet kjo e drejtë.  

Sipas KC të Shqipërisë neni 233 frutgëzimi mund të fitohet edhe me parashkrim fitues.  

Po ashtu KC i Shqipërisë në nenin 236 ka paraparë edhe bashkuzufruktin, sipas së cilës 

dispozitë Uzufrukti mund të jetë në favor të më shumë se një personi. Kur e drejta e njërit prej 

tyre shuhet, ajo u kalon uzufruktarëve që mbeten, në përpjesëtim me pjesët. Në këtë mënyrë 

veprohet deri në shuarjen e së drejtës së uzufruktarit të fundit që mbetet. 

Një paluajtshmëri apo një send i luajtshëm mund të ngarkohen në mënyrë që personi 

(shfrytëzuesi) në dobi të të cilit është ngarkuar sendi ka të drejtë ta shfrytëzoj dhe t’i vjelë të 

gjitha dobitë e sendit, pa e prishur substancën e sendit77. 

Frutgëzuesi nuk mundet të disponoj me esencën e sendit as juridikisht, as faktikisht 78 . 

Juridikisht nuk mundet të disponoj me esencën e sendit meqë frutgëzimi është servitut personal 

dhe është i lidhur për personalitetin e titullarit të frutgëzimit, ndërsa faktikisht frutgëzuesi duhet 

                                                           
75 D.Stojanovic-O.Antic, uvod u gradjansko pravo, Beograd, 2004, 204. 
76 Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i Republikës së Kosovës, neni 220. 
77 Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i Republikës së Kosovës, neni 218 
78 Gams,Andrea ,Bazat e së Drejtës Reale,Beograd  1966,fq.151 
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ta ruaj esencën e sendit, nuk mundet ta ndryshoj as përbërjen fizike të sendit e as destinimin e 

tij ekonomik79.  

 

1. Pozita juridike e frutgëzuesit 

1.1. Të drejtat e frutgëzuesit 

Frutgëzuesi ka të drejtë të gëzoj sendin e huaj, duke e respektuar destinimin e tij ekonomik, si 

dhe duke e ruajtur substancën e tij, kurse pronari i sendit detyrohet të durojë një gjë të tillë.  

Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i Kosovës parasheh: ,,Një paluajtshmëri apo 

një send i luajtshëm mund të ngarkohen në mënyrë që personi (shfrytëzuesi) në dobi të të cilit 

është ngarkuar sendi ka të drejtë ta shfrytëzoj dhe t'i vjelë të gjitha dobitë e sendit, pa e prishur 

substancën e sendit”80.  

Në Ligjin për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore të Kosovës, konkretisht në nenin 224, 

parashihet:”Frutgëzuesi ka të drejtë për posedimin e sendit që është ngarkuar me frutgëzim”. 

Pra siç shihet nga kjo dispozitë ligjore, njëra ndër të drejtat fundamentale të frutgëzuesit është 

edhe e drejta e posedimit të sendit të ngarkuar me frutgëzim. Po ashtu duke ju referuar 

formulimit ligjor të dispozitës së nenit 218 të LPDSK, shihet se frutgëzuesi ka të drejtë ta 

shfrytëzoj dhe t’i vjelë të gjitha dobitë e sendit.  

 

1.1.1. E drejta e marrjes së  sendit në posedim 

Frutgëzuesi është i autorizuar që sendin ta ketë në posedim 81 . Parimisht frutgëzuesi ka 

posedimin e ligjshëm, të pavarur dhe ekskluziv. Ndërsa, mundësia e kontraktimit  të posedimit 

të ndërmjetshëm dhe bashkëposedimit, ekziston vetëm atëherë kur me këtë lloj posedimi arrihet 

qëllimi i së drejtës së përdorimit dhe vjeljes së frutave82. 

E drejta për të poseduar sendin nënkupton faktin se frutëgëzuesi menjëherë vihet në 

marrëdhënie me sendin, në mënyrë që ta shfrytëzoj, ta administrojë, të përfitoj frytet, pa pasur 

nevojën e një aktiviteti ndërmjetës të pronarit të zhveshur apo të tjerëve. Kjo përfaqëson një 

cilësi thelbësore të frutgëzimit.  

Pronari është i obliguar që sendin t`ia kaloj në posedim frutgëzuesit, nëse ai këtë nuk e bënë 

vullnetarisht atëherë frutgëzuesi ka të drejtë që të ngrejë padi ndaj mbajtësit për të marrë sendin 

në posedimin e tij83 . Nëse frutgëzuesi dhe pronari me marrëveshje nuk e kanë paraparë 

detyrimin për dorëzimin e sendit në gjendje të rregullt, atëherë frutgëzuesi nuk  mund të refuzoj 

marrjen e sendit për shkak të metave të sendit. Nëse frutgëzuesi e keqpërdorë të drejtën e tij, 

atëherë gjykata mund t’ia heq atij të drejtën e administrimit të sendit. Vetë shprehja frutgëzim 

                                                           
79 Aliu,A., vepra e cituar, fq.168 
80 Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i Republikës së Kosovës Neni 218  
81 KCGJ neni 1036 
82 Kovacevic, Nemanja, Përmbajtja e frutgëzimt në të drejtën Serbe, “Glasnik Prava” Kragujevc, 2013 fq. 121. 
83 Ligji për Pronësnë dhe të Drjetat Tjera Sendore i Kosovës,neni 232. 
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në vete ngërthen dy  elemente përbërëse thelbësore: Usus është e drejta për të përdorur sendin 

dhe fructus e drejta për të vjelë frutat e sendit. Janë këto dy elemente që dhe ja kanë dhënë 

kuptimin frutgëzimit i cili njihet me emër të tillë. Pothuaj se në të gjitha sistemet juridike –

civile bashkëkohore frutgëzimin e ngrisin dhe formësojnë në bazë të këtyre dy elementeve 

qenësore, mbi të cilat qëndrojnë të drejtat e frutgëzuesit si p.sh. KCF, KCSH etj84. Qenësore 

është që të ruhet substanca e sendit që është objekt i frutgëzimit në esencë, pa marrë parasysh 

vëllimin e autorizimeve që ka titullari i të drejtës së frutgëzimit për shfrytëzimin e sendit të 

huaj. Kjo është fare e lehtë për tu kuptuar nga vetë definicionet që jepen për frutgëzimin. Kjo 

edhe shton nevojën që sendi të jetë i paharxhueshëm.   

 

1.1.2. E drejta e gëzimit të sendit 

Sa i përket të drejtës së gëzimit nga ana e frutgëzuesit kjo është një e drejtë e përgjithshme, e 

papërcaktuar dhe ligji bënë një përkufizim negativ, kështu  duke e obliguar frutëgëzuesin në 

ruajtjen e substancës së sendit85. 

Frutëgëzuesi ka autorizim që ta gëzoj sendin por nuk ka tagër që të ndryshoj destinacionin e tij 

ekonomik, pa pëlqimin e pronarit. E drejta për të gëzuar nënkupton të drejtën për të marrë 

frytet. Frutëgëzuesi ka të drejtë të mbledh frytet (qofshin ato natyrore apo civile) që prodhon 

sendi gjatë kohës së frutgëzimit. Frutgëzuesi ka të drejtë që sendin që është objekt frutgëzimi 

ta përdorë, e cila nënkupton të drejtën e frutgëzuesit që materialisht ta gëzoj një send, por ai 

duhet të respektoj natyrën e tij, ku frutëgëzuesi ka të drejtën e përdorimit të sendit po ashtu 

sikurse edhe pronari. Frutgëzuesi  ka të drejtën e gëzimit të servituteve86 që janë të lidhura për 

pronën mbi të cilën e ka të drejtën e frutgëzimit, si dhe të gëzoj të drejtat tjera sendore që 

mundet t’i gëzoj dhe vetë pronari, përveç rasteve kur me kontratën për krijimin e frutgëzimit 

apo edhe me ligj janë paraparë kufizime. Frutgëzuesi ka të drejtë të shërbehet me servitutet 

sendore në palujatëshmërinë në të cilën e ka të drejtën e frutgëzimit, qoftë atë servitut të krijuar 

para krijimit të frutgëzimit apo edhe gjatë kohëzgjatjes së tij 87. Në një formë frutgëzuesi 

detyrohet që të shfrytëzoj servitutet sendore, në mënyrë që të ruaj të drejtën e shfrytëzimit të 

tyre, ashtu që të mos vij deri tek parashkrimi i kësaj të drejte për shkak të mosshfrytëzimit.88 

Ai nuk mundet të krijoj servitute të reja sendore në ngarkesë të sendit të ngarkuar me të drejtën 

e frutgëzimit, por ai mundet që të lejoj personin e tretë që ta shfrytëzoj sendin që është objekt 

frutgëzimi, sipas raporteve juridike të detyrimeve.89 

Sa i përket të drejtës së përdorimit të sendit që është objekt  frutgëzimi, shkohet aq larg sa që 

autorë të ndryshëm konsiderojnë se frutëgëzuesi gëzon këtë të drejtë në atë shkallë sa edhe vet 

pronari i  sendit. Por, pa marrë  parasysh të gjitha, qenësore në këtë rast është që sendi të 

përdoret sipas destinacionit të tij ekonomik, duke ruajtur substancën e sendit. Në fund të fundit, 

                                                           
84 KCF Neni 5977, KCSH Neni 849 al.1  
85 KCSH neni 237. 
86 KCSH neni 245 
87 Stankovic, Obren & Orlic, Miodrag, Stvarno pravo, deveto izdanje, Beograd, 1996, fq.221. 
88 Stankovic, Obren & Orlic, Miodrag, vepra e cituar,, fq.221. 
89 Po aty. 
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ruajtja e substancës së sendit është kusht për krijimin e të drejtës së frutgëzimit si të tillë. Vetë 

gjeneza e frutgëzimit është e lidhur në vjeljen e frutave të sendit të huaj te marrëdhënia e 

frutgëzimit. E drejta e vjeljes së frutave është qenësore te marrëdhënia juridike e frutëgëzimit. 

Frutëgëzuesi ka të drejtën e vjeljes së frutave si ato natyrore ashtu  edhe  ato civile. Ai mund të 

disponoj lirshëm me këto fruta. Ai ka të drejtë që ato t’i shes. Frutgëzuesi ka të drejtën e vjeljes 

së tyre t’ia bartë një personi tjetër. Frutëgëzuesi ka të drejtë që të kërkoj që të bëhet 

inventarizimi me qëllim të konstatimit të gjendjes së sendit. Nëse nuk është bërë inventarizimi 

i sendit në fillim, konsiderohet se sendi ka qenë në gjendje mesatare90. Ndërsa sipas KCZ 

shpenzimet me rastin e inventarizimit i heqin të dy palët,  pa marrë parasysh kush e ka kërkuar 

inventarizimin 91. Ndërsa KCGJ ka paraparë se harxhimet lidhur me inventarizimin mund t’i 

heq pala që ka kërkuar inventarizimin92. 

 

1.1.3. E drejta e kalimit të frutgëzimit 

Në qoftë se frutgëzuesi (uzufruktari) është një person fizik, atëherë ai nuk mund ta bartë 

frutgëzimin. Sendi i ngarkuar me frutgëzim mund t'i bartët një personi tjetër për ushtrimin e 

frutgëzimit93. D.m.th  frutgëzuesi që është person fizik mund të bartë në tjetrin vetëm të drejtën 

e ushtrimit të frutgëzimit por jo edhe vetë të drejtën e frutgëzimit. Ku ushtrimi  i përmbajtjes 

së të drejtës së frutgëzimit nga ana e personit të tretë zgjatë vetëm brenda për brenda kohës për 

sa ka qenë e paraparë të ekzistoj frutgëzimi, po ashtu me vdekjen e frutgëzuesit të parë shuhet 

edhe kjo e drejtë. 

Ndërsa lidhur me bartjen e frugëzimit në një person tjetër, KCSH në nenin 240 ka paraparë një 

situatë ndryshe nga Ligji ynë për Pronësinë dhe të drejtat sendore.  

Sipas KCSH: ”Uzufruktari mund t’ia kalojë një tjetri këtë të drejtë për një kohë ose për gjithë 

kohën e qenies së saj, përveç kur në aktin e krijimit është parashikuar ndryshe. Kalimi duhet 

t’i njoftohet me shkrim pronarit, përndryshe uzufruktari i mëparshëm dhe personi që ka fituar 

një të drejtë të tillë përgjigjen solidarisht ndaj pronarit. 

Kur kemi të bëjmë me të drejtën e bartjes së frutgëzimit, kur frutgëzuesi është person juridik 

Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i Kosovës ka paraparë këtë zgjidhje;  

“Në qoftë se frutgëzuesi është një person juridik apo një shoqëri e përbashkët, frutgëzimi 

kalohet, nëse pasuria e personit juridik dhe një shoqëri e përbashkët bartët në personin tjetër në 

rrugën e suksesionit universal. Nëse një ndërmarrje ose pjesë e një ndërmarrje e udhëhequr nga 

një person juridik bartet në një person tjetër, atëherë te fituesi bartet edhe një frutgëzim, nëse 

ai mund t'i shërbejë qëllimit të ndërmarrjes apo të një pjese të ndërmarrjes”. 

KCSH parasheh mundësinë e bartjes së të drejtës së frutgëzimit për një kohë të caktuar, apo 

për tërë kohën e qenies së frutgëzimit përveç se me aktin themelues nuk është parashikuar 

                                                           
90 Statovci,E. E Drejta e Servituteve  Prishtine 2009,  fq.294 cituar KC PA par.513.  
91 KCZ Neni 763   
92 KCGJ Neni 1034  
93 Ligjit të Kosovës për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore Neni 219  
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ndryshe. Kalimi i së drejtës së frutgëzimit në personin tjetër duhet t’i bëhet e njohur pronarit, 

përndryshe këta, frutgëzuesi dhe personi që ka fituar këtë të drejtë do t’i përgjigjën solidarisht 

pronarit94. 

Sipas KCSH frutgëzuesi ka të drejtë t’ia kalojë të drejtën e frutgëzimit një personi tjetër ose ta 

tjetërsoj atë por vetëm në atë masë sa janë të destinuara për tjetërsim, ka të drejtë të jap sendin 

me qira si dhe ka të drejtën e gëzimit të servituteve dhe të drejtave të tjera sendore95. 

Fruta konsiderohen sendet të cilat prodhohen periodikisht nga sendi kryesor. Ndërsa e drejta 

gjermane frutat i ndanë në fruta të sendeve dhe fruta të të  drejtave, në  mënyrë direkte apo 

indirekte 96. Frutgëzuesi i një sendi trupor ka tagër që të vjel si frutat natyrore ashtu edhe ato 

civile si dhe të përfitimeve  tjera që mund të dalin nga përdorimi i atij sendi97. 

Frutgëzuesi ka të drejtë për posedimin e sendit që është ngarkuar me frutgëzim98.  

Frutgëzuesi ka të drejtë t’i vjelë frutat natyrore që i jep sendi shërbyes, pa e zvogëluar 

substancën e tij dhe pa i cenuar rregullat juridike apo doket e mira. Frutat civile, që i jep sendi 

në bazë të ndonjë pune juridike, i takojnë frutgëzuesit, për gjithë kohën sa zgjatë frutgëzimi. 

Frutat civile që lindin pas shuarjes së frutgëzimit, i takojnë pronarit të sendit. Fruta natyrore 

konsiderohen të gjitha ato fruta që janë produkt i vet tokës, ose si rezultat i punës së njeriut, 

poashtu edhe prodhimet e kafshëve merren si fruta natyrore.  

Fruta natyrore konsiderohen edhe rëra, gurët, zhavorri etj.  Nëse frutgëzuesi dhe pronari i sendit 

nuk kanë hartuar procesverbal lidhur me gjendjen e sendit shërbyes, atëherë llogaritet se 

frutgëzuesi e ka pranuar sendin shërbyes në gjendje përdorimi të kualitetit të mesëm, me të 

gjitha cilësitë për një përdorim të rregullt nga frutgëzuesi. Frutgëzuesi i bartë shpenzimet për 

mbajtjen e rregullt të sendit shërbyes. 

Si pronari ashtu edhe frutgëzuesi mund të kërkojnë, që letra me vlerë dhe fleta e dividendës të 

depozitohen me përcaktimin që kthimi mund të kërkohet vetëm nga frutgëzuesi dhe pronari së 

bashku.99 Sipas kësaj, autorizimin për kthim të letrës me vlerë apo fletës së dividentës kanë 

vetëm uzufruktari dhe pronari i sendit që është objekt frutgëzimi, edhe atë vetëm së bashku. 

Pronari i sendit ka të drejtë të denoncojë frutgëzimin. Denoncimi bëhet në rast se frutgëzuesi 

nuk ofron sigurinë e kërkuar nga ana e pronarit dhe në rastet kur kanoset një shkelje serioze e 

të drejtave të tij, veçanërisht kur është në pyetje e drejta e kërkesës për mbajtje dhe kthim të 

sendit. Nëse frutgëzimi vlen si i denoncuar, atëherë frutgëzuesi ka të drejtën e shpërblimit 

adekuat për dobitë e pavjelura. 

KCSH parasheh:’Frutëgëzuesi merrë në dorëzim  sendet në gjendjen në të cilën ndodhen para 

fillimit  të frutgëzimit. Sendet  në frutgëzim  merren në dorëzim  me inventar të bërë me akt 

noterial, në prani të pronarit, pasi të jetë njoftuar në një afat të përshtatshëm. Është e drejtë e 

                                                           
94 KCSH Neni 240  
95 KCRSH, nenet 240-241 
96 KCGJ neni 962  
97 KCGJ neni 1030  
98 Ligjit të Kosovës për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore Neni 224 
99 Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore i Kosovës neni 246 par.2 
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palëve që në procesverbal të shënohen të gjitha hollësitë që kanë lidhje me përcaktimin dhe 

gjendjen e sendeve që merren në frutgëzim.  

Inventari mund të kryhet edhe me akt privat, kur bien në marrëveshje të dy palët, që janë të 

pranishme gjatë kryerjes së tij. Shpenzimet për kryerjen e  inventarit i heq frutëgëzuesi përveç 

kur parashikohet ndryshe me aktin e krijimit “100. 

Kur kemi të bëjmë me frutgëzimin në ndërmarrje, atëherë frutgëzimi duhet të regjistrohet në 

Regjistrin e të drejtave në paluajtshmeri. Frutgëzuesi ka të drejtë t’i shfrytëzoj dhe veproj me 

të gjitha pasuritë e ndërmarrjes dhe bëhet përfitues i të gjitha kërkesave që ndërmarrja i ka ndaj 

personave të tretë, përveç nëse dhënësi i frutgëzimit dhe frytgëzuesi janë pajtuar ndryshe.  

Ligji për shpronësimin i Republikës së Kosovës parasheh: 

,,Nëse, si rezultat i shpronësimit shuhet një servitut personal, konkretisht frutgëzimi mbi një 

pronë të shpronësuar, atëherë Vendimi Përfundimtar duhet të kërkojë nga Organi Shpronësues 

që t'u paguajë personave të cilët janë dëmtuar si rezultat i shuarjes së këtij servituti, kompensim 

të arsyeshëm, siç është përcaktuar nga Zyra për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme. Përveç 

nëse është përcaktuar ndryshe në një kontratë të aplikueshme dhe të dhënë në mënyrë të 

ligjshme, Organi Shpronësues mund të urdhërojë Subjektin Kërkues ose Përfituesin e pritur - 

nëse ka të këtillë - që ta paguajë këtë kompensim”101.  Edhe kur kemi të bëjmë me shpronësimin 

e një prone e cila bëhet për interes të përgjithshëm, ligjvënësi e ka paraparë mundësinë e 

kompensimit të titullarit të së drejtës së servitutit personal –frutgëzimit.        

 

2. Detyrimet e frutgëzuesit 

Frytgëzuesi është i detyruar që ta mirëmbajë sendin në atë mënyrë që të mos dëmtohet 

substanca e tij.102 Frutgëzuesi detyrohet që të ruaj substancën e sendit, por  nuk përgjigjet për 

zvogëlimin e vlerës së sendit e cila është pasojë e përdorimit të rregullt.103 Frytgëzuesi nuk 

është i detyruar që të përkujdeset për ndreqje dhe riparime të jashtëzakonshme por është i 

detyruar ta lejoj pronarin që ti ndërmerr ato ndreqje ose riparime. 104  Frytëgëzuesi është i 

detyruar për ndreqjet dhe riparimet në atë masë që i përkasin mirëmbajtjes së zakonshme të 

sendit.105 Ndërsa pronari i bartë shpenzimet të cilat janë rrjedhojë e vjetërsimit të sendit, të 

fuqisë  madhore apo të rastësisë.106 Ndërsa në sistemin juridik kroat parashihet edhe detyrimi i 

fryt gëzuesit, që pronarit t’i ofroj sigurimin përkatës kur është e rrezikuar substanca e sendit.107 

Ndryshe nga kjo parasheh KCGJ, frytëgëzuesi nuk detyrohet që ta siguroj pronarin si më lartë 

                                                           
100 KCSH Neni 247  
101 Ligji për Shpronësim i Republikës së Kosovës neni 18 
102 Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i Kosovës neni 226 par.1. 
103 Stankovic, Obren & Orlic, Miodrag, vepra e cituar,, fq.221. 
104 Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i Kosovës neni 226 par.3. 
105 Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i Kosovës neni 226 par.2. 
106 Stankovic, Obren & Orlic, Miodrag, vepra e cituar,, fq.221. 
107 Zakon o vlasnistvo i drugim stvarnim pravima Republike Hrvatske, NN91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 

129/00, 114.01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, neni 209 par.1.  
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108 . Edhe KCSH e parasheh detyrimin e frutgëzuesit për sigurimin e pronarit lidhur me 

përmbushjen e detyrimeve që i ka në bazë të frutgëzimit 109. Poashtu, frytgëzuesi ka detyrim 

që ta njoftoi pronarin menjëherë për dëmtim apo për shkatërrim të sendit ose nëse është e 

nevojshme për ndreqje apo riparim të jashtëzakonshëm të sendit për shkak të një rreziku të 

paparashikuar. Informimi duhet të bëhet në të njëjtën mënyrë edhe për kërkesat e ndonjë 

personi të tretë mbi sendin.110 KCGJ parasheh detyrimin e frutgëzuesit për të njoftuar pronarin 

nëse sendi është shkatërruar apo dëmtuar, për ndonjë riparim apo renovim të  jashtëzakonshëm 

të sendit , ose për ndonjë masë parandaluese për mbrojtjen e sendit  përballë ndonjë rreziku të 

paparashikuar. Frutgëzuesi duhet patjetër ta njoftoj pronarin  pa  vonesë të panevojshme. Njëjtë 

veprohet nëse një palë e tretë pretendon ndonjë të drejtë të tij ndaj sendit.111  

Përderisa zgjat frutgëzimi, frutgëzuesi është i detyruar t`i paguaj të gjitha pagesat e rregullta 

publike të lidhura me sendin, siç janë tatimet dhe taksat. Frytëgëzuesi, gjithashtu është i 

detyruar të paguaj edhe ngarkesat në send të cilat janë krijuar në kohën e themelimit të 

frytëgëzimit, posaçërisht, interesin në kërkesat nga hipoteka dhe tatimet e tokës.112  

Nëse pas përfundimit të frutgëzimit, sendi nuk është në gjendje në të cilën e ka pranuar 

frutëgëzuesi, ai i përgjigjet frutgëzuesit për zvogëlimin e vlerës së sendit pa marr parasysh me 

çfarë ajo është shkaktuar. Ndërsa, nuk përgjigjet për zvogëlimin e vlerës së sendit për shkak të 

vjetërsisë ose harxhimit nga përdorimi i zakonshëm i sendit i cili është  i pashmangshëm,  pa 

pasur mundësi t’i ikë përmbushjes së detyrimeve që kërkohen nga ai113.   

Frutëgëzuesi detyrohet që të paguaj vlerën e sendit të humbur ose të dëmtuar për fajin e tij. 

Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i Kosovës e obligon frutëgëzuesi në 

mirëmbajtjen e sendit, kështu: “Frutgëzuesi është i detyruar që ta mirëmbajë sendin në atë 

mënyrë që të mos dëmtohet substanca e tij” 114. 

Frutëgëzuesi kujdeset për sendin dhe e mirëmban atë si një shtëpiak i mirë dhe ndërmerr  të 

gjitha masatë e nevojshme për të ruajtur sendin nga shkatërrimi.  Frutëgëzuesi është i detyruar 

për ndreqjet dhe riparimet në atë masë që i përkasin mirëmbajtjes së zakonshme të sendit. 

Frutgëzuesi nuk është i detyruar që të përkujdeset për ndreqje dhe riparime të jashtëzakonshme, 

por është i detyruar ta lejoj pronarin që ti ndërmerr ato ndreqje ose riparime 115.  

Frutgëzuesi është i detyruar të njoftoj pronarin në rast të dëmtimit ose shkatërrimit të sendit, 

apo nëse ka nevojë për ndreqje ose riparime të jashtëzakonshme të sendit (të cilat janë obligim 

i pronarit) për shkak të rrezikut të paparashikuar116. 

Të drejtat e frutgëzuesit nuk janë të barabarta me ato të pronarit, meqë siç cekëm edhe më lartë 

frutgëzuesi detyrohet në ruajtjen e substancës së sendit. Ndërsa, sa i përket respektimit të 

                                                           
108 KCGJ Neni 505  
109 KCSH Neni 252  
110  Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i Kosovës neni 228. 
111 KCGJ neni 1042, Stankovic, Obren & Orlic, Miodrag, vepra e cituar,, fq.221-222. 
112 Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i Republikës së Kosovës Neni 229. 
113 Ligji i Kroacisë për Pronësinë dh te Drejtat tjera Sendore Neni 210, 
114 Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i Republikës së Kosovës Neni 226  
115 Po aty 
116 Ligji i Kosovës për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore ,neni 228 
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destinimit ekonomik të sendit nga ana e frutgëzuesit, kjo nuk paraqet thjesht detyrim të 

frutgëzuesit ndaj pronarit, por thjesht ky është një kufizim  i të drejtës së përdorimit e të gëzimit. 

Pra, kjo nënkupton faktin se frutgëzuesi ka të drejtë ta përdorë dhe shfrytëzoj sendin vetëm në 

mënyrën e paraparë duke mos e cenuar substancën e tij si dhe pa pasur të drejtën e destinimit 

ekonomik të sendit. Nëse ai nuk e respekton këtë, bënë cenim të së drejtës së pronësisë, e jo 

mos përmbushje të detyrimit që lidhet me të drejtën e frutgëzimit. Në këtë rast përveç se kemi 

të bëjmë me tejkalim të autorizimeve që i janë caktuar për të drejtat që i gëzon, njëkohësisht 

kemi të bëjmë me shpërdorim të frutgëzimit. Prandaj, veprimet e tilla të frutgëzuesit të cilat 

nuk e respektojnë  destinimin ekonomik të sendit nuk mund të jenë të ligjshme as përballë të 

tretëve 117. 

Kur kërkohet që të ruhet destinacioni ekonomik i sendit, atëherë duhet përcaktuar në mënyrë 

të qartë kuptimin e destinacionit ekonomik. Sepse një send i njëjtë mund të jetë i përshtatshëm 

për më shumë funksione. Kështu një ndërtesë mund të shërbej për banim, zyrë, dyqan, dhe kjo 

për faktin se janë shumë rrethana që e determinojnë destinacionin ekonomik të sendit të tillë. 

Këto rrethana mund të jenë: mjedisi ku ndodhet sendi, pastaj kategoria sociale e pronarit, apo 

edhe rrethanat e momentit që kanë determinuar destinacionin ekonomik të sendit. Por është e 

rëndësishme të potencohet se duhet pasur parasysh  destinacioni ekonomik të sendit në çastin 

e lindjes së frutgëzimit. 

Në rast të mbarimit të frutgëzimit, frutgëzuesi duhet të i'a kthen dhënësit ndërmarrjen me të 

gjitha pasuritë e saj. Nëse vlera e sendeve të kthyera është më e vogël se vlera e tyre para 

krijimit të frutgëzimit, frutgëzuesi duhet t'ia kompensoj vlerën e humbur dhënësit të 

frutgëzimit118.  

 

3. Pozita juridike e pronarit  

3.1. Të drejtat e pronarit 

E drejta e pronësisë është e drejtë subjektive e karakterit absolut, prandaj kjo i jep të drejtë 

pronarit që ta përdorë sendin e tij sipas dëshirës, por me kusht që të mos cenoj të drejtat e 

frutgëzimit. Pronari ka të drejtë të disponojë lirisht sendin që është objekt frutgëzimi, ta 

tjetërsoj atë pa asnjë kufizim, mund ta dhuroj, ta lë trashëgim, mundet të krijoj servitut sendor, 

mundet ta përdorë në atë masë sa nuk prek të drejtat e frutgëzuesit. Ndërsa në sendin e 

paluajtshëm mundet të krijoj frutgëzim.  

Po ashtu pronari ka të drejtë të kërkoj nga gjykata që të vendos masën e sigurisë, në raport me 

frutgëzuesin, sipas kushteve të përcaktuara, për të evituar mundësin fakultative të frutgëzuesit 

për përmbushjen e detyrimit të sigurimit. Mos nxjerrja e vendimit gjyqësor për  masën e kërkuar 

të sigurisë,  prezumohet e drejta e pronarit që të kërkoj nga gjykata ekzekutimin e dhunshëm.119    

                                                           
117 Ligji i Kosovës për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore ,neni 228 
118 Ligji i Kosoves per Pronesine dhe te Drejtat tjera Sendore ,neni 251 
119 Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tera Sendore I Malit të Zi, nenei 239.  
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Thesari i gjetur i takon pronarit e jo frutgëzuesit. Në qoftë se frutgëzuesi përdor sendin për të 

cilin nuk ka autorizim, pronari duhet t'ia tërheq vërejtjen. Në qoftë se frutgëzuesi vazhdon 

përdorimin pa autorizim përkundër vërejtjes së pronarit, pronari mund të paditë për pushimin 

e cenimit120.  

Kur kemi të bëjmë me kërkesat e krijuara  të cilat janë bërë të arritshme, para krijimit të 

frutgëzimit, atëherë dhënësi i frutgëzimit ka të drejtë që të kërkojë nga frutgëzuesi kthimin e 

objekteve të nevojshme për realizimin e përmbushjes së kërkesës ndaj kreditorit.  

 

3.2. Detyrat e pronarit 

Përveç të drejtave pronari ka edhe detyrime, kështu ai detyrohet që t’ia mundësoj frutgëzuesit 

ushtrimin e së drejtës së tij. T’ia dorëzoj frutgëzuesit sendin në posedim, si dhe sendi duhet të 

dorëzohet në gjendje të mirë. Pronari detyrohet që të heq shpenzimet e jashtëzakonshme 

(riparimin e kulmit, sanimin e dëmtimeve të mëdha e të ngjashme) dhe barrëve të 

jashtëzakonshme lidhur me sendin. Ku si barra të jashtëzakonshme konsiderohen p.sh 

shpenzimet për caktimin e kufijve midis pronarëve fqinjë, pastaj shpenzimet për riparimin apo 

ndërtimin e mureve, oborreve 121. Pronari ka të drejtë të ngre padi petitore ose possessore kundër 

frutgëzuesit  për të mbrojtur të drejtën e tij. 

 

4. Mbrojtja e të drejtës së frutgëzimit 

Në qoftë se cenohet e drejta e frutgëzuesit, atëherë frutgëzuesi ka të njëjtat të drejta sikur të 

ishte pronar. Varësisht prej dëmit titullari i së drejtës së frutgëzimit ka mundësi të paraqes: 

a)  Padi për pengim posedim  

b)  Padi vërtetimi-ekzistimin e servitutit  

c)  Actio confessoria (padi konfesore)122 

Padia kryesore me të cilën frutgëzuesi e mbron të drejtën e tij është padia konfesore (actio 

confessoria ), gjithashtu ai ka të drejtën e paraqitjes së padisë posedimore. 

Te padia konfesore paditësi duhet të dëshmoj: 

a. qenjen e të drejtës së tij 

b. aktin e pengimit të të paditurit  123. 

                                                           
120 Ligjit të Kosovës për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore Neni 231 al.2 
121 Statovci ,E. E Drejta e Servituteve, Prishtinë  2009,  fq.295 
122 Gavela,N. Stvarno Pravo Zagreb 2008, fq.100 
123 Po aty 
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Në të drejtën romake servitutet si e drejte sendore janë mbrojtur me actio in rem, ndërsa në 

kohën e Justinianit padia për mbrojtjen e servituteve u quajt actio confessoria. Fillimisht ajo i 

takonte  titullarit të frutgëzimit kundër pronarit të sendit shërbyes, e më vonë actio confessoria 

u lejua edhe kundër të tretëve që pengonin frutgëzuesin në realizimin e të drejtës së servitutit. 

Actio confessoria është si vindicatio servitutis, me të cilën  paditësi pretendon se i takon 

frutgëzimi. Paditësi duhet të vërtetoj se i takon e drejta e frutgëzimit, si dhe veprimin e të 

paditurit me të cilin e pengon realizimin e të drejtës së frutgëzimit 124, ndërsa me këtë rast i 

padituri do të detyrohet që të pranoj të drejtën e të drejtës së servitutit (frutgëzimit) dhe të 

mundësoj paditësit realizimin e papenguar të së drejtës së frutgëzimit, si dhe në kompensimin 

e dëmit të shkaktuar dhe ndalimin e pengimit të mëtutjeshëm.  

Actio confessoria është e ngjashme me actio negatoria. Me actio negatoria mbrohet pronari 

kundër çdo të tretit i cili e pengon, meqë si të themi e përvetëson të drejtën e servitutit. Actio 

confessoria e ngrit titullari i së drejtës së frutgëzimit kundër pronarit të sendit dhe ndaj të tretëve 

në mënyrë që të rezultojë me njohjen dhe realizimin e së drejtës së tij të frutgëzimit125. Actio 

confessoria i është mundësuar edhe titullarit zëvendësues të së drejtës së servitutit, e ky është 

personi i cili në procedurë para gjykatës ose organit tjetër kompetent dëshmon bazën juridike 

dhe mënyrën e vërtetë të fitimit  të posedimit të sendit që është objekt servituti. Në rast se 

dëmtohet e drejta e servitutit  me akt të pavlefshëm në  librat e tokës, titullarit i mbetet në 

dispozicion “padia e shlyerjes”126. Në këtë rast i legjitimuar aktiv është frutgëzuesi, e drejta e 

të cilit është cenuar, ndërsa të gjithë të tjerët, qoftë edhe vetë pronarin e sendit, që pengojnë 

frutgëzuesin në realizimin e të drejtës së tij të frutgëzimit, janë të legjitimuar pasiv127 .   Me 

padinë konfesore kërkohet kthimi i sendit, kur sendi i është marrë paditësit (restitutio in 

integrum) ose ndërprerja e pengimit te  ushtrimit të së drejtës së frutgëzimit. Kjo padi 

vjetërsohet në afat prej njëzet  vitesh, që fillon të rrjedh nga momentit kur titullarit të servitutit 

i është marrë apo penguar posedimi i asaj të drejte128 . E Drejta komparative parasheh se 

frutgëzuesi mund të ngre çdo padi sendore, kundër pronarit ose personave të tretë. Sipas KCGJ 

frutgëzimi mbrohet në të njëjtën mënyrë siç bëhet edhe mbrojtja e vetë pronësisë129 si me: padi 

petitore e cila korrespondon me padinë rei vindicatio dhe actio negatoria  dhe padi tjera 

posedimore. Të njëjtën zgjidhje parasheh edhe Ligji i Kosovës për Pronësinë dhe të Drejtat 

tjera Sendore: “Në qoftë se cenohet e drejta e frutgëzuesit, atëherë frutgëzuesi ka të njëjtat të 

drejta sikur të ishte pronar “130. 

Në të drejtën frënge e drejta e  frutgëzimit mbrohet  me padinë konfesore të frutgëzimit dhe me 

padinë possesore131. 

Sa i përket realizimit të dhunshëm dhe kompetencës së gjykatës Ligji për Procedurën 

Përmbarimore parasheh: “ Për të vendosur për propozimin për përmbarim për të drejtën e 

                                                           
124 Po aty 
125 Klarič,Vedriš , Stvarno pravo,Zagreb 2008, fq.25 
126 Klarič,Vedriš, Stvarno pravo ,zagreb 2008, fq.25 
127 Statovci,E.E Drejta e Servituteve  Prishtine 2009 ,fq 300 
128 Gavela,N. Stvarno Pravo Zagreb 2008 , fq.100 
129 KCGJ Neni 1065  
130 Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i Republikës së Kosovës Neni 232  
131 Satovci, E. E Dreja e Servituteve, Prishtine 2009, fq 301 cituar Planiol-Ripert 665,Yiannopoulos 226. 
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frutgëzimit, ose për ndonjë të drejtë tjetër të ngjashme pasurore të debitorit dhe për zbatimin e 

këtij përmbarimi, e kompetencës tokësore është gjykata në territorin e së cilës ndodhet 

vendbanimi i debitorit të përmbarimit. Nëse debitori i përmbarimit nuk ka vendbanim në 

Kosovë, është kompetente gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendqëndrimi i tij. Kur 

debitori është person juridik e kompetencës tokësore është gjykata në territorin e së cilës 

ndodhet selia e personit juridik, e nëse debitori nuk ka selinë në Kosovë është  kompetente 

gjykata në territorin e secilës ndodhet selia e personit juridik 132.  

 

5. Shuarja e frutgëzimit  

Frutgëzimi si një marrëdhënie juridike, krijohet, ndryshon dhe pas plotësimit të rrethanave të 

caktuara juridike të cilat ligji i njeh si të tilla ai shuhet. Frutgëzimi përfundon me kalimin e 

kohës së paraparë nëse ka qenë e themeluar për kohë të caktuar e kjo kohë skadon para vdekjes 

së frutgëzuesit. Nëse në kohën e vdekjes së frutgëzuesit koha e kontraktuar për frutgëzim nuk 

ka skaduar apo frutgëzimi nuk ka qenë i kufizuar në kohë, ajo si një servitut personal shuhet 

me vdekjen e frutgëzuesit dhe vendoset pronësia e plotë  pronarit të sendit, i cili deri atëherë 

kishte pronësinë e zhveshur. Shuarja e marrëdhënies juridike të frutgëzimit mbaron me 

mbarimin e saj, pushimin e frutgëzimit dhe heqjen dorë nga frutgëzimi. 

Frutgëzimi mund të shuhet në bazë të kontratës së lidhur në mes të pronarit të sendit dhe 

frutgëzuesit (ku kjo marrëveshje mund të jetë me kompensim ose pa kompensim ),  po ashtu 

edhe me denoncim të frutgëzuesit133. Për vlefshmërinë e denoncimit, merret se bëhet fjalë për 

punë të njëanshme juridike, nuk është i nevojshëm pëlqimi i pronarit të sendit që është objekt 

frutgëzimi, mirëpo kreditorët e frutgëzuesit mund të kërkojnë anulimin e denoncimit e cila 

është realizuar në dëm të tyre. Interesi i frutgëzuesit që të heq dorë nga frutgëzimi qëndron në 

faktin se frutgëzimi është bërë jorentabil dhe është bërë vetëm barrë për të134.  Faktet juridike 

të cilat janë të njohura nga ligji e që kanë për pasojë shuarjen e frutgëzimit, janë të ndryshme. 

Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore i Kosovës parasheh shuarjen e frutgëzimit:  

 

a. me vdekjen e frutgëzuesit, nëse frutgëzuesi është një person fizik;  

b. me shuarje, nëse frutgëzuesi është një person juridik135. 

c. frutgëzimi mbi një paluajtshmëri shuhet përmes deklaratës së frutgëzuesit ndaj 

pronarit, se heq dorë nga frutgëzimi dhe me regjistrimin në Regjistrin për të drejtat në 

paluajtshmëri.  

d. për shuarjen e frutgëzimit mbi një send të luajtshëm mjafton deklarata e frutgëzuesit 

ndaj pronarit se heq dorë nga frutgëzimi136. 

 KCSH parasheh këto mënyra të shuarjes së marrëdhënies juridike të frutgëzimit: 

                                                           
132  Ligjit për Procedurën Përmbarimore i Kosovës Neni 175 
133 KCF  neni 621,622 ; KCGJ neni 1064; KCZ al.2 neni 748 
134 Stankoviċ,O.& Orliċ,M. Stvarno Pravo,nauċna Knjiga ,Beograd,1981,fq.341 
135 Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i Republikës së Kosovës Neni 235 
136 Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore i Republikës së Kosovës Neni 236 
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- Me vdekjen e frutgëzuesit ose me mbarimin e personit juridik frutgëzues;  

- me bashkimin e cilësive të pronarit dhe të frutgëzuesit në një person të vetëm; 

- me shkatërrimin tërësisht ose me humbjen e sendit të dhënë në frutgëzim dhe 

- me mospërdorimin e frutgëzimit për njëzet vjet me radhë.  

Vdekja e frutgëzuesit është mënyra më e natyrshme e shuarjes së frutgëzimit. Kjo mënyrë e 

shuarjes së frutgëzimit është e përbashkët për të gjitha sistemet juridike137. E drejta e frutgëzimit 

është e drejtë subjektive e një personi të caktuar. Ajo zgjat më së shumti gjatë jetës së 

frutgëzuesit dhe me vdekjen e tij shuhet edhe e drejta e frutgëzimit.  

Disa kode civile138 nuk lejojnë që e drejta e frutgëzimit të bartet në trashëgimtarët e frutgëzuesit 

pas vdekjes së tij. Ndërsa, sa i përket shuarjes së të drejtës së frutgëzimit kur personat juridik 

kanë cilësinë e frutgëzuesit, ajo shuhet me shuarjen e personit juridik139. 

Në disa sisteme juridike e drejta e frutgëzimit ka kohëzgjatje prej tridhjetë vjetësh 140 nga dita 

e fillimit të frutgëzimit. 

Mënyrë tjetër e shuarjes së të drejtës së frutgëzimit është edhe me skadimin e kohës së caktuar, 

kur kemi të bëjmë me frutgëzimin e krijuar për një kohë të caktuar. Parimisht frutgëzimi shuhet 

me vdekjen e frutgëzuesit, por palët kanë mundësi që të caktojnë vet kohëzgjatjen e frutgëzimit. 

Frutgëzimi mund të përfundoj me mos ushtrimin e kësaj të drejte nga ana e frutgëzuesit. Nëse 

frutgëzuesi një kohë të gjatë  nuk e shfrytëzon të drejtën e tij ( nuk jeton në shtëpinë ose banesën 

në të cilat e ka të drejtën e frutgëzimit ), pronari ka të drejtë që të kërkojë që me vendim gjyqësor 

të konstatohet se frutgëzuesit i është ndërprerë e drejta e frutgëzimit. Frutgëzimi mund të 

përfundoj edhe me shkatërrimin e sendit. Frutgëzimi shuhet (ndërpritet) nën kushtet e parapara 

me ligj. 

 

6. Përfundimi 

Nga shtjellimi që i bëmë frutgëzimit si institut i së drejtës sendore u pa se ai  përfaqëson njërin 

prej servituteve personale më të rëndësishme. Si servituti personal më i rëndësishëm frutgëzimi 

është një isnstitut mjaft kompleks i të drejtës sendore, ngase vet natyra e tij juridike është mjaft 

e ndërlikuar, dhe me të preken të drejtat substanciale të pronarit të sendit, andaj për këtë arsye 

ligjvënësi i ka kushtuar rëndësi të veçantë, duke i rregulluar në mënyrë të detajuar të drejtat 

dhe detyrimet si të frutgëzuesit poashtu edhe të pronarit të sendit.  

Në të drejtën komperative instituti i frutgëzimit  paraqet njërin ndër servitutet personale më të 

rëndësishme, dhe i kushtojnë vëmendje të posaçme rregullimit ligjor të tij. Kështu është vepruar 

                                                           
137 Ligji I Kosovës për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore , KCSH 235, neni 225 al. 1,KCGJ neni 1061 , 

 KCF neni 617, Ligji Kroacisë për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore neni 201  
138 KCGJ neni 1061 ,KCF neni 617  
139 Ligji I Kosovës për Pronësinë dhe të drejtat tjera sendore neni 235 al.2,KCSH neni 255 ,KCGJ neni 1061  
140 KCF neni 619 
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edhe në sistemin tonë juridik,  për faktin se me të në masë të konsiderueshme cenohen të drejtat 

e pronarit të sendit që është objekt frutgëzimi. 

Nga ajo që u paraqit më lart u pa se, frutgëzimi mund të krijohet vetëm sipas mënyrave të 

parapara me ligj, si dhe ruajtja e substancës dhe mos ndërrimit të destinacionit ekonomik të 

objektit të frutgëzimit, ishin parakushte themelore për krijimin e këtij instituti dhe respektimi 

me përpikëri i tyre është i domosdoshëm. Poashtu, u pa se, gjatë ekzistimit të marrëdhënies 

juridike të frugëzimit, frutgëzuesi përveç të drejtave, ka për obligim që objektin e frugëzimit ta 

ruaj si një shtëpiak i mirë, si dhe të njoftojë pronarin për çdo gjë kur vihet në rrezik objekti i 

frutgëzimit, dhe njëherit ta njoftoj këtë të fundit t’i kryej të gjitha ndërhyrjet e nevojshme.  

Meqenëse pas luftës në vendin tonë janë bërë transaksione të shumta me paluajtëshmëri, 

gjykatat duhet të kenë kujdes që me rastin e vendosjes në mënyrë meritore për pronësinë, të 

kujdesen për mos cenimin e të drejtave tjera sendore të titullarëve të tyre, përfshirë këtu edhe 

ato të frytgëzuesit 
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