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Numri i lëndës: 2019:126649 

Datë: 02.03.2020 

Numri i dokumentit:     00914270 

C.nr.78/16  
 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Habib 

Zeqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditëseve S.T dhe L.H,  të cilat i 

përfaqëson me autorizim av. E.SH, kundër të paditurit F.R, të cilin e përfaqëson me autorizim 

av. Z.Z, në çështjen juridike anulim i aktvendimit të trashëgimisë, pas mbajtjes së seancës 

gjyqësore të datës 18 shkurt 2020, të njëjtën ditë mori,  ndërsa më 02 mars 2020 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia si e pa bazuar e paditësve, S.T dhe L.H, kundër të paditurit 

F.R, me të cilën paditëset kanë kërkuar anulimin e aktvendimit mbi trashëgiminë të Gjykatës 

Komunale në Ferizaj T.nr.177/08 të datës 18 korrik 2008, për shkak se nuk parashihet me ligj. 

 

II. Mbetet në fuqi deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi, masa e sigurimit e caktuar sipas 

aktvendimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj C.nr.78/16 të datës 18 maj 2016. 

 

III. OBLIGOHEN paditëset që në emër të shpenzimeve të procedurës t’i paguaj të paditurit 

shumën prej 270€ (dyqind e shtatëdhjetë euro) në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) dite nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m i 

 

Më datë 27 janar  2016, në këtë gjykatë paditëset L.H, H.I, Z.V, dhe S.T (të gjitha të gjinisë R...) 

përmes të autorizuarit të tyre av. E.SH kanë paraqitur padi, kundër të paditurit F.R nga fshati ... 

komuna e Ferizajt, përmes së cilës kanë kërkuar anulimin e aktvendimit mbi trashëgimi të kësaj 

gjykate T.nr.177/08 i datës 18  korrik 2008. Krahas kërkesëpadisë, është kërkuar edhe caktimi i 

masës së përkohshme. 
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Gjykata ka caktuar seancën gjyqësore, në të cilën nuk ka qenë prezentë i padituri, për të cilin 

është konstatuar se gjendet në shtetin e Norvegjisë, e që si rrjedhojë për të njëjtin është caktuar 

përfaqësuesi i përkohshëm Av. Z.G nga Ferizaj sipas aktvendimit procedural C.nr.78/16 të datës 

03 mars 2016. 

 

Me aktvendimin C.nr.78/16 të datës 18 maj 2016, gjykata ka caktuar masën e sigurimit, ashtu që 

të paditurit i është ndaluar që të bëjë tjetërsimin apo ngarkimin me ndonjë barrë sendore tek 

personat e tretë, të parcelave kadastrale numër ..., ..., ..., ..., ..., ...,  ...., ... dhe .... Zona Kadastrale 

... 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm për të paditurin, më datë 11 tetor 2019 i ka dorëzuar gjykatës 

përgjigje në padi, përmes së cilës e ka kundërshtuar padinë e paditësve. 

 

Më datë 01 nëntor 2019, përmes parashtresës së dorëzuar në gjykatë, paditëset Z.V dhe  H.I e 

kanë tërhequr padinë, ku mes tjerash kanë theksuar se me vëllain e tyre (të paditurin) janë marr 

vesh lidhur me pronës që është objekt i kësaj çështje.  

 

Më datë 05 nëntor 219, e autorizuara e të paditurit, përmes parashtresës ka dorëzuar në gjykatë 

autorizimin me të cilin është autorizuar që ta përfaqësoj të paditurin në këtë çështje kontestimore. 

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor më 18 shkurt 2020, në të cilën i autorizuari i 

paditësve ka mbetur pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke theksuar mes tjerash: duhet anuluar 

trashëgimia për shkak se paditëset janë përjashtuar nga masa e trashëgimisë, e që sipas ligjit mbi 

trashëgiminë nuk mund të përjashtohet asnjë trashëgimtar, duke i propozuar gjykatës që të 

anulohet Aktvendimi i Gjykatës Komunale në Ferizaj T.nr.177/08 të datës 18 korrik 2008. 

 

E autorizuara e të paditurit, e ka kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësve, që për objekt është 

anulimi i aktvendimit të trashëgimisë, sepse nuk paditëset nuk kanë ofruar prova që në mënyrë 

formalo-juridike ta bëjnë të justifikueshme kërkesëpadinë, sepse sipas informacioneve 

paraardhësi i palëve ndërgjyqëse ka lënë më shume pasardhës. Aktvendimi mbi trashëgiminë nuk 

është i paligjshëm sepse gjykata ka disponuar aktin e vdekjes dhe mbi atë bazë ka vendosur, duke 

konsideruar se paditëset mund të hapin një procedurë tjetër por jo të bëjnë kërkesë për anulimin e 

trashëgimisë, duke shtuar se, për të bërë anulimin e tërësishëm i aktvendimit objekt kontesti, 

atëherë një kërkesë të tillë duhet ta shtrojnë të gjithë trashëgimtarët, përfshirë edhe bashkëshorten 
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e trashëgimlënësit. Si rrjedhojë e këtyre argumenteve, i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e 

paditësve si të tillë ta refuzoj si të pa bazuar, duke i kërkuar njëkohësisht edhe shpenzimet e 

procedurës, për dy seanca në lartësi prej 270 €.  

  

Gjykata lidhur me këtë çështje ka bërë administrimin e provave, dhe atë janë administruar si 

prova:  Aktvendimin e Gjykatës Komunale në Ferizaj T.nr 177/08, të datës 18.07.2008, 

Ekstraktin nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile për L.H me numër E 10526255 lëshuar nga 

Zyra e Gjendjes Civile ne ...me date 14.012016, Ekstraktin nga Regjistri Qendror i Gjendjes 

Civile për H.I me numër E 10526232 lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile ne ... me date 

14.012016, Ekstraktin nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile për Z.V me numër E 10526213 

lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile ne ... me date 14.012016, Certifikatën e pronësisë me numër 

... lëshuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës ne emër të paditurit F.R dhe Certifikatën e vdekjes 

ne emër të N.R me numër ref 25/1984 RV/25004 lëshuar me datë 11.01.2016 nga Zyra e 

Gjendjes Civile në ... 

 

Gjykata duke i vlerësuar provat një nga një dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së  ka konstatuar se kërkesë padia e paditësit është  e pa bazuar, për arsyet si në vijim: 

 

Paditëset që nga fillimi i këtij procesi, domethënë nga ushtrimi i padisë e deri në përfundim të 

seancës kryesore, të vetmen kërkesë e kanë parashtruar që, aktvendimi mbi trashëgiminë i 

Gjykatës Komunale në Ferizaj T.nr.177/08 i datës 18 korrik 2008, dhe njëkohësisht duke 

kërkuar që të rihapet edhe një herë çështja e trashëgimisë, e që sipas bindjes së gjykatës kjo 

kërkesë është e pa bazuar, respektivisht nuk është e paraparë me dispozita ligjore një mundësi e 

tillë. 

 

Gjykatat e shkallës së parë në parim nuk kanë kompetencë as autorizim ligjor që vendimet e 

formës së prerë të gjykatave t’i anuloj, sepse po të ishte kështu atëherë do të humbet kuptimi i 

plotfuqishmërisë së vendimi dhe rrjedhimisht do të cenohej parimi i sigurisë juridike. Një 

mundësi e tillë për anulimin e aktvendimit mbi trashëgiminë, paditëset kanë mundur ta 

kërkojnë përmes ushtrimit të mjeteve të jashtëzakonshme, konkretisht përmes përsëritjes së 

procedurës, të paraparë me Ligjin për Procedurën Kontestimore nga neni 232 deri 241. 

 

Megjithatë edhe në rrethanat sikur të tilla kur ndokush, në rastin konkret paditëset konsiderojnë 

se u është cenuar e drejta e tyre, duhet bërë e qartë se cili është qëllimi përfundimtar i realizimit 
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të drejtës së tyre. Në këtë drejtim paditëset ka qenë dashur ta bëjnë të qartë interesin e tyre 

juridike që nga mos pjesëmarrja e tyre në shqyrtimin e masës trashëgimore, cila e drejtë u është 

cenuar, rrjedhimisht të njëjtat kanë mundur dhe mund të kërkojnë përmes procedurës tjetër 

gjyqësore realizimin e asaj të drejte eventuale për të cilën pretendojnë. 

 

Sa i përket pikës II të aktgjykimit, gjykata ka vendosur që masa e sigurimit të mbetet në fuqi 

deri sa ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, edhe pse palët nuk janë deklaruar, respektivisht 

nuk kanë pasur ndonjë propozim konkret se duhet vepruar. Gjykata lidhur me këtë ka vendosur 

bazuar në dispozitën e nenit 309 para. 2 të LPK-së, e cila dispozitë përcakton tekstualisht: ‘’Po 

që se nuk aprovohet kërkesëpadia me aktgjykimin e shkallës së parë, gjykata kompetente mund 

ta lejë në fuqi masën e sigurimit deri sa aktgjykimi i shkallës së parë të mos bëhet i formës së 

prerë’’, me bindjen se ky aktgjykim mund t’i nënshtrohet kontrollit nga gjykata e shkallës së 

dytë, e që vlerësimi ndryshe i asaj gjykate, mund të ndikonte negativisht në të drejtat e 

propozuesit të sigurimit, respektivisht paditësve. 

 

Lidhur me vendimin mbi shpenzimet e procedurës, gjykata ka vendosur konform nenit 451 

par.1 të LPK-së që paditëset të i kompensojnë të paditurit shpenzimet e procedurës në shumë 

prej 270 € dhe atë për dy seanca nga 135€ konform Rregullores për Tarifat e OAK-së.  

  

Nga sa u tha më lartë është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

C.nr.78/16 më 02 Mars 2020  

                                                                                                                   Gjyqtari, 

                                                                                                               Habib Zeqiri 

 

KESHILLA JURIDIKE, kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 15 

(pesëmbëdhjetë) dite, nga dita e pranimi të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

përmes kësaj gjykate. 


