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Numri i lëndës: 2022:098878 

Datë: 11.08.2022 

Numri i dokumentit:     03317380 

 

C.nr.2199/22  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin Egzon 

Mujaj, në çështjen juridike kontestimore të paditësve – propozuesve të sigurimit N.D. I.D. S.D. 

H.D. A.D. T.D. M.P., F.B., E.K. dhe B.D., të gjithë nga Prishtina, rruga “M.F.”, nr. 3, të cilët i 

përfaqëson me autorizim R.K., avokat nga Prizreni, kundër të paditurit - kundërshtarit të 

sigurimit, L.Z. nga Prishtina, rruga “Dardania”, SU-9/1, H-II, të cilin e përfaqëson i autorizuari 

M.I., avokat në Ferizaj, rruga “D.I.”, nr. 2, me objekt kontesti vërtetim pronësie me vlerë të 

kontestit 3,200 €, jashtë seance më datë 11.08.2022, mori këtë:  

 

A K T V E N D I M 

 

I. Padia dhe propozimi për caktimin e masës së sigurimit, të paditësve N.D. I.D. S.D. H.D. A.D. 

T.D. M.P., F.B., E.K. dhe B.D., të gjithë nga Prishtina, rruga “M.F.”, nr. 3, kundër të paditurit - 

kundërshtarit të sigurimit, L.Z.nga Prishtina, rruga “Dardania”, SU-9/1, H-II, në këtë çështje 

kontestimore hedhen poshtë si të palejueshme. 

 

II. DETYROHEN paditësit – propozuesit e sigurimit që kundërshtarit të sigurimit – të paditurit 

t’ia paguajnë shpenzimet e procedurës në lartësi prej 312 €, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

pranimit të këtij aktvendimi, nën kërcënim të përmbarimit me detyrim. 

A r s y e t i m 

 

Paditësit – propozuesit e sigurimit N.D. I.D. S.D. H.D. A.D. T.D. M.P., F.B., E.K. dhe B.D., të 

gjithë nga Prishtina, rruga “M.F.”, nr. 3, përmes përfaqësuesit të tyre në këtë gjykatë kanë 

parashtruar padi me propozim për masë të sigurimit, kundër të paditurit - kundërshtarit të 
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sigurimit, L.Z.nga Prishtina, rruga “Dardania”, SU-9/1, H-II, për shkak të vërtetimit të së drejtës 

së pronësisë, mes tjerash me propozim për caktimin e masës së sigurimit. 

 

Duke vepruar sipas propozimit të palëve paditëse për caktimin e masës së sigurimit, kjo gjykatë 

me parashtresën e datës 17.06.2022, e ka njoftuar të paditurin – kundërshtarin e sigurimit se 

mund paraqes përgjigje në formë të shkruar për masë të sigurimit. Përfaqësuesi i autorizuar i të 

paditurit – kundërshtarit të sigurimit me datë 06.07.2022, ka paraqitur përgjigje lidhur me 

propozimin për caktimin e masës së sigurimit, me të cilën e ka njoftuar gjykatën se padia dhe 

propozimi për masë të sigurimit është përfshirë në prezencë të institutit të “Litispedences”, pasi 

që paditësit – propozuesit e sigurimit me datë 07.02.2008, lidhur me këtë çështje kanë paraqitur 

kundërpadi, sipas të njëjtës bazë, ku gjykatës si provë i ka dorëzuar Kundërpadinë, me shenjen 

C.nr. 856/06, të datës 07.02.2008, si dhe Aktvendimin nga Gjykata Supreme e Kosovës, 

CML.nr.2/2015, të datës 02.11.215. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar për përpilimin e 

përgjigjes lidhur me masën e sigurimit në lartësi prej 650 €. 

 

Në lidhje me këtë çështje, e duke u thirrur në theksimet e të autorizuarit të të paditurit – 

kundërshtarit të sigurimit të dhëna në përgjigjen për caktimin e masës së sigurimit, gjykata pasi 

analizojë kundërpadinë me shenjen C.nr.856, të datës 07.02.2008, e cila është padi e të paditurve 

në procedurën e cila është duke u zhvilluar dhe padinë me shenjen C.nr. 2199/22, të datës 

18.05.2022, gjeti së bëhet fjalë për çështjen e njëjtë, mirëpo meqenëse lënda sipas kundërpadisë, 

është proceduar më herët dhe e njëjta gjendet në procedurë e sipër, atëherë gjykata vendosi ta 

hedhë poshtë padinë në këtë çështje për shkak të litispendencës, pasi që objekti i kundërpadisë 

së datës 07.02.2008 dhe objekti i kërkesëpadisë së datës 18.05.2022, është i njëjti parcela 

kadastrale me numër 2708/2, në vendin e quajtur “Gropa e Madhe”, në sipërfaqja prej 0.47.78 

ari, ZK – Prishtinë, mirëpo edhe pse në padinë e datës 18.02.2022, janë palë paditëse pasardhësit 

e të nderit H. D., të njëjti në çdo fazë të procedurës e cila është në zhvillim e sipër sipas 

kundërpadisë mund të jenë palë po në atë procedurë, për faktin se me vdekjen e paraardhësit të 

tyre e kanë fituar të drejtën e palës në atë procedure, e po ashtu në procedurën sipas kundërpadisë 

– padisë, së tani paditësve mund të paraqitet edhe propozimi për masë të sigurimit meqenëse një 

propozim i tillë mund të paraqitet në të gjitha fazat e procedurës derisa ekzekutimi të përfundojnë 

plotësisht, andaj edhe u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Vendimin që palët paditëse t’i bartin shpenzimet e procedurës Gjykata e ka mbështetur në 

dispozitën nga neni 449 dhe 452 e lidhur me nenin 463 të Ligjit për Procedurën Kontestimore. 
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Lartësia e shpenzimeve të procedurës të aprovuara i referohen shpenzimeve të përfaqësuesit të 

autorizuar të kundërshtarit të sigurimit – të paditurit, për përgjigje në propozimin për caktimin e 

masës së sigurimit në lartësi prej 312 € (sipas tarifës së Odës së Avokatëve të Kosovës, si për 

kontestet mbi kontestin e vlerës së vogël). 

 

Duke marrë parasysh të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi, e 

konform nenit 391 pika (c) të Ligjit për Procedurën Kontestimore.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr. 2199/22, datë 11.08.2022 

                                                                                                                                        Gjyqtari  

                        Egzon Mujaj 

UDHËZIMI JURIDIK:  

Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të të 

njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të 

kësaj gjykate. 

 

 


