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Numri i lëndës: 2019:141744 

Datë: 28.04.2021 

Numri i dokumentit:     01743184 

C.nr. 332/2019 

    

          GJYKATA THEMELORE GJILAN-DEGA NË VITI, Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Civil, si gjykatë kontestimore e shkallës së parë, sipas gjyqtarit Raif Fazliu me 

sekretarin juridik  Afrim Hoxha, duke vendosur në çështjen kontestimore të paditësit N.N 

(N.N) nga Vitia, rr.”Agim Ramadani” p.n, të cilin me autorizim e përfaqëson Visar Musa 

avokat në Ferizaj,  kundër të  paditurve N.N (N), N.N (N), N.N (e veja e N), N.N (N) dhe N.N 

(N), të gjithë nga Vitia, tani me adresë të panjohur diku në Republikën e Sërbisë, të cilët i 

përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm Skender Shefkiu, avokat në Viti,  baza e kontestit 

vërtetim i drejtës së pronësisë në bazë të shitblerjes, vlera e kontestit 27,500 €uro, pas mbajtjes 

së shqyrtimit  kryesor dhe publik, me datë  26.04.2021,  bie këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

   I.   MIRATOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit N.N (Ahmet) nga Vitia,  i njihet e 

drejta e pronësisë në ngastrën  kadastrale nr. 2632-0, në sipërfaqe prej 711 m², në vendin e 

quajtur “fshat oborr”, në Zonën Kadastrale Viti,  në bazë të shitblerjes, e evidentuar në emër të 

paditurve bashkëpronarë  N.N (Dushanka) dhe N.N (Dushanka), secili nga ½, e pronës. 

  

Ngastra në veri kufizohet me ngastrat nr. 2631-0 dhe 2634-1, në lindje me ngastrat nr.2633-2 

dhe 2633-1, në jug me ngastrën nr.2640-2, kurse në perëndim me ngastrat nr.2628-0 dhe 2629-

0.  

Po ashtu i njihet e drejta e pronësisë në ngastrën  kadastrale nr. 2633-2, në sipërfaqe prej 424 

m², në vendin e quajtur “fshat oborr”,  në  Zonën Kadastrale Viti,  në bazë të shitblerjes e 

evidentuar në emër të paditurve bashkëpronarë N.N (e veja e Ratkit), N.N (Ratka) dhe N.N 

(Ratka), secili nga 1/3, e pjesës së pronës.   

 

Ngastra në veri kufizohet me ngastrën nr. 2633-1, në lindje me ngastrën nr.2635-1, në jug me 

ngastrën nr.2640-2, kurse në perëndim me ngastrat nr.2632-2.  

Ngastrat janë të specifikuara si në ekspertizën kadastrale, të datës 07.04.2021, e përpiluar nga 

eksperti gjeodet Arben Sahiti.            

          Ky aktgjykim për Zyrën Kadastrale Komunale në Viti, paraqet bazë, që në regjistrat 

kadastralë,  të bëhet ndryshimi.  

 II.     Shpenzimet e procedurës do t`i heq paditësi. 

 

 

 

 

A r s y e t i m 
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              Paditësi përmes padisë dhe kërkesëpadisë te dorëzuar me datë 28.06.2019, kishte 

kërkuar nga gjykata t`ia njeh te drejten e pronësise në ngastrën kadastrale nr. 2632-0, në 

sipërfaqe prej 711 m² dhe ngastrën nr. 2633-2, në sipërfaqe prej 424 m², të dyja në vendin e 

quajtur “fshat oborr”,  në  Zonën Kadastrale Viti, pasi qe këto ngastra, i kishte blerë nga të 

paditurit babai i tij Ahmet Alija, gjatë vitit 2000. Ai kishte theksuar se babai ia ka paguar 

çmimin e kontraktuar në valutë të markës gjermane dhe ka hy në posedim te këtyre ngastrave, 

duke u shprehur se është posedues faktik i saj. Çmimi i shitblerjes ishte 55,000 marka 

gjermane, të cilën shumë në tërësi e kishte paguar shitësve.  

          Gjykata të paditurve nuk i kishte dërguar përgjigje në padi, me faktin se nga Stacioni 

Policor në Viti kishte siguruar informatën se ata ka kohë që nuk jetojnë në territorin e 

Republikës së Kosovës, ndërsa dyshohet se ishin shpërngulur në Sërbi, ku edhe atje jetojnë 

diku.   

Gjykata nga Agjencioni Kosovar për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, është informuar se për  

ngastrat kontestuese asnjë person, çoftë fizik apo juridik, nuk ishte paraqitur asnjë kërkesë, 

ankesë apo çfarë do pretendimi tjetër pasuror. 

        

Në seancën përgatitore me datë 04.03.2021, përfaqësuesi i paditësit kishte mbetur në tërsi 

pranë padisë dhe kërkesëpadisë, i cili kishte përsëritur se babai i paditësit në vitin 2000, me të 

paditurit, e kishte kontraktuar, paguar çmimin e paluajtshmërisë dhe ishte hyrë në posedim, të 

cilin e mbanë edhe sot, pa u penguar nga askush. Ai i kishte propozuar gjykatës që të paditurve 

N.N (Dushanka), N.N (Dushanka), N.N (e veja e Ratkit), N.N (Ratka) dhe N.N (Ratka), të 

gjithë nga Vitia, tani me adresë të panjohur diku në Republikën e Sërbisë, gjykata t`ia caktoj 

një përfaqësues të përkohshëm, ashtu që gjykata kishte vendosur për këtë propozim duke 

caktuar përfaqësuesin e përkohshëm për të paditurit, Skender Shefkiu avoakt në Viti, të cilit 

gjykata ia kishte dërguar padinë për përgjigje, e të cilën avokati e kishte kundështuar padinë e 

paditësit për mungesë të provave material dhe sit ë tillë kishte propozuar që gjykata ta refuzoj. 

Gjithashtu në këtë seancë paditësi kishte propozuar caktimin e një eksperti te gjeodezisë dhe 

s`bashku me te gjykata të del në vendin e ngjarjes per t`a identifikuar dhe përkufizuar ngastrën 

kontestuese. 

 Në vendin e ngjarjes në Viti me 06.04.2021, gjykata kishte konsatuar se paditesi N.N 

dhe familjarët e tij, në ngastrën kontestuese nr.2632-0, kishin ndërtuar shtëpinë dy katëshe para 

11 viteve, kun ë ngastrën e njëjtë kishin hapur edhe një pus-bunar. Kurse në ngastrën nr.2633-

2, paditësi kishte mbjellur bari dhe shfrytëzohej si oborr, kurse në pjesën veriore kishin 

vendosur muri prej gurëve. Dy ngastrat shtriheshin në vazhdimësi njëra me tjetrën dhe kishin 

qasje me rrugën publike.   

            Përfaqësuesi i përkohëshëm i të paditurve av. Skender Shefkiu, nuk e kishte 

kundërshtuar identifikimin dhe përkufizimin që kishte bërë eksperti gjeodet, për ngastrat në 

fjalë, por e kishte kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit, në mungesë të provave materiale. 

Në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 26.04.2021, paditësi përmes të autorizuarit 

kishte mbetur pranë padisë dhe kërkesepadisë, duke theksuar se ngastrën kontestuese e mbanë 

në posedim dhe shfrytëzim të ndërgjegjshëm nga viti 2000, kur edhe babai i tij i kishte blerë 

nga të paditurit. Po ashtu ai  kishte propozuar të dëgjohen dëshmitarët Xhelal Rrahmani nga 

Smira dhe Enver Osmani nga Vitia.  

 

Dëshmitari Xhelal Rrahmani, kishte bërë përshkrimin dhe pozicionin e ngastrave, i cili 

kishte  deklaruar se dëshmitari posedon fabrikën për përpunimin e llamarinës dhe netaleve, në 

kufi dhe fqinjësi me pronat kontestuese të paditësit.Kishte theksuar se gjatë luftës, apo me 

mbarimin e saj këto dy prona prindi i paditësit Ahmeti, i kishte blerë nga sërbët.   

Ky dëshmitar ju ishte përgjigjur pyetjeve të përfaqësuesit të përkohshëm, të cilat përgjigje ishin 

në harmoni me deklaratën e palës paditëse 
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Edhe dëshmitari tjetër Enver Osmani, kishte deklaruar se si ai kishte qenë i interesuar ta blente 

vetë këtë prone, por kishte dëgjuar se para tij e kishte blerë Ahmeti i migjës Demë. Andaj 

dëshmitari kishte blerë banesë, po ashtu nga trashëgimtarët e të paditurve. 

    

           Gjykata kishte lexuar dhe shtjelluar këto prova, ishin lexuar certifikatën e pronës për 

ngastrën 2633-2, në emër të tre bashkëpronarve  juridikë te paditur si Stoshiq Jefinja, Natalia 

dhe Nebojsha, certifikata për ngatren numër 2632-0, në emër te N.N dhe N.N, një kontratë e 

shkruar me kompjuter e cila përmban elementet qenësore të kontratës si, datën e lidhjes, palët 

kontraktuese, çmimin kontraktues dhe kohën e kryerjes së pagesës, përgjigja nga  Agjencioni 

Kosovar për Krahasim dhe Verifikim të Pronës me numër 00055/21/hj, e datës 02.02.2021, 

përgjgigja e Stacionit Policor në Viti, e datës 19.02.2021, dhe ekspertiza kadastrale e datës 

07.04.2021, e hartuar nga eksperti gjeodet Arben Sahiti. Palët nuk i kishin kontestuar provat e 

lexuara.  

 

Përfaqësuesi i paditësit në fjalën e tij përfundimtare kishte deklaruar se nga të gjitha provat e 

administruara, pa dyshim vertetohet se mbi 20 vite, paditësi i kishte blerë ngastrat kadastrale të 

shënuara si në dispozitiv, ku ia kishte paguar çmimin në tërësi të paditurve dhe ishte hy në 

posedim të pa ndërprerë, si posedues i ndërgjegjshëm.  

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurve, av. Skender Shefkiu, i cili deri në fjalën 

përfundimtare e kishte kundërshtuar kërkesëpadinë, në fund nuk i kishte kundërshtuar provat e 

administruara, ku edhe ishte shprehur në favor të këtyre provave, duke i propozuar gjykatës që 

në bazë të tyre edhe të bie aktgjykim meritor të bazuar në ligj. Ky përfaqësues ishte shprehur 

pozitiv në faktin e njohjes së të paditurve dhe pasardhësve të tyre, duke qenë i njohur mire me 

faktin se të paditurit vërtetë i kishin shitur pronat e tyre. 

  

 Gjykata duke u bazuar ne nenin 8, të LPK-së, veçoi provat veç e veç dhe si tërësi. 

-  Me leximin e certifikatës së pronës me ngastrën kontestuese nr. 2633-2, në emër të tre 

bashkëpronarve  juridikë të paditur si Stoshiq Jefinja, Natalia dhe Nebojsha, gjykata vërteton se 

padia përputhet plotësisht në subjektet si palë kontestuese, me çka edhe vërtertohet legjitimiteti 

i palës pasive. Të njëjtin rol e kishte edhe certifikata për ngatren numër 2632-0, në emër te N.N 

dhe N.N, si bashkëpronarë secili nga ½, e pjesës së pronës. 

-    Me leximin e kontratës prívate të shkruar me kompjuter e cila përmban elementet qenësore 

të kontratës si, datën e lidhjes, palët kontraktuese, çmimin kontraktues dhe kohën e kryerjes së 

pagesës, gjykata vërteton se këtij raporti juridiko civil i kishte parapri puna juridike edhe pse e 

lidhur jo ashtu siç e kërkon ligji formal, ajo kishte prodhuar efekt juridik, me marrjen në 

posedim të paluajtshmërisë nga ana e paditësit. Në këtë kontratë, përveç palëve janë 

nënshkruar edhe dëshmitarë, të komuniteteve të ndryshme. 

-    Me leximin e përgjigjës së  Agjencionit Kosovar për Krahasim dhe Verifikim të Pronës me 

nr. 00055/21/hj, e datës 02.02.2021, gjykata vërteton se për këta dy  ngastra kadastrale askush 

nga personat fizik e as nga ata juridikë, nuk ka paraqitur kërkesë apo ndonjë ankesë, për 

çfarëdo pretendimi pasuror. 

-  Me leximin e përgjigjes së Stacionit Policor në Viti e datës 19.02.2021, gjykata kishte 

vërtetuar se të paditurit ka kohë që ishin shpërngulur nga Kosova diku në Sërbi, pa iu 

specifikuar adresa e vendbanimit, apo vendqëndrimit, andaj ky ishte shkas që gjykata atij t`iu 

caktoj përfaqësuesin e përkohshëm të paditurve.  

 

 -  Eksperiza e ekspertit të gjeodezisë Arben Sahiti, e nxjerrë nga vendi i ngjarjes, tregon 

përputhshmërinë e kërkesëpadisë në aspektin formal me gjendjen  faktike në terren, si dhe 

gjendjen aktuale mbi shfrytëzimin e këtyre ngastrave kadastrale.  
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 -   Deklaratat e dëshmitarëve Xhelal Rrahmani e Enver Osmani, të dhëna në seancën e fundit 

të shqyrtimit gjyqësor, e forcojnë kërkesën e paditësit në njërën anë dhe besimin e gjykatës për 

ekzistimin e punës juridike. Deklaratat e dëshmitarëve ishin në harmoni njëra me tjetrën.  

Gjykata përparësi ndaj provave tjera i ka dhënë vrojtimit të ngastrës nga vendi i ngjarjes.  

   

        Gjykata ka vërtetuar se në mes paditësit N.N, respektivisht babait të tij Ahmet Alija dhe të  

paditurve N.N (Dushanka), N.N (Dushanka), N.N (e veja e Ratkit), N.N (Ratka) dhe N.N 

(Ratka), kishte egzistuar raporti juridik, i cili edhe pse i lidhur jo në formën e shkruar ka 

prodhuar efekt juridik, me faktin se kishte ndodhur transaksioni në mes tij si blerës dhe të 

paditurve si shitësa. Këtë raport juridik paditësi e materializon duke hy në posedim të pa 

penguar para mbi 20 viteve më parë. 

 

          Gjykata, tërë këtë raport juridik mes palëve ndërgjyqëse e bazoi duke e përdorur të 

drejtën materiale e cila ishte në fuqi gjatë krijimit të këtyre raporteve, siç është nenet 26,  28 

dhe 29, të LMD-së, nr.29/78, i shpallur në “G. Zyrtare” të RSFJ-së, sepse vullneti i palëve ka 

fuqi detyrimi dhe është mbi ligjin. 

         Andaj, gjykata duke u bazuar në gjitha këto prova dhe fakte të pakontestueshme, duke 

qenë e pavarur në vendosje  miratoi kërkesëpadinë e paditësit. 

         Shpenzimet e procedurës do t`i barti  paditësi N.N, neni 450, i LPK-së. 

         Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË VITI 

C.nr.  332/2019 

Më. 26.04.2021 

          Gj y q t a r i 

                                                               Raif  Fazliu 

 

                                                                                        
 

KËSHILLA JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë, në afat prej 15 

ditësh, pas ditës së pranimit të njëjtit.Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes 

kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 


