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Numri i dokumentit:     01703602 

 

 

 

C.nr.4841/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË- Departamenti i Përgjithshëm, me Gjyqtarin 

Alajdin Tërshnjaku, duke vendosur në çështjen juridike kontestimore të Paditësve K.B., G.B. 

dhe H. B. nga Prishtina të cilët i përfaqëson Avokati G. A. nga Prishtina, kundër të Paditurit  H. 

B. të cilin e  e përfaqëson Avokati S. N. nga P. që ka të bëjë me padinë për vërtetimin e të drejtës 

së pronësisë, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor - publik të datës 02.03.2021, me datë 

16.04.2021, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

  

I. APROVOHET pjesërisht Kërkesëpadia e Paditësve K.B., G. B. dhe H. B. nga P., 

VËRTETOHET se Paditësit kanë të drejtën e pronësisë në sipërfaqe të përgjithshme prej 1100 

m2, në paluajtshmërinë e cila evidentohet në certifikatën me numër të lëndës 011-953-

2450/2012, si njësi kadastrale P-71914075-00174-1, me sipërfaqe të kësaj njësie prej 550 m2, 

nga sipërfaqja e përgjithshme e kësaj njësie 9220m2 dhe P-71914075-00174-2 me sipërfaqe të 

kësaj njësisë 550 m2, nga sipërfaqja e përgjithshme e kësaj njësie 4572 m2, në vendin e quajtur 

Shelgjet – Gllogu-të Zona Kadastrale Çagllavicë. 

 

II. REFUZOHET pjesa tjetër nga Kërkesëpadia mbi sipërfaqen e gjykuar të paluajtshmërisë së 

kërkuar nga paragrafi I (një) i dispozitivit e deri në sipërfaqen prej 1/3-tën e pjesës ideale. 

 

III. Secila Palë i mbartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m i  

 

Pretendimet e Palës Paditëse.-  

 

1. Pala paditëse, përmes padisë së datës 22.05.2012, parashtresës së datës 11.06.2012, parashtresës 

së datës 17.07.2012, parashtresës së datës 31.07.2012, thënieve nga seancat gjyqësore si në 

procesverbalet e Gjykatës përpara nxjerrjes së Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë 

C.nr.3527/13 të datës 05.12.2017 e po ashtu edhe në procesverbalet pasi ishte kthyer lënda në 
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rigjykim me Aktvendimin e Gjykatës së Apelit AC.nr.5308/18 të datës 26.10.2020 kishte 

deklaruar se paraardhësi i Palës Paditëse me paraardhësin e Palës së Paditur e kishin blerë bashkë 

paluajtshmërinë e cila ishte evidentuar si ngastër kadastrale me nr. 174-13 dhe ngastra numër 

174-23 dhe atë këtë patundshmëri pretendojnë se e kishin blerë ne vitin 1959 dhe se që nga ajo 

kohë nuk ishin arritur që të njëjtën ta bartin dhe regjistrojnë në emrin e tyre si pronar juridik të 

saj, po ashtu kishin theksuar se pas luftës në Kosovë, dajët e Paditësve gjegjësisht familja C. 

kishte iniciuar një procedurë kontestimore në Gjykatën Komunale në Prishtinë - Dega në 

Graçanicë ku përmes Aktgjykimit të kësaj Gjykatë C.nr.1638/09 të datës 24.11.2009 ishte 

aprovuar Kërkesëpadia e Palës Paditëse H., Sh., I. dhe E. C. kundër të Paditurit B. N. dhe ishte 

vërtetuar se Paditësit e kanë fituar të drejtën e pronësisë në patundshmërinë e cila evidentohej në 

certifikatën e pronësisë UL-71914073-00253 Zona Kadastrale Çagllavicë, Komuna e Prishtinës 

dhe atë për parcelat kadastrale të cilat përshkruhen në mënyrë të detajuar si në dispozitivin e këtij 

Aktgjykimi. 

 

2. Paditësit pretendojnë se familja C. e cila e kishte vërtetuar të drejtën e pronësisë në 

patundshmërinë e cekur si më lartë në Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë 

C.nr.1638/09 të datës 24.11.2009, një pjesë të kësaj patundshmërie përmes kontratës mbi faljen 

e paluajtshmërisë të lidhur ndërmjet dhuratëdhënësve Sh. C., H. C., I. C., E. C. dhe 

Dhuratëmarrësit tani të Paditurit H. (Z.) B. ia kishin bartur të drejtën e shfrytëzimit të përhershëm 

të paluajtshmërive – parcelave P-71914075-00174-13 dhe ngastrës kadastrale P-71914075-

00174-23 të cilat evidentohen në certifikatën mbi te drejtat e pronës së paluajtshme UL-

71914075-00253. 

 

3. Paditësit në vazhdimësi përmes parashtresave dhe thënieve nga seancat e kaluara kanë 

pretenduar se kontrata mbi dhurimin e patundshmërisë me nr. VR.nr.8146/2011 e datës 

19.08.2011 është kontratë e kundërligjshme dhe e kanë kontestuar bartjen e patundshmërisë sipas 

kësaj kontrate te i Padituri sepse të njëjtit pretendojnë se kjo patundshmëri nuk i përkiste vetëm 

të paditurit ashtu siç kanë vepruar me kontratë dhuratëdhënësit por që këtë patundshmëri e kanë 

blere bashkërisht paraardhësi i Paditësve dhe paraardhësi i të Paditurve dhe atë kanë pretenduar 

se Paditësit e kanë te drejtën e pronësisë në 1/3 të pjesës ideale të kësaj patundshmërie me 

sipërfaqe prej 0.45.97 ha.  

 

4. Edhe pse Paditësit kanë pretenduar se kjo kontratë është e kundërligjshme dhe e njëjta ua ka 

shkelur Paditësve të drejtat pronësore me parashtresën e datës 11.06.2012 nuk kanë kërkuar 

anulimin e kësaj kontrate, me parashtresën e datës 31.07.2012 i kanë precizuar ngastrat 

kadastrale të cilat janë objekt i kontestit dhe si provë e kanë bashkangjitur kontratën 

VR.nr.8146/11 të datës 19.08.2012, në faqen 2 të kësaj parashtresë thotë se bëjmë korrigjimin e 

petitumit të Padisë së cekur me lartë C.nr.1266/12 si më lartë, por askund nuk e bënë një gjë të 

tillë gjegjësisht askund në këtë parashtresë nuk kemi një petitum të precizuar ose të ndryshuar të 

Kërkesëpadisë gjegjësisht askund nuk kemi ndonjë kërkesë për anulimin e kësaj kontrate. Në 

parashtresën e datës 08.04.2014 thotë në pasuesin e 3-të përveç objektit lëndor në këtë çështje 

kontestimore duhet të jetë edhe kërkesa për nulitetin e kontratës mbi faljen e patundshmërisë me 

numrin VR.nr.8146/11 të datës 19.08.2011 e cila për objekt lëndor ka pikërisht paluajtshmërisë 

të cilat janë objekt lëndor i çështjes në fjalë C.nr.1266/12 në rreshtin e fundit thotë bëjmë edhe 
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plotësimin e petitumit të padisë së cekur më lartë C.nr.1266/12 si më lartë. Por me këtë 

parashtresë nuk kemi ndonjë petitum ku Pala Paditëse kërkon që të anulohet kontrata e sipër 

cituar. 

 

5. Përveç se nuk kemi të bëjmë me një parashtresë të precizuar sipas dispozitave të ligjit të 

procedurës kontestimore për anulimin e kontratës, duhet pasur parasysh se Pala Paditëse e ka 

paralajmëruar me parashtresë anulimin e kontratës VR.nr.8146/11 të datës 19.08.2011 por një 

kërkesëpadi të tillë nuk e ka paraqitur, aq më tepër kur kontrata mbi dhuratën me nr. 

VR.nr.8146/2011 e datës 19.08.2011 është kontratë e lidhur në mes të dhuratëdhënësve Sh. C., 

H. C., I. C., E. C. dhe Dhuratëmarrësit H. (Z.) B. i cili tani është në cilësinë e të Paditurit. Që të 

mund Gjykata të vendos lidhur me anulimin e kësaj kontrate është dashur që të ketë një 

kërkesëpadi precize për anulimin e kësaj kontrate në të cilën do të përfshiheshin si Palë të 

Paditura edhe dhuratëdhënësit e cekur më lartë sepse kontrata mbi dhuratën është akt i dyanshëm 

i vullnetit dhe Gjykata nuk mund të vendos meritorisht në rast se të gjitha palët e kontratës nuk 

janë të përfshira në Padi. 

 

6. Pala Paditëse precizimin e fundit të kërkesëpadisë e ka bërë me parashtresën e datës 01.12.2017 

të cilën e ka emërtuar si Parashtresë për precizimin e padisë për vërtetimin e pronësisë me fjalën 

përfundimtare e që edhe në këtë parashtresë e njëjta nuk ka kërkuar anulimin e kontratës së sipër 

cituar prandaj kjo është parashtresa e fundit lidhur me precizimin e kërkesëpadisë e që Gjykata 

është e lidhur për objektin e kërkesëpadisë sipas dispozitës së nenit 2 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, prandaj Gjykata nuk ka mundur të del jashtë objektit të Kërkesëpadisë, edhe pse 

Gjykata i morri parasysh sugjerimet e Gjykatës së Apelit në Aktvendimin e saj AC.nr.5308/18 

të datës 26.10.2020 lidhur me një kërkesë të Palës Paditëse për anulimin e kontratës edhe pasi 

përfaqësuesi i Palës Paditëse e kishte pranuar Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit i  njëjti nuk 

kishte paraqitur ndonjë parashtresë të re me të cilën do të kërkonte anulimin e kontratës së sipër 

cituar, por parashtresa e fundit kishte mbetur ajo e datës 01.12.2017 e cila ishte dorëzuar si fjalë 

përfundimtare në të cilën nuk kishte kërkuar anulim të kësaj kontrate. 

 

Pretendimet e Palës së Paditur.-  

 

7. E Paditura në Përgjigje në Padi të datës 17.07.2012, thënieve nga seanca Gjyqësore, fjalën 

përfundimtare të cilën e kishte dorëzuar me shkrim me datën 29.11.2017 dhe fjalës përfundimtare 

të dhënë në procesverbalin e datës 02.03.2021 kishte deklaruar si në vijim: e Paditura përmes 

përfaqësuesit të saj kishte mbajtur një qëndrim konstant qysh në fillim të procedurës e deri në 

fjalën përfundimtare ku i kishte përshkruar me hollësi se cilat rrethana janë jo kontestuese dhe 

cila rrethanë është kontestuese. E Paditura kishte theksuar se paluajtshmëria lëndore më parë 

kishte qenë pronë e N. J.B. nga B. dhe këtë patundshmëri e kishin blerë dajët e paraardhësit të 

Palëve ndërgjygjëse përkatësisht familja C.. Familja C. ua kishte shitur paraardhësve të Palëve 

ndërgjygjëse H. B., Z. B. dhe B. B. 2 hektar nga paluajtshmërite e blera nga ish pronari N. B.. 

Në vitin 1985 një pjesë e ngastrave të cilat paraardhësit e Palëve ndërgjygjëse i kishin blerë nga 

familja C. përkatësisht sipërfaqja prej 54 ari ishte eksproprijuar për nevojat e vendosjes së kanalit 

të Iber Lepencit. Po ashtu pretendon se në kohën kur është bërë eksproprijim i pjesës së ngastrës 

prej 54 ari, paraardhësit e Palës ndërgjygjëse e kishin pasur të ndarë bashkësinë familjare, mirëpo 
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ata në atë kohë nuk e kishin ndarë fizikisht ngastrën lëndore. Pala e paditur pretendon se 

paraardhësi i Paditësve, tani i ndjeri H. B. e kishte pranuar nga familja C. hisen e të hollave të 

cilat eksproprijuesi ia kishte paguar në emër të kompensimit të tokës së eksproprijuar nga të cilat 

të hollat asnjë cent nuk ia kishte dhënë bashkëpronarëve – vëllezërve te tij Z. dhe B.. Refuzimi 

për tu ndarë të hollat e ka pranuar për tokën e eksproprijuar H. dhe i njëjti e kishte arsyetuar me 

pretendimin se pjesa e eksproprijuar ishte hisja e tij nga ngastrat lëndore.  

 

8. Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i të paditurve kishte deklaruar se siç rezulton nga faktet e 

paraqitura në pikën 1 të kësaj parashtrese, paluajtshmëritë lëndore janë bërë pronë e përbashkët 

e paraardhësve të Paditësve, rrjedhimisht pasi që paraardhësit e Palës ndërgjygjëse nuk i kishin 

caktuar pjesët alikuote të paluajtshmërive lëndore që do tu takonin secilit atëherë ec lege, 

konsiderohet se atyre u takonte hise e barabartë në ngastrat e blera, rrjedhimisht pasi që në vitin 

1985 është bërë eksproprijimi i pjesës së ngastrave lëndore për nevojat e Ibër Lepencit, ngastrat 

lëndore nuk kishin qenë të ndara fizikisht pavarësisht se paraardhësit e Paditësve e kishin ndare 

bashkësinë e përbashkët familjare dhe kishin krijuar familje të veçanta, ngastrat lëndore e kishin 

pasur të njëjtin status atë të pronës së përbashkët të paraardhësve të ndërgjygjëse ne pjesë ideal 

të barabarta, që do të thotë se nga 1/3 e pjesës ideale. Kjo do të thotë se pjesa e eksproprijuar prej 

54 ari ishte pronë e përbashkët, andaj edhe kompensimi i saj parimisht u takon të gjithë 

bashkëpronarëve në pjesë të barabarta. 

 

9. Po ashtu e kishte përsëritur qëndrimin se paraardhësi i Paditësve nuk kishte pranuar që të hollat 

të cilat i kishte pranuar në emër të eksproprijimit të pjesës së ngastrave lëndore ti ndante me 

bashkëpronarët tjerë me motivacionin se pjesa e eksproprijuar i takonte atij se mbi këtë bazë 

edhe kompensimi i pranuar ishte vetëm i tij dhe duke qenë se këtë pretendim të H.it nuk e kishin 

kundërshtuar bashkëpronaret tjerë Z. dhe B., nuk kishin mbledhë njerëz për ta zgjidhur çështjen 

e ndarjes së kompensimit, nuk kishin ngritë Padi në Gjykatë. 

 

Administrimi i Provave.-  

 

10. Me qëllim të vërtetimit të saktë dhe të plotë të gjendjes faktike, Gjykata bazuar në nenin 8 të 

LPK-së administrojë provat si në vijim: 

  

- Procesverbalin e datës 23.01.2017, 

- Procesverbalin e administrimit të datës 16.10.2017, 

- Kontratën për faljen e paluajtshmërisë me numër VR.nr.8146/2011 të datës 19.08.2011. 

Palët ndërgjyqëse nuk kishin pasur vërejtje në administrimin e provave. 

 

11. Pas Administrimit të Provave veç e veç dhe të gjitha së bashku, e veçanërisht duke i marr për 

bazë edhe pretendimet e palëve në procedurë Gjykata fillimisht i konstatoi cilat ishin rrethanat 

jo kontestuese dhe për rrethanat jo kontestuese në mes të palëve ndërgjyqëse Gjykata nuk do ta 

elaboroj hollësishëm arsyetimin e këtij Aktgjykimi por e njëjta do të fokusohet te rrethanat 

kontestuese për të cilat do të jap një arsyetim të mjaftueshëm sipas vlerësimeve të saj.  

- Nuk është kontestuese se paraardhësit e ndërgjyqësve kishin qenë vëllezër të cilët kishin jetuar 

në bashkësi familjare dhe atë H., Z. dhe B.. Duke pasur parasysh se kjo rrethanë ishte jo 
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kontestuese Gjykata nuk e sheh të arsyeshme që të jep arsyetime lidhur me legjitimitetin aktiv 

dhe pasiv të Palëve në procedurë. 

 

- Nuk ishte kontestuese se patundshmëria lëndore fillimisht kishte qenë pronë e N. (J.) B. nga B.. 

dhe se këtë patundshmëri fillimisht e kishte blerë familja C. të cilët ishin dajët e Palëve 

ndërgjyqëse. 

 

- Nuk ishte kontestues fakti se familja C. edhe pse këtë pronë e kishte blerë nga B. N., të njëjtën 

nuk e kishte bartur në emër të saj dhe ende pa u bartur patundshmëria në vitin 1958 

patundshmërinë lëndore ua kishin shitur paraardhësve të palëve ndërgjyqëse.  

 

- Nuk ishte kontestuese se patundshmëria lëndore nga N. B. përmes Aktgjykimit të Gjykatës 

Komunale në Prishtinë - Dega në Graçanicë C.nr.1638/09 të datës 24.11.2009 kishte kaluar nga 

N. B. te H., Sh., I. dhe E. C.. Kjo rrethanë jo vetëm që nuk ishte kontestuese por kjo rrethanë 

vërtetohet edhe me Aktgjykimin C.nr.1638/09 te datës 24.11.2009. 

 

- Nuk ishte kontestuese se patundshmëria lëndore të cilën e kishin blerë paraardhësit e 

ndërgjyqësve dhe atë H. B., Z. B. dhe B. B. sa kishin qenë në bashkësi familjare përmes kontratës 

mbi dhuratën me numër VR.nr.8146/2011 të datës 19.08.2011 të lidhur në mes të 

Dhuratëdhënësve Sh. C., H. C., I. C., E. C. dhe Dhuratëmarrësit H. (Z.) B. i cili tani është në 

cilësinë e të paditurit kishte kaluar në tërësi te i Padituri dhe jo edhe te Paditësit. Kjo rrethanë jo 

vetëm që nuk është kontestuese por vërtetohet edhe përmes kontratës VR.nr.8146/2011 të datës 

19.08.2011. 

 

- Nuk është kontestuese se në vitin 1985 një pjesë e ngastrave të cilat janë objekt i këtij kontesti 

të cilat paraardhësit e ndërgjyqësve H. B., Z. B. dhe B. B. ishin eksproprijuar në sipërfaqe prej 

54 ari nga pjesa ideale për nevoja të vendosjes së kanalit të Ibër Lepencit. Përveç se nuk ishte 

kontestuese kjo vërtetohet edhe përmes ekspertizës së gjeodezisë të ekspertit A. A. të datës 

16.02.2013. 

 

- Kontestuese ishte vetëm rrethana se në momentin e eksproprijimit të sipërfaqes prej 54 ari nga 

patundshmëria lëndore e cila ishte në bashkëpronësi të H. B., Zenë B. dhe B. B. vetëm H. B. i 

kishte marrë të hollat nga eksproprijimi dhe se këto të holla nuk i paskan ndarë sipas 

pretendimeve të të paditurit me vëllezërit e tij Z.B. dhe B. B., me arsyetimin se është 

eksproprijuar vetëm pjesa e tij. 

 

12. Me qëllim të vërtetimit të saktë deh të plotë të gjendjes faktike lidhur me rrethanën kontestuese 

të cekur si më lartë Gjykata bëri administrimin e provave me dëgjimin e dëshmitareve E. B., B. 

B., E. C., Sh. C. dhe M. C.. Dëshmitari E. B. ka deklaruar në rrethanën e shit blerjes së kësaj 

paluajtshmërie dhe në rrethanën se kush e ka punuar këtë paluajtshmëri, por i njëjti kishte 

deklaruar se lidhur me rrethanën se kjo pronë është eksproprijuar për nevojat e Ibër Lepencit dhe 

se kush i ka marrë paratë e tokës së eksproprijuar për nevojat e Ibër Lepencit dëshmitari ka 

deklaruar se nuk dinë asgjë prandaj Gjykata deklaratën e këtij Dëshmitari e vlerësoj si krejtësisht 

jo relevante për të vërtetuar rrethanën se kush i ka marrë të hollat për eksproprijimin e kësaj toke. 
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13. Dëshmitari B. B. kishte deklaruar për rrethanat se si është blerë kjo pronë, deklaron për rrethanat 

se si është punuar kjo tokë, ndërsa në pyetje të Gjykatës se a iu kujtohet juve a është ndarë kjo 

tokë ndonjëherë mes vëllezërve i njëjti deklaron se nuk ka njohuri se kjo tokë është ndarë mes 

vëllezërve. Lidhur me rrethanën se kjo pronë është eksproprijuar për nevojat e Ibër Lepencit 

dëshmitari deklaron se kur është hapur kanali i Ibër Lepencit ka kaluar nëpër atë tokë por nuk e 

di sa sipërfaqe ka marrë dhe nuk e di a ka marrë dikush mjete nga kompensimi i kësaj toke. 

Gjykata pjesën e deklaratës së dëshmitarit se a është kompensuar kjo tokë e vlerësoi si jo 

relevante sepse i njejti nuk ka dijeni ndërsa pjesërisht e vlerësoi si provë relevante deklaratën e 

këtij dëshmitari lidhur me atë se patundshmëria lëndore nuk është ndarë asnjëherë sipas dijenisë 

së këtij dëshmitari. 

 

14. Dëshmitari Sh. C. kishte deklaruar lidhur me rrethanat se si është blerë kjo pronë nga ana e serbit 

dhe si pastaj i është shitur paraardhësit të palëve ndërgjyqëse, ndërsa lidhur me rrethanën se një 

pjesë e kësaj pronë është eksproprijuar në vitin 1985 i njëjti kishte deklaruar se kjo pronë ishte 

eksproprijuar në vitin 1985, por meqenëse e njëjta kishte qenë në emër të serbit N. B. i cili e 

kishte angazhuar si Avokat M. C. dhe sa i kujtohet këtij dëshmitari avokati M. C. kishte rezultuar 

i suksesshëm në marrjen e kompensimit në shumën prej 25 milion dinar, dhe në atë kohë në odën 

tonë H.i i ka marrë paratë 25 milion dinar, por ato para a ua ka dhënë vëllezërve të vet thotë se 

unë nuk e di. Deklarata e këtij dëshmitari ishte irelevante për Gjykatën për të vërtetuar rrethanën 

kontestuese se a ua ka dhënë H.i vëllezërve të tij paratë nga shpronësimi i tokës, gjë për të cilën 

Dëshmitari nuk kishte pasur dijeni. 

 

15. Dëshmitari E. C. kishte deklaruar lidhur me rrethanat e shit blerjes së kësaj prone të cilat nuk 

janë kontestuese ndërsa lidhur me rrethanën se një pjesë e kësaj pronë është eksproprijuar për 

nevojat e Ibër Lepencit dhe se Avokati M. C. i ka realizuar shumën prej 25 milion dinar, të cilat 

para iu kanë dhënë H. si dhe çka ka vepruar H. ne nuk e dimë. I njëjti po ashtu deklaron se nuk 

ka njohuri se në kohën kur H. i ka marrë të hollat a ka qenë në bashkësi familjare me vëllezër 

apo jo, këtë rrethanë ka deklaruar se nuk e din. 

 

16. Dëshmitari M. C. kishte deklaruar lidhur me rrethanën e blerjes së kësaj prone nga paraardhësit 

e ndërgjyqësve, ndërsa në vitin 1985 kur ishte bërë eksproprijimi për nevojat e Ibër Lepencit i 

njëjti deklaron se është shpronësuar një pronë vitin 1985 dhe H. i ka marrë 25 milion dinar për 

shpronësim, i njëjti deklaron se në kohën kur është blerë kjo pronë paraardhësit e ndërgjyqësve 

kanë qenë në bashkësi familjare ndërsa në vitin 1985 a kanë qenë në bashkësi familjare apo janë 

ndarë këtë rrethanë nuk e di, ndërsa po ashtu ka deklaruar se paratë të cilat i ka pranuar H. nuk e 

din a i ka ndarë me vëllezërit e tij. 

 

Vlerësimet e Gjykatës.-  

 

17. Lidhur me vërtetimin e rrethanës kontestuese se në momentin e eksproprijimit të sipërfaqes prej 

54 ari nga patundshmëria lëndore e cila ishte në bashkëpronësi të H. B., Z. B. dhe B. B., paratë 

në shumën prej 25 milion dinar të atëhershëm i kishte marrur vetëm H. B. dhe ato nuk i kishte 

ndarë me vëllezërit e tij Z. B. dhe B. B. mbeten vetëm pretendime të Palës së Paditur dhe të 
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njëjtat pretendime nuk u faktuan me asnjë fakt të vetëm. Të gjithë dëshmitarët e shënuar si në 

pikat 12, 13, 14, 15, 16 të Arsyetimit të këtij Aktgjykimi kishin deklaruar se patundshmërinë 

lëndore e kishin blerë paraardhësit e ndërgjyqësve gjatë kohës sa kishin jetuar në bashkësi 

familjare. Po ashtu këta dëshmitarë kishin deklaruar se mjetet nga eksproprijimi i sipërfaqes prej 

54 ari i kishte pranuar H. B. dhe se a i ka ndarë këto mjete me vëllezërit e tij apo nuk i ka ndarë, 

dëshmitaret nuk kishin pasur njohuri. Dëshmitarët e sipër cituar nuk kishin pasur dijeni se 

paraardhësit e ndërgjyqësve H. B., Z. B. dhe B. B. a kishin qenë ende në bashkësi familjare në 

vitin 1985 apo ishin ndarë. Prandaj, e gjithë përmbajtja e deklaratave të këtyre dëshmitarëve nuk 

ka mundur të faktojë as minimalisht pretendimin e përfaqësuesit të Palës së Paditur se gjoja 

vetëm H. B. i ka pranuar mjetet nga eksproprijimi i sipërfaqes prej 54 ari dhe këto mjete nuk ua 

ka ndarë vëllezërve të tjerë. Pra ky pretendim nuk u provua në asnjë fakt – provë materiale, e as 

me deklaratat e Dëshmitarëve të cilët i përshkruam më lartë, prandaj ky mbetet vetëm një 

pretendim dhe jo fakt. 

  

18. Pretendimi i pa faktuar ishte edhe i pa besueshëm për Gjykatën sepse Paraardhësit e 

ndërgjyqësve H. B., Z. B. dhe B. B. kishin qenë vëllezër, kishin jetuar në një bashkësi familjare, 

asnjëri nga këta nuk është gjallë, prandaj këtë pretendim nuk po e paraqesin vëllezërit tani të 

ndjerit e sipër cituar, por këtë pretendim po e paraqet përfaqësuesi i Palës së Paditur. Arsye tjetër 

se përse për Gjykatën është i pabesueshëm përveç se i pa faktuar ky pretendim është edhe fakti 

se nga viti 1985 deri në vitin 2021 kanë kaluar 36 vite dhe është një periudhë jashtëzakonisht e 

gjatë për të ditur se çka ka ndodhur në shtëpi në mes të vëllezërve gjegjësisht Paraardhësve të 

Paditësve, tani të ndjerëve H. B., Z. B. dhe B. B.. Pra përveç se ky pretendim nuk u faktua me 

asnjë provë, i njëjti është edhe i pabesueshëm për Gjykatën. 

 

19. Këtë pretendim e bënë edhe më të pabesueshëm pretendimi i të Paditurës kur në fjalën 

përfundimtare të datës 29.11.2017 në faqen 2 kishte theksuar se në vitin 1985 kur ishte bërë 

eksproprijimi i pjesës së ngastrës lëndore për nevojat e Ibër Lepencit nuk kishin qenë të ndara 

fizikisht. Pra, nëse ngastrat nuk kanë qenë të ndara fizikisht kanë qenë në bashkëpronësi dhe si 

bashkëpronësi paraardhësve të Palëve ndërgjyqësve iu ka takuar e drejta që në mënyrë solidare 

ti ndajnë mjetet nga eksproprijimi i sipërfaqes prej 54 ari, pastaj në pasuesin e fundit thotë se nuk 

kanë mbledhur njerëz për ta zgjidhë çështjen e ndarjes së kompensimit dhe nuk kanë paraqitur 

padi në gjykatë. Pra, edhe vetë pretendimi i të paditurës është se patundshmëria nuk ka qenë e 

ndarë fizikisht prandaj ka qenë bashkëpronësi dhe si bashkëpronësi kompensimi do t’iu takonte 

që të treve Paraardhësve të Paditësve H. B., Z. B. dhe B. B..  

 

20. Përveç se nuk u provua me asnjë provë pretendimi se H. B. nuk i ka ndarë mjetet me vëllezërit 

e tij Z. B. dhe B.B. dhe mbetet vetëm një pretendim i ngritur pas 36 viteve kur asnjëri nga këta 

të tre nuk është i gjallë edhe nën supozimin se ndonjëri nga vëllezërit mund ti kishte mashtruar 

vëllezërit tjerë apo mund të u kishte cenuar ndonjë të drejtë, kjo do t’iu jepte të drejtë vëllezërve 

tjerë që atë të drejtë ta mbronin në rrugë ligjore përmes padisë për pasurim pa bazë juridike apo 

forma tjera, por vetë Përfaqësuesi i Palës Paditur pretendon se nuk kanë ngritur Padi në Gjykatë 

e as nuk kanë mbledhur njerëz për çështjen e ndarjes së kompensimit, prandaj ky mbetet vetëm 

një pretendim. 
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21. Gjykata me rastin e aprovimit të pjesshëm të Kërkesëpadisë nuk i morri për bazë pretendimet e 

Palës së Paditur, nuk i vlerësoi si relevante deklaratat e dëshmitarëve të përshkruar në pikat 12 

deri 16 të Arsyetimit të këtij Aktgjykimi. Por Gjykata e aprovoi pjesërisht Kërkesëpadinë e Palës 

Paditëse për dy arsye dhe atë, arsyeja e parë është se Pala Paditëse nuk kishte paraqitur një Padi 

gjegjësisht nuk e kishte zgjeruar Kërkesëpadinë edhe për anulimin e kontratës mbi dhurimin e 

patundshmërisë VR.nr.8146/2011 të datës 19.08.2011 të lidhur në mes të Dhuratëdhënësve Sh. 

C., H. C., I. C. dhe E. C. dhe dhuratëmarrësit H. (Z.) B. tani në cilësinë e të Paditurit. Arsyeja e 

dytë është se pjesa e aprovuar e Kërkesëpadisë nuk ishte kontestuese nga ana e Palës së Paditur, 

andaj për pjesën jo kontestuese Gjykata e aprovoi Kërkesëpadinë mbi bazën e pohimit të të 

Paditurës. 

 

22. Gjykata vlerësoi se përfaqësuesi i Palës Paditur nuk ka paraqitur Kërkesëpadi për anulimin e 

kontratës VR.nr.8146/11 të datës 19.08.2012 sepse për të paraqitur padi për anulimin apo 

shpalljen nul të kontratës së sipërcituar mungon legjitimiteti pasiv i Palëve ngase në këtë kontratë 

Palë janë personat Sh.C., H. C., I. C. dhe E. C. si dhuratëdhënës të cilët nuk janë të përfshirë në 

padi, prandaj kontrata mbi dhurimin e patundshmërisë është çështje materialo juridike edhe 

çështja e legjitimiteti të Palëve ne procedurë është çështje materialo juridike, prandaj Gjykata e 

vlerësoi se nuk ka pasur të bëjë me objekt të Kërkesëpadisë anulimin apo shpalljen nul të 

kontratës mbi dhurimin e patundshmërisë.  

 

23. Gjykata e shkallës së parë i morri parasysh edhe sugjerimet e Gjykatës së apelit të Kosovës në 

Prishtinë me Aktgjykimin e saj AC.nr.5308/18 të datës 26.10.2020 ku në faqen 3 të Arsyetimit 

pasuesi i dytë thotë se në shkresat e lëndës ekziston parashtresa e datës 08.04.2014 me të cilën 

Paditësit e kanë plotësuar Padinë në pikëpamje objektive duke shtuar edhe kërkesën për nulitetin 

e kontratës me numër VR.nr.8146/11 të datës 09.08.2011. Gjykata e morri me shumë kujdes këtë 

sugjerim të Gjykatës së Apelit dhe përkundër kësaj e shqyrtoi me kujdes parashtresën e datës 

08.04.2014 të Palës Paditëse por në këtë parashtresë nuk gjeti një petitum ku kërkohet anulimi 

apo shpallja nul e kësaj kontrate gjegjësisht me këtë parashtresë nuk ishin përfshire si palë të 

paditura edhe dhuratëdhënësit e kësaj kontrate te cilët i kemi cekur si në pasuesin 22 dhe në 

pasuesit tjerë të Arsyetimit të këtij Aktgjykimi. Gjykata nuk mundi të del jashtë dispozitës së 

nenit 2 të LPK-së dhe të vendos lidhur me anulimin apo shpalljen nul të një kontrate përderisa 

të gjitha palët e asaj kontrate nuk kishin qenë të përfshira në Padi. Aq më tepër kur Pala Paditëse 

me parashtresën e datës 01.12.2017 të cilën e kishte emërtuar si parashtresë për precizimin e 

padisë dhe vërtetimin e pronësisë me fjalën përfundimtare nuk ishte kërkuar anulimi apo shpallja 

nul kontratës mbi dhuratën me numër VR.nr.8146/11 të datës 19.08.2012. Meqenëse kjo kishte 

qenë parashtresa e fundit për precizimin e Padisë, ne fjalë përfundimtare Gjykata e vlerësoi se 

Pala Paditëse nuk ka paraqitur kërkesëpadi për anulimin e kontratës. 

 

24. Gjykata për pjesën e aprovuar të Kërkesëpadisë e bëri kryesisht mbi bazën e pohimit të pjesshëm 

të kërkesëpadisë nga ana e përfaqësuesit të Palës së Paditur, mbi bazën e shitblerjes së 

patundshmërisë e cila kishte qenë rrethanë jokontestuese se patundshmërinë lëndore e kishin 

blerë paraardhësit e ndërgjyqësve sa kishin qenë në bashkësi familjare dhe mbi bazën e 

trashëgimisë ngase nuk ishte kontestuese se Paditësit janë trashëgimtarë të rendit të parë të tani 



 Numri i lëndës: 2020:151048 
 Datë: 16.04.2021 
 Numri i dokumentit: 01703602 
 

9 (9)  

 2
0

2
0

:1
5

1
0

4
9

 

të ndjerit H. B. i cili këtë pronë e kishte blerë së bashku me vëllezërit e tij Z. B. dhe B. B. nga 

familja C..  

 

25. Mbetet në disponibilitetin e Palës Paditësve a do të paraqet Padi të re për anulimin apo shpalljen 

nul të kontratës mbi dhuratën e cekur si më lartë, por përderisa Gjykata nuk pati një Kërkesëpadi 

të tillë nuk mundi të vendosë jashtë objektit të Kërkesëpadisë edhe përkundrejt sugjerimeve të 

Gjykatës së Apelit me Aktvendimin e saj AC.nr.5308/18 të datës 26.10.2020 e cila kishte 

sugjeruar që Gjykata të vendos me anulimin e kontratës. 

 

26. Gjykata vendosi që secila Palë ti barë shpenzimet e veta procedurale për faktin se vetëm 

pjesërisht e ka aprovuar kërkesëpadinë e Palës Paditëse, andaj në kuptim të nenit 452.2 të LPK-

së vendosi që secila Palë ti mbartë shpenzimet e veta procedurale nga arsyet  

 

Prandaj, bazuar në të lartcekurat dhe duke ju referuar neneve 4, 5, 7, 8 dhe 10 lidhur me nenin 

143 dhe 146 të Ligjit të Procedurën Kontestimore, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE  NË  PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr. 4841/2020, me datë 16.04.2021. 

                                                                                                                   

     Gj y q t a r i: 

                                                                                                              Alajdin Tërshnjaku  

 

 

 

 

 

KËSHILLË  JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të njëjtit, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


