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Numri i lëndës: 2019:154650 

Datë: 01.09.2022 

Numri i dokumentit:     03380311 

 

C. nr. 189/2016 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË KAMENICË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, përmes gjyqtarit Artan Abazi, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësve A. M. dhe A. M., që të dy nga ……. kundër të paditurve B. B., M. 

B., Sh. B., Z. B. dhe B. B., që të gjithë nga ……., me objekt kontesti për vërtetimin e së drejtës 

së pronësisë, me vlerë të kontestit prej 3.800.00 euro, jashtë seancës gjyqësore, më datën 

01.09.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

I. KONSIDEROHET si e tërhequr padia e paditësve A.M. dhe A.M., që të dy nga …….. C. 

nr. 189/2016, e datës 22.08.2016, e parashtruar kundër të paditurve B.B., M.B., SH.B., Z.B. 

dhe B.B., që të gjithë nga ……. për vërtetimin e së drejtës së pronësisë, me vlerë të kontestit 

prej 3.800.00 euro. 

II. Secila palë ndërgjyqëse i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

A r s y e t i m 

Paditësit A.M. dhe A.M., që të dy nga ……, më datën 22.08.2016, në këtë gjykatë kanë 

parashtruar padi kundër të paditurve B.B., M.B., SH.B., Z.B. dhe B.B., që të gjithë nga ……, 

për vërtetimin e së drejtës së pronësisë, me vlerë të kontestit prej 3.800.00 euro. 

Gjykata, me aktvendimin procedural të seancës përgaditore të datës 24.02.2020, i ka obliguar 

palët paditëse, që brenda afatit prej 30 ditësh, nga dita e marrjes së këtij aktvendimi procedural, 

t’a rregullojnë legitimitetin real pasiv të palëve të paditura në këtë procedurë, konform 

vendimit mbi rregullimin e trashigimisë apo aktvdekjeve të të paditurve, dhe njëkohësisht 

përmes këtij aktvendimi procedural palët paditëse janë njoftuar së në qoftëse nuk veprojnë 

sipas obligimit dhe brenda afatit të lartëcekur, gjykata do t’a konsideroj si të tërhequr padinë e 

paditësve. 

Ndërsa në anën tjetër, duke e pasur parasysh afatin gjyqësor prej 30 ditësh, të dhënë nga 

gjykata, në mënyrë që brenda këtij afati paditësit t’a përmbushin obligimin e lartëcekur, 

reepektivisht ta bëjnë rregullimin e legitimitetit real pasiv të palëve të paditura në këtë 
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procedurë, konform vendimit mbi rregullimin e trashigimisë apo aktvdekjeve të të paditurve, 

në mënyrë që gjykata të mund të veprojë pa pengesa ligjore në këtë çështje juridike 

kontestimore dhe të komunikoj me rregull me palën e paditur, paditësit edhe përkundër faktit 

që kanë qenë të njoftuar përmes procesverbalit të seancës gjyqësore të lartëcekur, që t’a 

përmbushin obligimin e lartëcekur brenda afatit prej 30 ditësh, të njëjtit as edhe pas kalimit prej 

rrethë 3 (tri) viteve nga dita kur e kanë pasur për obligim që ta përmbushin obligmin e 

lartëcekur, nuk e kanë përbushur të njëjtin, respektivisht nuk kanë kthyer asnjë lloj përgjigje 

lidhur me obligimin ligjor të marrë nga gjykata, e rrjedhimisht gjykata nuk ka mundur të veproj 

më tutje me procedimin e kësaj çështje juridike kontestimore, andaj, edhe vendosi sikurse në 

dispozitiv të këtij aktvendimi.  

Andaj, gjykata duke e pasur parasysh se palët paditëse, nuk e kanë përmbushur obligimin ligjor 

brenda afatit prej 30 ditëve nga dita kur e kanë marrë obligimin e lartëcekur, e duke u bazuar 

në dispozitën e nenit 99 paragrafi 2, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, ku përcaktohet se 

“Parashtresat duhet të jenë të kuptueshme dhe të përmbajnë çdo gjë që nevojitet dhe e 

mundëson veprimin sipas tyre. Ato duhet të përmbajnë sidomos: emrin e gjykatës, emrin dhe 

mbiemrin (emërtimin e personit juridik), vendbanimin apo vendqëndrimin (selinë e personit 

juridik) e palëve, të përfaqësuesve të tyre ligjor apo me prokurë, po që se i kanë, objektin e 

kontestit, përmbajtjen e deklaratës dhe firmën e parashtruesit”,  si dhe në dispoziten e nenit 

102 paragrafi 3, të po këtij ligji, ku përcaktohet se “Do të konsiderohet se është tërhequr 

parashtresa po që se nuk i kthehet gjykatës brenda afatit të caktuar, e në qoftë se i kthehet pa u 

korrigjuar, gjegjësisht pa u plotësuar, parashtresa do të hidhet poshtë”, gjykata e konsideroj si 

të tërhequr padinë e paditësve dhe vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

Nga të lartëcekurat, e konform nenit 99 paragrafi 2 dhe 102 paragrafi 3, e lidhur me nenit 261, 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK-së), u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil, C.nr. 189/2016, i datës 01.09.2022 

 

                                                                                                                       G j y q t a r i 

                                                                                                                          Artan Abazi, d. v 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi mund të ushtrohet ankesë në Gjykatën e 

Apelit të Kosovës, në Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, pas ditës së pranimit të të njëjtit. 

nëpërmjet kësaj gjykate. 


