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C.nr. 3343/16 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ- Departamenti i përgjithshëm, Divizioni 

civile, gjyqtarja Shpresa Veselaj, në çështjen juridiko- kontestimore të paditësve: 1. I.S., 2. R.R., 

dhe 3. H.F., të gjithë nga P., tё cilët i përfaqëson me prokurё Sh.U., avokat në P.; kundёr tё 

paditurve: 1. B.G., dhe 2. B.G., tё cilët i pёrfaqёson me prokurë A.U., nga P., duke vendosur 

sipas padisë pёr vërtetim pronësie, nё seancёn publike tё  shqyrtimit kryesor, në prani të 

përfaqësuesve të palëve ndërgjyqëse,  me datё 17.09.2020, mori kёtё: 

 

A K T G JY KI M 

 

I- Padia e paditësve 1. I.S., 2. R.R., dhe 3. H.F., të gjithë nga P.,, në këtë çështje juridike 

hedhet për shkak të mungesës së interesit juridik. 

II- Secila palë i bart shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditёsit 1. I.S., 2. R.R., dhe 3. H.F., të gjithë nga P., me padinë dhe kërkesëpadinë e paraqitur 

dhe pretendimet e theksuara në seancat gjyqësore kanë kërkuar nga gjykata që të vërtetoj të 

drejtën e pronësisë në njesitë kadastrale dhe atë: nr. 1978-18, nr. 1978-21 dhe nr. 1978-21 në 

vendin e quajtur “Kolonia e Re”, të ZK Prishtinë, në bazë të posedimit me mirëbesim- me 

parashkrim fitues nga paraardhësi I.G.,- gjyshi i të paditurve. B.G., dhe B.G., paraqiten në 

cilësinë e të paditurve ngase edhe paraardhësi babi i tyre A.G., tash më kishte ndërruar jetë.  

 

Gjykata bëri administrimin e këtyre provave: 

 

Certifikatën e vdekjes të I.G.-t me nr. të referencës numri i referencës..., me nr. rendor 83, data 

e lindjes data e lindjes..., data e vdekjes 02.06.1995 në B., e regjistruar në Zyrën e gjendjes civile 

M., Komuna e P., Certifikatën e vdekjes të A.G.-t me nr. të referencës numri i referencës..., me 

nr. rendor 36, i lindur më data e lindjes..., data e vdekjes data e vdekjes..., i regjistruar në Zyrën 

e gjendjes civile në Prishtinë, Ekstraktin e lindjes të B.G.-t me nr. serik numri serik..., me nr. 

personal numri personal..., data e lindjes data e lindjes..., në B., e regjistruar në Zyrën e gjendjes 

civile në Prishtinë, Ekstraktin e lindjes të B.G.-t me nr. serik numri serik..., me nr. personal numri 

personal..., data e lindjes data e lindjes..., në P., e regjistruar në Zyrën e gjendjes civile në P., 
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Certifikatën e pronësisë për njësinë kadastrale 01978-21 e dt. 29.10.2019 në emër të I.G., 

Deklaratat e të paditurve  B.G. dhe B.G. nga P., të dhëna në procesverbalin e seancës së dt. 

05.03.2020, si dhe Ekspertiza e gjeodezisë me konstatim dhe mendim e ekspertit të gjeodezisë 

Q.H., e dt. 20.01.2020. 

 

Nga padia e paraqitur, pretendimet e theksuara në seancën gjyqësore, por edhe nga provat e 

administruara, rezulton se paditësit përmes përfaqësuesit të tyre me prokurë nuk e shtjelluan e as 

e argumentuan ekzistimin e interesit të tyre juridik. Ndonëse gjykata insistoi që pala paditëse 

qartësisht dhe saktësisht të shtjelloj dhe argumentoi ekzistimin e interesit juridik, sipas dispozitës 

së nenit 2 par. 4 dhe nenit 254 par.2 të LPK-së. Gjykata duke pasur një tagër të tillë ka kërkuar 

në seancën gjyqësore që pala paditëse të paraqes ekzistimin e interesit juridik për ndërmarrjen e 

veprimit të tillë procedural. Por, përkundër një kërkese të tillë pala paditëse nuk e shtjelloi e as 

e argumentoi paraqitjen e padisë deklaratave për të kërkuar mbrojtje gjyqësore për vërtetimin e 

të drejtës së pronësisë mbi bazën e parashkrimit fitues.  

 

Duke u mbështetur në dispozitat e nenit 2 par. 4 dhe nenit 254 të LPK-së, gjykata vlerëson se 

paditësit nuk kanë interes juridik për të kërkuar mbrojtje gjyqësorë, me paraqitjen e padisë 

deklarative që të vërtetohet e drejta e pronësisë nga paraardhësi i të paditurve. Kjo pikërisht për 

arsye se të paditurit paraprakisht nuk e kanë bërë shqyrtimin e trashëgimisë.  Të paditurit duke e 

shqyrtuar trashëgiminë e pronës së paluajtshme që është objekt i kësaj kërkesëpadie, e që është 

një procedurë e thjeshtë efektive dhe me më pak shpenzime, e pastaj mbi këtë bazë do të mund 

të disponojnë dhe tjetërsojnë pronën e tyre të paluajtshme.  

 

Gjykata konsideron se është i pabazuar, i papranueshëm dhe rrjedhimisht i kundërligjshëm 

pretendimi i përfaqësuesit të paditësve se nuk mund të bëhet noterizimi i aktit të shitblerjes pa 

kaluar mjetet financiare nga xhirollogaria e blerësit tek shitësi, kjo pikërisht për arsye se një 

detyrimi i cili rezulton nga dispozita e nenit 16 të Ligji Nr. 03/ L-196 për parandalimin e 

shpërlarjes së parave, gjykata vlerëson se një detyrim i tillë i normës juridike është i natyrës 

kogente dhe imperative e që e obligon edhe  gjykatën. 

 

Duke qenë se paditësit me padinë vërtetuese nuk e kanë theksuar, shtjelluar dhe argumentuar se 

cili është interesi i tyre për të paraqitur këtë lloj të padisë, ndaj dhe gjykata sipas dispozitës së 

nenit 391 par. 1 nënpar. e) të LPK-së, e hodhi si të palejueshme padinë e paditësve për vërtetimin 

e të drejtës së pronësisë për shkak të mungesës së interesit juridik. 

 

Vendimin që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore gjykata e mori 

sipas dispozitës së nenit 450 të LPK-së.  

 

Për këto shkaqe dhe arsye gjykata vendosi si nё dispozitiv tё kёtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

C.nr.3343/16 dt. 17.09.2020 

 

                                                                                              Gjyqtarja: 

                                                                                                     Shpresa Veselaj 

 

KЁSHILLË JURIDIKE:  Kundёr kёtij Aktgjykimi ёshtё e lejuar ankesa, nё afat prej 15 

ditёsh, nga dita e pranimit, për Gjykatёn e Apelit tё Kosovёs, pёrmes kёsaj gjykate. 

 

 


