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                                              C.nr.56/2012 

 

 
NË EMËR TË  POPULLIT 

 

     

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

Civil, si gjykatë kontestimore e shkallës së parë, sipas gjyqtarit  Nexhat Aliu me  sekretaren juridike  

Azize Rama, duke vendosur në çështjen kontestimore të paditësit M.A.(Sh.) nga Vitia, rr. “.xxx xx” 

p.n, kundër të paditurit C. S. V..ish nga Vitia, tani me adrese te panjohur, të cilin e përfaqson 
përfaqësusi i perkohshem av. A.. H.. nga Vitia, baza e kontestit vërtetim i pronësisë, pas mbajtjes 

së shqyrtimit kryesor dhe publik, me datë  04.04.2017,  shpallë këtë; 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

  I. MIRATOHET kërkesëpadia e paditësit M.A.(Sh.) nga Vitia, rr. “xxxx” p.n dhe  i njihet e drejta e 

pronësisë në ngastren e re  kadastrale  me nr. xxx,  në sipërfaqe prej xxx m²,  në vendin e quajtur 

“xxxx” e regjistruara në emër të pronarit juridik, Cxx Sxx Vxxx ish nga Vitia, në bazë të shitblerjes.     

        

   DETYROHET i padituri C.. S... V.. ish nga Vitia tani me adrese te panjohur, t’ia njohë të drejtën e 

pronësisë paditësit M. A.. (Sh..) nga Vitia, rr. “…xxxx…” p.n, dhe të durojë që ngastrat e 

lartpërmendura ti  regjistrojnë në emrin e paditësit. 
 

  Ky Aktgjykim për Drejtorinë për Kadastër, Pronë dhe  Gjeodezi të Komunës së Vitisë, 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 

 

Gjykata të paditurit, C. S. V.. ish nga Vitia, i kishte dërguar përgjigje në padi, por përgjigjjëja nuk 

ishte kthyer, sepse të paditurin  ishte e pamundur t’i gjindet adresa e vendbanimit apo vendqëndrimit, 

ne fletëkethese thuhej se i padituri  ishte  i  panjohur.  

 

Ne seancen e dates xxxxx, paditësi  M.. A…. deklaron: Mbetem në tërësi pranë padisë dhe 
kërkesëpadise dhe kerkoj nga Gjykata që te me njihet e drejta e pronësisë ne ngastren 
kadastrale xxxxx ne vendin e quajtur “ P.. L…” dhe ate 1/2 , e paluajtshmerisë përkatesisht 
siperfaqen prej xxxx m2. Meqense Gjykata paska marr veprime per sigurimin e adreses te 
paditurit dhe nuk ka mundur te sigurohet atëhere i propozoj Gjykates qe gjykata te caktoj nje 
perfaqesues te perkohshem, nga radha e avokatëve me qellim qe te zhvillohet procedura ne 
menyre te rregullt deri ne paraqitjen e tij apo perfaqsusit të tij. 
 
Gjykata aprovoj propozimin e paditesit, ku si perfaqesues të perkohshem të paditurit i 
caktua av. A…H.., nga Vitia. 
 
I padituri M… A..deklaron: Mbetem ne teresi prane padise dhe kerkesepadisë, dhe kërkoj 
nga Gjykata që ti njihet e drejta e pronesise ne ngasten kadastrale xxxxx ne vendin e quajtur 
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“xxxx” dhe ate ne ½ e paluajtshmerisë perkatesisht siperfaqen prej xxx m2. Këtë ngaster 
babai I paditësit e kishte blere ne vitin xxx nga i padituri Cxxx Vxxxqe e kishte autorizuar 
Dxxx Ixxxx, ku si prove i ka ofruar Gjykatës edhe Kontraten e shitblerjes te dt.xxxxx andaj i 
propozoj gjykates qe Gjykata se bashku me ekspert te gjeodezise te del ne vendin e ngjarjes 
me qellim te identifikimit te ngastres dhe ndarjes fizike,  të ngastrës nr.xxxx, pjesen që e 
kishte blerë nga i padituri. 
 
 
Perfaqesuesi i përkohshem i te paditurit Cx Sx Vx av.A .H.i ka deklaruar: ne kete faze të 
procedurës e kundershtoje padine dhe kerkese padine e paditesit ndersa e rezervoj te drejten 
pasi qe nuk jane shqyrtuar provat lidhur me kete qeshtje, propozimin per daljen ne teren nuk 
e kundershtoj. 
 
Gjykata ka aprovuar propozimin e paditësit dhe së bashku me ekspertin e gjeodezisë ka 
dalur në vendin e ngjarjes me dt.xxx, ka berë ndarjen fizike të ngastrës xxx, ku nga e cila 
ngastër janë krijuar ngastra e re xxx1, e cila ngastër I njihet paditësit ndersa ngastra xxxx, 
mbetet në emër të  pronarës së më parshme P. R. D.(Zh. . K. s.K.a A). 
 
Ngastra nr. xxx ZK.Viti ne vendin e quajtur “xxxx” e cila ngaster, me kulture  ishte livadh, 
dhe per nga gjatesia shtrihej  Veri-Jug, ndersa per nga gjeresia Lindje-Perendim. Kjo ngaster 
sipas gjendjes ne teren duhet te ndahet ngase paditesi ka blere ½ e kesaj ngastre, ku paditesit 
do ti takoje nga pjesa lindore, nga e ka edhe shtepine e tij. 
 
 
Paditësi i propozoj Gjykates që për seancën e radhës të ndëgjohen dy dëshmitare qe kane 
njohuri lidhur me shitblerjen e kësaj ngastre. 
 
Deshmitari I. A.  nga Vitia deklaron,  e di se paditesi e ka blere kete ngaster nga nje person i 
nacionalitetit serb, diku ne vitin xxx dhe ja ka dhene te hollat ne teresi , ka hyre ne posedim 
dhe shfrytezim pa u penguar nga askush. 
Paditesi kete ngaster nuk e ka blere ne teresi por e ka blere diku nje 17.50 ha, pjesen qe e ka 
blere paditesi eshte ne anen lindore te ngastres dhe kufizohet me shpijen dhe ngastren e 
paditesit. Une kam qene aty kur eshte arritur kjo marreveshje ne mes shitesit dhe bleresit , 
dhe kam qene aty kur ju kanë dhëne te hollat nga se marreveshja eshte arritur me franga 
zvicrrane mirpo ne vitin xxx, është bere ndryshimi i valutes dhe ka hyre ne qarkullim euro, 
dhe te hollat ja kemi dhene ne euro, une nuk kam degjuar te jete paraqitur ndonje qytetar te 
nacionalitetit serb qe mos ti  jete paguar ngastra. 
  
Dëshmitari N. A.nga Vitia, ka deklaruar  e di se paditesi M. A.. e ka blere nje pjese te ngastres 
diku ne siperfaqe prej 17.50 ha, nga nje qytetar te nacionalitetit serb, dhe une kam qene aty 
prezent kur eshte bere marreveshja dhe ju ka bere pagesa ne teresi. Te hollat ju kane dhene 
me euro, e ka blere diku ne vitin xxx dhe atehere jane nderruar te hollat dhe si valut është 
perdorur euro, une nuk kam degjuar te jete ankuar ndonje qytetari i nacionalitetit serb lidhur 
me kete pjese te kesaj ngastre. Pjesen e ngastres te cilen e ka blere paditesi eshte ne pjesen 
lindore, dhe kufizohet me ngastrat e paditesit. 
 
Në procedurën e provave gjykata ka lexuar:  
Lexohet qertifikata nr.1xxx e dt.xxx, ne emer te C. V. (S.ne ½ e kesaj ngastre. 
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Lexohet Kopja e planit e dt..xxx  ne emer te C. V.r (S.) ne ½ e kesaj ngastre. 
Lexohet kontrata e dt .xxxx e nenshkruar nga paditesi M. A.dhe C. S.V. 
Lexohet pergjigja e AKP, nr.xxxx/VD e dt. xxxx.Përgjegjja e policies e dates xxx.  
Lexohet ekspertiza  me nr.xxx E dates xxx    e perpiluar nga eksperti  V. S.. 
 
Paditesi  M. A.ne fjalen perfundimtare  deklaron: Pas mbajtjes se disa seancave, daljes se 
gjykates ne vendin e ngjarjes, ekspertizes se ekspertit te gjeodezise dhe ndegjimin e dy 
deshmitareve I. A. dhe N. A.qe te dy nga Vitia si dhe kontrates private ne mes paditesit dhe 
te paditurit eshte vertetuar mjafte se paditesi  M.t … ka blere nje pjese të ngastrës xxx e cila 
ngaster është ngar në dy ngastra  në ngastren e re xxxx, që kerkoj nga gjykata qe te me njihet 
e drejta e pronesise në ngastren e re xxxxx, në siperfaqe prej xxx m2, sipas ekspertizes se 
ekspertit te gjeodezise, nga se është argumentuar mjaftë me prova te cilat i ceka me larte, se 
ka ekzistuar nje raport juridik civil ne mes paditesit dhe te paditurit, e pa shkruar por i cili ka 
prodhuar efekte juridike pasi se paditesi ka hyre  ne posedim dhe shfrytezim qe nga viti 
2002. Andaj kërkoje nga Gjykata qe te aprovon padine per ngastren e re xxxx, sipas 
ekspertizes.  
 
Përfaqesuesi i perkoshem i të paditurit  C. V. (S.) av. A. H.  ne fjalen perfundimtare deklaron: 
Pasi qe u shqyrtuan te gjitha provat ne kete shqyrtim kryesor lidhur me kerkesen e paditësit 
per vertetimin e pronesise duke perfshire edhe dy deshmitaret dhe provat te tjera i propozoj 
gjykates lidhur me kete padi te vendos ne baze te provave dhe bindjes se saj te lire i cili vendi 
do te jete i bazuar ne prova. 
 
Gjykata analizoi thënjet e palëve ndergjygjse, provat e administruara dhe konstatoj: se 
ngastra  kadastrale me numër xxxx me daljen e gjykatës në vendin e ngjarjës së bashku me 
ekspert të gjeodezisë është ndarë në dy ngastra të reja dhe ate në ngastren nr.xxxx, e cila 
ngastër do ti njihet paditësit me ketë aktgjykim dhe ngastra nr.xxxx, që do të mbetet në emër 
të pronarit të më parshem  ndarja është berë me ekspertizen e ekspertit të gjeodezisë të 
dt.xxx. 
Këtë ngastër të re e kishte blere paditesi, nga i padituri e ka paguar në tersi qmimin e 
shitblerjës të ngastrës kadastrale, ka hyrë në posedim dhe shfrytzim pa u penguar nga 
askush ku kjo është vertetua nga deklaratat e dëshmitarëve si dhe daljës së gjykatës në 
vendin e ngjarjës, nga keto arsye iu njihet e drejta e pronsisë, paditësit  M. A.nga Vitia, si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NE GJILAN –DEGA NE VITI 
C.nr. 56/2012 
Më 04.04.2017 

 
 
Sekretare Juridike,                                                 Gj y q t a r i, 
Azize Rama                                 Nexhat Aliu 
 
 
KESHILLA JURIDIKE: Kunder ketije aktgjykimi mundë te ushtrohet ankesë, ne afat prej 15 
ditesh nga dita e marrjes në Gjykaten e Apelit  ne Prishtinë, përmes kesaj gjykate. 
 

 


