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Numri i lëndës: 2019:273837 

Datë: 30.04.2021 

Numri i dokumentit:     01754109 

                                                                                                                           C.nr. 395/2012

    

          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 

(Sami) nga Pozherani, Komuna e Vitisë, kundër të  paditurve N.Ndhe N.N, nga Pozherani,  tani 

me adresa të panjohura, diku në Republikën e Sërbisë, të cilët i përfaqëson përfaqësuesi i 

përkohshëm Idriz Syla, avokat në Viti,  baza e kontestit vërtetim i drejtës së pronësisë në bazë 

të shitjes, vlera e kontestit 27,500 €uro, e pas mbajtjes së shqyrtimit  kryesor dhe publik, me 

datë  29.04.2021,  bie këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

  I.   MIRATOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit N.N (Sami)  nga Pozherani,  i njihet e 

drejta e pronësisë në ngastrat  kadastrale nr. 1027-0,   në sipërfaqe prej 684 m² dhe ngastra 

kadastrale nr.1028-0, me sipërfaqe prej 508 m², të regjistruara në emër të pronarit juridik N.N 

(Miloja), të gjitha dyja në vendin e quajtur “fshat oborr”,  në  Zonën Kadastrale Pozheran,  në 

bazë të shitjes.   

 

Ngastrat në veri kufizohen me ngastrën nr.1026-0, në gjatësi prej 25.42 m, në lindje me 

ngastrën nr.1029-0, në gjatësi prej 43.34 m, në jug me ngastrën nr.1037-0, në gjatësi prej 28.10 

m,  ndërsa në anën perëndimore me ngastrat nr.1025-0, rrugë publike në gjatësi prej 46.94 m. 

të specifikuara si në ekspertizën kadastrale, të datës 19.04.2021, e përpiluar nga eksperti 

gjeodet Milaim Lubishtani.     

        

          Të paditurit obligohen t`ia njohin të drejtën e pronësisë paditësit, si dhe ta lejojnë 

paditësin që ta regjistroj të njëjtin në regjistra kadastralë pranë Zyrën Kadastrale Komunale të 

Komunës së Vitisë.   

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

 

A r s y e t i m 

 

       Paditësi përmes padisë dhe kërkesëpadisë te dorëzuar me datë 27.12.2012, kishte kërkuar 

nga gjykata t`ia njeh të drejtën e pronësise në ngastrat kadastrale nr. 1027-0,   në sipërfaqe prej 

684 m² dhe ngastra kadastrale nr.1028-0, me sipërfaqe prej 508 m², të regjistruara në emër të 

pronarit juridik N.N (Miloja), të gjitha dyja në vendin e quajtur “fshat oborr”,  në  Zonën 

Kadastrale Pozheran, pasi që këto ngastra babai i tij tani i ndjeri Sami Alidema (Izet), i kishte 

blerë nga të paditurit në vitin 1993. Ai kishte theksuar se e ka paguar çmimin e kontraktuar në 

valutë të markës gjermane dhe ka hy në posedim të këtyre ngastrave, duke u shprehur se është 

posedues faktik i tyre nga viti 1993.  
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      Gjykata të paditurve nuk iu kishte dërguar përgjigje në padi, me faktin se paditësi në padi 

kishte thenë se atyre nuk iu dihen adresat e tyre, kurse pohimin dhe pretendimin e paditësit 

gjykata e kishte vërtetuar edhe përmes përgjigjes nga Nënstacioni Policor në Pozheran, nga i 

cili jemi informuar se të paditurit janë shpërngulur në Republikën e Sërbisë, pa e saktësuar 

adresën e tyre. 

Po ashtu gjykata nga Agjencioni Kosovar për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, është 

informuar se për ngastrat kontestuese interesim kishte shprehur Predrag Mihajloviq, në emër të 

Radomir Mihajloviqit, por kërkesën e këtij pretenduesi e kishte refuzuar ky agjencion, andaj 

lënda ishte bartur sipas ankesës në shqyrtim tek Gjykata Supreme e Kosovës, Kolegji i Apelit i 

AKP-së.  

 

Gjykata e kishte pritur vendimin e Gjykatës Supreme, Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare 

të Pronës-AKP-së, i cili kishte vendosur duke ia refuzuar si të pabazuar ankesën e Predrag 

Mihajoviqit, si dhe kishte anuluar vendimin e Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës 

KPCC/D/A/244/2014, datë 18.qershor 2014. 

        

Në seancën përgatitore me datë 23.10.2020, paditësi N.N, ka mbetur në tërsi pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë, i cili kishte përsëritur se si babai i tij Sami Alidema (Izet) në vitin 1993, i kishte 

kontraktu, paguar çmimin e tyre dhe ishte hyrë në posedimin e tyre, posedim të cilin e mbajnë 

edhe sot, pa u penguar nga askush. Ai i kishte propozuar gjykatës që të paditurve Dragan dhe 

Radomir Mihajloviq nga Pozherani, por që adresat e tyre tani nuk dihen, t`iu caktohet një 

përfaqësues i përkohshem, ashtu që gjykata kishte vendosur për këtë propozim duke caktuar 

përfaqësuesin e përkohshem për të paditurit av.Idriz Syla, i cili përmes përgjigjes në padi, e 

kishte kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit, për shkak se nuk e ka argumentuar me prova 

kërkesën e vetë. 

Edhe në seancën e dates 08.04.2021, paditësi kishte mbetur pranë padisë dhe kërkesëpadisë. 

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

s`bashku me atë gjykata të del në vendin e ngjarjes për t`i identifikuar dhe përkufizuar ngastrat 

kontestuese. 

Në vendin e ngjarjes në Pozheran me datë 19.04.2021, gjykata kishte konsatuar se paditësi N.N 

ngastrat kontestuese i kishte rrethuar me rrethojë zbukuruese me material guri, por gjykata po 

ashtu kishte vërejtur se, paditësi i shfrytëzon ngastrat kontestuese, pa u penguar nga askush.  

         Përfaqësuesi i përkohëshëm i të paditurve av.Idriz Syla, nuk e kishte kundërshtuar 

identifikimin dhe përkufizimin që kishte bërë eksperti gjeodet Milaim Lubishtani, për ngastrat 

në fjalë, por e kishte kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit, duke rezervuar të drejtën për 

deklarim në seancët e radhës.  

         Në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 29.04.2021, paditësi kishte mbetur pranë padisë 

dhe kërkesepadisë, duke theksuar se ngastrat kontestuese i mbanë në posedim dhe shfrytëzim të 

ndërgjegjshëm nga viti 1993, kur edhe i kishte blerë babai i tij  nga të paditurit. Po ashtu, ai  

kishte propozuar të dëgjohen dëshmitarët N.N dhe N.N, nga Pozherani i Vitisë. 

          Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurve, nuk e kishte kundërshtuar propozimin e 

paditësit për dëgjimin e dëshmitarve.  

          Dëshmitari N.N, kishte deklaruar se si komunitet në fshat u informoheshin për çdo gjë që 

ndodhte, e në veçanti kur ndodhej të shitej ndonjë paluajtshmëri, ndërsa për rastin konkret ai 

ishte informuar menjëher. Ky dëshmitar e kishte sqaruar sakt pozitën dhe vendndodhjen e kësaj 

paluajtshmërie, duke garantuar gjykatën se pala paditëse e mbanë në posedim dhe shfrytëzim të 

pa penguar para mbi 30 vite. 

           Kurse dëshmitari N.N, mes tjerash kishte pranuar se kishte qenë prezent në momentin 

kur ishte kontraktuar paluajtshmëria, kurse çmimi kontraktues kishte pranuar se iu ishte dhënë 

shitësve përmes tri apo katër kësteve. Pastaj kishte thënë se përveç palëve kontraktuese ishin 
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prezent edhe 3-4 persona tjerë, ndërsa ai e kishte përshkruar një moment me rëndësi, ditën kur 

ishte kontraktuar kjo pronë, i cili kishte qenë duke i ndihmuar babait të paditësit tani të ndjerit 

Sami, në betonimin e pllakës së shtëpisë, ku jeton tani familja e paditësit.  

Dëshmitarët ju ishin përgjigjur edhe pyetjeve të palëve ndërgjyqëse dhe gjykatës.              

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

kontestuese nr. 1027-0, dhe 1028-0, të dyja të regjistruara në emër të pronarit juridik N.N 

(Miloja), e datës 18.12.2012, sikur edhe kopja e planit për ngastrat e njëjta, kontrata private e 

shitblerjes së paluajtshmërisë, e datës 03.05.1993, dëftesa e datës 16.12.1993, vërtetimi i datës 

13.09.1993, dëftesa e datës 18.08.1993, pastaj një vërtetim i shkruar me dorë dhe laps i datës 

05.03.1993, përgjigja nga AKKVP, nr. 000344/16/vd, e datës 21.03.2016, aktgjykimi me 

shenjën GSK-KPA-A-164/15, dates 08.11.2017, i dhënë nga Kolegji i Apelit, i AKP-së, 

përgjigja e Nën Stacionit Policor ne Pozhoran, e dates 11.12.2020 dhe ekspertiza kadastrale e 

datës 19.04.2021, e hartuar nga eksperti gjeodet Milaim Lubishtani. 

 

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

e administruara, pa dyshim vertetohet se para mbi 30 viteve, paraardhësi-babai i tij i kishte 

blerë ngastrat kadastrale te shënuar si në dispozitiv, ku ia kishte paguar çmimin në tërësi dhe 

ishte hy në posedim të pa ndërprerë, si posedues i ndërgjegjshëm.  

 

      Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurve, av.Idriz Syla, 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. 

  

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

-   Me leximin ecertifikatës së pronës për ngastrat kontestuese nr. 1027-0, dhe 1028-0, të dyja 

të regjistruara në emër të pronarit juridik N.N (Miloja), e datës 18.12.2012, sikur edhe kopja e 

planit për ngastrat e njëjta gjykata vërteton se padia përputhet plotësisht në subjektet si palë 

kontestuese, me çka edhe vërtertohet legjitimiteti i palës pasive. Duhet theksuar se e tërë 

procedura administrative ishte zhvilluar ndërmjet dy të paditurve sikur në çështjen konkrete 

dhe vetë paditësit, pra askund nuk ishte përmendur emri i pronarit juridik N.N. 

-  Me leximin e kontratës private mbi shitblerjen e paluajtshmërisë, e datës 27.03.1990, 

vërtetohet se kontrata ishte lidhur ndërmjet babait të paditësit si blerës dhe të paditurve N.N e 

Dragan, kurse objekt kontrate ishin ngastrat kontestuese, kurse çmimi i shitblerjes ishte 45,000 

marka gjermane, të cilat blerësi iu kishte dhënë shitësve në tri këste.  

-   Me leximin e vërtetimit të shkruar me dorë dhe laps i datës 05.03.1993, dëftesës së datës 

18.08.1993, vërtetimit të datës 13.09.1993 dhe dëftesës së datës 16.12.1993, gjykata konstaton 

se blerësi e kishte përmbushur në tërësi obligimin ndaj shitësve, duke ia dorëzuar shumën e 

kontraktuar prej 45,000 DM. 

-  Me leximin e përgjigjes së Nënstacionit Policor në Pozheran e datës 11.12.2020, gjykata ka 

vertetuar se të paditurit N.Ndhe Predrag nga Pozherani,  tani nuk jetojnë në territorin e 

Republikes se Kosoves, por edhe adresat nuk iu dihen, andaj bazuar në këtë provë edhe i kishte 

caktuar gjykata përfaqësuesin e përkohshëm të paditurve. 

 

-  Me leximin e përgjigjës së  Agjencionit Kosovar të Pronës  nr. 000344/16/vd, e datës 

21.03.2016, gjykata vërteton se për këto  ngastra kadastrale interesim kishte shprehur Predrag 

Mihajloviq, në emër të Radomir Mihajloviqit, por kërkesën e këtij pretenduesi e kishte refuzuar 

ky agjencion, andaj lënda ishte bartur sipas ankesës në shqyrtim tek Gjykata Supreme e 

Kosovës, Kolegji i Apelit i AKP-së.  
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-  Me leximin e aktgjykimi të Gjykatës Supreme me shenjën GSK-KPA-A-164/15, dates 

08.11.2017, i dhënë nga Kolegji i Apelit, i AKP-së, vërtetohet se ky apel e kishte refuzuar si të 

pabazuar ankesën e Predrag Mihajoviqit, si dhe kishte anuluar vendimin e Komisionit për 

Kërkesa Pronësore të Kosovës KPCC/D/A/244/2014, datë 18.qershor 2014. 

Gjykata Supreme konstaton se e drejta pronësore dhe posedimi mbi pronat e kërkuara nuk 

është humbur për shkak të konfliktit të armatosur në Kosovë në vitet 1998-1999, por si rezultat 

i shitjes së pronës në vitin 1993. 

-  Eksperiza e ekspertit të gjeodezisë Milaim Lubishtani, 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. 

- Deklaratat e dëshmitarve Nijazi dhe N.N, 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. Sidomos deklarata e dëshmitarit Nazmi ishte në përputhshmëri të plotë me 

pretendimet e paditësit. 

 

Gjykata konstaton se gjendja faktike në terren dhe aktgjykimi i Gjykatës Supreme me shenjën 

GSK-KPA-A-164/15, dates 08.11.2017, i dhënë nga Kolegji i Apelit, i AKP-së, paraqesin 

provën dominante në raport me provat tjera, pasi që kontratat dhe provat tjera janë shqyrtuar 

edhe nga Gjykata Supreme,  mbi bazën e të cilave ankuesit Predrag Mihajloviq ju ishte 

refuazuar ankesa.     

Gjykata ka vërtetuar se në mes babait të paditësit N.N (Sami), Sami Alidema (Izet) dhe të  

paditurve N.Ndhe N.N, kishte egzistuar raporti juridik, i cili edhe pse i lidhur jo në formën 

zyrtare ka prodhuar efekt juridik, me faktin se kishte ndodhur transaksioni në mes tyre si 

shitësa dhe blerës. Këtë raport juridik paditësi e materializon duke hy në posedim të pa penguar 

para mbi 30 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 janë nenet 15, 18, 19 dhe 20, 

të LMD-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 LPK-së. 

        Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË VITI 

C.nr.  395/2012 

Më. 29.04.2021 

 

                                                                                                                          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. 


